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Resumo

Smartphones estão cada vez mais presentes e conectados. A grande popularização destes
aparelhos se deu principalmente pelo sucesso do sistema operacional Android, a moderni-
zação dos periféricos presentes no aparelho (câmera, módulo bluetooth, etc), e a adoção
de grande parte da população dos planos de redes móveis oferecidos pelas operadoras. Tal
popularização pode ser mostrada em números: 86% dos usuários utilizam o smartphone

para se comunicar, seja por redes sociais, seja por e-mail ou programas de instant messa-

ging, 73% não saem de casa sem o aparelho e projeções recentes indicam mais de um
bilhão de dispositivos com este sistema no mundo. Porém, com a grande quantidade e
usabilidade de aplicativos que necessitam de sincronização do seu conteúdo de forma per-
manente com a rede (com a realização de transmissões periódicas), o consumo de energia
do smartphone acaba sendo elevado, devido ao fato da máquina de estados responsável
por controlar os recursos de rádio do smartphone não conseguir permanecer no estado
IDLE por um tempo suficientemente longo para promover economia de energia, o que
acaba contribuindo para a redução da autonomia da bateria, cuja evolução não conseguiu
acompanhar a demanda energética dos aparelhos de forma satisfatória. Este trabalho
apresenta uma proposta de controle da sincronização global do smartphone baseado nos
intervalos das transmissões classificadas como periódicas. Em experimentos com redes e
aplicações reais foi constatada economia de energia em valores relevantes (mais de 60%
para algumas configurações), mostrando a aplicabilidade e a eficácia da abordagem.

Palavras-chave: Smartphones. Aplicativos Always-On. Transferências Periódicas.
Android. Controle de Sincronização. Economia de Energia.





Abstract

Smartphones are increasingly present and connected. The great popularity of these
devices was mainly by the success of the Android operating system, the modernization
present in the peripheral device (camera module, bluetooth, etc), and the adoption of
much of the population of the plans offered by mobile network operators. This popularity
can be displayed in numbers: 86% of users employ the smartphone to communicate by
several means (voice, data, social networks, email). Furthermore, 73% of users not be able
to leave their homes without your devices. Recent projections indicate existence of more
than a bilion of mobile devices around the world. However, with the increment of both the
offering and the demand for applications that require frequent synchronization of content
or even need to be constantly updated or just online, frequence of periodic transmitions
increase, which increases power consumption as well. It is intrinsically related to the
fact that the state machine responsible to control radio resources of smartphones are
usually not able to stay in "idle"state long enough to promote energy-saving. This fact
contributes to the reduction of battery life, once the evolution evolution of batteries could
not deal with increasing levels of energy demands of smartphones. Herein this work
we present a proposal for controlling global synchronization of smartphone based on
intervals of transmissions classified as periodic. In experiments with real applications
and real networks was verified energy savings in significant amounts (more than 60% for
some configurations), demonstrating the applicability and effectiveness of our approach.

Keywords: Smartphones. Always-On Applications. Periodic Transfers. Android. Sync
Control. Energy Savings.
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1
Introdução

Smartphones estão cada vez mais presentes e conectados no Brasil, e também no mundo.
Dentre as muitas razões que explicam esta presença, duas são consideradas fundamentais.
A primeira é o crescimento dos planos de acesso a internet móvel, principalmente nos
planos de 3G. Nos Estados Unidos, uma grande empresa de telefonia registrou um
aumento no tráfego de dados de 5000% em três anos e todas as empresas deste país
esperavam gastar 40.3 bilhões de dólares em infraestruturas de redes celulares em 2011
[Qian et al., 2012]. Em agosto de 2013, a população brasileira com algum plano de
telefonia móvel chegou a 90%, segundo [Teleco, 2013]. Como podemos observar na
Figura 1.1, Todas as principais operadoras de telefonia móvel no Brasil tiveram aumentos
significativos de usuários nos últimos anos, o que contribuiu para o percentual mostrado
anteriormente.

A segunda razão é a popularização do uso dos smartphones, com modelos cada
vez mais acessíveis a todas as camadas da população. Também deve ser mencionado o
sucesso dos diversos sistemas operacionais móveis que controlam estes aparelhos. Em
2013, o mercado mundial de smartphones cresceu 43% nos primeiros 4 meses do ano,
em comparação ao mesmo período do ano passado. O sistema Android [Google, 2014a]
aparece com as maiores fatias de mercado, por ser um sistema presente em diversos
modelos e fabricantes, devido a sua facilidade de customização e extensibilidade [Insider,
2013]. Novas projeções para 2014 e 2015 indicam mais de um bilhão de dispositivos
com este sistema no mundo [Gartner, 2014]. Só no Brasil, mais de 85% dos usuários de
smartphones são donos de aparelhos Android, segundo [Techmundo, 2014].

Todas as tendências citadas anteriormente (aumento dos usuários de smartphones e
de planos de redes móveis) se refletem em uma pesquisa divulgada pela Google em maio
de 2012 [Bessa, 2012]. Segundo esta pesquisa, 40% dos usuários utilizam o smartphone
todos os dias, 51% dos entrevistados esperam utilizar mais smarthones no futuro, 64%
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Figura 1.1 Evolução do número de usuários de 3G no Brasil [Teleco, 2013].

utilizam o aparelho para se manterem informados, 73% não saem de casa sem o aparelho,
e 86% dos usuários utilizam o smatphone para se comunicar, seja por redes sociais, seja
por e-mail ou programas de instant messaging. Com isso, os smartphones passaram a
estar 100% do tempo ligados e conectados à web (always on), com boa parte deste tempo
conectados a redes móveis, já que é a rede com maior cobertura atualmente.

Diante deste cenário, dois problemas (ou complicações) podem ser visualizados. O
primeiro é causado pela rápida mudança de paradigma que ocorreu com o lançamento
dos primeiros smartphones. Os aparelhos que antes faziam apenas tráfego de voz e dados
simples, como o Short Message Service (SMS), agora passam a executar as mesmas
tarefas que um computador normal executaria (navegação web, leitura de e-mails, execu-
ção de jogos complexos, etc). Esta mudança de paradigma (telefone móvel se tornando
um dispositivo de computação móvel) exigiu uma evolução dos componentes principais
destes aparelhos (processador, memória, placa gráfica, etc) e a bateria, pressionada por
todas estas demandas energéticas, tanto de usuários quanto dos próprios componentes,
não conseguiu acompanhar a contento todas estas mudanças [Paradiso and Starner, 2005].
Estimativas apontam que após 2020 as baterias de íon-lítio não sejam capazes de atender
as necessidades energéticas dos dispositivos e usuários [Congress, 2010].

O segundo, é o grande consumo de energia que uma conexão móvel gasta, mesmo
com o smartphone não sendo utilizado naquele momento. Nestes aparelhos, existe um re-
curso chamado de sincronização, que permite aos smartphones a atualização do conteúdo
de alguns tipos de aplicativos (como chats, e-mails e redes sociais), dando uma sensação
de atualização em tempo-real. A sincronização é realizada em intervalos regulares, com
tempos independentes para cada aplicativo. Assim, o smartphone fica o tempo todo
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conectado à rede e buscando atualização de conteúdo mesmo que o usuário não esteja
usando o aparelho. Com a transição das Redes Móveis de Primeira Geração (1G) (analó-
gicas) para 2G (digitais), foi possível a implantação da comutação de pacotes (através
do General Packet Radio Service (GPRS)). Para melhor gerenciar os recursos de rádio
para a implementação da comutação de pacotes, foi especificado um elemento chamado
RRC, cujo funcionamento é regido por uma máquina de estados [Qian et al., 2010b]. As
transições dos estados são determinadas pela quantidade de uplinks e downlinks, e por
um tempo pré-determinado. Portanto, se nenhuma transmissão é efetuada, somente após
um determinado tempo é que a transição de estado será efetuada [Balasubramanian et al.,
2009]. Deste modo, após uma transmissão, o rádio continua consumindo energia sem
necessidade, por um longo período de tempo. É o chamado Tail Energy [Balasubramanian
et al., 2009].

Devido a sincronização realizada pelos smartphones, temos uma determinada quanti-
dade de transmissões que são realizadas de forma periódica pelos aplicativos instalados
no aparelho. Como estas transmissões são realizadas independentemente do usuário
estar utilizando o aparelho ou não, sempre haverá um consumo dos recursos de rádio
do smartphone, impedindo a máquina de estados da RRC de operar a níveis baixos de
energia por longos períodos de tempo e contribuindo para a redução da vida útil da
bateria destes dispositivos. Existem várias técnicas no estado da arte para otimizar a RRC
[Balasubramanian et al., 2009] [Qian et al., 2010a] [Könönen and Paakkonen, 2011] [Liu
et al., 2011] [Vergara and Nadjm-Tehrani, 2012] [Schulman et al., 2010] [Qian et al.,
2012], porém, somente a técnica Fast Dormancy [3GPP, 2014b] é aplicada atualmente
nos smartphones.

Este trabalho apresenta uma abordagem para manter a máquina de estados da RRC o
maior tempo possível em seu estado mais econômico através de um aplicativo que controle
a sincronização do smartphone, baseado nos intervalos de atualização das aplicações
always on. Através deste controle, todas as transmissões periódicas ocorrerão no mesmo
intervalo de tempo e assim a máquina de estados da RRC permanecerá mais tempo no
estado mais econômico. Nossos resultados mostraram economia real de energia para
vários conjuntos de periodicidades, mostrando a viabilidade desta alternativa.

Os capítulos seguintes estão ordenados do seguinte modo: O Capítulo 2 detalha os
estudos preliminares que foram realizados para um entendimento maior do problema e
sua abordagem. O Capítulo 3 traz um resumo do estado da arte nas áreas relacionadas do
trabalho. O Capítulo 4 mostra a metodologia que foi utilizada para se obter os resultados
deste trabalho, mostrados em detalhes no Capítulo 5. E finalmente, o Capítulo 6 mostra
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as conclusões desta dissertação.

16



2
Estudos Preliminares

Neste capítulo, serão abordados os estudos que serviram de base para a elaboração da
solução proposta.

2.1 Embasamentos em redes móveis

Figura 2.1 Conceitos básicos em redes móveis.

Redes móveis são aquelas em que o meio pelo qual o pacote chega ao destino é
o ar. Também são chamadas de redes celulares, pois a área geográfica na qual a rede
está inserida é subdividida em áreas denominadas células, e cada célula corresponde
a uma área de cobertura de uma Estação Rádio-Base (ERB). Esta ERB, por sua vez,
transmite (downlink) e recebe (uplink) pacotes para a estação móvel, que pode ser um
smartphone, modem ou qualquer outro aparelho que esteja conectado à rede [Brand
and Aghvani, 2002]. Para garantir a maior cobertura possível, as ERBs precisam estar
bem distribuídas para minimizar as transições entre células por parte da estação móvel
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(handoff ou handover), pois o excesso destas operações eleva o consumo de energia da
estação móvel [Perrucci et al., 2011]. A Figura 2.1 resume os conceitos básicos de redes
móveis.

Para que a rede tivesse a maior cobertura possível, e um número mínimo de handoffs,
as ERBs são distribuídas de forma hierárquica, segundo a topologia do terreno e áreas de
atuação:

• Picocélula, cujo raio de ação é de algumas dezenas de metros, é recomendada para
ambientes fechados;

• Microcélula, cujo raio de ação é de um quilômetro, é recomendada para centros
urbanos e estradas;

• Macrocélula, cujo raio de ação é de dezenas de quilômetros, é recomendada para
grandes áreas, sejam urbanas ou não.

Assim, um padrão de transmissão por redes móveis, segundo [Brand and Aghvani,
2002], além de poder suportar a hierarquia de células citadas acima, deve ainda possuir
os seguintes critérios:

• Utilizar eficientemente os recursos disponíveis a fim de poupar desgastes de infra-
estrutura;

• Os procedimentos de handoff devem ser feitos de forma rápida e requerer o mínimo
de sinal.

Deste modo, podemos traçar uma evolução dos padrões de transmissão de dados em
redes móveis até os dias de hoje.

As redes 1G foram propostas entre os anos 70 e 80 e se caracterizaram por fornecerem
apenas transmissão de voz e de forma analógica. De um modo geral, boa parte das
tecnologias de primeira geração foram desenvolvidas da Europa, e eram derivações da
tecnologia FDMA. Além da transmissão analógica, as transmissões de controle da rede
utilizavam o mesmo espectro da transmissão de voz, prejudicando a qualidade desta.
Apesar das limitações, foram bem aceitas pela população [Brand and Aghvani, 2002].

As redes 2G, buscaram prover uma variedade maior de serviços, além de melhorar
a qualidade da transmissão. Para isso, foi adotada uma transmissão digital de dados,
com um canal dedicado para o controle da rede. Também foi possível a integração de
voz e dados. O maior destaque deste padrões é o Global Systems for Mobile Commu-
nications (GSM), que surgiu de uma necessidade de se obter um padrão de telefonia
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móvel europeu, já que naquela época (anos 80), existiam seis padrões de telefonia móvel
naquele continente. O GSM foi implementado em duas fases diferentes, e após isso,
foram lançados diversos releases. Dentre os serviços oferecidos pelo GSM, estavam
a comutação de circuitos e o SMS. Existe também uma geração chamada 2,5G, onde
foram principalmente implementadas melhorias em redes GSM para prepará-la para as
redes 3G. Dentre estas melhorias, está o padrão GPRS, que é uma modificação da rede
GSM para prover comutação de pacotes. O padrão Enhanced Data Rates for Global

Evolution (EDGE) é considerado uma evolução do GPRS, focando na confiabilidade da
transmissão [Brand and Aghvani, 2002].

As redes 3G são uma evolução das redes GSM para melhorar as taxas de transmissão
para voz e dados. Atualmente a responsabilidade pelo desenvolvimento das melhorias
e manutenção das especificações da rede 3G é do Third Generation Partnership Pro-

ject (3GPP), mas antes do projeto estar consolidado, o responsável era o Europpean

Telecommunications Standards Institute (ETSI). O principal representante do padrão 3G
é o Universal Telecommunications Mobile Service (UMTS). Parte do seu sucesso se deve
ao fato do UMTS utilizar parte da infraestrutura das redes GSM existentes, economi-
zando recursos [Brand and Aghvani, 2002]. Outro padrão 3G comumente utilizado é o
Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA).

As redes Redes Móveis de Quarta Geração (4G) surgiram do crescimento da demanda
dos usuários ao redor do mundo por uma conexão de dados mais rápida. Deste modo, o
3GPP ficou responsável por estabelecer e especificar este novo padrão. O padrão 4G a
ser desenvolvido recebeu o nome de LTE. Para um padrão ser considerado de 4G, sua
taxa de transmissão deve ser de 100Mbps para downlink e 50Mbps para uplink. Seguindo
o caso do UMTS, as redes LTE aproveitam parte da infraestrutura das redes UMTS para
economia de recursos [Cox, 2012].

2.1.1 Transmissões periódicas

Quando um smartphone possui aplicativos instalados, que buscam sincronização de
conteúdo 24h por dia, ininterruptamente, dizemos que o aparelho está always-on. Para que
este conceito seja mantido, a cada intervalo de tempo T, um aplicativo envia requisições
ao seu servidor, para atualização de conteúdo. Este tipo particular de transmissão é
chamado de transmissão periódica, e os pacotes que compõem esta transmissão, de
pacotes periódicos [Qian et al., 2012].

Esta periodicidade é determinada pelo próprio aplicativo, sem interferência do sistema
operacional. Quanto mais aplicativos always-on estiverem instalados, mais requisições
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serão feitas e com isso, o aparelho estará constantemente trocando informações com a
rede, e sem que o usuário perceba. Como vamos observar na Seção 2.1.2, as transições da
máquina da RRC para estados mais econômicos se dá por períodos de inatividade da rede,
e devido ao fato das transmissões periódicas serem normalmente pequenas, elas podem
ser ineficientes do ponto de vista de consumo de energia. Se existem pacotes sendo
transmitidos constantemente, a inatividade não existe e consequentemente, o consumo de
energia é elevado [Qian et al., 2012].

Segundo [Qian et al., 2012], existem vários tipos de transferências periódicas, que
podem ser utilizadas por um mesmo aplicativo:

• Keep-Alive messages. Utilizadas para prevenir que a conexão seja fechada ines-
peradamente pelo aparelho ou pelo servidor. Quando o aparelho é inicializado,
um serviço referente a um aplicativo always-on é inicializado e envia um pacote
de requisição para o servidor. Então, a um intervalo de tempo pré-determinado, o
servidor envia pacotes de resposta para o cliente (no caso, o smartphone) somente
para manter a conexão ativa.

• Measurements. Utilizadas para coletar informações do usuário para personaliza-
ção de conteúdo. Um exemplo deste tipo de transmissão é utilizado pelo Pandora
[Pandora, 2014], que é um aplicativo de streaming de músicas. Baseado na au-
diência do usuário, o aplicativo sugere conteúdo como álbuns, estações de rádio,
etc.

• Polling. São requisições simples enviadas para o servidor em busca de conteúdo
novo. São a essência dos aplicativos always-on. Aplicativos de bate-papo e
baseados em SMS (como o WhatsApp [WhatsApp, 2014]) geralmente utilizam
intervalos menores de periodicidade nas transmissões de polling para mostrar a
informação mais atual ao usuário. O problema é que na maioria das vezes, estes
intervalos não são suficientes para que um novo conteúdo seja criado no servidor.
Ou seja, intervalos pequenos de periodicidade geram mais requisições que não
retornam nada e apenas consomem energia.

• Advertising. São transmissões realizadas por aplicativos de propagandas, como o
Abmob [Google, 2014b]. Devido as suas características agressivas, a periodicidade
de suas transmissões também é mais baixa do que a média, chegando em alguns
casos a extremos 15 segundos, tempo insuficiente para que a máquina de estados
da RRC consiga obter alguma economia de energia.
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2.1.2 Máquina de estados da RRC

Para melhor garantir a robustez da rede, apesar dos recursos limitados e instabilidade
do meio de comunicação, os padrões de redes celulares possuem um Gerenciador dos
Recursos de Rádio (RRC) [3GPP, 2014a]. A RRC foi introduzida pela primeira vez nas
redes GPRS, que por sua vez, é uma melhoria da rede GSM para prover comutação de
pacotes para seus usuários. Este gerenciador é governado por uma máquina de estados
(ilustrada na Figura 2.2), composta por basicamente três elementos:

• IDLE: É o estado onde não há transmissões sendo realizadas e portanto, é o estado
mais econômico (seu consumo é menor que 10mW). Quando uma transmissão tem
início, a máquina imediatamente realiza a transição para o estado de alta frequência,
ocasionando um overhead energético denominado Ramp Energy [Qian et al., 2012].

• DCH: É o estado de alta frequência. A RRC neste estado indica que a transmissão
está sendo realizada em tempo-real. É o estado mais consumidor de energia,
chegando a 600mW [Qian et al., 2012]. É o estado no qual a máquina opera
quando, a partir do estado IDLE ocorre uma transmissão.

• FACH: É um estado intermediário, criado para o caso da transmissão estar fina-
lizada, mas porventura algum pacote ainda estivesse faltando para completar a
transmissão. É um estado de consumo energético elevado (450mW) [Qian et al.,
2012], mas ainda não é um consumo tão grande quanto o DCH. Caso não ocorram
novas transmissões de pacotes em até 12s, a máquina muda para o estado IDLE.
caso ocorra alguma transmissão, a máquina volta para o estado de alta frequência
(DCH). O consumo energético do estado FACH é conhecido como Tail Energy

e geralmente ocorre desperdício de energia quando a máquina está neste estado
[Perrucci et al., 2011] [Balasubramanian et al., 2009].

Nas redes 4G, foi implementada uma modificação na máquina de estados que possibi-
litou "desligar"o receptor do modem para que ele não ficasse ouvindo a rede constante-
mente e assim, economizar energia. Este processo ficou conhecido como Discontinuous

Reception (DRX) [Yang and Lin, 2005] [Huang et al., 2012].

A máquina de estados passou então, a contar com mais estados intermediários entre o
estado de alta frequência e o estado idle, contribuindo para a redução do Tail Energy, mas
não eliminando totalmente o problema. A Figura 2.3 mostra a máquina de estados para a
especificação LTE, que é um padrão de 4G.
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Figura 2.2 Máquina de estados da RRC, para os padrões 2G e 3G.

Figura 2.3 Máquina de estados da RRC, para o LTE.

Problemática envolvendo a máquina de estados da RRC, transferências periódicas
e consumo de energia e a objetivo proposto neste trabalho

Nos smartphones e tablets, existe um recurso chamado de sincronização, que permite aos
aplicativos buscar novos conteúdos constantemente (utilizando) transmissões periódicas.
O sistema operacional controla a sincronização, porém, os intervalos de sincronização
são responsabilidade dos aplicativos. Deste modo, o sistema pode bloquear de forma
geral ou individual a sincronização dos aplicativos, porém ele não pode interferir nos
intervalos de sincronização para cada aplicação instalada. Deste modo, o aparelho está
sempre conectado à rede, mesmo que não esteja usando o smartphone ou tablet naquele
momento. Este é o conceito de always-on.

Considerando que o dispositivo esteja conectado a uma rede móvel, o impacto no
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consumo de energia é bem maior [Balasubramanian et al., 2009], já que as principais
transições da máquina de estados da RRC para estados mais econômicos se dá por tempos
de inatividade da rede [Qian et al., 2010a]. Assim, em um cenário onde transmissões são
feitas de forma periódica e independente, as chances da máquina de estados conseguir
chegar no estado IDLE e lá permanecer por um tempo longo o suficiente para prover
economia de energia são pequenas. O conjunto de figuras abaixo ilustra esta problemática.
Na Figura 2.4, observamos uma transmissão periódica acontecendo a cada 20 segundos.
Logo abaixo destas transmissões, observamos o tempo de permanência de cada estado da
máquina da RRC, juntamente com o seu nível energético.

Figura 2.4 Exemplo de caso 1: Uma transmissão periódica simples.

Se, para o caso anterior, adicionarmos mais uma transmissão periódica, não vai dar
tempo para a máquina de estados sequer alcançar o estado IDLE, impactando ainda mais
no consumo de energia do smartphone (ver Figura 2.5). E esta situação só tende a piorar,
à medida em que mais e mais aplicativos vão sendo instalados pelo usuário.

Assim, um modo rápido para aumentar a permanência da RRC no estado IDLE é
desligar a sincronização do dispositivo móvel. As requisições que acontecerem enquanto
a sincronização estiver desligada serão armazenadas em um buffer, gerenciado pelo
próprio sistema operacional. Quando a sincronização for religada, todas as transmissões
ocorrerão ao mesmo tempo. Como estas requisições são idênticas (para cada aplicativo),
não há diferença de conteúdo entre uma requisição realizada Hà uma hora atrás e agora.
Este é o objetivo deste trabalho. Com base nos intervalos de sincronização dos aplicativos
always on instalados no smartphone, encontraremos os intervalos de sincronização ligada
e desligada que irão gerar as maiores economias de energia. A Figura 2.6 ilustra a
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Figura 2.5 Exemplo de caso 2: Duas transmissões periódicas.

abordagem utilizada neste trabalho.

Figura 2.6 Exemplo de caso 3: Transmissões periódicas controladas por intervalos de sincroni-
zação ligada e desligada
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3
Trabalhos Relacionados

Diversos trabalhos já apontaram os desafios relacionados com a redução Tail Energy nas
redes móveis. [Baghel et al., 2012] caracterizam diferentes tipos de transmissões em
redes móveis, além de realizar uma investigação a respeito do mecanismo de recepção
discontínua especificada nas redes 4G. O trabalho sugere que para determinados tipos
de transmissões, o mecanismo de DRX consegue economizar energia, porém, para
transmissões periódicas mais agressivas, o mecanismo não é tão eficiente. [Haverinen
et al., 2007] mostram a influência das mensagens de keep-alive no consumo de energia de
redes WCDMA. Suas medições sugerem que protocolos baseados em UDP precisam de
muitas mensagens keep-alive para manter a conexão, aumentando o consumo de energia.

Já [Puttonen et al., 2012] estabelecem uma relação entre a potência do sinal entre a
ERB, a estação móvel, o mecanismo de DRX e aplicativos always-on. O estudo sugere
que a velocidade de deslocamento do usuário influencia no DRX e por isso, contribui para
o aumento do consumo de energia. [Wang et al., 2011] realiza uma análise do consumo
de energia da máquina de estados da RRC em uma rede 3G, resultando em um modelo
matemático de consumo. Em seguida, os autores propõem um método de estimativa de
parâmetros para a RRC de modo a reduzir o consumo energético do dispositivo móvel. E
finalmente, [Gupta et al., 2013] relatam os principais problemas referentes a consumo de
energia em redes 4G, e as soluções presentes no estado da arte para amenizá-las, como
uma transição mais rápida para os estados mais econômicos, ou o uso de mecanismos
como o DRX.

[Qian et al., 2012] apresentam um trabalho mais completo a respeito das transmissões
periódicas, mostrando o impacto que estas transmissões provocam na rede móvel, os
principais tipos de aplicativos que se utilizam destas transmissões, e diversas otimizações
que podem ser feitas para reduzir o impacto sobre os recursos da rede, incluindo o
consumo de energia. Portanto, o trabalho está mais focado na rede móvel em si e não
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nos smartphones. Porém, é uma referência válida devido ao estudo profundo realizado a
respeito das transmissões periódicas.

Através de análises em um trace de pacotes coletado a partir de uma ERB, totalizando
1TB de dados, foram constatadas as origens das transmissões periódicas. Foi constatado
por exemplo que o Facebook sozinho corresponde a 48,4% das transmissões periódicas
de um smartphone. Para detectar a periodicidade das transmissões, a equipe desenvolveu
um algoritmo próprio, que foi implementado no software ARO, desenvolvido pela própria
equipe. Em seguida, foi feita uma investigação a respeito do impacto destas transmissões
nos recursos da rede móvel.

Os autores também avaliaram as técnicas disponíveis para otimização da RRC:

• Piggybacking. Consiste em escalonar transmissões alvo para serem efetuadas antes
ou depois de transmissões não-alvo, como por exemplo, transmissões iniciadas
pelo usuário. Assim, considerando transmissões-alvo como sendo periódicas, uma
transmissão T que ocorre em um tempo t0 só poderá ser transmitida no intervalo
(t0−σ , t0+σ), onde σ é uma janela temporal. É considerada uma técnica agressiva
para reduzir o tempo que a máquina fica no estado FACH (conhecido como tail

time);

• Batching. Consiste em escalonar todas as transmissões periódicas em um único
burst. É parecida com a nossa abordagem, mas com a diferença de que não
possuímos o controle direto dos pacotes. Apenas controlamos a flag que autoriza a
transmissão, fazendo com que vários bursts sejam transmitidos paralelamente. Os
principais problemas desta técnica são o aumento da transmissão (mais tempo da
máquina no estado DCH), aumento da periodicidade, o que pode gerar problemas de
desempenho, e causar transferências duplicadas, pelo fato que durante o acúmulo de
transmissões, algum aplicativo tenha completado seu ciclo e faça novas solicitações.
Também é considerada uma técnica agressiva de redução do tail time;

• Fast Dormancy. É a técnica mais utilizada e mais acessível no mercado. Trata-se
de um recurso proposto por [3GPP, 2014b], que realiza um chaveamento imediato
do estado DCH para o estado IDLE. Este chaveamento é realizado após uma
solicitação, por parte da estação móvel para ERB, que autoriza o procedimento
retornando para o aparelho uma mensagem específica. É uma ferramenta poderosa,
porém, o uso excessivo e sem um bom critério pode acarretar um overhead de
chaveamentos, gerando picos energéticos devido as transições do estado IDLE para
o estado DCH.
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Ainda segundo os autores, as técnicas mais agressivas são as mais eficientes na
redução do tail time. O Fast Dormancy foi testado utilizando um critério temporal:
após um tempo t, execute o procedimento. Os experimentos foram executados em um
smartphone, acampado em uma rede simulada.

As abordagens propostas pelo estado da arte para a redução do consumo de energia
dos smartphones pelo controle da RRC possuem enfoque básico na redução ou otimização
do Tail Energy. Em um único caso, a RRC não foi levada em consideração na composição
do algoritmo. Em alguns casos, a redução do consumo foi constatada simulando algum
elemento chave (rede, aplicativos geradores de pacotes), ao contrário da nossa abordagem,
que utilizou aplicativos reais e rede real. Algumas abordagens também tiveram várias
reduções em diferentes aspectos do experimento (impacto na transmissão, na rede, na
robustez da transmissão, etc), porém, aqui só será revelado o consumo de energia de um
modo geral.

[Balasubramanian et al., 2009] apresentam um estudo acerca do consumo de energia
de uma conexão 3G em smartphones (base da maioria dos trabalhos listados neste capí-
tulo). Através de experimentos, foi detectado que existem quatro padrões energéticos em
uma conexão 3G (Ramp, Transmission, Tail, Idle), e que estes padrões estão intimamente
relacionados com os estados da RRC. O mais longo e, obviamente o que mais consome
energia é o Tail Energy, visto que o transmission energy só é ativo quando existe alguma
transmissão sendo realizada, e a maioria das transmissões periódicas duram poucos
segundos. Assim, para reduzir o impacto do Tail Energy no consumo do smartphone foi
desenvolvido um protocolo denominado TailEnder, no qual consiste em escalonar
transmissões periódicas, fazendo com que todas as transmissões sejam feitas ao mesmo
tempo, unificando o tail energy. Foram realizados experimentos de medição com aplica-
ções que simulavam pacotes de RSS e e-mail, mostraram economia de aproximadamente
40%.

[Qian et al., 2010a] apresentam um protocolo para redução da Tail Energy, através da
cooperação entre a ERB e a estação móvel. Na implantação do protocolo, um tempo T é
calculado após trocas de mensagens entre a ERB e a estação móvel. Após o término deste
tempo, o Fast Dormancy é aplicado. Experimentos foram realizados com traces reais
de aplicações reais coletadas em um smartphone android. Porém, o protocolo não foi
implementado em um smartphone, de modo que testes reais não puderam ser efetuados.
Em laboratório, a economia de energia registrada foi da ordem de 17%.

[Könönen and Paakkonen, 2011] apresentam a abordagem mais próxima da nossa.
Consiste em dois algoritmos para alinhamento de periodicidades de aplicações always-
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on. O primeiro, utiliza arrays no alinhamento e é utilizado quando são conhecidos
duas periodicidades por aplicação: a mínima e a máxima. O segundo, utiliza análises
estatísticas para encontrar o tempo ótimo baseado nas periodicidades máximas das
aplicações. Os testes foram realizados simulando aplicativos always-on por meio de uma
aplicação de testes em um smartphone Nokia N97 utilizando redes reais. A economia
registrada foi de aproximadamente 50% para determinadas configurações da rede.

[Liu et al., 2011] apresentam um algoritmo que escalona as transmissões enquanto
o tail time (ou seja, o tempo que o Tail Energy é gasto) ocorre. Quando o tail time
termina, aplica-se fast dormancy. As aplicações cujas transmissões que são escalonadas
implementam uma API, onde informam o delay desejado. A abordagem é interessante por
aplicar o Fast Dormancy quando as transmissões marcadas são realizadas, otimizando o
Tail Time e provocando economia de energia na ordem de 20 a 34%. Porém, a abordagem
só é recomendada para transmissões periódicas pequenas (e-mail, sincronização de
arquivos pequenos, RSS, etc), por correr o risco do Fast Dormancy ocorrer quando a
transmissão ainda estiver ocorrendo.

[Vergara and Nadjm-Tehrani, 2012] apresentam um trabalho que possui três contribui-
ções principais: Mostrar o impacto no consumo de energia de um modem 3G alterando
apenas as configurações da rede (tempo de chaveamento de frequência, tamanho de buf-

fers, etc); Mostrar que algoritmos para prever tempos de inatividade da rede e tamanhos
de buffer são 65% mais econômicos e duas vezes mais rápidos do que o estado da arte; e
apresentar um algoritmo de escalonamento de transmissões em background baseados nas
medições realizadas anteriormente mostraram economia de 35% para aplicações comuns
como Facebook e Skype.

[Schulman et al., 2010] apresentam um framework de escalonamento de transmissões
baseado na potência do sinal, já que segundo experimentos realizados pelos autores, o
custo energético de uma transmissão é diretamente influenciado pela força do sinal e pela
localização do aparelho em relação à ERB. Os experimentos foram realizados utilizando
rede real e sob mevimentação. O algoritmo da solução busca, por meio de traços de sinal
quando a potência do sinal será forte o suficiente para que uma transmissão seja realizada
com o custo mínimo de energia. Experimentos realizados por meio de redes simuladas
mostram economia de energia na ordem de 60%.

[Athivarapu et al., 2012] apresentam um algoritmo que, a partir de traces de execução
de programas em background e traces da rede, é capaz de classificar os tempos de
transmissão de cada aplicação, para se determinar critérios para a aplicação do Fast

Dormancy. A implementação do algoritmo foi feita para Windows Phone e Android, e
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os experimentos foram feitos simulando traces de aplicações conhecidas em ambas as
plataformas e experimentos em redes reais. A economia de energia para redes reais foi
da ordem de 24%.

Abordagem Aplica Fast
Dormancy?

Considera
Transmissões
Periódicas?

Experimentos
feitos com
aplicações
reais?

Experimentos
feitos com
redes reais?

Economia de
Energia

[Balasubramanian et al., 2009] NÃO SIM NÃO - 40%
[Qian et al., 2010a] SIM NÃO NÃO - 17%
[Könönen and Paakkonen, 2011] NÃO SIM SIM NÃO 50%
[Liu et al., 2011] SIM NÃO NÃO NÃO 20 a 34%
[Vergara and Nadjm-Tehrani, 2012] NÃO NÃO NÃO SIM 35% a 65%
[Schulman et al., 2010] NÃO NÃO NÃO - 60%
[Athivarapu et al., 2012] SIM SIM SIM - 24%

Tabela 3.1 Lista de aplicações periódicas detectadas

Na Tabela 3.1, é mostrado um resumo dos trabalhos listados, comparando as abor-
dagens entre si, sob diferentes aspectos. Podemos perceber, pela tabela, que a maioria
das abordagens não considera as transmissões periódicas como parte de sua solução, e
que em somente um caso, a utilização das transmissões periódicas em conjunto com a
aplicação de Fast Dormancy foi considerada na abordagem.

Poucas abordagens utilizaram redes reais e aplicações reais nos seus experimentos.
Uma hipótese para esta afirmação é a de que em uma rede real, não é possível avaliar com
precisão os resultados obtidos. Porém, a principal vantagem enxergada na utilização da
rede real é uma maior aproximação em cenários reais, garantindo a eficácia da abordagem
para determinadas situações. Pelo mesmo motivo, a utilização de aplicativos reais é
bastante interessante. Assim, foi escolhida para a nossa abordagem a utilização de redes
e aplicativos reais para extrair nossos resultados.
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4
Metodologia

Neste capítulo, será apresentada a metodologia utilizada para implementar a solução
proposta nos capítulos anteriores, que é propor um controle mais rígido da sincronização
de aplicativos do Android, baseada nos intervalos de sincronização dos aplicativos
instalados no aparelho do usuário. Os resultados obtidos com os cálculos, análises e
procedimentos relatados aqui serão mostrados no próximo capítulo.

Figura 4.1 Fluxograma das atividades realizadas neste trabalho.

Basicamente foram realizadas 5 atividades para realização deste trabalho, que estão
dispostas no fluxograma mostrado na Figura 4.1. A primeira atividade consiste no
levantamento bibliográfico, para que a problemática envolvendo pacotes periódicos,
consumo de energia e redes móveis, fosse melhor compreendida. Em seguida, duas
outras atividades foram executadas em paralelo: a) um levantamento dos aplicativos
no smartphone que são responsáveis por enviar pacotes para a rede de forma periódica;
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e o b) desenvolvimento do aplicativo responsável por controlar a sincronização do
smartphone, controlando assim a periodicidade.

Após estas atividades, foi montada a infraestrutura necessária para que fosse possível
a medição do consumo de energia do smartphone enquanto ele estivesse transmitindo
alguma informação. A última atividade consiste na realização dos experimentos e análise
estatística, preparando os dados para os resultados (que serão exibidos no Capítulo 5) A
atividade seguinte consistiu em realizar os experimentos para verificar se a abordagem
adotada foi efetiva. Como última atividade, foram realizadas as análises dos resultados
obtidos na atividade anterior. Nas seções seguintes, estas atividades serão mostradas com
mais detalhes.

4.1 Levantamento das aplicações periódicas instaladas
no smartphone

Figura 4.2 Esquemático do procedimento de coleta dos pacotes do smartphone utilizando o
TCPDump.

Apesar da solução proposta por este trabalho não considerar diretamente a aplicação
para ligar ou desligar a sincronização do Android, é necessário conhecermos as periodici-
dades de pelo menos algumas aplicações instaladas no smartphone para termos alguma
referência de seus intervalos de periodicidade.

Este levantamento foi feito em duas etapas distintas: A primeira, consistiu em coletar
os cabeçalhos de todos os pacotes transmitidos pelo smartphone durante um intervalo de
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doze horas, das 19h até as 7h do dia seguinte, e utilizando apenas a rede 3G. Este horário
foi escolhido para que a maioria dos pacotes que fossem transmitidos fossem pacotes de
requisições automáticas dos aplicativos. Os dados foram armazenados em um arquivo de
captura de pacotes (extensão .pcap) do SDCard do aparelho. O software utilizado para
esta coleta foi o TCPDump [Michael Richardson, 1999], compilado para a plataforma
ARM, e o aparelho utilizado para realizar a coleta foi um Samsung Galaxy S3, modelo
i9300.

Tabela 4.1 Lista de flags utilizadas na execução do TCPDump.

Flag Descrição
-l Permite que sejam exibidos so-

mente os cabeçalhos dos paco-
tes coletados

-w (arquivo.pcap) Armazena os pacotes coleta-
dos em um arquivo de exten-
são.pcap

Foram testadas várias abordagens para que o executável do TCPDump fosse ativado
de forma automática pelo Android, como a execução do TCPDump via console dentro do
próprio Android e a criação de um SystemService que executaria automaticamente
o TCPDump. Porém, as duas abordagens não funcionaram. A primeira alternativa não
deu certo porque, quando o TCPDump era executado via console interno do Android,
o sistema entrava em deadlock, possivelmente devido a algum conflito de permissões
entre o aplicativo que executava o TCPDump (que possuía permissões mais simples) e o
próprio TCPDump, que estava localizado em um diretório com privilégios maiores.

Com relação ao SystemService, cuja implementação foi encontrada em [Instru-
ments, 2012] e consistia em alterações no código-fonte do Android, era uma opção mais
viável, pois executado dentro de um serviço de sistema, o TCPDump teria permissões
maiores de forma nativa e assim, a execução seria efetuada. Porém, devido ao fato do
executável requerer permissões de superusuário (root), o SystemService ser execu-
tado com um usuário diferente do root (usuário system), e o aplicativo que executaria este
SystemService executar sob um usuário mais restrito, não foi possível executar o
TCPDump de forma automática. Assim, a solução que melhor atendeu as necessidades
deste trabalho foi executar o TCPDump através de uma ferramenta chamada Android

Debug Bridge (ADB). Esta ferramenta permite comunicação com um smartphone, ou
com o emulador do Android. É um programa desenvolvido em cima da arquitetura
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cliente-servidor com três componentes principais: Um cliente, disponibilizado no Soft-

ware Development Kit (SDK) do Android, um servidor, implementado no aparelho a ser
conectado, e um daemon (que consiste em um processo executado em background), exe-
cutado no mesmo ambiente do cliente. Assim, através desta conexão ADB, o TCPDump
é executado e as informações coletadas por este software são gravadas em um arquivo de
extensão .pcap, localizado no SDCard do aparelho (Figura 4.2). As flags utilizadas na
execução do TCPDump estão mostradas na Tabela 4.1.

Figura 4.3 Visão cascata fornecida pelo ARO.

A segunda etapa consistiu em abrir o arquivo de extensão .pcap em um software de
análise para a detecção das transmissões periódicas. Para esta dissertação foi utilizada uma
ferramenta chamada ARO [Qian et al., 2011], um software livre desenvolvido pela AT&T
para análise do comportamento do smartphone durante a sua comunicação. Ferramentas
semelhantes com licença livre não foram encontradas na literatura e em pesquias externas,
de modo que não foi possível a comparação do algoritmo de detecção de periodicidades
utilizado pelo ARO com outras soluções. O algoritmo que o ARO utiliza para detectar
aplicações periódicas funciona apenas em ambiente de laboratório e, como nossas coletas
foram realizadas utilizando a rede 3G real, houve diferenças de milissegundos entre as
periodicidades de cada transmissão, o que levou ao não reconhecimento de nenhuma
transmissão periódica por parte do software, nesta etapa da metodologia. Assim, a análise
da periodicidade dos pacotes teve que ser feita manualmente. Dentre as visões que o
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software exibe, foi utilizada a visão cascata, onde as transmissões são dispostas em
um gráfico de barras, com as abcissas sendo uma linha do tempo, em segundos, e as
ordenadas sendo os nomes servidores de destino (Figura 4.3).

Tabela 4.2 Lista de aplicações periódicas detectadas.

Aplicação Endereços associados Periodicidade
(em segundos)

Duração média
da transmissão
(em segundos)

Accuwheather api.accuwheather.com 1800 5
Whatsapp e7.whatsapp.net 1819 604
Outlook login.live.com

blu-m.hotmail.com
1800 3

BitTorrentSync www.usyncapp.com 1860 0,55
Dropbox api.dropbox.com 1852 1,63
Facebook api.facebook.com

graph.facebook.com
3088 5,58

Twitter mobile.twitter.com
twitter.com
api.twitter.com

3610 32,88

Flickr query.yahooapis.com
wheather.yahooapis.com

3608 2,87

Com a visão de cascata, podemos calcular o intervalo entre os inícios das transmissões
de mesmo destino. Quando o valor deste intervalo de tempo para um determinado destino
se repete de forma aproximada durante cinco rodadas de transmissões, a transmissão é
considerada periódica (Figura 4.4). Pelo endereço do destino da transmissão, foi possível
identificar a aplicação periódica correspondente.

Não foi possível detectar todas as aplicações periódicas, pois em muitas delas, o
intervalo de tempo do trace coletado não foi suficientemente longo para identificar sua
periodicidade. Porém, as aplicações encontradas são suficientes para uma identificação
positiva da maior periodicidade, ou pelo menos um referencial de periodicidade próximo
do real. Um detalhe interessante é que não foi possível detectar as periodicidades de
aplicativos da Google (GMail, Hangouts, Drive, dentre outros) pelo fato deles utilizarem
o mesmo servidor de destino (googleapis.com). Esta convergência pode ser prejudi-
cial, já que não será possível detectar as periodicidades dos aplicativos isoladamente, e
os algoritmos de detecção de periodicidade consideram o servidor de destino em seus
processos. A Tabela 4.2 exibe as transmissões periódicas detectadas durante esta segunda
etapa da fase de levantamento.
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Figura 4.4 Método de detecção da periodicidade.

4.2 Desenvolvimento do aplicativo de controle de sincro-
nização

O próximo passo adotado foi a construção do aplicativo responsável por controlar a
sincronização geral do aparelho (batizado de SyncManager). O aplicativo, cuja tela é
mostrada na Figura 4.5 possui dois parâmetros:

• tempo que a sincronização ficará desligada (T1); e o

• tempo que a sincronização ficará ligada (T2).

Ambos os parâmetros trabalham com valores em segundos. A tela inicial do aplicativo
ainda possui dois botões: O primeiro é responsável por salvar os valores dos parâmetros
indicados pelo usuário. O segundo, é responsável por iniciar o serviço que irá geren-
ciar a sincronização. Para a implementação do aplicativo foi utilizada uma arquitetura
simples, onde basicamente ocorre um revezamento do valor da flag de sincronização
a cada disparo de alarme. A flag de sincronização global do Android é gerenciada
pelo método setMasterSyncAutomatically(), da classe ContentResolver
[Google, 2014c].

A Figura 4.6 mostra o processo de funcionamento do aplicativo desenvolvido. Inici-
almente, o aplicativo salva os tempos indicados pelo usuário na tela inicial e inicia um
serviço, que fica responsável por criar a notificação permanente e ligar o primeiro alarme,
com T1. A criação da notificação é apenas uma medida de segurança para prevenir
que o gerenciador de tarefas do Android mate o aplicativo prematuramente. Após a
inicialização do primeiro alarme pelo serviço, o aplicativo entra em standby até o alarme
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Figura 4.5 Tela do SyncManager

disparar. Quando o alarme dispara, ele é desligado, a sincronização do Android é ligada
e um outro alarme, configurado com o tempo T2, é iniciado. Mais uma vez, o sistema
entra em stand-by até este alarme disparar. Quando isto acontece, o alarme é desligado, a
sincronização é desligada e um novo alarme configurado com o tempo T1 é ligado e o
processo recomeça. Perceba que, para a primeira rodada de execução, o aplicativo não
funciona com eficiência total, porque a sincronização do Android pode estar ligada antes
do aplicativo iniciar sua execução. Somente a partir da segunda rodada de execução, ou
seja, quando o alarme configurado para o tempo T2 for executado, é que o aplicativo
funcionará com eficiência total.
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Figura 4.6 Fluxograma do aplicativo de chaveamento da sincronização do aparelho.

4.3 Implantação da infraestrutura para coleta da tensão
e corrente do aparelho

Para a implantação da infra-estrutura de coleta da energia consumida pelo smartphone,
foi utilizada uma fonte Agilent modelo E3640A e uma placa de medição desenvolvida
internamente pela nossa equipe do Projeto Samsung - CIn. Apesar da fonte citada possuir
recursos que permitam a medição independente dos aparelhos, a taxa de amostragem do
equipamento era baixa (cerca de nove amostras a cada segundo). Assim, com o objetivo
de aumentar a granularidade dos experimentos foi optado pela equipe desenvolver uma
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placa de medição que possuísse uma taxa de amostragem superior ao equipamento
disponível. De fato, a placa de medição desenvolvida obteve taxas de amostragem na
ordem de 400 amostras por segundo e a fonte utilizada nos experimentos apenas fornecia
a tensão necessária para o aparelho funcionar, enquanto que a placa coletava a corrente e
enviava para uma porta serial, onde um software armazenava estes dados em um arquivo
do tipo Comma Separated Values (CSV).

Figura 4.7 Infraestrutura utilizada para a coleta do consumo de energia do smartphone.

A placa de medição desenvolvida pela equipe foi projetada com o objetivo de realizar
medições energéticas em qualquer ambiente (indoor ou outdoor). Basicamente, ela
possui um breakout de corrente e tensão (INA219), que é conectado entre a fonte e o
aparelho, um conversor USB/SERIAL, que envia os valores coletados para o computador,
e um microcontrolador, responsável por capturar os valores de tensão e corrente e enviar
para a porta serial. O INA se comunica com o microcontrolador (ATMega) através de
comunicação I2C.

O microcontrolador converte os dados brutos em números antes de enviar estes valores
para a serial. Foi decidido que a placa de medição apenas ficaria responsável por coletar
os valores de tensão e corrente, deixando o cálculo da potência para o computador que
receberia os dados via conexão serial, para evitar que devido aos cálculos, possíveis
coletas fossem perdidas. Deste modo, a placa era capaz de operar na maior parte do seu
tempo na coleta dos dados, com perdas mínimas. Para permitir medições do smartphone

em ambiente outdoor, foi inserido um slot para cartões micro SD. Assim, quando a
medição tem início, o dados oriundos do breakout são inseridos no cartão SD (quando
conectado) e transmitidos para equipamentos externos via porta serial. A Figura 4.8
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mostra o fluxograma de funcionamento da placa de medição.

Figura 4.8 Fluxograma de funcionamento da placa de medição

Para garantir que somente a tensão fornecida pela fonte alimentasse o aparelho, foi
criada uma ligação direta do smartphone com a fonte. Porém, houve um fator complicador.
O Android não estava reconhecendo a nova fonte corretamente, e isso comprometia os
exprimentos, por gerar uma imprecisão nos valores de corrente coletados no dispositivo.
Isto ocorreu devido ao fato de que a bateria de um smartphone possui um circuito
integrado que envia informações de status para o aparelho. O aparelho por sua vez, possui
um circuito regulador que a partir das informações fornecidas pela bateria, calcula o
estado, tensão restante, dentre outras informações, e passa estes resultados para o módulo
de kernel do Android responsável por gerenciar a energia do aparelho. Caso ocorra
algum problema na conexão da bateria com o smartphone através deste pino específico, o
sistema operacional não consegue identificar o estado atual da bateria e por isso, diversos
pop-ups de sistema são exibidos solicitando que a bateria seja trocada. Devido ao fato
dos pop-ups serem mensagens prioritárias, o sistema só voltará a funcionar da maneira
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normal se as mensagens forem eliminadas.

Inicialmente nas nossas conexões, ignorávamos o pino de controle da bateria (mos-
trado na Figura 4.9). E por isso não conseguíamos realizar as medições corretamente.
Por fim, foi descoberto que curto-circuitando o pino de controle com o pólo negativo (à
direita do pino de controle), a informação passada para o sistema era que a bateria estava
conectada e em perfeito estado. Assim, este problema foi resolvido com a criação de um
conector que simulava a bateria, onde os pinos que se conectariam com o pólo negativo e
o pino de controle foram soldados. Com isso, o aparelho foi "enganado", já que para o
smartphone, a bateria existia e estava conectada corretamente. A Figura 4.7 mostra um
diagrama com a infraestrutura montada para a coleta da tensão/corrente do aparelho.

Figura 4.9 Pino de controle da bateria

4.4 Realização dos experimentos

Nesta seção, serão descritos os experimentos realizados na elaboração deste trabalho. A
descrição dos experimentos foi dividida em três etapas distintas, explicadas nas subseções
abaixo:
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4.4.1 Preparação do ambiente

Antes de realizar a coleta propriamente dita, é necessário montar a infraestrutura para
coleta do consumo de energia (mostrada na Figura 4.7). Quando o aparelho terminar
a inicialização, o display deve ser desligado para o software de coleta ser iniciado. O
horário adotado foi o mesmo em todos os experimentos: das 19h às 7h do dia seguinte,
totalizando 12h de coletas. Devido a grande quantidade de experimentos e análises, não
foi possível realizar experimentos de duração maior do que 12h, para não comprometer o
desenvolvimento deste trabalho. O aparelho utilizado foi o Samsung Galaxy S3, modelo
GT-I9305T, com Android 4.1.2 (Jelly Bean).

Tabela 4.3 Lista das aplicações periódicas instaladas no aparelho

Aplicação Versão Descrição
Accuwheather 3.2.10.2 Informa a previsão do tempo e

outras informações climáticas
Drive 1.2.484.18 Drive virtual na nuvem
Dropbox 2.3.12.10 Drive virtual na nuvem
Facebook 2.3.12.10 Rede social
Flickr 2.1.3 Rede social para compartilha-

mento de fotos
GMail 4.7.2 Cliente de e-mail
Google+ 4.2.4.58179886 Rede Social
Grooveshark 1.0.11 Rádio on-line com caracterís-

ticas de rede social
Instagram 5.0.5 Rede social de compartilha-

mento de fotos
LinkedIn 3.2.3 Rede social voltada para pro-

fissionais e mercado de traba-
lho

Outlook.com 7.8.2.12.49.2176 Cliente de e-mail
SkyDrive 1.1 Drive virtual na nuvem
SoundCloud 2.7.7 Rádio virtual com característi-

cas de rede social
Twitter 5.0.10 Rede social de microblogging
Waze 3.7.7.0 GPS com itens colaborativos

Os aplicativos periódicos instalados estão listados na Tabela 4.3. O critério para a
escolha destes aplicativos foi apenas a condição de possuir sincronia com a nuvem, ou
seja, a cada intervalo específico de tempo, o aplicativo busca atualizações de conteúdo.
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Como o objetivo do experimento é avaliar a eficácia da abordagem proposta neste trabalho,
foi escolhido um número relativamente elevado de aplicativos para que as possibilidades
da máquina de estados da RRC chegar ao estado IDLE fossem mínimas.

4.4.2 Coleta dos valores de tensão e corrente

Figura 4.10 Fluxo do software de coleta das amostras de tensão e corrente do aparelho

Com o ambiente montado e funcionando, é executado o software de coleta para
obtermos os valores de tensão e corrente do smartphone. O software de coleta funciona
de forma bem simples, e é mostrado na Figura 4.10. A Thread responsável por executar
a coleta é iniciada. Enquanto a tecla ESC não for pressionada, via software ou hardware,
A Thread não vai parar. Isto foi feito para possibilitar ao usuário parar a coleta quando
ele quisesse. Caso o usuário não queira parar a coleta, basta que ele espere o tempo de
coleta terminar. Quando este tempo terminar, o software automaticamente ativa a tecla
ESC, permitindo que a Thread de coleta termine.

Para o processo de coleta (mostrado na Figura 4.10), temos inicialmente o estabeleci-
mento da conexão serial e a abertura do arquivo CSV. Após esta etapa, o processo entra
em um loop, intrerrompido somente quando a tecla ESC é pressionada. Dentro deste
loop, são executadas as etapas de coleta da amostra e armazenamento desta amostra no
arquivo CSV.
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Figura 4.11 Fluxo da Thread de coleta das amostras de tensão e corrente

A placa de medição (Figura 4.7) já envia pela conexão serial os valores de tensão
e corrente. Assim, para o software de coleta, basta a transferência deste valor para
um arquivo CSV. Em paralelo, um contador verifica se o tempo da coleta terminou.
Quando isto acontece, uma nova coleta é preparada. Quando todas as coletas previstas
são finalziadas, o experimento termina. Para que os dados sejam melhor analisados, o
tempo total do experimento foi dividido em três partes iguais de quatro horas cada. Os
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procedimentos iniciais dos experimentos realizados estão ilustrados na Figura 4.12 e
descritos a seguir:

• Ligar o aparelho no ambiente de medição. Consiste em conectar o smartphone

ao ambiente de medição mostrado na Figura 4.11, e em seguida ligar o aparelho;

• Esperar o smartphone fazer a sincronização inicial. O aparelho precisa comple-
tar a sua inicialização para que ele esteja na condição real de uso. Nesta etapa
é preciso garantir que o aparelho esteja com a flag de sincronização ligada para
que a sincronização seja completa. Não é necesssário limpar as notificações que
porventura possam surgir, mas é essencial que o smartphone este sincronizado.
Lembrando também que o Wi-Fi deve ficar desligado durante os experimentos.

• Executar o SyncManager com os parâmetros do experimento. Agora o Sync-
Manager é executado com uma das combinações de parâmetros mostradas na
Tabela 4.4. É importante que a flag de sincronização global do Android esteja ativa
antes da execução do aplicativo;

• Executar o software de coleta. Finalmente, o software de coleta é executado.
É importante que o software seja executado imediatamente após a execução do
SyncManager, para que a coleta se inicie tão logo o aplicativo esteja executando.
Também é necessário que a janela do software esteja em foco, para que quando a
coleta termine e a tecla ESC for pressionada, o software possa terminar correta-
mente.

Foram feitas variações de dez segundos para os experimentos onde o tempo de sync

off foi fixado e de 30min para os experimentos onde o tempo de sync on foi fixado.
As combinações de parâmetros utilizadas estão listadas na Tabela 4.4 e elas podem ser
divididas em duas partes:

• Fixando o tempo de sincronização ligada. Nesta parte, o tempo de sincronização
ligada (sync on) foi fixado em 30s, pois neste valor a maioria das aplicações
consegue transmitir suas requisições sem problemas, além de ser um tempo um
pouco maior do que o tempo necessário para a máquina da RRC mudar para o
estado IDLE.

• Fixando o tempo de sincronização desligada. Nesta parte o tempo de sincroniza-
ção desligada (sync off ) foi fixado em uma hora e trinta minutos, que é um tempo
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Figura 4.12 Procedimentos iniciais para a execução dos experimentos

um pouco maior do que o pior caso de periodicidade encontrado na Tabela 4.2
(3610s, equivalente a uma hora e de segundos).

Após a coleta, foi executado um outro programa, mais simples, que lia o arquivo
e com base nos valores de tensão e corrente para aquela linha, calculava a potência
instantânea e armazenava no arquivo novamente. Deste modo, ao final da execução do
programa, todas as linhas do arquivo eram compostas por tensão, corrente e potência
instantânea. O cálculo da potência foi feito após a coleta para que o máximo de amostras
fossem coletadas da porta serial a cada segundo, aumentando assim a base de dados e
reforçando o resultado estatístico.
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Tabela 4.4 Combinações de parâmetros utilizados nos experimentos

Sync On Fixo Sync Off Fixo
T1 T2 T1 T2

30min 30s 1h30min 20s
1h 30s 1h30min 30s

1h30min 30s 1h30min 40s
2h 30s 1h30min 50s

4.4.3 Análise estatística dos dados coletados e cálculo do consumo
total

Finalmente, após a coleta dos dados com a execução do aplicativo sob diferentes parâme-
tros, foi feita a análise estatística destes dados, utilizando a ferramenta R [R Development
Core Team, 2009]. Como foram realizadas três rodadas de coletas para horários diferen-
tes, a análise sempre foi feita comparando, para cada iteração, os dados obtidos sem a
execução do aplicativo e com a execução do aplicativo (variando apenas os parâmetros de
entrada). Foram realizados os cálculos somente com as potências instantâneas resultantes
de cada amostra de corrente e tensão coletada.

Esta análise consistiu em três etapas, realizadas para cada iteração obtida. A primeira,
foi verificar a normalidade da amostra. Como muitas amostras de potência foram obtidas
(4 milhões de amostras na média), foi considerado como hipótese nula que as amostras
seguiam uma distribuição normal. Para comprovar esta hipótese, foi aplicado o teste de
Lilliefors:

D = max|Z0(Xi)−SN(Xi)|
�
 �	4.1

A segunda etapa consistiu em calcular as médias e desvios de todas as amostras.
Porém, os desvios foram elevados demais, impossibilitando a utilização de testes paramé-
tricos. Assim, foi utilizado o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney, comparando as amostras
sob a hipótese alternativa de que a amostra sem a abordagem era menor do que a amostra
com a abordagem.

A etapa seguinte foi o cálculo do consumo. Para efetuar este cálculo, foi utilizado o
método do trapézio com uma pequena adaptação, e com erro majorado em 4%. Não foi
possível calcular o erro associado ao método do trapézio pelo fato de que a amostra possui
muitos picos e pontos de descontinuidade, tornando impossível a modelagem da função
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correspondente, e consequentemente, o cálculo da segunda derivada (conforme mostrado
na Figura 4.13). Foi possível o cálculo desta amostra, porque os pontos de descontinuidade
foram aproximados com retas, e todo o intervalo foi dividido em subintervalos contínuos
e fechados. O método do trapézio foi aplicado nestes subintervalos, que depois foram
somados para que o valor total do consumo fosse conhecido.

Figura 4.13 Gráfico das potências instantãneas no tempo (extraído do R).

4.4.4 Coleta de traces com a utilização do SyncManager

Para verificar o impacto da nossa abordagem na máquina de estados da RRC, os experi-
mentos foram repetidos, mas dessa vez enquanto o SyncManager estava sendo executado,
o TCPDump coletava os traces de pacotes provenientes da rede 3G e armazenava em
um arquivo .pcap para posterior análise. para a coleta dos traces foi usado o mesmo
ambiente mostrado na Figura 4.2 e os mesmos parâmetros listados na Tabela 4.4. Os
outros aspectos do experimento (aparelho utilizado, versão de Android, horário de coleta)
foram mantidos.

Em seguida, estes traces foram abertos no software ARO, onde foi calculado o
percentual de tempo pertencente a cada estado da máquina. A Figura 4.14 mostra um
trecho de janela do ARO com a distribuição dos percentuais de tempo alocados para cada
estado da máquina da RRC.
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Figura 4.14 Trecho da aba "Statistics", do ARO.
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5
Análise de Resultados

Neste capítulo, serão discutidos os resultados obtidos através dos experimentos detalhados
no capítulo anterior. Nas seções seguintes, serão discutidos as economias de energia
obtidas com o aplicativo sob diferentes faixas de horário. Lembrando que, como os
experimentos foram feitos utilizando redes reais e aplicativos reais, o consumo obtido
pode variar de acordo com o horário e as condições de sinal da rede. Porém, as variações
energéticas não comprometem o resultado final, já que em todos os casos analisados,
houve economia de energia. As seções a seguir mostram o impacto da abordagem
proposta sob a ótica do consumo de energia e a ótica dos estados da RRC.

Para todas as amostras coletadas, o Teste de Liliefors comprovou, com p-valor menor
do que 0,001, que as amostras aderem a uma normal. Pelo teste de Wilcoxon-Mann-
Whitney também foi comprovado que todas as amostras que foram coletadas com o
smartphone executando o aplicativo de controle da sincronização são menores do que a
amostra coletada com o smartphone sem o aplicativo.

Também deve ser ressaltado que não foi aplicada nenhuma técnica de otimização
da RRC, como o Fast Dormancy e o Piggyback (explicados em detalhes no Capítulo 3).
Isso devido ao fato do SDK do Android não possuir nenhum método que auxiliasse na
implementação destas técnicas. Assim, para que fosse possível a implementação destes
recursos era necessária a alteração do código-fonte do Android, e alterações no SDK
para garantir que a API desenvolvida estivesse acessível para as camadas superiores do
sistema. Como estas implementações fugiam ao escopo incial deste trabalho, elas não
foram implementadas.
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5.1 Análise energética

5.1.1 Análise geral

De um modo geral, a redução do consumo de energia foi relevante para todos os experi-
mentos realizados. Para os experimentos onde o tempo de sincronização desligada foi
fixado em uma hora e trinta minutos, foi constatado que a melhor economia de energia
foi da ordem de 61%, para o tempo de sincronização ligada de vinte segundos (ver
Figura 5.1). As diferenças de econopmia de energia entre os diferentes parâmetros não
puderam ser justificadas a contento durante o tempo de elaboração deste trabalho. Porém,
é possível traçar uma hipótese baseada no comportamento deste gráfico e nos demais
gráficos resultantes dos experimentos feitos com o tempo de sincronização desligada.

Figura 5.1 Economia de energia registrada durante 12h de experimentos (fixando o tempo de
sincronização desligada)

A hipótese é de que, a economia de energia tende a ser maior quando os valores
para o tempo de sincronização ligada são muito pequenos ou muito grandes. De fato,
quando observamos no gráfico da Figura 5.1 temos esta visão. Isto pode ser justificado
pelo fato de que para tempos de sincronização ligada muito pequenos, o tempo que a
máquina de estados da RRC permanecerá no estado DCH é menor. Assim, a máquina
permanecerá mais tempo no estado IDLE, uma vez que não haverá transmissões no tempo
onde sincronização ficará desligada. Para tempos maiores de sincronização ligada, temos
que as transmissões periódicas acabaram, mas a "janela de transmissão"ainda está aberta,
possibilitando que alguma transferência ainda seja realizada. Assim, o comportamento da
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máquina de estados segue a mesma tendência para o caso onde o tempo de sincronização
ligada é pequeno. De fato, para que a economia seja constatada, é importante que o
tempo de sincronização ligada seja grande o suficiente para que todas as transmissões
sejam realizadas, mas pequeno o suficiente para que as transmissões do próximo ciclo não
aconteçam. Porém, para tempos de sincronização ligada muito elevados, mesmo com a
restrição citada anteriormente, ainda podem ocorrer transmissões ocasionais, que podem
comprometer o consumo. É por isso que a economia com tempos de sincronização ligada
pequenos é maior do que com tempos grandes.

Figura 5.2 Economia de energia registrada durante 12h de experimentos (fixando o tempo de
sincronização ligada)

Para os experimentos onde o tempo de sincronização ligada foi fixo (30s), obtive-
mos economias de aproximadamente 60% para um dos parâmetros variáveis testados
(tempo de sincronização desligada em duas horas). A linha geral do gráfico mostrado na
Figura 5.2 ilustra que quanto maior o tempo de periodicidade desligada, maior será a eco-
nomia. Analisando melhor o gráfico para esta figura e outras figuras obtidas a partir dos
experimentos feitos com o tempo fixo de sincronização ligada, não conseguimos chegar a
uma justificativa a respeitos das diferenças de economia entre os parâmetros analisados.
Porém, podemos estabelecer algumas hipóteses. A primeira é que nos parâmetros que
continham frações de hora (30min, 1h e 30min), ocorrem dois ciclos de transmissões
periódicas, comprometendo a economia de energia. A segunda hipótese, é de que como
os experimentos foram feitos com redes reais e aplicativos reais, a atividade da rede do
usuário pode variar bastante, influenciando nos resultados dos experimentos. Porém,
seriam necessários mais experimentos, com mais usuários em vários dias diferentes para
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obter uma conclusão mais sólida a respeito do porquê destas diferenças. Assim, com
base nestes dados, podemos estabelecer um conjunto de parâmetros ideais para a faixa de
horário dos experimentos, onde a combinação destes parâmetros vai gerar a economia
ideal:

• Tempo de sincronização desligada: 2h

• Tempo de sincronização ligada: 20s

Com base nestes parâmetros, repetimos o experimento e para doze horas de testes,
obtivemos um consumo energético 56%, em comparação com o mesmo experimento
executado sem a nossa abordagem. O gráfico resultante deste experimento pode ser
constatado na Figura 5.3.

Figura 5.3 Comparação entre os consumos de energia obtidos sem a nossa abordagem e com a
nossa abordagem, utilizando os melhores parâmetros obtidos no consumo geral.

Porém, somente estes dados podem não se adequar a maioria dos perfis de usuário
existentes, pois, muitos usuários de smartphones, principalmente jovens, utilizam estes
aparelhos de forma constante. Como, durante os experimentos o aparelho permaneceu
em modo IDLE, ou seja, sem nenhuma atividade sendo executada pelo usuário e com o
display desligado, não é possível afirmar que estes valores de economia vão permanecer
os mesmos durante todo o dia, por um usuário comum. Também não é possível afirmar
que esta economia se manterá constante durante todo o dia pois além da iteração do
usuário temos também a atividade da rede, já que quanto mais downlinks e uplinks

forem realizados, maiores são as chances da máquina de estados da RRC permanecer
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nos estados de alta frequência, aumentando o consumo de energia. Para compreender
melhor como o aparelho se comporta durante diferentes faixas de horário, para assim,
traçar um conjunto de parâmetros mais adequado para cada usuário, dividimos a faixa de
horário dos experimentos em três faixas de quatro horas de duração e fizemos a análise
do consumo por faixa horária. Os resultados estão dispostos nas subseções a seguir.

5.1.2 Análise por faixa horária

Inicialmente, analisamos o consumo do aparelho em diferentes faixas de horário, sem a
execução da nossa abordagem. De acordo com o gráfico mostrado na Figura 5.4, o maior
consumo registrado ocorre entre as 19h e 23h, período de maior atividade da rede. É
importante ressaltar que, do ponto de vista de redes móveis, o consumo do smartphone

não pode ser mensurado apenas levando em consideração a atividade do usuário, mas
também a quantidade de uplinks e downlinks da rede. Se em uma rede social muitas
pessoas estão compartilhando conteúdo, todo este material será sincronizado com o
usuário, resultando em transferências mais longas e menos econômicas, pois o tempo
que a máquina da RRC ficará no estado de alta frequência (DCH) será maior. Conforme
as faixas de horário vão avançando, o consumo vai diminuindo, até aumentar de novo
conforme o dia vai avançando.

Figura 5.4 Consumo de energia por faixa horária sem a execução do SyncManager (SM).
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A primeira faixa horária (19h - 23h)

A primeira faixa de horário é a que possui o consumo mais instável, por depender muito
da quantidade de postagens dos outros usuários da rede. Quanto mais postagens os outros
usuários da rede mandarem, mais requisições terão respostas maiores (devido aos dados).
Por isso, seus resultados podem variar bastante, apesar da variação de parâmetros que foi
utilizada no SyncManager comprovar a economia.

Figura 5.5 Economia de energia para a primeira faixa horária (Fixando o tempo de sincronização
desligada.)

Os percentuais de economia registrados para a primeira faixa horária, com o Sync-

Manager fixando o tempo de sincronização desligada pode ser conferido na Figura 5.5.
Percebem-se economias significativas mesmo com as variações do parâmetro tempo de
sincronização ligada. A justificativa para isso é que para estes valores de tempo, só é
possível para cada aplicativo realizar apenas uma transferência. Assim, quando a sua
transmissão termina, a rede fica ociosa e a máquina de estados da RRC naturalmente
caminha para o estado IDLE, mesmo com a sincronização ligada. É por isso que as
economias maiores estão nas extremidades do gráfico. Como foi explicado anteriormente,
com tempos muito curtos temos um tempo menor da máquina de estados no estado DCH,
e um tempo maior de inatividade da rede, levando a uma maior permanência da máquina
no estado IDLE.

Os percentuais de economia registrados com o SyncManager fixando o tempo de
sincronização ligada pode ser conferido na Figura 5.6. Aqui, a economia também segue
um padrão, apesar do ponto de discrepância (com o aplicativo estabelecendo o tempo
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Figura 5.6 Fixando o tempo de sincronização ligada. (Fixando o tempo de sincronização
desligada.)

de sincronização desligada em uma hora e trinta minutos). Esta discrepância pode ser
explicada por meio de duas hipóteses: a) no dia da coleta houve uma pequena atividade
da rede; ou b) a configuração de uma hora e trinta minutos para o tempo de sincronização
desligada não é a mais adequada, gerando um ponto fora do padrão de consumo para as
configurações estudadas. De qualquer forma, para valores muito pequenos a máquina de
estados corre mais riscos de permanecer menos tempo no estado IDLE, e mais transições
podem ocorrer, aumentando o consumo.

A segunda faixa horária (23h - 03h)

Esta faixa foi caracterizada como uma faixa de transição entre os períodos de atividade e
inatividade da rede. O consumo aqui é um pouco mais constante, apesar de ainda termos
um número considerável de respostas não-vazias das requisições que os aplicativos
enviam para a rede.

Os percentuais de economia registrados com o SyncManager fixando o tempo de
sincronização desligada podem ser conferidos na Figura 5.7. Neste caso, percebe-se que
quanto menor for o tempo de sincronização ligada, mais economia se obtém. Porém, o
crescimento de economia também pode ser notado se aumentarmos o tempo de sincroni-
zação ligada, mas é um crescimento pequeno. Não podemos diminuir mais o tempo de
sincronização ligada, pois podemos comprometer o tempo do ciclo natural da máquina
de estados (que é de 17s, segundo [Qian et al., 2012]). Porém, ao aumentar este tempo
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Figura 5.7 Economia de energia para a segunda faixa horária (Fixando o tempo de sincronização
desligada).

de sincronização temos um permanecimento da máquina no estado IDLE, pois todas as
requisições já foram efetuadas e ainda não deu tempo do ciclo de requisições recomeçar.

Os percentuais de economia registrados com o SyncManager fixando o tempo de
sincronização ligada podem ser conferidos na Figura 5.8. Aqui, não foi possível esta-
belecer um padrão confiável de economia apenas com os parâmetros espeficicados nos
experimentos. Seriam necessários mais experimentos, com mais parâmetros para se
chegar a uma conclusão do porque deste comportamento. Uma hipótese, já comentada
anteriormente, é a de que no dia das coletas, houve uma atividade maior ou menor da
rede para esta faixa de horário, o que acabou prejudicando as análises. Porém, para esta
faixa de horário, todas as economias registradas foram consideradas satisfatórias.

A terceira faixa horária (03h - 07h)

A terceira faixa horária é caracterizada por um baixo número de respostas positivas
das requisições dos aplicativos e por isso, é a mais econômica dentre todas as faixas
analisadas, porém, seu padrão de requisições segue o padrão da segunda faixa horária.

De fato, se analisarmos o gráfico presente na Figura 5.9, percebemos uma clara
semelhança entre os valores de economia registrados. Pelo fato da terceira faixa apresentar
uma maior economia, os percentuais de redução de consumo também serão maiores.

Já a Figura 5.10 mostra os percentuais de economia de energia registrados com o
SyncManager fixando o tempo de sincronização desligada. Aqui, obtivemos algumas
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Figura 5.8 Economia de energia para a segunda faixa horária. (Fixando o tempo de sincronização
ligada).

Figura 5.9 Economia de energia para a terceira faixa horária (Fixando o tempo de sincronização
desligada).

diferenças, mas não são suficientes para constatarmos uma mudança de padrão, já que
para os dois últimos valores (1h e 30min e 2h) obtivemos semelhança entre a segunda e a
terceira faixa.
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Figura 5.10 Economia de energia para a terceira faixa horária (Fixando o tempo de sincronização
ligada).

Economia ideal por faixa horária

Com base nos resultados mostrados nas subseções anteriores, podemos traçar um conjunto
de parâmetros ideais para cada faixa horária. Assim, o consumo de energia do smartphone

ficaria mais personalizado e mais próximo do mundo real, já que as faixas de horário
possuem comportamentos diferentes. As melhores economias por faixa de horário obtidas
para os experimentos onde o tempo de sincronização desligada foi fixado em uma hora e
trinta minutos foram obtidas quando o tempo de sincronização ligada foi estabelecido em
vinte segundos.

Com relação as melhores economias por faixa horária obtidas para os experimentos
onde o tempo de sincronização ligada foi mantido em trinta segundos, houve uma pequena
mudança Na primeira faixa horária, a melhor economia foi registrada quando o tempo
de sincronização desligada foi configurado para uma hora. Considerando que a primeira
faixa é a que possui o maior consumo, uma janela de periodicidade menor significa mais
ciclos de transmissões, que podem gerar economia de forma proporcional as outras faixas
que possuem uma atividade menor da rede. De fato, para comprovar estas hipóteses
serão necessários mais testes, com faixas mais rígidas de horário. Para as demais faixas,
a hipótese de que quanto maior o tempo de sincronização desligada maior a economia
foi mantida, já que para estas faixas, as maiores economias foram registradas quando o
tempo de sincronização desligada foi configurado em duas horas.

Assim, também podemos sugerir a combinação de parâmetros, por faixa horária que
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Faixa de horário Tempo de sincronização desligada Tempo de sincronização ligada
19h - 23h 1h 20s
23h - 03h 2h 20s
03h - 07h 2h 20s

Tabela 5.1 Parâmetros ideais por faixa horária

vai gerar a maior economia. Esta combinação está mostrada na Tabela 5.1. Aplicando
técnicas de context aware, estas combinações de parâmetros podem ser alteradas dina-
micamente, por faixas horárias mais estreitas e adaptadas para cada usuário, gerando
economias substanciais de energia. Nos nossos experimentos utilizando esta configuração
de parâmetros, obtivemos uma diferença de consumo da ordem de 51%, em comparação
com o consumo de energia obtido sem a nossa abordagem.

Figura 5.11 Comparação entre consumos obtidos sem a nossa abordagem e com a nossa aborda-
gem, utilizando os melhores parâmetros por faixa horária.

5.2 Análise por estado da RRC

Através de nossos experimentos foi possível também avaliar o impacto da nossa aborda-
gem sobre a máquina de estados da RRC. Através das informações obtidas pelo software
ARO, conseguimos estabelecer percentuais dos estados da máquina durante o tempo de
realização da coleta.
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5.2.1 O estado DCH

Como foi explicado na Seção 2.1.2, o estado DCH é aquele onde ocorre a transmissão de
fato e por isso, é o estado que mais consome energia. Nas nossas análises, observamos
que quanto menor o tempo de sincronização ligada, menor é o percentual de permanência
nesse estado (de acordo com o gráfico mostrado na Figura 5.13). Também observamos
que para uma redução efetiva do percentual de permanência neste estado, o tempo de
sincronização desligada deve ser o maior possível (de acordo com o gráfico mostrado na
Figura 5.12).

Figura 5.12 Percentual de permanência da máquina no estado DCH (Fixando o tempo de sincro-
nização desligada).

Isto pode ser explicado devido ao fato de que nos dois casos, proporcionalmente o
tempo de permanência no estado DCH foi compensado pelo longo período sem nenhuma
transferência (ou porque o tempo de sincronização ligada foi pequeno, ou porque o tempo
de sincronização desligada foi grande).

5.2.2 O estado FACH

O estado FACH é caracterizado por apresentar um consumo elevado mesmo sem nenhuma
transferência estar ocorrendo (Tail Energy). Quando fixamos o tempo de sincronização
ligada, apenas em dois casos o percentual da máquina no estado intermediário foi abaixo
do percentual sem a nossa abordagem (conforme Figura 5.15).
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Figura 5.13 Percentual de permanência da máquina no estado DCH (Fixando o tempo de sincro-
nização ligada).

Figura 5.14 Percentual de permanência da máquina no estado FACH (Fixando o tempo de
sincronização desligada).

Apesar do aplicativo desenvolvido alterar explicitamente a flag responsável pelo
controle da sincronização global do smartphone, não foi possível encontrar na literatura,
se o Android ainda possui outro controle de sincronização a níveis mais privilegiados,
que permitam a sincronização, por exemplo, de aplicativos de atualização de sistema,
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ou outros que possuam privilégios maiores. Também os percentuais elevados podem
ser devido a atividade da rede. Se a última transmissão periódica da janela fornecida
pelo SyncManager ocorrer exatamente ao final do tempo de sincronização ligada, mesmo
com a sincronização desligada a máquina de estados da RRC permanecerá no seu ciclo
normal, invadindo por mais tempo o tempo de sincronização desligada.

Figura 5.15 Percentual de permanência da máquina no estado FACH (Fixando o tempo de
sincronização ligada).

5.2.3 O estado IDLE

O estado IDLE é caracterizado por um baxíssimo consumo energético. Para prover o
consumo de energia, o ideal é que a máquina permaneça neste estado o maior tempo
possível. Portanto, quanto maior o percentual de tempo que a máquina ficar neste estado,
melhor. Nas coletas realizadas com o smartphone sem a nossa abordagem, o percentual
de tempo que a máquina de estados permaneceu no estado IDLE foi mais de 60%.
Portanto, o grande desafio da nossa abordagem foi aumentar mais este tempo. Para
o tempo de sincronização desligada (Figura 5.16), o padrão de percentuais obtido foi
aproximadamente o oposto ao padrão da Figura 5.14.

Porém, mesmo os percentuais mais baixos se aproximaram do percentual obtido
sem a execução da abordagem. Neste gráfico,observamos um detalhe interessante: o
menor tempo de sincronização desligada proporcionou um dos maiores percentuais. Isto
pode ser explicado pelo fato de que como a maioria das transferências acontece em
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Figura 5.16 Percentual de permanência da máquina no estado IDLE (Fixando o tempo de
sincronização desligada).

intervalos de uma hora, somente após dois intervalos de sincronização desligada é que as
transferências ocorrem. Em outras palavras, a sincronização é ligada porém não ocorre
nenhuma transferência. Observando a Figura 5.17, a hipótese de que quanto maior o
tempo de sincronização desligada, maior a permanência da máquina no estado IDLE, se
mantém. Porém, os outros valores se aproximaram de forma satisfatória do percentual
obtido sem a nossa abordagem.

Figura 5.17 Percentual de permanência da máquina no estado IDLE (Fixando o tempo de
sincronização ligada).
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5.2.4 Percentuais de permanência ideais para cada estado

Para este caso, os resultados comprovaram que somente uma combinação de parâmetros
proporciona a melhor permanência para cada estado: o menor tempo de sincronização
ligada e o maior tempo de sincronização desligada. Isto já era esperado, pois, como foi
explicado anteriormente, janelas menores indicam menos tempo para transferências e
assim maior o tempo de inatividade da rede. E janelas de inatividade maiores indicam
uma maior permanência da máquina de estados da RRC no estado IDLE.

Os percentuais de permanência ideais obtidos quando se configurava o SyncManager
com o tempo de sincronização desligada em duas horas é mostrado na Figura 5.18. Já a Fi-
gura 5.19 mostra os percentuais ideais dos estados da RRC com o tempo de sincronização
ligado em vinte segundos.

Figura 5.18 Percentuais ideais de permanência de cada estado da máquina (Fixando o tempo de
sincronização desligada em 2h).
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Figura 5.19 Percentuais ideais de permanência de cada estado da máquina (Fixando o tempo de
sincronização ligada em 20s).
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6
Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho propôs uma abordagem de redução do consumo energético da RRC apenas
pelo controle das transmissões periódicas, aumentando as chances da máquina permanecer
no estado IDLE por um tempo maior. Foi desenvolvido um aplicativo que gerencia a
flag de controle da sincronização global do Android através de dois parâmetros: o
tempo de sincronização desligada e o tempo de sincronização ligada. Foram realizados
experimentos em três faixas de horário distintas, cada experimento com doze horas de
coletas energéticas. Também foram realizados experimentos para avaliar o impacto da
nossa abordagem sobre a máquina de estados da RRC.

Nossos resultados mostraram que, baseados na periodicidade de aplicações conheci-
das, obtivemos economias de energia de 56%, para a melhor combinação de parâmetros
do nosso aplicativo em doze horas de análises, e de 51% para a melhor combinação de
parâmetros do nosso aplicativo em análises por faixa horária. Os resultados obtidos nos
nossos experimentos e aplicando a metodologia proposta podem variar de dispositivo
para dispositivo em virtude do uso que cada usuário faz do seu smartphone. Quanto mais
dados de resposta, maior era a transmissão e consequentemente maior o custo energético.
Deste modo, pudemos constatar que as faixas de horário estudadas possuem consumos
distintos, que podem variar de acordo com a atividade da rede do usuário. Quanto mais
pessoas postavam conteúdo na rede, mais atualizações eram necessárias para sincronizar
o smartphone e, como foi dito anteriormente, maior é o consumo energético.

Porém, devemos levar em consideração que não foi possível realizar experimentos
com todas as faixas de horário possíveis, nem realizar experimentos suficientes para obter
uma média de consumo estável, já que o tráfego da rede influencia muito os resultados
das análises.

Também não foi possível aplicar técnicas como o Fast Dormancy ou Piggyback, já
que seriam necessárias alterações profundas no aplicativo de controle da sincronização.
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Os critérios utilizados para escolher o tempo adequado de periodicidade não levaram
em consideração as preferências do usuário, apenas o maior tempo de periodicidade
dentre as aplicações estudadas. Assim, as periodicidades escolhidas podem ser as mais
econômicas, mas podem acarretar em problemas de desempenho para o usuário. O ideal é
que o aparelho pudesse se adaptar ao usuário de tal forma que ele encontrasse os tempos
de sincronização ligada e desligada ideais para economizar energia ao mesmo tempo em
que não houvesse uma degradação de desempenho sentida pelo usuário.

Assim, como trabalhos futuros, sugerimos uma atuação em dois campos diferentes.
O primeiro deles, seria construir um modelo matemático para avaliar, baseado nos dados
dos usuários qual a melhor interface de rede a ser utilizada naquela localidade (3G ou
WiFi), e ainda aplicar o controle de sincronização.

Como segundo campo, sugerimos mais experimentos e simulações para de avaliar o
consumo energético do smartphone sob diferentes perfis de usuários, faixas horárias e
etárias. Deste modo, podemos traçar um modelo de requisições periódicas específicas
para cada padrão de usuário, permitindo que os tempos de sincronização ligada e desligada
sejam melhor estabelecidos e aplicados. Paralelamente, com base nos padrões de usuários
estabelecidos, pode-se fazer simulações com as máquinas de estados da RRC para os
padrões 3G e 4G para também se estabelecer um modelo de análise dos estados destas
máquinas, a fim de propor otimizações mais específicas para cada usuário.

Este trabalho é mais voltado para aplicações que utilizam transmissões periódicas
para atualização de conteúdo. Portanto, não é muito aplicado a aplicações que utilizam
streaming de vídeo por exemplo, já que a sincronização do android não é afetada para
este tipo de aplicação. Porém, a abordagem proposta ainda pode ser aplicada em uma
situação de sincronização dos status do vídeo. Um usuário, por exemplo, está assistindo a
um vídeo qualquer no browser de um computador, quando decide pausar a execução do
vídeo e realizar um comentário deste vídeo. Assim, caso ele queira assistir o vídeo por
meio de um aplicativo móvel, este aplicativo deverá saber onde o vídeo parou, e atualizar
os comentários do vídeo. Esta sincronização do status do video é feita por transmissões
periódicas e a nossa abordagem pode ser efetiva neste sentido.
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A
Embasamento estatístico

A.1 Teste de hipóteses

Testes de hipóteses são utilizados quando queremos tomar uma decisão em relação a um
parâmetro ou aspecto da população, com base no valor estatístico da amostra. Para isso,
estabelecemos duas hipóteses sobre o aspecto (ou parâmetro) a ser analisado. Uma das
hipóteses consideramos verdadeira (chamamos de hipótese nula, ou H0), e a outra, falsa
(chamamos de hipótese alternativa, ou H1). A ideia é provar, por meio de algum teste
estatístico, que a hipótese nula é falsa. Quando conseguimos fazer isso, a hipótese nula
foi derrubada e a hipótese alternativa é verdadeira [Mann, 2006].

Porém, como realizamos este teste sobre uma amostra da população, dois erros podem
ocorrer. Ou consideramos rejeitamos a hipótese nula, apesar dela ser verdadeira (erro do
tipo I), ou não rejeitamos a hipótese nula, apesar dela ser falsa (erro do tipo II)[Mann,
2006]. A Tabela A.1 mostra todas as situações que podem acontecer em um teste de
hipóteses.

Tabela A.1 Situações possíveis de ocorrer em um teste de hipóteses.

H0 é verdadeira H0 é falsa
Rejeita-se H0 Erro Tipo I Correto
Não se rejeita H0 Correto Erro Tipo II

A probabilidade de se cometer um erro do tipo I é chamada de nível de significância
(α) e normalmente é um valor arbitrário escolhido pelo pesquisador. Como complemento
ao nível de significância, temos o valor-p, que é o menor nível de significância no qual a
hipótese nula não é rejeitada, ou seja, quanto menor for o valor-p, menor é a possibilidade
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de H0 ser rejeitado. O valor-p pode ser determinado por meio de testes estatísticos
paramétricos (quando a amostra possui parâmetros bem definidos como média e desvio
padrão), ou não-paramétricos, quando a amostra não possui parâmetros bem definidos.

A.2 Testes de aderência, paramétricos e não-paramétricos

Um teste de aderência é utilizado para se verificar se nossa distribuição se "encaixa"em
uma distribuição conhecida. O teste de aderência utilizado em nossas análises foi o
Teste de Lilliefors, que é uma adaptação do teste de Kolmogorov-Smirnov [Siegel and
Castellan Jr., 2006] para uma distribuição normal qualquer.

O teste de Kolmogorov-Smirnov permite verificar a aderência a qualquer distribuição,
pois consiste em encontrar a maior diferença (desvio) entre um escore da amostra teórica e
o escore da amostra a ser testada. Quando este valor é encontrado, é feita uma comparação
do valor encontrado com um valor crítico, disposto em uma tabela, que relaciona o nível
de significância com o número de amostras. Caso o desvio encontrado seja menor que o
valor crítico encontrado, então a hipótese nula não pode ser refutada, ou seja, a amostra
adere a uma distribuição conhecida. O cálculo para a obtenção do desvio máximo está
mostrado abaixo, onde F0(X) é a distribuição de escores acumuladas especificada pela
hipótese nula, e SNX é a distribuição de frequências acumuladas para amostra de tamanho
N:

D = max|F0(Xi)−SN(Xi)|
�
 �	A.1

Se considerarmos F0(X) uma distribuição normal qualquer, temos a base do teste de
Lilliefors. Como não importa qual distribuição normal é utilizada, os valores de média e
desvio padrão podem ser obtidos a partir da própria amostra a ser testada. E consideramos
a hipótese nula como sendo que a amostra a ser testada pertence a uma distribuição
normal.

Porém, mesmo com o teste de aderência comprovando que a nossa distribuição é
uma normal, o desvio-padrão pode dar elevado demais, comprometendo nossa análise.
Para estes casos, realizamos análises chamadas não-paramétricas, que não dependem de
parâmetros como média e desvio-padrão. Como nas nossas análises queríamos comprovar
que as amostras com nossa abordagem eram estatisticamente menores que as amostras
sem a nossa abordagem, foi utilizado um teste não-paramétrico de ranqueamento chamado
Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney [Siegel and Castellan Jr., 2006].

Este teste é utilizado para e verificar se duas amostras pertencem ou não a uma mesma

80



A.2. TESTES DE ADERÊNCIA, PARAMÉTRICOS E NÃO-PARAMÉTRICOS

distribuição. Caso elas não pertençam, podemos ainda testar a ordem das amostras
(ranqueamento), ou seja, podemos comparar as amostras em relação a sua localização.
Sendo assim, o Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney considera que, para duas amostras (A
e B), temos que:

• H0: As distribuições das amostras são idênticas

• H1: As distribuições das amostras são diferentes, com A se posicionando à esquerda
de B, ou ao contrário.

Considerando que a hipótese nula é verdadeira, realizamos os seguintes procedimen-
tos:

• Realizamos todas as diferenças entre os elementos das amostras (ou seja, Ai−Bi)

• Classificamos todas estas diferenças com base no tamanho absoluto. Ou seja, a
menor diferença de todas, desconsiderando o sinal, é classificada como 1, a segunda
menor diferença de todas, desconsiderando o sinal, é classificada como 2, e assim
por diante.

• A cada classificação, é atribuída o sinal da diferença que a gerou. Ou seja, caso a
diferença com classificação 1 tenha sido negativa, a classificação também receberá
o sinal negativo.

• O próximo passo é criar duas somas. Uma para as classificações positivas (T+) e
outra para as classificações negativas (T−).

• Agora, é determinado o valor observado To com base na hipótese alternativa:

– Para A 6= B, temos que:

To =

{
T+ se T+ < T−

T− se T+ > T−

– Para A > B, temos que To = T+

– Para A < B, temos que To = T−

• Temos que observar agora se To é menor ou igual ao valor crítico Tc, obtido por
meio de uma tabela específica, para populações com quantidades de amostras
menores ou iguais a 15. Se esta verificação for verdadeira, a hipótese nula é
rejeitada.
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• No caso da quantidade de dados da amostra ser maior do que 15, utilizamos a
aproximação da distribuição normal e calculamos o valor observado Zo, em função
de T, e encontramos o valor crítico Z na tabela de ditribuição normal. Para mais
informações, consultar [Siegel and Castellan Jr., 2006] ou [Mann, 2006].

Os procedimentos descritos anteriormente só vão funcionar se as amostras tiverem
a mesma quantidade de dados. Para o caso de amostras com quantidades diferentes
de dados o teste sofre uma pequena variação: o valor T estará dentro de um intervalo
fechado, com um T inferior TI e um T superior TS [Mann, 2006].
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B
Tabelas complementares

Nas tabelas abaixo, estão dispostos os resultados dos testes estatísticos dos experimentos
realizados neste trabalho. Foram aplicados o testes de Lilliefors, e Wilcoxon-Mann-
Whitney. Para o teste de Lilliefors, a hipótese nula é de que a distribuição obtida
adere a uma normal. O p-valor obtido reforça a hipótese. Com relação ao teste de
Wilcoxon-Mann-Whitney, consideramos como hipótese alternativa que as distribuições
eram diferentes com a primeira distribuição sendo menor do que a segunda. Em todos os
testes, foi considerado que a primeira distribuição era obtida sem a nossa abordagem, e a
segunda distribuição, era obtida com a nossa abordagem. Novamente, o p-valor obtido
apenas reforça o resultado obtido.

As médias e desvios-padrão foram obtidos apenas para a constatação de que testes
paramétricos não poderiam ser aplicados nas nossas análises (desvios-padrão muito
elevados). Também são mostrados os resultados dos consumos calculados através do
método do trapézio aplicados nas potências instantâneas obtidas nos experimentos.
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APÊNDICE B. TABELAS COMPLEMENTARES

B.1 Fixando o tempo de sincronização desligada em 1h
e 30min

19h - 23h 23h - 03h 03h - 07h
D valor-p D valor-p D valor-p

Sem Sync Manager 0,3795 < 2,2e-16 0,4206 2,2e-16 0,4116 < 2,2e-16
Com Sync Manager (20s) 0,4411 < 2.2e-16 0,4743 < 2.2e-16 0,4604 < 2.2e-16
Com Sync Manager (30s) 0,4745 < 2.2e-16 0,4818 < 2.2e-16 0,4684 < 2.2e-16
Com Sync Manager (40s) 0,4606 < 2.2e-16 0,4839 < 2.2e-16 0,4873 < 2.2e-16
Com Sync Manager (50s) 0,4478 < 2.2e-16 0,4582 < 2.2e-16 0,4515 < 2.2e-16

Tabela B.1 Resultados do teste de Lilliefors (fixando o tempo de sync off ).

19h - 23h 23h - 03h 03h - 07h
M Dp M Dp M Dp

Sem Sync Manager 0,2645 0,4101 0,1772 0,3202 0,1739 0,3014
Com Sync Manager (20s) 0,0933 0,2731 0,0848 0,2607 0,0800 0,2427
Com Sync Manager (30s) 0,2340 0,4515 0,1857 0.4104 0,1733 0.3921
Com Sync Manager (40s) 0,1648 0,4041 0,1288 0,3470 0,1198 0,3322
Com Sync Manager (50s) 0,1379 0,3673 0,1512 0,3965 0,1293 0,3558

Tabela B.2 Médias e desvios-padrão (fixando o tempo de sync off ).

19h - 23h 23h - 03h 03h - 07h
W valor-p W valor-p W valor-p

Sem Sync Manager - - - - - -
Com Sync Manager (20s) 9.811e+12 1 8.177e+12 0.2962 8.427e+12 1
Com Sync Manager (30s) 8.485e+12 1 8.200e+12 1 8.465e+12 1
Com Sync Manager (40s) 9.929e+12 1 9.232e+12 1 9.494e+12 1
Com Sync Manager (50s) 1.090e+13 1 8.451e+12 1 1.009e+13 1

Tabela B.3 Teste de wilcoxon, onde a hipótese alternativa foi que as amostras sem a abordagem
eram menores que as amostras com a abordagem (fixando o tempo de sync off ).
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B.2. FIXANDO O TEMPO DE SINCRONIZAÇÃO LIGADA EM 30MIN

19h - 23h 23h - 03h 03h - 07h
Sem Sync Manager 3696,005 2488,959 2649,011
Com Sync Manager (20s) 1268,423 1310,373 780,3024
Com Sync Manager (30s) 3254,044 2318,9 2386,565
Com Sync Manager (40s) 2178,101 2290,254 2118,43
Com Sync Manager (50s) 1653,153 2232,344 2007,293

Tabela B.4 Consumos de energia, calculados pelo método do trapézio (fixando o tempo de sync
off ).

B.2 Fixando o tempo de sincronização ligada em 30min

19h - 23h 23h - 03h 03h - 07h
D valor-p D valor-p D valor-p

Sem Sync Manager 0,3795 < 2.2e-16 0.4206 < 2.2e-16 0,4116 < 2.2e-16
Com Sync Manager (30min) 0,4411 < 2.2e-16 0,4743 < 2.2e-16 0,4604 < 2.2e-16
Com Sync Manager (1h) 0,4745 < 2.2e-16 0,4818 < 2.2e-16 0,4684 < 2.2e-16
Com Sync Manager (1h 30min) 0,4606 < 2.2e-16 0,4839 < 2.2e-16 0,4873 < 2.2e-16
Com Sync Manager (2h) 0,4478 < 2.2e-16 0,4582 < 2.2e-16 0,4515 < 2.2e-16

Tabela B.5 Resultados do teste de Lilliefors. (fixando o tempo de sync on)

19h - 23h 23h - 03h 03h - 07h
M Dp M Dp M Dp

Sem Sync Manager 0,2645 0,4101 0,1772 0,3202 0,1738 0,3014
Com Sync Manager (30min) 0,1316 0,3352 0,1134 0,3125 0,1153 0,3079
Com Sync Manager (1h) 0,0854 0,2582 0,0890 0,2702 0,1002 0,2903
Com Sync Manager (1h 30min) 0,2334 0.4515 0,1857 0,4104 0,1733 0,3921
Com Sync Manager (2h) 0,0945 0,2530 0,0765 0,2156 0,0829 0,2363

Tabela B.6 Médias e desvios-padrão (fixando o tempo de sync on).
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APÊNDICE B. TABELAS COMPLEMENTARES

19h - 23h 23h - 03h 03h - 07h
W valor-p W valor-p W valor-p

Sem Sync Manager - - - - - -
Com Sync Manager (30min) 9.78e+12 1 8.94e+12 1 8.96e+12 1
Com Sync Manager (1h) 9.97e+12 1 8.87e+12 1 8.48e+12 1
Com Sync Manager (1h 30min) 8.48e+12 1 8.20e+12 1 8.46e+12 1
Com Sync Manager (2h) 8.36e+12 1 7.57e+12 < 2.2e-16 8.41e+12 1

Tabela B.7 Teste de wilcoxon, onde a hipótese alternativa foi que as amostras sem a abordagem
eram menores que as amostras com a abordagem (fixando o tempo de sync off ).

19h - 23h 23h - 03h 03h - 07h
Sem Sync Manager 3696,005 2488,959 2649,011
Com Sync Manager (30min) 1756,571 2350,539 1794,23
Com Sync Manager (1h) 1136,83 1065,512 1859,867
Com Sync Manager (1h 30min) 3254,044 2318,9 2386,565
Com Sync Manager (2h) 1364,422 945,8001 1189,416

Tabela B.8 Consumos de energia, calculados pelo método do trapézio (fixando o tempo de sync
on).
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