
 תעבורהעיצוב 
www.DigitalWhisper.co.il 

 2  1021 אפריל, 31גליון 

 

 
 

 עיצוב תעבורה

בנוריס ואלעד גבאי מאת לירן  

 

 הקדמה

 

 .אשר מבצעות ספקיות אינטרנט בארץ ובעולם" עיצוב תעבורה"-במאמר זה נדון ב

בשיטה זו מעכבים חבילות מידע מוגדרות בכדי לקרב . הינה שיטת ניהול תעבורת רשת" עיצוב תעבורה"

אך , ירות הגלישהבעיצוב תעבורה משתמשים בעיקר בכדי להגביל את מה. את התעבורה לפרופיל רצוי

  .כמו שנראה במאמר לעיתים משתמשים בטכניקה גם לדברים אחרים

 

עד איזו רמה , אם כןאו האם ו, תעורר ויכוח סוער לגבי האם הרשת צריכה להיות ניטראליתהלאחרונה 

להתערב ולתעדף סוג תעבורה אחד על , שהן מפעילות ובעלות קווי התקשורת, מותר לספקיות האינטרנט

כמות גדולה של ספקיות אינטרנט רוצות להקטין את התעבורה הנצרכת על ידי אפליקציות . אחרפני ה

בכדי לאפשר מתן תעבורה לאפליקציות שצורכות תעבורה ( שיתוף קבצים לדוגמא)שצורכות תעבורה רבה 

אט ספקיות האינטרנט יכולות ואולי גם משתמשות בעיצוב תעבורה בכדי לה(. 'גלישה וכו)מעטה יחסית 

 ...(.שירותי ענן למיניהם, VoIPשיחות )שירותים המתחרים בשירותים שהספקית עצמה מפעילה 

 

וון שיכולת זו נותנת יזאת מכ, ספקי התוכן לעומתם נגד התערבות של ספקיות האינטרנט בתעבורה

אט עובדת ל מסוימתאם אפליקציה  ,לדוגמא ,לספקיות האינטרנט שליטה גדולה מאוד על חווית המשתמש

 .ולעבור לזו שעובדת מהר, המשתמש עלול להפסיק להשתמש בה, לעומת אפליקציה אחרת

 

דבר זה משאיר את , ספקיות האינטרנט אינן נוהגות לחשוף כיצד הן מבצעות את עיצוב התעבורה שלהן

 מצב זה הביא ליצירת כלים אשר נועדו לאסוף סטטיסטיקות על מעבר הנתונים. המשתמשים באפלה

 .האם ואיך מבצעת ספקית האינטרנט עיצוב תעבורהולזהות 
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 ?כיצד מעצבים תעבורה

-SISO - single-input single)מעצב תעבורה הינו מודל העברת חבילות בעל כניסה אחת ויציאה אחת 

output )שפועל על פי מודל דלי המטבעות: 

 
 

 Cזה מחובר לערוץ בעל קיבולתדלי . מטבעות sמודל זה מניח קיום של דלי מטאפורי אשר יכול להכיל 

bps. נוצרים בו מטבעות בקצב של , בזמן שהדלי לא מלאp  מטבעות בשנייה(p<C.) 

 

כשהערוץ , (ביטים)מטבעות  Lרק אם בדלי יש לפחות , ביטים שמגיעה Lהערוץ יעביר חבילה בגודל 

לנו כאשר הדלי במצב בו התח .מטבעות מהדלי -Lכלומר משלם ב, לוקח" מעצב"מעביר את החבילה ה

 Lלשם הפשטות נניח כי )כל אחת  Lועלינו לשלוח כמות גדולה של חבילות בגודל , מטבעות s-מלא ב

 :כאשר Cחבילות על הערוץ בעל קיבולת  kהערוץ יוכל להעביר (. ללא שארית sמתחלק ב 

k=
s/ L

1− p /C
 

 

 .pצירת המטבעות הערוץ יעביר את החבילות לפי קצב י, החבילות הללו kולאחר 

p  המעצב מעביר חבילות ( הדלי ריק -כאשר אין פרצים )וון שבמצב יציב ימכ, "קצב העיצוב"נקרא גם

 k)המהיר " פרץ"כל להעביר בוקיבולת הדלי היא שקובעת את כמות המידע שנ. בקצב יצירת המטבעות

יקרה כאשר חבילה מגיעה נשאלת השאלה מה . המקסימאלי" פרץ"זהו גודל ה s-ו(. החבילות הראשונות

במצב . אין במה לשלם -אך אין מספיק מטבעות בדלי על מנת להעביר אותה הלאה , למעצב התעבורה

. מה שגורם לאיבוד חבילות גדול, אלו שזורקים את החבילות: כזה מעצבי התעבורה מתחלקים לשני סוגים

 .ובהם נתמקד לאורך המאמר, השנירוב מעצבי התעבורה הם מן הסוג . ואלו שמחזיקים תור של חבילות
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 ?ספקיות ישתמשו במעצבי תעבורההמדוע ש

אחד השימושים שעושות ספקיות האינטרנט במעצבי תעבורה היא להרשות למשתמש לחרוג מהמהירות 

כולנו אוהבים לשנוא את הספקיות שלנו ולקטר על איך שהן לא נתנות לנו (. לזמן מוגבל כמובן)עליה שילם 

אך כדאי לדעת שספקיות האינטרנט נותנות לנו גם לעבור , יו שילמנו או מפחיתות מאיכותואת השירות על

אבל נחמד , היא גם מחבלת לנו בחווית השימוש בדרכים אחרותלמרות ש, את המכסה עליה שילמנו

נחזור למודל ? אז איך בדיוק ספקיות האינטרנט עושות זאת(. גם אם הוא קטן)לדעת שיש גם צד שני 

לקבל \אנו יכולים לשלוח, מקבלים פרץ מידע גדול\ראינו כי כאשר הדלי מלא ואז אנו שולחים :שלנוהדלי 

, כמה שקיבולת הדלי יותר גדולה, זהו בדיוק העניין. חבילות בקצב גדול יותר מקצב היצירה של המטבעות

 .ספקית האינטרנט מאפשרת לנו פרץ יותר גדול

 

במעצבי תעבורה היא הגבלת קצב התעבורה של משתמש או שימוש אחר שספקיות האינטרנט עושות 

שימוש נוסף בעיצוב תעבורה  (.P2Pלמשל תוכנות )התעבורה עבור תוכנה מסויימת  הגבלת מקצתבכדי 

אם , א הכלת חסם עליון על מהירות התעבורה לדוגמה"ז, הוא הגבלת המשתמש לתעבורה עליה שילם

שכזה נקבע על ידי קצב  ןחסם עליו, המירבית שיקבל זוהי תהיה המהירות ,5Mbsמשתמש שילם על 

יש לציין שספקיות האינטרנט אינן חושפות מידע על הצורה בה הן מעצבות את  .יצירת המטבעות

קצב יצירת )התעבורה וקשה מאוד לדעת האם התעבורה עוברת עיצוב ואם כן באיזה צורה ומהם הנתונים 

האם העיצוב נעשה עבור כל משתמש , (ים ברגע נתוןקיבולת הדלי מספר המטבעות שקי, המטבעות

 ...אולי גם וגם, או שיש עיצובים נפרדים עבור שירותים נפרדים אותם מבקש המשתמש, בנפרד

 

 תעדוף תעבורה

זהו , תעדוף תעבורה נעשה על ידי שימוש בעיצוב תעבורה

מצב בוא ספקית האינטרנט נותנת עדיפות לזרם נתונים 

ישנם כמה מימדים של תעדוף . ם אחרמסויים על פני זר

 :תעבורה

 בכדי לבצע :תעדוף תעבורה על פי סוגי תעבורה 

א תעבורה של "ז, תעדוף תעבורה על פי סוג התעבורה

על הספקית לזהות לאיזו אפליקציה , אפליקציות שונות

 :ניתן לעשות זאת בשיטות הבאות, שייכת כל חבילה
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  כתובת העל ידי-IP ובות הכת :הבכותרת החביל-IP  של המקור והיעד יכולות להעיד על זרמי

חברות שרתים לעיתים יגבילו את מהירות הגלישה של עובדיהן בכדי , לדוגמה. נתונים שונים

 .אם נעשה שימוש באותו הקו, לאפשר לשרתים מהירות העלאה והורדה טובים יותר

  בסוג הפרוטוקול או , םספקיות אינטרנט יכולות להשתמש בפורטי :כותרת הפרוטוקולעל ידי

 (.443עובר בפורט  https: לדוגמה)מזהים אחרים בכדי לזהות לאיזה זרם שייכת חבילה 

  ספקיות האינטרנט יכולת להשתמש ב :תוכן החבילהעל ידי- DPI(Deep Packet Inspection ) 

ונים כך לדוגמה יכולה הספקית לזהות זרמי נת, בכדי לזהות את האפליקציה שיצרה את החבילה

 .ולהגביל את תעבורתם P2Pשל אפליקציות 

 

 הספקית יכולה להשתמש , בנוסף לזרם הנתונים עצמו :תעדוף תעבורה שלא תלוי בסוג התעבורה

 :למשל. בקריטריונים בלתי תלויים בחבילות

 .ספקית יכולה להגביל את התעבורה בשעות העומס: זמן .1

 .בי ערוץ מסוים כאשר הערוץ עמוסספקית יכולה להגביל את התעבורה על ג: עומס הרשת .2

 .ספקית יכולה להגביל משתמשים שתעבורת הרשת שלהם גדולה: המשתמש .3

 דלי מלא בתכסיסים

ניתן להכליל אותו לצורה , מודל הדלי הינו מודל הגבלת תעבורה בסיסי

 -MISO)כללית בה המודל הוא מודל בעל כניסות מרובות ויציאה אחת 

Multiple Input Single Output .)במודל זה , על פי האנלוגיה שלנו

ולכל דלי ישנו קצב , קיימים מספר ערוצי כניסה ולכל ערוץ משוייך דלי

המודל הזה . עכשיו נצא מהאנלוגיה בחזרה אל המציאות. יצירת מטבעות

הכניסות אינן )הספקית יכולה לשייך כל כניסה . קיים כמעט בכל נתב היום

לזרם נתונים מסוים ולתעדף אותו על פי  (פיסיות אלא חלק מן האנלוגיה

 .הקרטריונים שהצגנו קודם

 

השיטות הללו הן קצת יותר מלוכלכות , ישנם שיטות נוספות לביצוע תיעדוף תעבורה, בנוסף למודל הדלי

 :את העבודה תשואך ע

 ל ע)שיטה אחת לבצע תיעדוף תעבורה היא לסיים את זרם הנתונים בו העדיפות נמוכה יותר  :חסימה

ניתן לעשות זאת באמצעות חסימת החבילות ששייכות לזרם , (פי הסטנדרטים של ספקיות האינטרנט

וכך לחסום ולסגור את ( TCP-השייכות ל RST, FINכמו )או על ידי הזרקה של חבילת סיום קשר , זה

 .זרם הנתונים

 משתנה או( כל חבילה עשירית)הספקית יכולה לזרוק חבילות בקצב קבוע  :זריקת חבילות. 
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 שינוי ה-TCP Window Size:  בפרוטוקולTCP כל חבילה מכילה בשכבת ה-TCP  שדה הנקראwindow 

size (למידע נוסף על שדה זה :http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol .)

 .ית האינטרנט יכולה לערוך את שדה זה ולהקטינו וכך לגרום לשולח להאט את קצב השליחהספק

 ספקית האינטרנט יכולה לשלוט בהתנהגות של אפליקציה על ידי  :מנגנונים בשכבת האפליקציה

, לדוגמה(. DPIוהיא מזהה כאלו באמצעות מנגנוני )שינוי המידע בחבילות שמועברות בפרוטוקול שלה 

". ?!?למה לא התקשרנו מהבזק"כי  Skypeניח שחברת בזק לא מסמפטת את אפליקצית סביר לה

מוגדר כי אם חבילה הגיעה באיחור של  RealTime VoIPשהיא אפליקצית , נניח שבאפליקצית סקייפ

בזק יכולה . כי הרי אין טעם להשמיע משהו שנאמר בעבר, האפליקציה מתעלמת ממנה, זמן מסויים

 .רבים באיכות השיחה על ידי שינויים במידע שעובר בחבילות הללולגרום לשיבושים 

 

 ?אז איך בודקים

 .קיימים מספר כלים אשר בודקים אם ספקית האינטרנט משתמשת בשיטות עיצוב או תעדוף תעבורה

המאפשר , או כשירות, שבהם ניתן להשתמש כאשר כותבים תוכנה, APIכלים יכולים להיות קריאות 

 .בדוק האם הרשת שלהם נתונה לעיצוב תעבורהלמנהלי רשתות ל

Shaperprobe 

 ,Windows:שלו עבור 64/32bitקיימים גרסאות , ניתן להוריד ולהריץ אותו, כלי זה הוא כלי קוד פתוח

Linux OS X  מתחבר לשואפילו פלאגין-Vuze (קליינט ביטורנט .)שורות קוד עבור  6,000-הוא בנוי מ

עובד  Shaperprobe .מדוייק ולא חודרני, ומתוכנן להיות קל לשימושהגרסה נטולת ממשק המשתמש 

התהליך מזהה את רמת עיצוב התעבורה על המסלול בין השולח , (end-to-end)בתהליך הנעשה בקצוות 

 .למקבל

=Rsצד אחד שולח חבילות בקצב קבוע של, C(bps)כאשר קיבולת צוואר הבקבוק בערוץ היא C ביטים

 .והצד המקבל נותן חותמת זמן לכל חבילה שהתקבלה וסופר כמה ביטים התקבלו בכל מקטע זמן, לשנייה

אנו משייכים כל חבילה למקטע זמן מסויים וחבילה מכילה מספר בגלל שיש היתכנות לשגיאה בספירה 

±=ϵהשגיאה היא, ביטים יחסית גדול S /Δ כאשרS ה היא ערך-MTU ו-Δאם , לכן, היא גודל המקטע

 .נוכל להקטין משמעותית את השגיאה, נבחר גודל מקטע גדול מספיק

http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol


 

 תעבורהעיצוב 
www.DigitalWhisper.co.il 

 6  1021 אפריל, 31גליון 

 

 
 

 

אם במקטע מסויים פתאום יש ירידה מספיק , התוכנה מזהה שינוי במספר הביטים שהתקבלו בכל מקטע

י שהירידה הזאת היא לא פשוט סוף הפרץ ומדדנו מספיק זמן לפני הירידה בכד( מעל לרף מסוים)גדולה 

אז הירידה , ומספיק זמן אחרי הירידה בכדי לראות שזה לא משהו זמני שנגרם עקב עומס ,הראשוני

 .נגרמת על ידי מעצב התעבורה

מעשית יש לזכור שיש הרבה גורמים המחבלים , לפחות בתיאוריה)טרוואילי  נראההפיתרון  ,על פניו

אנו לא נסביר במאמר זה איך , Cחלק עיקרי בתהליך הוא למצוא את , (בקצב קבועביכולת לשלוח חבילות 

מוצאים קיבולת של ערוץ מכוון שגם תהליך זה אינו פשוט ויש המון מחקרים ומאמרים המנסים למצוא את 

 .הדרך הטובה ביותר

א גם ינסה מזהה מעצב תעבורה הו Shaperprobe-במקרה ו, בנוסף לבדיקת הימצאות של מעצב תעבורה

 (.קיבולת הדלי וקצב יצירת המטבעות)להעריך את המאפיינים שלו 

Glasnost 
כלי זה משמש לבדיקה של תעדוף 

אפילו , הוא מאוד קל לשימוש, תעבורה

, עבור משתמשים ללא כל נסיון וידע

הוא לא דורש הורדה ופועל היישר מן 

הכלי נועד להיות כלי . הדפדפן

נטי שמתפתח בכדי להישאר רלוו

במידה וספקיות האינטרנט מבצעות 

שינויים כלשהן או משתמשות 

כל משתמש יכול להעלות לאתר הכלי בדיקות משלו  .במנגנונים חדשים בכדי לבצע תעדוף תעבורה

ולהריץ שרת על המחשב שלהם  Glasnostמשתמשים יכולים להוריד את קוד המקור של , בנוסף .ולהריצן

 (.ים של מעבדות הבדיקה על ידי ספקיות האינטרנטIP-על ה white-listing חשוב לציין שזה עוזר למנוע)
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מסוגל לזהות את כל  Glasnost, מזהה רק עיצוב תעבורה הנעשה על פי מודל הדלי Shaperprobe-ש בעוד

אלו הסוגים היותר נפוצים של תעדוף ועיצוב ) TCPסוגי עיצוב התעבורה המתבססים על פרוטוקול 

 (.תעבורה

 

Glasnost בניגוד ל-Shaperprobe, שאם  ,כלומר, לא תוכנן לזהות הגבלות על כל התעבורה של המשתמש

לא יזהה אותן  Glasnost ,יום או התנהגות המשתמש, ספקית האינטרנט מבצעת הגבלות על פי זמן מסוים

 .ולהשוות בעצמנו בין התוצאות Glasnostאך ניתן לבצע כמה בדיקות בעזרת , בבדיקה אחת

בודק קיום של  Glasnost ,קום לבדוק האם קיים עיצוב תעבורה על פי בדיקות על מנגנוני עיצוב שוניםבמ

הבדיקה נעשית על ידי יצירה של שתי זרמי מידע זהים  .עיצוב כלשהו על פי השפעתו על ביצועי התוכנה

את הזרמים  לאחד השרתים הקיימים עם הבדל קטן שיוצר הבדיקה חושב שהוא שיגרום לספקית לתעדף

 .באופן שונה

 

 :בדיקה האם הספקית מבצעת תעדוף שלילי לחבילות ביטורנט יכולה להתבצע בשיטה הבאה: לדוגמה

ובזרם השני שולחים , שולחים לשרת חבילות עם פרוטוקול ביטורנט ומידע של ביטורנט כזרם ראשון

באותו הפורט ולאותו , ם השנילשרת חבילות עם מידע רנדומאלי אך בגודל זהה לגודל של החבילות בזר

במשך התהליך השרת והקליינט שומרים מידע על החבילות המגיעות כולל מידע על שגיאות . היעד

הקליינט מעביר את  ,כאשר הבדיקה נגמרת(. 'וכו, ניתוק, אי הגעת חבילות)הנגרמות מבעיות רשת 

וצרו בצד קליינט ומציג את השרת מנתח את הנתונים שהוא אסף ביחד עם הנתונים שנ, המידע לשרת

 .'תוכן שונה וכו, פרוטוקול שונה, ניתן לחזור על הבדיקות עם פורט שונה. התוצאות
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אך , והתוכנה מתחשבת בסבלנות הקצרה של המשתמשים היא לא יכולה לבצע בדיקות ארוכות היות

מניחה  Glasnost. 'עומס ברשת וכו, בבדיקות קצרות יש להתמודד עם הרעש הנובע מהחלפת מסלולים

ומתמודדת עם , שהחלפת מסלולים אינה קוראת בתדירות מספיק גבוהה בשביל להשפיע על הבדיקות

התוכנה שולחת שני , על ידי בדיקה מקדימה של הערוץ( עומס על הרשת)שאר הרעשים המשמעותיים 

 . זרמי נתונים זהים לחלוטין ומזהה מה ההבדל ביניהם

 

 

 :ישנם ארבע סוגי רעש, חי התוכנהעל פי מחקרים שביצעו מפת

 כל הבדיקות על קצבי העברה שנעשו בין זרמים זהים נפלו בטווח : רמות רעש נמוכות בצורה רציפה

 .קרוב

 רוב הבדיקות על קצבי העברה שנעשו היו : בדרך כלל רמת רעש נמוכה אך לפעמים רעש גבוה

אך , ת שהמינימום והמקסימום רחוקיםניתן לראו)בטווח קרוב אחת לשנייה אך חלק קטן היו רחוקות 

 (.החציון קרוב מאוד למקסימום

 ניתן לראות )הבדיקות נתנו תוצאות שונות מאוד אחת מן השנייה : רעש עם שונות גבוהה מאוד

 (והחציון רחוק משניהם, שהמינימום והמקסימום רחוקים מאוד אחד מן השני

 רוב הנקודות מקובצות ביחד סביב  :בדרך כלל רמת רעש גבוהה אך לפעמים רמת רעש נמוכה

והחציון קרוב מאוד , ניתן לראות שהמינימום והמקסימום רחוקים)המינימום אך חלק קטן רחוקות 

 (.למינימום

 

 

 (החציון את מייצג והאיקס, שהתקבלו הערכים טווח את מייצג הפס)
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הראשון הוא , ינים של הרעשהסיווג של מפתחי התוכנה בכל מקרה נעשו על ידי שתי הבחנות לגבי המאפי

א "ז. ברשת תמיד מפחית את המהירות בה חבילות עוברות ואף פעם לא משפר אותה( עומס)שרעש 

סביר , (4כמו במקרה )שכאשר רוב הנקודות מקבצות סביב המינימום אך יש כמה שנמצאות רחוק יותר 

השני הוא שעומס ברשת לרוב . יותר שהנקודות שקרובות למקסימום הן נקודות שלא הופרעו מן העומס

בתור רעש  1בתיאוריה אפשר להסביר את המדידות של מקרה . אינו קבוע ורציף על פני משך זמן ארוך

ולכן ( דקות 10 השהי)אך זה ידרוש מן הרעש להיות גבוהה ורציף במשך כל זמן הבדיקה , גבוהה ורציף

קצבי העברה נעשה על ידי תעדוף של אין אפשרות לדעת האם השינוי ב 3-ו 2במקרים . זה לא סביר

 .4-ו 1הספקית או על ידי רעש על הערוץ ולכן התוכנה מתמודדת רק עם מקרים 

 

 ?מה קורה בארץ

 .בארצנו הקטנטונת לא נערכו הרבה בדיקות בעניין ואף לא בדיקה יסודית אחת

קישור לכתבה )יליאן ופורסמה כתבה על ידי יהונתן קלינגר וניב ל Ynetנעשתה בדיקה של אתר  2009-ב

שהצגנו קודם בכדי לבדוק האם ספקיות  Glasnostבכתבה נעשה שימוש בתוכנת (. נמצא בסוף המאמר

האינטרנט הישראליות מבצעות תעדוף נתונים והאם הן מתערבות בצורה כלשהי במהירות התעבורה 

 .כאשר מדובר בתעבורה של תוכנות שיתוף קבצים

 

 אך על פי האמור, חשד כי החברות בישראל מבצעות תעדוף תעבורה העלו Ynetמסקנות התחקיר של 

הנה כמה נתונים מהאתר של  .בכתבה הבדיקה לא הייתה רחבה מספיק בכדי להעיד באופן משמעי על כך

Glasnost: 

מספר  ספקית
 הבדיקות

 (1%הינו  false positive-הסיכוי ל)אחוזים של התעבורה שעוצבה 

ת שנעשו בפורט העלאו העלאות ביטורנט
 של ביטורנט

הורדות 
 ביטורנט

הורדות שנעשו בפורט 
 של ביטורנט

 22 18 20 19 160 013ן 'נטוויז

-בזק בין
 לאומי

474 18 22 17 29 

 6 6 9 0 185 סמייל

 (יש לקחת בחשבון שיכול להיות שהנתונים ישנים ושלא נעשו מספיק ריצות)
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 סיכום

י ספקיות האינטרנט וחוסר עיצוב תעבורה נמצא בשימוש על יד

 .השקיפות של הספקיות פוגע ישירות בצרכן

 

קיצור ) DPIלבדיקת  אלגורתמים ופתרונות חומרהקיימים היום כאשר 

, עובדים במהירות מסחררתהם ו( Deep Packet Inspectionשל 

ספקיות האינטרנט יכולות להשתמש באלו בכדי לסווג חבילות לא רק 

מה שיעשה חיים קשים בהרבה , ג פרוטוקולעל בסיס פורטים או סו

את המגבלות והעדיפויות שמפעילה ספקית ( 'שינוי פורט וכו, בעזרת מנהור)לאלה המנסים לעקוף 

 .האינטרנט

 

אם ספקיות האינטרנט יהיו שקופות יותר בנוגע לכיצד הן מנתבים חבילות או איזה סוגים של מידע הן 

דבר זה גם יוכל לתת לכל ספקית את הייחוד , בה יותר קליםמתעדפות למשתמש הפשוט יהיו חיים הר

 .ספקיות יוכלו ליצור מסלולים מתועדפים לפי צרכי הלקוח, במקום לריב על אותן הלקוחות, שהיא צריכה

 

ותוך כדי לעזור להפוך את הרשת , אתם מוזמנים לבדוק האם אתם נתונים למנגנוני עיצוב תעבורה שונים

 : תוכלו להריץ בדיקות שונות בלינק הבא, למקום שקוף קצת יותר

http://measurementlab.net/measurement-lab-tools 
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