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PROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

CO I NA CZYM?
Poniżej przedstawione zostaną cztery sposoby poprawy działania 
sterownika sieciowego: pracującego w systemie wieloproceso-
rowym: RSS (Receive Side Scaling) i XPS (Transmit Packet Steering), 
a także optymalizacja przetwarzania małych pakietów (tzw. copy-
break) oraz redukcja opóźnień przy nasyconym łączu za pomocą 
mechanizmu BQL (Byte Queue Limit).

Programowanie systemów wbudowanych nierozłącznie zwią-
zane jest z platformą, dlatego przykłady implementacji wymie-
nionych powyżej mechanizmów będą przedstawione przy uży-
ciu kodu sterownika mvneta, dostępnego w najnowszej wersji 
Linuksa (obecnie v4.6). Kontroler zwykle działa w trybie 1 Gbps, 
jednak w nowszym wydaniu możliwe jest zestawienie łącza 2,5 
Gbps. Jest on częścią nowoczesnych procesorów firmy Marvell 
opartych o rdzenie ARM, zarówno 32- (Armada-XP/370/38x), 
jak i 64-bitowych (Armada-3700), które wykorzystywane są 
m.in. w routerach i urządzeniach NAS (Network-Attached Storage).

Testy przeprowadzono, wykorzystując płytę developerską 
z procesorem Armada 388 pracującym w układzie mostka ether-
netowego (Rysunek1). Dwa porty połączono z hostami x86 gene-
rującymi pakiety o różnych wielkościach za pomocą aplikacji na 
bazie Intel DPDK, mogącej bez problemu nasycić łącze gigabitowe 
w każdym przypadku.

Rysunek 1. Armada 388 jako mostek ethernetowy

BYTE QUEUE LIMIT
Pracując w warunkach nasyconego łącza, niesłychanie ważnym 
jest zadbanie o odpowiedni dostęp ruchu różnego rodzaju do 
medium, czyli karty sieciowej. Wyobraźmy sobie prosty przypadek 
– kopiowanie filmu w wysokiej rozdzielczości z routera z funkcją 
dysku sieciowego przez WiFi o prędkości kilkudziesięciu Mbps. 
Wówczas bardzo prawdopodobne jest, że transfer dużego pliku 
„skonsumuje” całe pasmo, co objawić się może np. kiepskim do-
stępem do stron internetowych czy też przerywaną transmisją na 
komunikatorze.

Powyższe zjawisko doczekało się określenia: „bufferbloat”, czy-
li dosłownie „zapchania buforami”. Powstała nawet społeczność 
o tej samej nazwie, której celem jest nakłonienie programistów do 
przeciwdziałania mu, standaryzacja rozwiązań i rozwijająca różne 
narzędzia diagnostyczne oraz własny fork projektu OpenWRT. Na-
sycone łącze może być szkodliwe dla protokołów zajmujących zni-
kome pasmo, jednak oczekujących małych opóźnień do popraw-
nego działania, np. DHCP, ARP, DNS, SSH. Akceptowalna transmisja 
VOIP wymaga jednego pakietu maksymalnie w odstępie kilku mili-
sekund. Jak można temu zaradzić?

Jądro Linuksa oferuje pomoc w postaci mechanizmu Byte Queue 
Limit (BQL). Nowoczesne kontrolery sieciowe korzystają z tzw. ko-
lejek deskryptorów, czyli buforów cyklicznych opisujących pakiety 
wysyłane (TX) lub gotowych do odbioru danych (RX). Przy inten-
sywnej transmisji ilość danych oczekujących na transmisję z uży-
ciem danej kolejki znacznie przekracza jej długość. Zasada działa-
nia BQL polega na kontrolowaniu, ile bajtów danych przygotowano 
do wysłania przez zawołanie funkcji netdev_tx_sent_queue():

Listing 1. Oznaczanie liczby bajtów przygotowanych do wysłania

Prototyp funkcji:

void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue, 
unsigned int bytes);

Wykorzystanie w sterowniku mvneta:

static int mvneta_tx(struct sk_buff *skb, struct net_device 
*dev)
{
...
u16 txq_id = skb_get_queue_mapping(skb);

Jak się driver spieszy, to się 
człowiek cieszy! Optymalizacja 
obsługi sieci w Linuksie
Urządzenia z Linuksem umożliwiające dostęp do sieci coraz bardziej zyskują na 
popularności, począwszy od zwykłych komputerów osobistych, przez routery, 
dyski sieciowe, aż po najnowsze technologie serwerów opartych o układy ARMv8. 
Rozbudowany stos sieciowy daje duże możliwości, zadaniem sterownika nato-
miast jest jak najlepsze połączenie możliwości systemu operacyjnego i sprzętu, 
na którym działa. Jak sprawić, by działał efektywniej?
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