
Tiedonsiirtoviiveet 

  



 

Johdanto 
 
Internetissä liikkuva tieto siirretään pienissä paketeissa. Se kuinka nämä paketit 
liikkuvat siirtotiellä vaikuttaa suoraan käyttäjän kokemukseen internetyhteyden laa-
dusta. Mikäli paketit liikkuvat sujuvasti ja ajallaan kokemus yhteyden laadusta on 
positiviinen ja mikäli paketit liikkuvat suurilla ja vaihtelevilla aikaväleillä on kokemus 
vähemmän positiivinen. 
 

Tiedonsiirtoverkkojen perusteista 
 
Latenssilla tarkoitetaan aikaviivettä kaikkien tiedonsiirtotiellä olevien taikka siihen 
vaikuttavien elementtien kesken ts. yksittäisten viiveiden yhteisvaikutusta yhteyden 
toisesta päästä toiseen päähän. 
 
Jotta latenssia käsitteenä voisi ymmärtää kunnolla, täytyy ymmärtää joitain verkko-
jen perusteisiin liittyviä seikkoja. TCP/IP-viitemallilla kuvataan internet -verkkojen 
arkkitehtuuria ja se perustuu ajatukseen tiedon kapseloinnista, jossa tieto (data) 
kääritään eräänlaiseen kuljetuslaatikkoon, joka voidaan lähettää vastaanottajalle. 
Tätä laatikkoa kutsutaan IP-datayksiköksi tai yleisemmin IP-paketiksi. 
 
IP-paketti koostuu kaikessa yksinkertaisuudessaan otsikosta jota seuraa data. Ot-
sikko sisältää tiedon jota käytetään paketin reitittämiseen määränpäähänsä. Itse 
data voi olla mitä tahansa tietoa, joka tarvitsee kuljettaa määränpäähänsä. Sen 
kuinka data osio tarkalleen koostuu IP-paketissa päättää protokolla, jolla tieto halu-
taan siirtää.  
 
Jotta ymmärtää missä latenssia tarkalleen esiintyy, täytyy ymmärtää kuinka IP-
paketit oikeastaan siirretään siirtotiellä eli verkossa tai miksi sitä kukin haluaa nimit-
tää.  Eli ne siirretään siellä jokseenkin OSI-maliin mukaisesti: 
 



 
 
Kuvio 1. Osi-malli 
 
Osi-malli on luotu aikanaan, jotta voitaisiin kuvata kuinka sovellusten käyttämä digi-
taalinen tieto siirretään verkoissa. Ylemmät kerrokset OSI-mallissa kuvaavat mitä 
tiedolle tapahtuu tietokoneissa (voi se olla muukin vehje) sovellusten sisällä eli säh-
köpostiohjelman, mesen, bunkbuster jne. Alemmilla kerroksilla taasen tieto sovelluk-
silta muutetaan tiedonsiirtoverkossa siirrettäväksi soveltuvaksi tiedoksi. Näillä 
alemmilla kerroksilla siis tapahtuu tiedon kapselointi ja IP-paketti syntyy. 
 



 
 
Kuvio 2. TCP/IP-pinon kapselointiprosessi 
 
Yläpuolella oleva kuva esittää TCP/IP-pinon kapselointiprosessia. TCP/IP-pinon 
tarkka toimintatapa vaihtelee riippuen käyttöjärjestelmästä tai yleensä ottaen lait-
teesta, joka on käytössä, mutta periaate pysyy samana, niin kauan kuin protokollat 
ovat oikein toteutettu. Lähinnä toteutustapa vaikuttaa suorituskykyyn sekä tietotur-
van tasoon, riippuen mitä halutaan painottaa, mutta joka tapauksessa toteutuksella 
voi olla huomattava vaikutus suorituskykyyn. 
 
Tiedonsiirto on kolmivaiheinen prosessi:  
 

1. Data sovellukselta siirretään alaspäin pinossa. Tässä vaiheessa sovelluk-
sen tieto kääritään IP-paketeiksi. Tämän jälkeen lähetyspään tietokone lä-
hettää tiedon verkkoon. 
 

2. Paketit kulkevat verkossa kunnes saavuttavat kohde tietokoneen (violetti 
viiva) 
 

3. Kohdekone vastaanottaa paketit verkosta ja ne siirretään pinossa ylöspäin. 
Tässä vaiheessa vastaanotettu data puretaan paketeista ja välitetään vas-
taanottavalle sovellukselle. 

 
Kapselointia kerroksella 2 kutsutaan kehystämiseksi. Tässä vaiheessa IP-paketit 
muutetaan kulloinkin kyseessä olevalle tiedonsiirtotielle sopivaan muotoon. Kerros 1 
on fyysinen tiedonsiirtotie. Tällä kerroksella muutetaan kerroksen 2 bittivirta sähköi-
seksi, valoksi tai muuksi vastaavaksi muodoksi, joka soveltuu kyseessä olevalle 
tiedonsiirtotielle. 



 

Mikä aiheuttaa latenssia 
 
Tiedonsiirtotiellä on monia loogisia, sähköisiä ja fyysisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
tiedonsiirtoon. OSI-mallin avulla voidaan yksilöidä nämä tekijät suhteessa niiden 
vaikutukseen tietyissä toiminnoissa ja viiveissä (siis latensseissa) osana kokonais-
prosessia. 
 

Sovelluskerroksen latenssi 
 
Kerrokset 7,6 ja 5 siis ovat sovelluskerroksia. Riippumatta prosessorin nopeudesta 
tai sovellusten tehokkuudesta, kestää tietynaikaa käsitellä ja esittää tieto. Tämä 
johtuu siitä, että sovellukseen voivat vaikuttaa monet muut viiveet. Yksi yleinen syy 
sovelluksen viiveeseen on tarve kirjoittaa ja lukea tallennusmedialta tietoa. On myös 
muita syitä, jotka vaikuttavat suorituskykyyn kuten muistin määrä jne. 
 

Sarjoittamis latenssi 
 
Sarjoittamisella tarkoitetaan tapahtumien suoritusta tavalla, joilla on sama vaikutus 
kuin tapahtumien peräkkäisellä suorittamisella ja tämä tapahtuu OSI-mallin kerroksil-
la 1-4 eli kuljetuskerroksilla. Sarjoitukseen kuluu aina tietty määrä aikaa ja se voi-
daan laskea seuraavasti: 
 
viive = paketin koko bitteinä / kuljetusnopeus bitteinä sekunnissa, esimerkiksi: 
 
512 tavun paketin sarjoittamiseen 2,320 Mbps SDSL yhteydellä kuluu aikaa 1.77 
millisekuntia. Saman 512 tavun paketin sarjoittamiseen 100 Mbps LAN yhteydellä 
kuluu aikaa 41 mikrosekuntia 
 
Sarjoittaminen siis voi olla joissain tapauksissa hyvin merkittävä kokonaislatenssiin 
vaikuttava tekijä, mikäli tieto kulkee verkossa osittain hitaitten linkkien kautta. Yleen-
sä tämä on kuitenkin verrattain pieni tekijä kokonaisuudessa. 
 

Reitittimien ja kytkinten latenssit 
 
IP-verkoissa kuten Internet IP-paketit siirretään kohteesta toiseen reitittimien kautta, 
jotka ovat kytkeytyneet toisiinsa eräänlaisina piireinä. Reitittimet käyttävät IP-paketin 
otsikkosta löytyvää kohdeosoitetta määrittämään mille reitittimelle IP-paketti seuraa-
vaksi siirretään. Reitittimet käyttävät erinäisiä reititysalgoritmeja, joilla ne päättelevät 
mikä reitti on paras mahdollinen paketin siirtämiseksi kohteeseensa. Jonkin reititti-
men ruuhkautumien taikka rikkoutuminen voi johtaa reitin muuttumiseen. Tietoliiken-
teen ylläpitäminen Internet-verkossa johtaa viiveisiin edellä mainituista syistä. Nyky-
aikaisissa IP-verkoissa käytettävissä laitteissa kytkentöjen viiveet ovat nanosekun-
tien luokkaa ja näin ollen merkityksettömiä suhteessa siirtotien muihin etenemisvii-
veisiin. Suorituskykyiset reitittimet ja kytkimet prosessoidessaan liikennettä lisäävät 
viivettä siirtotielle noin 200 mikrosekunttia.  



 
Mikäli oletetaan että keskimääräinen runkoverkon reititinten etäisyys toisistaan on 
luokkaa 800km ja niiden 200 us viive vastaa noin 40km pituista valokaapelia, ovat 
reititinten ja kytkinten viiveet vain 5% kokonaisviiveestä siirtotiellä päästä - päähän 
keskimääräisessä Internet linkissä. Huom. Jotkin lähteet väittävät että reitittimissä 
tapahtuisi suurin osa tiedonsiirto viiveestä, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Interne-
tistä tietoa lukiessa kannattaa pitää se apina suodatin päällä;) 
 
Reititysongelmat voivat aiheuttaa outoja ilmiöitä nopeuteen, mutta 99% tapauksista 
paketit kulkevat samojen yhteyksien kautta ilman ongelmia. On kuitenkin totta, että 
toisinaan reitittimet voivat esim. vikaantua ja paketit alkavat kiertää vaihtoehtoisia 
reittejä pitkin. Pahimmassa tapauksessa paketit voivat kiertää saman tiedonsiirtoyh-
teyden aikana useita eri reittejä, jolloin tiedonsiirtonopeus voi romahtaa nopeasti. 
 

Jonotus ja puskurin hallinta 
 
Kuljetuskerroksella esiintyy jonotusviivettä, joka tarkoittaa aikaa joka kuluu IP-
paketilla kun se odottaa jonossa vuoroaan päästäkseen etenemään hyväksymättö-
mistä paketeista johtuvan ylikuormitetun lähetyspuskurin läpi, kunnes sen kytkentä-
viive on poistunut. Tilanteet jolloin runkoverkon reitittimissä on hylättyjä paketteja 
odottamassa suuria määriä, ovat harvinaisia (ja johtuvat muuten monesti DoS-
hyökkäyksistä), mutta niitä sattuu toisinaan. Ruuhkat ovat yleisempiä pienempino-
peuksissa yhteyskytkennöissä, joilla liitytään runkoverkkoon. Ruuhka voi toisinaan 
muodostua niin pahaksi, että viive muodostuu äärettömäksi, koska paketit hylätään 
reitittimen puskurin ollessa täynnä. 
 

Siirtonopeus 
 
Siirtonopeus on suure jota käytetään kuvaamaan kuinka monta bittiä medialla voi-
daan siirtää. Yleensä ilmoitustapa on kertoa bittimäärä tiettyä aikajaksoa kohden. 
Tavallisesti aikajaksona käytetään sekuntia. 
 

Latenssi ja TCP/IP-protokolla 
 
Ymmärtääksemme latenssin vaikutuksia täytyy myös ymmärtää, mitä tapahtuu kulje-
tuskerroksella. Kuljetuskerroksella siis kapseloidaan tieto paketteihin, jotta ne olisi-
vat sopivassa muodossa siirtoa varten. IP-paketin datan kapselointiin käytetty proto-
kolla määrää minkä tyyppisesti tietosiirto tulee tapahtumaan. Tiedonsiirtotapoja on 
olemassa kaksi: 
 
- yhteydetön 
- yhteydellinen 
 
Yhteydettömässä tiedonsiirrossa tieto lähetetään vastaanottajalle välittämättä vas-
taanottajan tai verkon tilasta eli yhteyttä ei perusteta. Yleisimmin käytetty yhteydetön 
protokolla on UDP eli User Datagram Protocol. Mikäli lähetetty paketti häviää mat-
kalla, ei protokolla tasolla oteta kantaa uudelleen lähettämistarpeesta ja näin ollen 
jää sovelluksen tehtäväksi kontrolloida mitä dataa lähetetään ja milloin. Sovellus voi 



jopa vastata luotettavasta tiedonsiirrosta. Yhteydetön tiedonsiirto soveltuu jonkin 
verran datahävikkiä sietäviin yksinkertaisiin reaaliaikasovelluksiin. Etuna ovat lyhy-
emmät otsikot verrattuna yhteydelliseen protokollaan ja näin ollen hieman pienempi 
lisäkuorma tiedonsiirtotielle. 
 
Yhteydelliset tiedonsiirto protokollat ovat huomattavasti monimutkaisempia ja oleelli-
nen ero yhteydettömiin protokolliin on siinä, että ne muodostavat yhteyden osapuol-
ten välille ja ovat luotettavampia, johtuen pakettien kuittaustarpeista sekä virheen-
korjauksesta protokollatasolla. Haittana tästä on suurempi kehys ja näin ollen suu-
rempi kuorma kuljetettavaan pakettiin. TCP eli Transmission Control Protocol on 
yleinen käytetty yhteydellinen protokolla, jossa paketit järjestetään uudelleen järjes-
tykseen, mikäli ne saapuvat epäjärjestyksessä sekä mikäli paketteja katoaa matkal-
la, pyydetään uudelleen lähetystä.  
 
Esimerkki kuinka nämä käytännössä toisistaan poikkeavat latenssin kannalta: 
 
Yhteydellinen  
viive yhteydenmuodostuksessa 
 
Esimerkiksi 2 Mbps yhteydellä, jonka yksisuuntainen viive 200 ms, kestää 10 kibita-
vun (81 920 bittiä) siirtäminen seuraavasti: 
- yhteyden muodostus 200+200 ms 
- tiedon lähettäminen 41 ms 
- etenemisviive 200 ms 
- yhteyden lopettaminen 200 ms (mikäli lähettävä osapuoli sulkee, 400 ms mikäli 
vastaanottaja aloittaa sulkemisen) 
Tiedon siirtämiseen kuluu siis lähettäjän kannalta 841 ms. 
 
Yhteydetön  
välitön liikennöinti 
 
Esimerkiksi 2 Mbps yhteydellä, jonka yksisuuntainen viive 200 ms, kestää 10 kibita-
vun (81 920 bittiä) siirtäminen seuraavasti: 
- tiedon lähettäminen 41 ms 
- etenemisviive 200 ms 
 
Tiedon siirtämiseen kuluu siis lähettäjän kannalta 41 ms. Vastaanottaja saa siis 
viimeisen bitin 241 ms lähetyksen alusta (verrattuna 641 ms yhteydellisessä). 
 
*kibitavu on binäärijärjestelmän luku eli 1 KiB = 2^10 
 
Kuvitteellinen tiedon lataus 
 
Esimerkkinä voidaan tarkastella jonkin tiedoston lataamista Internetistä. Sovitaan 
että tiedostomme koko on 4 MB. Laskennallisista syistä muunnamme sen biteiksi eli 
4 megatavun tiedoston koko bitteinä on 32 Mb. Käytämme TCP/IP:tä tiedonsiirrossa 
eli pakettimuotoista tapaa ja yhden paketin kooksi sovimme 1500 tavua. Pakettien 
koot tosin TCP/IP:ssä eli MTU-koko (Maximum Transport Unit) voi vaihdella, mutta 
paketit joiden koko ylittää 1500 tavua ovat ns. jumbo paketteja ja niiden käsittely ei 



monissa reitittimissä vielä nykypäivänä onnistu. Sovitaan siis, että MTU on 1500 
tavua ja siirretään tieto sillä.  
 
Tieto siirretään TCP-paketteina, jolloin otsikon koko on 20-60 tavua riippuen TCP-
paketin asetuksista ja oletetaan, että tarvitsemme kaikki ominaisuudet käyttöön, 
jolloin otsikon kooksi tulee 60 tavua. Tiedostolle jää kustakin paketista siis 1440 
tavua tilaa käytettäväksi, koska loput menevät otsikolle. Näin ollen siis jää maksi-
missaan 11520 bittiä pakettia kohden tilaa käytettäväksi. Tämäkin arvo voi olla pie-
nempi riippuen ylempien kerrosten tavasta käsitellä tietoa eli sovellukset voivat lisätä 
myös kuormaa, mutta oletetaan tässä yksinkertaisuuden vuoksi että näin ei ole. 
 
Kun jaamme tiedoston koon maksimi paketin koolla, saamme tulokseksi että tarvit-
semme 2777,8 pakettia tiedoston vastaanottamiseksi. Tämän pyöristämme 2778 
jotta olisi hieman helpompaa käsitellä lukuja. Esitetään muutama oletus vielä: 
 
- käytämme tiedoston lataamiseen 10 Mbps LAN yhteyttä 
- mitään muuta liikennettä ei ole vaan saamme koko 10 Mbps käyttöömme 
- yhteys toimii moitteettomasti, jolloin uudelleen lähetyksiä ei tarvita 
- huomattavia viiveitä ei ole eli lataamme tiedoston verrattain läheltä 
 
 

Toiminto paketit x pakettien koko yhteensä tavuja yhteensä bittejä 
 
Yhteyden muodostus 3 x 60 tavua 180 1440 
Tiedoston lähetys 2778 x 1500 tavua 4,167,000 33,336,000 
ACK-paketit 2778 x 60 tavua 166,680 1,333,440 
Yhteyden sulkeminen 3 x 60 tavua 180 1440 
 
Yhteensä 5562 pakettia 4,334,040 34,672,320 bittiä 

 
Huomattavaa on että vaikka yhteys toimisi moitteettomasti, 32 Mb siirtämiseksi tarvi-
taan 34,6 Mb johtuen otsikkojen, kättelyiden, yhteyden muodostamisen ja sulkemis-
ten vaatimasta lisäkuormasta. 
 
TCP-protokollan 7,8 % lisäkuorma on tässä esimerkissä pahin mahdollinen tapaus, 
koska oletetaan, että kaikki paketit tarvitsee kuitata. Koska tiedämme kuinka monta 
bittiä tarvitsee kokonaisuudessaan siirtää, voimme laske kauanko siinä kestää eli:  
 
34,6 Mb/10 Mbps = 3,46 sekuntia.  
 
Hyvällä 10 Mbps yhteydellä ideaalitapauksessa siis kuluu noin 3,5 sekuntia 4MB 
tiedoston lataamiseen. 
 
Paluu maanpinnalle ts. mitä todellisuus on… 
 
Ylempänä tehtiin neljä oletusta, jotka eivät ole millään muotoa paikkansa pitäviä 
todellisen Internet maailman kanssa. 
 
Oletus 1: Tiedosto joka halutaan siirtää on palvelimella, josta sitä pyydämme. 
Todellisuus1: Tosiasiassa se hyvin monesti voi olla ihan toisaalla. Tämä ei välttä-
mättä ole ongelma, ehkä jopa hyväkin asia, mutta tarkoittaa kuitenkin, että tiedon 
siirtoon kulkee oikeasti monimutkaisemman polun kautta. 



 
Oletus 2: Saamme koko 10 Mbps kaistan käyttöömme. 
Todellisuus 2: Paikallisessa verkossa saattaa jopa onnistua, mutta todellisuudessa 
paketin saavuttaessa Internetin runkoverkon se joutuu taistelemaan kaistasta mil-
joonien muiden pakettien kanssa. 
 
Oletus 3: Yhteys toimii moitteettomasti. 
Todellisuus 3: Liikenne Internetissä on reititetty monimutkaisen kokonaisuuden avul-
la, johon sisältyy lukematon määrä erinäistä laitteistoa eripuolilla maapalloa. Jonkin 
osan rikkoutuessa, vaikkapa runkoverkon reititin jossain, liikenne verkossa alkaa 
kertyä muiden reititinten jonoihin ja hidastua. Aivan pahimmassa tapauksessa paket-
ti vai päätyä maata kiertävälle radalle, jonkin satelliitin välitettäväksi tms. 
 
Oletus 4: Ei ole mainittavaa viivettä verkossa 
Todellisuus 4: Todellisissa verkoissa on aina viivettä johtuen jo medioiden hidastu-
vuuskertoimista. Latenssi alkaa tuntua merkittävältä viimeistään siinä tapauksessa, 
että se on suurempi kuin tiedon siirtoaika itsessään on. Niin että mitä… noh tarkas-
tellaan tätä hieman tarkemmin: 
 
Edellisessä esimerkissä käsiteltiin tiedonsiirtonopeutta bitteinä sekunnissa (bps). 
Jotta voisimme tarkastella latenssin vaikutusta, tarvitsee tiedonsiirtonopeutta tarkas-
tella käänteisesti eli kuinka kauan ajallisesti kestää siirtää yksi bitti tietyllä kaistanle-
veydellä. 
 
Yhden bitin siirtämiseen tarvittava aika (bit transmission time) = 1 / bps 
 

Linkin tyyppi 1 bitin siirtämiseen kuluva aika 1500 tavun paketin siirtämiseen 
kuluva aika 

 
1 Mbps LAN 1 mikrosekunti 12 millisekuntia 
10 Mbps LAN 100 nanosekunti 1.2 millisekuntia 

 
Kuten huomataan pienemmällä tiedonsiirtonopeudella eli kaistalla kestää kauemmin 
siirtää paketti. 
 
Mikäli tiedonsiirtotien latenssi on sama kuin siirtonopeus, on vaikutus suhteellisen 
pieni, koska IP-paketit voidaan siirtää suhteellisen lähekkäin. Mikäli tiedonsiirtotien 
latenssi on useita kertoja suurempi kuin siirtonopeus, leveää TCP/IP tieto laajem-
malle aikajanassa ja näin ollen vaikuttaa tiedonsiirtonopeuteen vähentäen tehollista 
kaistanleveyttä. Paketithan toki lähetään sinänsä sillä samalla maksiminopeudella, 
mutta niitä siis vain tulee harvemmin kuin jostain vähemmän latenssisesta paikasta 
ja tästä seuraa vaikutelma tiedonsiirtonopeuden laskusta, vaikka ei se oikeasti ole 
tippunutkaan… Helppo käsittää eiköstä;)  
 
Tämä sama yksinkertaisemmin esitettynä; yksittäiset paketit siis liikkuvat maksimi-
nopeudella, mutta paketteja tulee harvempaan tahtiin, joten käytännössä tehollinen 
siirtonopeus tippuu. 
 

 
 
  



Mitä taasen tulee noihin erinäisiin palveluntarjoajiin ja DSL-liittymiin… 
 
Palveluntarjoajilla ja laitevalmistajilla on hiukan paha tapa ilmoittaa DSL-nopeudet 
matalan tason ATM-nopeuksina. ATM btw on yhteydellinen solmuvälitteinen paketti-
verkkoja hyväksi käyttävä asynkroninen tiedonsiirtotapa, jossa siirrettävän paketin 
pituus on vakio. Asynkronisuus ATM:n tapauksessa tarkoittaa sitä, että solujen vä-
lissä tietoa lähettävät asemat voivat pitää taukoja, mutta eipä siitä sen enempää.  
 
Tieto DSL-purkista kulkee TCP/IP-pinossa DSL-keskittimelle, josta se taasen kulkee 
useasti (ei aina!) ATM-kytkimeen jne. Tästä seuraa että liikenne siis kuljetetaan 
TCP/IP-muotoisena ATM-protokollan yli. TCP/IP:stä tulee 3% lisäkuormaa minimis-
sään (pahimmassa tapauksessa 7,8%) ja ATM lisää sitä kuormaa 10%. Näin ollen 
voi olla, että ilmoitetusta kaistanleveydestä jää teholliseen käyttöön 82-87%. Tämä 
taasen riippuu missä henkilö sattuu asumaan ja millä linkeillä se yhteys pystytään 
toteuttamaan. 
 
Lisäksi täytyy muistaa, että nopeudet ilmoitetaan usein download nopeuksina ja 
vähemmälle huomiolle jää se upload nopeus. Todellisuudessa upload nopeus vai-
kuttaa myös download nopeuteen.  
 
Esimerkki: 8/1 Mbps ADSL-yhteydessä jokaista vastaanotettua pakettia kohden 
tarvitaan 480 tavun kokoinen kuittaus paketti, joka on tyhjä TCP/IP-paketti. Mikäli 
download kaistan halutaan operoivan täydellä nopeudella, tarkoittaa se että takaisin 
päin täytyy lähettää tietoa vähintään 8000 kbps x 6% = 480 kbps, joten paluukais-
tasta kuluu puolet pelkästään ladattavan tiedon kuittauksiin. 24/2 Mbps ADSL2+:n 
tapauksessa tilanne on vielä kehnompi ja monesti sillä ei koskaan saavuteta 24 
Mbps nopeutta, mikäli halutaan lähettää yhtään mitään tietoa upload kaistalla. 
 
Huom. Lähteet uupuvat dokumentista. 


