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Dibulgazio-artikulu orokorrak

"Merezi ote digu
banda-zabalera handitzea?"

José María Rivadeneyra
y

“Oro har, Interneteko funtzionamendua ez dago ondo kontatuta”

den. Orduan, iruditu zitzaidan uraren ideiak
laguntzen zuela, eta hari heldu nion. Eta
funtzionatu du!

IÑIGO IBAÑEZ

Zure ondorioa da kasu batzuetarako ez
duela merezi ahalik eta banda zabalena
izatea. Denok uste dugunaren kontrako
ideia da.
Hori da. Joera dugu pentsatzeko “gero eta
handiago, orduan eta hobeto”. Baina ez da
horrela beti. Kasu honetan, aplikazioaren
araberakoa da. Gaur egun gehien erabiltzen
diren aplikazioetarako —azken finean, webean surfeatzeko—, ez da behar oso banda
zabalera handia. Kontzeptu hori beti erlatiboa da, orain dela hamar urte genuen
banda-zabalera ez baita nahikoa gaur.

Ur-jarioa eta Interneteko trafikoa konparatzen dituzu. Ohiko konparazioa da elektrizitatea azaltzeko, baina ez sareaz hitz
egiteko.
Ez dakit nola bururatu zitzaidan; nik berez
eskolak ematen ditut, eta gauza hauek azaldu behar ditut. Orduan, nolabait beti ari
zara bilatzen modu bat gai hau ulertarazteko. Ez duzu ezer ikusten; ez duzu inolako
erreferentzia fisikorik igartzeko nolakoa
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José María Rivadeneyra
(Priego de Córdoba, 1966).
Informatikan doktorea. Gaur
egun, EHUren Informatika
Fakultateko irakaslea da.

Iruditzen zaizu ondo dibulgatuta dagoela
Interneteko funtzionamendua herritarren
artean?
Ez. Oro har, ez dago ondo hedatuta. Hasteko, ez da gai erraza, aipatu ditudan arrazoiengatik. Ez da zuk ikus dezakezun zerbait.
Astronomian, adibidez, izarrei begiratzen
diezu eta akaso ez duzu ezer jasoko, baina
ikusi egiten dituzu izarrak. Biologian ere, zelula bat ez duzu ikusten, baina azkenean
gertutasun batetik hartzen duzu zelularen
ideia. Baina bitak, byteak, mega-ez-dakitzer, eta gainera sigla-zopa horrekin, ez da
erraza hedatzea. Nik ulertzen dut askotan
sortzen den teknofobia, azkenean makinak
hotzak direlako.
Ematen du publikoa bitan banatuta dagoela, teknofiloak eta teknofoboak.
Bai. Hala ere, ez da horrelako banaketarik
egin behar; gehienok dauzkagu gure teknofiliak eta gure teknofobiak. Nik ere bai.
Baina, oro har, makina ikusten dugu, eta makina guztiak dira karratuak, metalezkoak eta
hotzak. Gero, jendeak normalean ez dauka
hainbeste interesik jakiteko zer dagoen
atzean.
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Bizilaguna ongi moldatzen zen 3 Mb/s-ko Interneteko
konexioarekin, baina bere konpainiak egindako 20 Mb/s-ko
eskaintzak liluratu zuen, eta kontratatu egin zuen. Orain haserre
dago, ez baitu nabaritu ere egiten ia 7 aldiz azkarrago surfeatzen
duenik Interneten. Konpainiak iruzur egin ote dion errezelotan
dabil, eta erreklamazioa aurkeztu nahi du. Baina oker dabil
bizilaguna, gure konexioko banda-zabalera handitzeak ez baitu
esan nahi lortutako abiadura proportzio berean handituko denik...

Internetek badu antza ur-hornidurako sare
batekin. Batean, hodiek osatzen dute sarea,
eta, bestean, telekomunikazio-lineek. Alabaina, uraren ordez, informazioa dugu Interneten. Etxeko ur-emaria handitu nahi badugu,
gure etxeko ur-hartunearen diametroa handitu beharko dugu. Era berean, gure bizilagunak, 3 Mb/s-ko linea 20 Mb/s-ra aldatu
duenean bere informazio-hodiaren diametroa
handitu duenez, konputagailuan informazioa
azkarrago sartzea espero du. Baina, zoritxarrez, informazioa ez da mugitzen Interneten
ura tutuetan ibiltzen den era berean.
Argi dago gure etxeko konexioak duen abiadura fisikoa (3 edo 20 Mb/s horiek) ezin
gaindituzko muga dela, alegia, horixe da lor
dezakegun gehienezko abiadura. Baina ez
da muga bakarra; are gehiago, gaur egun,
etxeko konexio zabalek duten abiadura fisikoa, askotan, ez da oztoporik handiena izaten. Webaren kasuan, TCP protokoloak mugatzen du benetan lor dezakegun abiadura.

DOMEINU PUBLIKOAN

Merezi ote
digu bandazabalera
handitzea?
8

TCP GAINEAN SURFEATZEN
Web-orriak deskargatzeko, TCP protokoloa
erabiltzen da. Protokolo horrek hainbat kontrol erabiltzen ditu zerbitzariak bidaltzen
duena gure etxera iritsiko dela bermatzeko.
Informazioa zatika bidaltzen da Interneten;
zatioi datagrama deritzegu sareko hizkeran.
Zati horien ibilia zelatatzen du TCPk, hiru helburu nagusirekin: batetik, datagramaren bat
bidean galtzen bada, beste kopia bat igortzeko; bestetik, igorleak datagramak bidaltzeko erabiltzen duen abiadura hartzailearen
abiadurara egokitu dezan; eta, azkenik, igorleak datagramak bidaltzeko erabiltzen duen
abiadura sarearen egoerara egokitu dezan.
Azken helburu honek, buxadura-kontrol
(congestion control, ingelesez) izenekoak,
sortzen ditu arazo gehien webean surfeatzen
ari garenean. Mekanismo horren funtzionamendua honako hau da: sarean buxadura
gertatzen ari dela atzematen badu, igorlearen abiadura moteltzen du, sarean sartzen
den datagrama kopurua jaisteko, buxadura
arintzen den arte. Gero, pixkanaka, baimena
ematen dio berriro igorleari, azkarrago transmiti dezan.
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Baina fitxategi bat transmititzen hastean,
TCPk ez daki sarean buxadura dagoen ala
ez, eta, badaezpada, oso abiadura baxua
baimentzen dio igorleari. Gero, lehen adierazi dugun moduan, buxadurarik ez dagoela egiaztatzen duen heinean, abiadura igotzen du pixkanaka. Horregatik, fitxategi bat
bidaltzeko TCP erabiltzen denean, transmisioaren hasiera beti da mantsoa; ez da txantxa, beraz, TCPren hasierako jokabide horri
slow start deitzea (hasiera mantsoa). Uraren
analogiara itzuliz, gogora ezazu komuneko
kanila irekitzen duzunean urak ez duela segituan betetzen kanilako hodia, baizik eta
pixkanaka.
Hain mantsoa da hasiera hori? Nolako eragina du web-orri bat deskargatzen dugunean? Kontratatutako abiadura lortuko
dugun ala ez ―uraren analogiarekin jarraituz, etxeko kanilaren diametro osoa erabiliko dugun ala ez― hiru baldintzaren pean
dago: batetik, orriaren tamaina (bete behar
dugun ontziaren tamaina); bestetik, gure
konexioaren abiadura (kanilaren diametroa),
eta, azkenik, zerbitzariaren eta gure etxearen arteko distantzia. Distantzia handien eta
fitxategi txikien arteko konbinazioa da txarrena TCPn abiadura handiak lortzeko, eta
hori da, hain zuzen ere, webean dugun konbinaziorik usuena. 2010ean egindako neurketen arabera, batez beste 320 KiB-koak
dira web-orriak. Nahiko estandar izaten den
70 ms-ko distantziara dagoen zerbitzari batetik tamaina horretako web-orri bat jaistean, ez dago inolaz ere 20 Mb/s-ko abiadura lortzerik TCP konexio batean, fitxategi
osoa igorrita ere oraindik hasiera mantsoan
egongo garelako. Hau da, ontzia bete dugu,
eta ura oraindik ez da ateratzen kanilak
onartzen duen abiadura osoan. Horregatik,
ez da asko nabaritzen 3 Mb/s-ko linea edo
20 Mb/s-koa daukagun webean ari garenean. Eta hori nahikoa ez balitz, web-orrien
egitura kontuan hartuta, ikusiko dugu abiadura handiagoa edukitzearen eragina are
txikiagoa dela orria deskargatzean.

Interneten, errepideetan bezala, buxadurak sortzen dira. TCPren buxadura-kontrolak
dezente mantso dezake transmisioaren abiadura. 123RF.

9

08-11 Dibulgazio artikulua 2010:Layout 2

13/4/11

17:33

Página 10

José María Rivadeneyra / Informatikan doktorea. EHUren Informatika Fakultateko irakaslea.

Askotan, TCPk ez
digu uzten etxeko
datu-kanilaren
diametro osoa
erabiltzen.
123RF

WEB-ORRI BATEN ANATOMIA
Hainbat fitxategik osatzen dute web-orri
bat. Horietako bat orriaren oinarria da (CO:
Container Object), eta besteak haren osagarriak (EO: External Objects). Oinarria
XHTML formatuko fitxategi bat izaten da,
barnean osagarriei erreferentzia
egiten dieten estekak dituena. Irudiak, soinua, bideoa, CSS estiloorriak eta scriptak dituzten fitxategiak dira osagarriak. Oinarri-orria
web-orriaren tamaina osoaren %
44 izaten da (140 KiB batez beste).
Beste 180 KiB-ak osagarrien artean
banatzen dira. 2010eko neurketen
arabera, web-orri bakoitzak 43,56 fitxategi
osagarri ditu batez beste. Hau da, osagarriak
asko eta txikiak dira; batez beste, 4,1 KiB
besterik ez dute.

ETA BESTE APLIKAZIOETAN?
Weba da Interneten gehien erabiltzen
dugun aplikazioa, baina gauzak aldatzen ari
dira. Gero eta gehiago erabiltzen dugu Internet telebista ikusteko, irratia entzuteko
edo telefonoz hitz egiteko. Aplikazio horiek
oso bestelako portaera dute webarekin alderatuta. Denbora errealeko aplikazioak
dira, eta, horregatik, ez dute TCP erabiltzen
soinua eta bideoa bidaltzeko, UDP protokoloa baizik. Protokolo horrek ez du hasiera
mantsoa erabiltzen, ezta abiadura moteldu
dezaketen bestelako kontrolak (TCPk ezartzen dituenak) ere. Hau da, UDPak behar
duen abiaduran bidaltzen du informazioa,
kontuan hartu gabe datagramei bere bidaian zer gertatuko zaien. Datagramak
galtzen badira edo buxadura sortzen badute sarean, hor konpon. Jokabide hori
onartezina da webean, eskatzen dugun
informazioa osorik jaso behar dugulako, galerarik gabe. Aldiz, telefonoelkarrizketa bati dagozkion hainbat
ahots-lagin garraiatzen dituen datagrama bat galdu arren, gure belarriak ez du nabarituko, datagrama asko galtzen ez diren bitartean,
behintzat. Eta, normalean, Interneten ez dira hainbeste datagrama
galtzen.
Web-orri bat
osatzeko, 40

Hasierako arakatzaileek TCP konexio bana
erabiltzen zuten horietako fitxategi bakoitza
jaisteko, bakoitza bere hasiera mantsoarekin.
Hasiera mantsoaren eragina nabaria bada
320 KiB-ko tamainarako, zeresanik ez 4,1
KiB-ko fitxategietarako; arakatzaileek askoz
denbora gehiago behar zuten TCPren kon-
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tuetarako fitxategiak benetan transmititzeko
baino. Horregatik, aspaldi aldatu zuten arakatzaileen jokabidea, eta, orain, web-orria
osatzen duten fitxategi guztiak azkarrago
lortzearren, hainbat TCP konexio erabiltzen
dira paraleloan. Firefox 3.0 arakatzaileak eta
antzekoek gehienez 6 konexio erabiltzen dituzte web-orriak deskargatzeko; bat oinarria
jaisteko, eta besteak fitxategi osagarrietarako. Hau da, batean, batez beste 140 KiB
jaisten dira, eta besteetako bakoitzean, berriz, 36 KiB, gutxi gorabehera. Tamaina txiki
horiekin, hasiera mantsoak baliogabetzen
du, neurri handi batean, paralelismoak ekar
lezakeen onura. Nekez nabarituko dugu hobekuntzarik 3 Mb/s-tik 20 Mb/s-ra igarotzen garenean.

fitxategi baino
gehiago jaitsi
behar ditugu,
batez beste.
J.M. RIVADENEYRA

Orduan, ez dutenez TCP erabiltzen,
beste aplikazio horietan nabarituko
dugu gure konexioaren abiadura
handitu dela, ezta? Bada, ez beti.
Adibidez, Internet bidez telefonoz
hitz egiteko, nahikoa da 16 kb/s edukitzea,
eta bideokonferentzietarako 384 kb/s erabiltzen dira. Kalitate estandarreko telebista
ikusteko, 1,5 edo 4 Mb/s behar dira, erabi-
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Irabazitako
denbora
4.
osagarria

4 osagarri dituen orri bat jaistea

3.
osagarria

(a) bi TCP konexio paraleloan
erabilita, (b) 5 TCP konexio
paraleloan erabilita.

2.
osagarria

Bost konexio erabilita ere,
ez dugu denbora asko
aurreztuko fitxategiak

(b)

oso txikiak direnean,

(b)

konexio bakoitzean
ordaindu behar baita

Oinarri-agiria
Oinarri-fitxategia
(Content
(Content Object)
Object)

1.
osagarria

TCPren kontrolen
kostua (urdinez).

1.
osagarria

J.M. RIVADENEYRA

(a) (a)

2.
osagarria

3.
osagarria

4.
osagarria

Oinarri-agiria
Oinarri-fitxategia
(ContentObject)
Object)
(Content

Fitxategi
osagarrien
erreferentziak
hasten
Agiri osagarrien
erreferentziak
hasten
dira agertzen
agertzen orri
orri nagusian.
nagusian
dira

litako kodetzearen arabera (MPEG4 edo
MPEG2, hurrenez hurren). Ikusten denez,
erabilera horietarako ez dira 20 Mb/s-ko konexioak behar. HDTV kalitatezko telebista
ikusi nahi badugu, ordea, beste kontu bat
da: 7-9 Mb/s behar dira MPEG4 formaturako, eta 15 Mb/s MPEG2 formaturako. Aplikazio horietan guztietan, askotan, arazoa ez
da izaten kontratatu dugun abiadura, baizik
eta sarean gertatuko den datagramen galera-tasa. Bidean datagrama gehiegi galtzen
badira, nabaritu egingo dugu, gure etxeko
konexioaren abiadura edozein izanik ere.

Hori guztia ikusita, badirudi iruzur egiten ari
zaizkigula etxerako 20 Mb/s eskaintzen digutenean. Nork behar du horrenbeste abiadura bere etxean? Bada, semea YouTuben bideoak ikusten ari bada bere gelako
eramangarrian, alaba bere gelan surfeatzen
ari bada eta egongelako ordenagailuan nire
bikotekidea albistegia ikusten ari bada —ni,
afaria prestatu bitartean, Internet bidezko
irratia entzuten ari naizela—, orduan 20 Mb/s
edukitzea komeni zaigu. Akaso, egoera hori
oso arrotza iruditzen zaigu gaur, baina uste
duzun baino lehenago etorriko da hori ere.

TCP TUNEATZEN
Fitxategi handiak deskargatzean, hasiera mantsoak ez du eragin handirik gero lortuko
den abiaduran. Baina, zoritxarrez, kasu horietan, TCPren fluxu-kontrolak are eragin
okerragoa izan dezake. TCPren funtzionamendu normalean, kontrol horrek ezin du
baimendu 64 KiB baino gehiagoko datagrama-segidak igortzea, edo, beste era batean
esanda, etxeko kanila zeharo irekita ere, ur-emariak ez du inoiz 64 KiB gainditzen. Garai
batean, zaila zen 64 KiB onartzen zituen datu-kanila etxean edukitzea, baina ez da hori
egungo egoera. Horregatik, oraingo sistema eragileek onartzen dute TCPren konfigurazioa aldatzea, aukera berezi batzuk erabili ahal izateko. Adibidez, fluxu-kontrolak ezarritako 64 KiB-ko muga hori gainditzeko window scale izeneko aukera erabil daiteke.
TCPren funtzionamendua optimizatzen duten aukerak doitzeari “TCP tuneatzea” deitzen zaio (TCP tuning). Ez da batere erraza doitze-lan hori. Izan ere, kontuz egiten ez
bada, kontrako efektua gerta daiteke, eta TCP mantsotu. Horregatik, batzuetan, sistema eragileek egiten duten autotuninga desgaitzea ere komeni da.
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