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Problemy ruchu TCP w sieciach dostawców usług radiowych - nie zrzucaj winy na ePMP!
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Agenda

• Dlaczego teraz o tym rozmawiamy?

• Podstawy protokołu TCP

• Dlaczego pierwsze oskarżenie pada na ePMP?

• Jak szukać problemów z prędkością ruchu TCP w sieci?

• Znane przyczyny problemów.

• Pytania i odpowiedzi
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Dlaczego teraz o tym rozmawiamy?

• Wzrastajacy popyt na prędkość usług

• Operatorzy oferują wyższe plany w celu zaspokojenia trendów i potrzeb 
rynkowych

• Wraz z wyższymi planami mogą ujawnić się pewne problemy w sieciach

– 10 Mbps – jest łatwo dostarczyć i działa nawet gdy w sieciach są problemy

– 30 Mbps – bardziej wymagające, ale wciąż działa

– 100-1000 Mbps – może czasem przyprawić o ból głowy

• Zmierzona prędkość mniejsza od oczekiwanej

– reklamacje klientów testujących za pomocą znanych platform: speedtest.net, speedtest.pl itd..

– testujemy za pomocą wbudowanego testera i nie widzimy problemu (narzędzia wewnętrzne to zazwyczaj test UDP)

– dochodzimy do wniosku, że ruch UDP działa świetnie, a ruch TCP nie…
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Podstawy protokołu TCP część 1

• TCP: ang. Transmission Control Protocol

– Protokół połączeniowy: Klient – Serwer

– Sterowanie sesji na poziomie aplikacji

– Używa protokołów IP (http/https/ftp/ftps, inne)

– Klient wysyła potwierdzenia (ACKs) do serwera po odebraniu pewnej porcji danych

– Okno odbioru (ang. TCP Receive Window) określa ile danych może być odebranych/buforowanych do momentu wysłania potwierdzenia (ACK).
Maksymalny rozmiar okna: 64kB, ale może być mniejsze i jest dynamicznie korygowane w trakcie sesji!
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Ruch UDP: pakiety 

wysyłane są bez 

potwierdzeń!
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Podstawy protokołu TCP część 2

• Możemy więc wyliczyć zależność maksymalnej prędkości od opóźnienia. Oto formuła:

Maksymalna prędkość=
Okno odbioru (TCP Window Size)
Opóźnienie w obie strony (RTT)

• Tak wyglądałyby prędkości w ruchu TCP jeśli zdani bylibyśmy tylko na okno odbioru (TCP receive window):

• W Internecie znajdziecie wielu „ekspertów” broniących twierdzenia, że im większe opóźnienie w sieci, tym 
mniejsza uzyskiwana prędkość ruchu TCP!

RTT [ms] Okno odbioru TCP  [kB] Prędkość [Mbps]

100 64 5.12

RTT [ms] Okno odbioru TCP  [kB] Prędkość [Mbps]

50 64 10.24

RTT [ms] Okno odbioru TCP  [kB] Prędkość [Mbps]

20 64 25.60

RTT [ms] Okno odbioru TCP  [kB] Prędkość [Mbps]

10 64 51.20

RTT [ms] Okno odbioru TCP  [kB] Prędkość [Mbps]

5 64 102.40

RTT [ms] Okno odbioru TCP  [kB] Prędkość [Mbps]

1 64 512.00

RTT [ms] Okno odbioru TCP  [kB] Prędkość [Mbps]

0.5 64 1024.00
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Podstawy protokołu TCP część 3

• Na szczęście, mamy coś więcej niż tylko okno odbioru!

• Mechanizm skalowania okna odbioru (ang. window scaling) - RFC 1072 + RFC 1323 – to swego rodzaju mnożnik okna 
odbioru

– Zaimplementowany w jądrze linux-a od roku 2005

– Windows potrzebował dodatkowych kilku lat…

Współczynnik 

skalowania

Wartość 

skalowania

Okno odbioru TCP 

[kB]

Wyliczone, właściwe okno 

odbioru [kB]

0 1 do 64 64

1 2 do 64 128

2 4 do 64 256

3 8 do 64 512

4 16 do 64 1024

5 32 do 64 2048

6 64 do 64 4096

7 128 do 64 8192

8 256 do 64 16384

9 512 do 64 32768

10 1024 do 64 65536

11 2048 do 64 131072

12 4096 do 64 262144

13 8192 do 64 524288

14 16384 do 64 1048576

RTT [ms] Wyliczone, właściwe okno odbioru [kB] Prędkość [Gbps]

800 1048576 10.24

RTT [ms] Wyliczone, właściwe okno odbioru [kB] Prędkość [Mbps]

25 1024 327.68
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Dlaczego więc pierwsze oskarżenie pada na ePMP?

• ePMP używa protokołu TDMA z synchronizacją GPS

• Opóźnienia w systemach TDMA są większe niż w tych opartych o protokół WiFi
– Opóźnienie dla ePMP, ramka 5ms = 20-30ms (odpowiednio mniejsze dla ramki 2.5ms - dostępne od wersji 4.7)

• Jeśli nie działa w sieci mechanizm skalowania okna odbioru i jesteśmy ograniczeni tylko do rozmiaru okna (64kB w 
najlepszym wypadku) to transfer TCP przedstawia się następująco:

• Czy to oznacza, że coś jest nie tak z ePMP? Absolutnie nie! To oznacza, żę coś jest nie tak w sieci, a dzięki ePMP to 
coś zostało ujawnione! Przy bardzo niskich opóźnieniach problem jest ukryty: bliskie serwery działają dobrze, ale 
dalekie nie! 

• Nie wierzysz? Przekonaj się sam! W przypadku niskiej prędkości w trybie TDD, ustaw testowo ePMP w tryb ePTP. 
ePTP zapewnia bardzo niskie opóźnienie na łączu P2P. Jeśli w tym trybie uzyskasz satysfakcjonujące prędkości do 
bliskich serwerów, to właśnie oznacza że w sieci jest problem, który jest ukrywany w przypadku niskich opóźnień .

• Pamiętaj! Nawet opóźnienie 800ms (RTT) nie powinno powstrzymać Cię od uzyskania prędkości 10Gbps! ☺

RTT [ms] Okno odbioru TCP  [kB] Prędkość [Mbps]

25 64 20.48

RTT [ms] Okno odbioru TCP  [kB] Prędkość [Mbps]

25 32 10.24

RTT [ms] Okno odbioru TCP  [kB] Prędkość [Gbps]

800 1048576 10.24
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Klasyczny przykład

• WISP: mamy problem z ePMP. Klienci dostają niską prędkość w testach (speedtest.net), a wewnętrzny link tests pokazuje dobre rezultaty

• Cambium: a skąd pewność, że to ePMP? Stawiamy raczej na problem w sieci z ruchem TCP …

• WISP: Niemożliwe!, testowaliśmy na U… oraz  M… i tam prędkości TCP są lepsze…

• Cambium: …

TCP

Zgadnij

gdzie leżał 

problem?
UDP

PROBLEM W SIECI PROBLEM ROZWIĄZANY

Po drodze do AP, 

jeden z przełączników 

miał port

100BaseT

Nic nie zostało 

zmienione na 

ePMP
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Jak szukać problemów z przepływnością ruchu TCP w sieci?

• Podłącz urządzenie bez protokołu TDMA (z bardzo niskim 
opóźnieniem) i sprawdź speedtest.net na bliskim serwerze

• Powyższe jest akceptowalne tak długo jak testujemy do serwera o RTT > 100ms

Skuteczniejszą metodą jest:

• Przygotuj wydajny komputer (Linux) i wybierz się na stacje bazową

– podłącz komputer do portu przełącznika skonfigurowanego w ten sam 
sposób do którego podłączone są sektory ePMP

– uruchom ściąganie pliku w pojedynczej sesji TCP z zaufanego 
odległego serwera o RTT > 100ms. Sprawdź czy uzyskujesz prędkość 
> 200Mbps, np..: ubuntu mirror: mirror.math.princeton.edu

• ku Twojemu zdziwieniu, zobaczysz niską prędkość TCP

• możesz złapać sesję TCP Wireshark’iem do późniejszej analizy

– Kontynuuj testowanie w kolejnych punktach zbliżając się do Twojego 
głównego routera. W którymś z punktów powinieneś zobaczyć >200Mbps w 
pojedynczej sesji TCP.

– Jeśli dotarłeś do głównego routera i wciąż prędkość TCP do odległego serwera 
jest niska, problemem może okazać się Twór router lub też leżeć po stronie 
dostawcy…
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Analiza sesji TCP w Wireshark

Wyliczone 

okno 

odbioru

Bajty

wychodzące
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Znane przyczyny problemów

• Klient i/lub serwer może nie wspierać mechanizmu skalowania okna odbioru

– Maszyny oparte na Windowsie 10 działają dobrze jako TCP klient ale nie jako TCP serwer

– Karta sieciowa i jej sterownik ma duży wpływ na osiągane prędkości TCP

• Ethernet

– Upewnij się, że do stacji bazowej doprowadzasz 1Gbit we wszystkich węzłach

– Konwersja 1Gbit do 100BaseT i odwrotnie będzie prowadziła do złego działania mechanizmu skalowania okna odbioru

– „pause frames” mają negatywny wpływ na mechanizm skalowania okna odbioru (TCP receive window scaling)

• Wkładka optyczna na urządzeniach Mikrotik:

– Nie używaj auto negocjacji na wkładkach SFP w urządzniach Mikrotik. Uzywaj po obu stronach światłowodu 1Gbit full duplex

• Na linkach licencjonowanych punkt-punkt, z domyślnie włączonymi kolejkami QoS zwiększ domyślne bufory kolejek

– Np. urządzenia NEC czy Alkoma

• Powyższe dotyczy również ruterów, koncentratorów PPPoE czy urządzeń NAT

– Obciążone procesory tych urządzeń również mają duży wpływ na prędkość ruchu TCP, choć niekoniecznie to obciążenie jest widoczne w statystykach

• Testowanie z Mikrotik Bandwidth test: wiele urządzeń Mtk nie ma zaimplementowanego mechanizmu skalowania okna odbioru i nie będą w stanie osiągnąć 
dużych prędkości gdy RTT > 10ms

• Testowanie z Iperf, upewnij się, że ustawiasz odpowiednie duże okno odbioru w wierszu poleceń dla klienta (np. -w 2M), w przeciwnym razie iperf ustawi 
domyślne okno odbioru które będzie mniejsze nawet od tego w systemie operacyjnym!

• Nieprawidłowe MTU w poszczególnych elementach sieci

• Utrata pakietów

• Wysoki poziom retransmisji (bardzo zaszumione środowisko)

– Czasami ograniczenie maksymalnego poziomu modulacji w kierunku uplink pomaga zwiększyć prędkość ruchu TCP w kierunku downlinku
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Podsumowanie

• Znalezienie problemu z ruchem TCP w sieci nie będzie łatwe! Może go 
powodować wiele czynników, a diagnostyka wymaga intensywnych testów.
Nie ma złotego środka na wszystkie przypadki!

• ePMP, ze swoim bezkolizyjnym protokołem TDMA i synchronizacją GPS ma z 
założenia większe opóźnienie, ale jest to cena którą warto zapłacić za 
większą wydajność i skalowalność sieci

• Opóźnienie nie powinno powstrzymywać prędkości ruchu TCP …

• Dla linków P2P na urządzeniach Force300 używaj trybu ePTP, który daje 
bardzo niskie opóźnienie
– To nie wyeliminuje problemów z ruchem TCP w Twojej sieci, ale przynajmniej pozwoli 

schować ten problem pod dywan – tak jak dzieje się to w przypadku użycia innych 
rozwiązań sprzętowych o niskim opóźnieniu ☺ (transfer z dalekich serwerów będzie nadal 
kiepski, ale z bliskich będzie ok ~100Mbps)

• Pamiętaj: schowany pod dywanem problem powróci w przyszłości, gdy 
zaczniesz oferować usługi powyżej 100Mbps…


