Covid-19 eristäytymisen ajankulua Lauantai-iltana
Kun pizzat ja perinteiset mokkapalat oli leivottu lasten kanssa päätin havainnollistaa
esimerkein kuinka Internet-palvelut toimivat Suomalaisille ja paljonko sitä
“nopeutta” oikeasti tarvitaan.
Tämä on kurkistus Internet-verkon “konepellin alle” menemättä liian syvälle.
Tähän minut innoitti Aalto-yliopiston professori Jukka Manner Helsingin Sanomien
artikkelissa “Monen kodin netti pätkii nyt”
Esitys keskittyy TV sisältöviihteeseen, sekä sen vaatimaan Internet-kaistaan
(Suomalaittain “netin nopeuteen”)
Analyysi on Smart TV ja Internet-liittymän välinen liikenne.
(henkilötietoja siinä ei ole)
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Vertailu yhden kotitalouden ja TV näkökulmasta
• YLE Areena™ sisältö latautuu tasaisesti
• NetFlix™, HBO™ ja Youtube™ purskeina (ei vaikuta laatuun, koska Smart TV puskuroi)
• Huom, Elokuvaa on katsottu vain aikajanan verran.
YLE AREENA (Gangs of New York)
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NetFlix Rahapaja

HBO Vikings Youtube

Viihdepalveluiden “nettikaistan” käyttö (“nopeus”)
Eniten kaistaa käytti HBO™
Max 6,62Mbps nopeus (peak)
Kuva kertoo kuinka TCP/IP toimii.
Verkon kapasiteetti ei ole varattu
jatkuvasti, vaan ainoastaan kun datan
siirto tapahtuu. (muuten se on vapaana
muille sovelluksille)
Tästä seuraa, että samanaikaisesti voi
10Mbps nettiliittymällä katsoa HBO,
NetFlix™ sekä käyttää sähköpostia jne.
SAMSUNG SMART TV

Max nopeus, johon HBO palvelu
“suostuu”.
Tätä ei voi muuttaa hankkimalla “nopeamman” nettiliittymän.
Muistisääntö: Jos baarissa saa Coronaa hanasta, ei oluen laskemisen nopeuteen vaikuta allaolevan astian koko.
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Muistisääntö
“jos ostat kaupasta six-pack Corona olutta,
ne ovat rinnakkain, eivät päällekkäin”

Viihdepalveluiden kaistan käyttö (“nopeus”)
Netflix ™ on Covid-19 epidemian aikana
laskenut lähetyksen laatua, joka vaikuttaa
käytettävän kaistan tarpeeseen.
- max 2.58Mbps nopeus (peak)
Ennen Covid-19 epidemiaa kaistan
käyttöaste (purskeissa) oli noin 5Mbps.

SAMSUNG SMART TV

Kuva kertoo kuinka TCP/IP toimii.
Verkon kapasiteetti ei ole varattu
jatkuvasti, vaan ainoastaan kun datan
siirto tapahtuu. (muuten se on vapaana
muille sovelluksille).

Max nopeus, johon palvelu
“suostuu”.

Tästä seuraa, että samanaikaisesti voi
10Mbps nettiliittymällä katsoa HBO™,
NetFlix™ sekä käyttää sähköpostia jne.

Tätä ei voi muuttaa hankkimalla “nopeamman” nettiliittymän.
Muistisääntö: Jos baarissa saa Coronaa hanasta, ei oluen laskemisen nopeuteen vaikuta allaolevan astian koko.

Muistisääntö
“jos ostat kaupasta six-pack Corona olutta,
ne ovat rinnakkain, eivät päällekkäin”
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HBO™ (Vikings) siirtoviive

Amazon EC2 DUB
org: HO-2
netname: SD-BHS-10G-B704A00-B704B00

SAMSUNG SMART TV
Punaisella näkyy palvelun ylikuormittuminen., jonka seurauksena IP-paketteja katoaa bitti-avaruuteen.
Tarvittaessa TCP/IP uudelleenlähettää paketit, joka lisää verkon kuormitusta.
- Jos kuluttajalle myydään lisää kaistaa (nopeutta) Suomeen, tilanne huononee koska kapasiteetti tulee väärään päähän verkkoa.
- jos Suomessa myydään 5G 1000Mbps littymä 10 ihmiselle, on heillä yhtä paljon kaistaa kuin punaisella palvelimella yhtensä
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Netflix™ CDN siirtoviive

Netflix™ CDN palvelin
(Suomalaisella operaattorilla)

Netflix™ CDN

Amazon ™ EC2

SAMSUNG™ SMART TV
Paikallinen CDN, mutta Round Trip Time ylittänyt 300ms.
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Sijainnin vaikutus (Yle Areena™ käyttö)

Microsoft™
Amazon ™ EC2

Amazon™ EC2

Google ™

SAMSUNG™ SMART TV

Punaisella näkyy palvelun ylikuormittuminen., jonka seurauksena IP-paketteja katoaa bitti-avaruuteen.
Tarvittaessa TCP/IP uudelleenlähettää paketit, joka lisää verkon kuormitusta (TCP retransmission)
- Jos kuluttajalle myydään lisää kaistaa (nopeutta) Suomeen, tilanne huononee koska kapasiteetti tulee väärään päähän verkkoa
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Viihdepalveluiden sijainti testin aikana
PILVIPALVELUT JA/TAI CDN-sijainnit (sis nimipalvelimet)

Suurin osa sisällöstä jaetaan käyttäjälle CDN
sisältöpalveluista (eräänlainen välimuisti, jossa
sisältöä tuodaan lähemmäs kuluttajia).
Sen lisäksi Smart TV sovellus kommunikoi
palveluntarjoajan tunnistamis- ja lisenssipalveluissa.
Testatun Smart TV (jossa sovelluksina Netflix™,
HBO™, YLE Areena™ ja Youtube™ liikennöi pääosin
Ranskaan, Britteihin, Irlantiin sekä USA:n.

SAMSUNG™ SMART TV
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SAMSUNG™ SMART TV

Tämä vaikuttaa sovelluksen siirtoviiveeseen
(latenssiin) merkittävästi.

Yle Areena™ ja Akamai™ CDN
Datan siirron aikainen “zoom” (noin 1 sekunti)

SAMSUNG™ SMART TV

SISÄLTÖ (Elokuva Gangs of New York) tulee Akamai CDN palvelimelta.
Huomaa erinomainen siirtoviive (Round trip time).
SSL-salauksen käsittelyssä on liikaa viivettä, mutta ei vielä kriittinen (huomaa, että kyseessä on 1,2 sekuntia eli 1200 millisekunttia)
Kun julkisuudessa spekuloidaan 5G verkon 1 millisekunnin viiveestä, näkee tästä että radioverkon siirtoviiveen pienentäminen ei vaikuta
kuluttajalle käytännössä. (Huom, esityksen tekohetkellä 5G URLLC speksi ei ole valmistunut).
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AKAMAI™ CDN

Todellinen latenssi (siirtoviive) ja Round Trip Time
YLE AREENA (Gangs of New York)

YLE AREENA (Gangs of New York)

Suomalaiselle kuluttajalle siirtoviiveet ovat
huomattavan suuria. Palvelut ovat kaukana.
Ne toimivat silti varsin tyydyttävästi.
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Viihdepalveluiden kaistan käyttö (keskiarvo)
Netflix™ Rahapaja sarja käynnistyy
7Mbps peak, mutta tasaantuu nopeasti.

YLE AREENA (Gangs of New York) rullaa tasaisena,
mutta myös muut SmartTV sovellukset ovat “hereillä”

Keskiarvot vääristävät todellista kaistan käyttöä alaspäin. (vertaa kalvo 3, jossa myös selitys asialle)
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Youtube™
HBO™ Vikings

Covid-19 eristäytymisen ajankulua Lauantai-iltana
Toivottavasti tämä auttaa ymmärtämään Internet-palvelun toimintaa ja kuinka
nopea nettiliittymä kotiin (ja kännykkään) kannattaa hankkia.
Juha Mannerin nyrkkisääntö on 10Mbps per henkilö.
(esim. 10 hengen perhe = yksi 100Mbs liittymä)
Poikkeaviakin tarpeita on, mutta 80% Suomalaisista pärjää tällä paremmin kuin
hyvin. Eron huomaa vain pienemmässä laskun loppusummassa.
Kiitos, supervoimia ja hyvää kevättä!
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