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Resumo 

O servidor de nomes é um sistema essencial para Internet que se baseia principalmente 

na tradução de endereços para IPs. Esse serviço é executado em servidores de maneira 

“dedicada”, no entanto, fazem uso de sistemas operacionais os quais introduzem 

overhead e necessita compartilhar tempo de processamento com outros processos. Outro 

fator que tem grande impacto em redes é o consumo das interfaces Ethernet atuais, como 

exemplo a de 10 Gbps que possui a potência 25x maior do que a potência necessária 

para interfaces Ethernet com 100 Mbps. Devido a necessidade de otimizar o consumo de 

energia em ambientes de redes a inserção de mecanismo inteligentes permitem fazer uso 

dos recursos de potência de maneira “consciente” propiciando a diminuição de gastos 

com energia sem a degradação do desempenho. Sendo assim, nesse trabalho foi 

realizado o desenvolvimento e análise de um servidor de nomes, o qual permite otimizar o 

uso de energia através de regressão linear e recursos de potência sem comprometer o 

desempenho.  Isso é evidenciado através dos resultados onde foi utilizado traces reais e 

foi verificado que o PC consome 55x a mais de energia do que a proposta desse trabalho 

e que a quantidade de perdas é abaixo de 7%.  

 

Palavras-Chave: Servidor de Nomes; Sistemas Embarcados; Baixo Consumo; 

Regressão Linear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Abstract 

The name service is one of the main services provided by Internet and its main work is on 

the translation of address to IPs. This service runs in servers in a “dedicated” way, 

therefore in this approach it is necessary to use operation system that inserts some 

overhead and has to share processing time with another tasks. Another factor that affects 

network environments is the power required by 10 Gbps Ethernet interfaces that requires 

25 times more power than 100 Mbps interfaces. In network environment, smart techniques 

may be used to improve power usage with a tradeoff between performance and required 

power in this way decreasing the performance degradation. Thus, in this work a name 

service was developed and analyzed with linear regression that uses least squares, which 

provides better performance than static approaches. In the analyzes using real traces it 

was verified that PC spends 55 times more energy than our work and the losses were 

below 7%. 

 

Keywords: Name Server; Embedded System; Low Power; Linear Regression. 
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Capítulo  

1 

1 Introdução 

 

 

Esta seção fornecerá informações básicas relacionadas a essa dissertação, 

onde serão abordados aspectos motivacionais e contexto para desenvolvimento 

dessa pesquisa. Com isso, será possível o leitor entender o problema que desejamos 

resolver. Logo em seguida fornecemos o objetivo geral desse trabalho explicando de 

maneira genérica o que foi considerado nessa dissertação. Por fim, explicamos a 

estrutura utilizada para apresentar a dissertação da maneira mais simples e didática 

possível.  
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1.1 Motivação e Contexto 

O consumo de energia do padrão IEEE 802.3 era de 5.3Tw-h em 2005 no EUA 

com aumento previsto de 1 Tw-h por ano. Outros estudos voltados para consumo de 

energia em redes revelam que em 2010, 13 Tw-h foram consumidos apenas por 

roteadores no Japão [1].   Com isso, novas propostas de sistemas embarcados 

surgiram de forma a reduzir o consumo de energia de servidores. Outros fatores que 

influenciam diretamente no consumo de energia são: a frequência de operação e os 

estados de funcionamento. Dessa forma, alternativas como Dynamic Frequency  

Scaling (DFS) [2] e os modos de operação podem propiciar a diminuição do consumo 

de energia. 

Para utilizar as técnicas mencionadas é necessário ter conhecimento do 

ambiente, pois o uso incorreto pode gerar degradação nos serviços oferecidos, logo 

como alternativa podemos utilizar  a regressão linear, a qual pode fornecer algumas 

informações sobre o comportamento do sistema quando existe uma relação linear. A 

regressão linear pode ser utilizada para tentar identificar o comportamento da carga do 

sistema, tornando possível a diminuição do consumo de energia de forma 

“consciente”, ou seja, utilizando as técnicas de DFS e os possíveis modos de baixo 

consumo de potência. Esse tipo de técnica é essencial, pois as novas interfaces como 

as de 10 Gbps utilizada por servidores consomem 25x o consumo de  interfaces de 

100 Mbps [3] [4]. 

A Internet do jeito que é conhecida só foi e é possível devido aos servidores 

que ela possui, de maneira mais específica podemos citar o servidor de nomes criado 

a mais de 30 anos, o qual tem a função básica de traduzir nomes para IPs [5]. Esse 

serviço é fundamental e possui um alto “throughput”, porém para maioria das redes a 

base de dados é extremamente pequena podendo ser armazenada em alguns 

KiloBytes. Outro fator essencial é a subutilização dos recursos das redes que utilizam 

servidores de nomes.  Portanto, vemos um grande potencial a ser explorado por 

sistemas embarcados, pois como a base de dados é extremamente pequena podemos 

armazenar os dados na memória flash.  Isso permite que dados sejam armazenados 

em sistemas com baixo recursos de memória e o sistema computacional possa ser 

dimensionado para a rede em questão não havendo subutilização e reduzindo o 

consumo de energia. 

Desta Forma, nós apresentamos um novo servidor de nomes embarcado que 

utiliza regressão linear para identificar o comportamento das requisições, de forma que 

seja possível diminuir dinamicamente o consumo de energia utilizando o LPC2368, o 

qual é extremamente limitado em comparação com abordagens clássicas que 

geralmente são máquinas de propósito geral [6]. 
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1.2 Objetivo Geral 

O objetivo geral desse trabalho é o desenvolvimento de uma alternativa 

embarcada, de baixo custo e de baixo consumo de energia para servidores nomes 

fazendo uso de mecanismos de decisão para utilizar recursos que propiciam redução 

do consumo de energia em tempo de execução e selecionando as alternativas de 

acordo com o tráfego de maneira “consciente”.  

 

1.3 Objetivos Secundários 

O objetivo secundário é o desenvolvimento de uma plataforma que permite o 

uso de sistemas embarcados através de interfaces sockets e protocolos conhecidos 

como UDP e IP, os quais podem ser utilizados no desenvolvimento de outras 

aplicações tanto do ponto de vista de servidores como do ponto de vista de sistemas 

de comunicação simples.  
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1.4 Estrutura da dissertação 

Essa dissertação é dividida em “Fundamentação Teórica” onde fornecemos 

todas as informações básicas utilizada nesse trabalho e se refere a parte técnica 

necessária; logo em seguida os trabalhos relacionados são abordados; após isso a 

proposta é  desenvolvida  e abordada  e nela explicamos detalhadamente o diferencial 

e a proposta em si; após isso apresentamos os resultados onde foi encontrado uma 

diferença de até 55.36x considerando  as abordagens clássicas (PC); em seguida nós 

apresentamos uma discussão e os trabalhos futuros ; por fim, apresentamos as 

conclusões obtidas nesse trabalho.  
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Nesta seção vamos fornecer as informações básicas para que seja possível que 

leitor, caso desejado, consiga compreender os mecanismos utilizados. Devido a 

multidisciplinaridade dessa dissertação abordamos todos os temas da forma mais simples 

possível e prática, no entanto, quando necessário algumas informações são mais 

detalhadas . 
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2.1 DNS 

 Um servidor de nomes é basicamente um serviço essencial que tem 

responsabilidade de traduzir um nome para um endereço. Esta aplicação trouxe para 

Internet  uma nova de forma, pois ao invés de ser usado IP para entrar em sites agora é 

possível utilizar nomes, os quais são mais fáceis de assimilar.  

 Um servidor de nomes na teoria pode funcionar igualmente em modo recursivo ou 

em modo iterativo. No primeiro modo (recursivo) os servidores conversam entre em si, de 

forma que cada um receba a pergunta e a tente traduzir. O segundo modo de operação  é 

o modo iterativo onde o servidor de nomes atua perguntando e colhendo a resposta até 

achar a resposta, nesse caso a resposta possui o nome dos servidores que necessitam 

ser perguntados.  Esse processo se inicia a partir dos servidores raízes (root servers), até 

o servidor que questiona encontrar o servidor responsável pelo domínio procurado, esse 

processo é utilizado somente se a resposta não existir na cache  do primeiro servidor que 

se encontra na configuração de “resolver”. Todo esse processo é mostrado na Figura 1 na 

esquerda.  

O modo recursivo diminui a carga dos “resolvedores” (resolvers), mas este 

processo aumenta o processamento dos servidores questionados, pois é necessário 

sempre manter o estado das perguntas e de quem fez a pergunta de forma que seja 

possível encontrar o caminho de volta. Na prática os servidores raízes (“root servers”) não 

suportam recursão, pois eles precisam responder a uma carga global. A lista dos 

servidores raízes, ou globais ou ainda root servers pode ser encontrada em [1].  

O conteúdo da lista informada é distribuído por “Public Information Regarding 

Internet Domain Name Registration Services” (INTERNIC). Resolvedores (“resolvers”) 

necessitam saber quais são os IPs dos servidores raízes para que seja possível iniciar o 

processo de resolução de nomes, esses IPs mudam “constantemente”  e o administrador 

do servidor de nomes necessita fazer o download dessas informações de forma a prover 

confiança para as respostas.  
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Figura 1 -  Resolução de Nomes - Iterativa (A) - Recursiva (B) 

 

 Um servidor de nomes pode funcionar basicamente em três modos sendo eles: 

“resolver”, onde o servidor se encontra em uma configuração que permita que ele interaja 

diretamente com o cliente e outros servidores durante o processo de pesquisa.  O 

segundo modo de operação é o que chamamos aqui de “server”, nesse modo o servidor 

interage diretamente com outros servidores e tem a responsabilidade de fornecer uma 

resposta para uma pergunta realizada pelo servidor que o questionou. E o terceiro modo 

de configuração é uma abordagem híbrida, onde o servidor de nomes possui a 

responsabilidade de responder a requisições do cliente e a requisições de servidores. 

Esse tipo de configuração pode ser visto na Figura 1.  

2.2 Protocolo utilizado pelo DNS  

 Nesta seção serão abordados aspectos do protocolo DNS baseados no RFC 1035 

e RFC 1034.  

 Como exibido na Figura 2 o formato do DNS pode ser dividido em cinco campos, 

porém nem todos os campos são necessários em algumas perguntas. No entanto, os 
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campos essenciais quando se trata de uma pergunta é a utilização do cabeçalho “Header” 

e “Question”.  Porém, para resposta os obrigatórios são o header, question e pelo menos 

um dos três tipos de campos que são: A resposta (Answer), Autoridade (Authority) e 

Adicional (Additional).  Nesta seção todos os campos são abordados assim como o 

mecanismo de compressão e como as informações realmente trafegam na rede.  
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Figura 2 - Protocolo DNS 

O primeiro campo a ser comentado é o “transaction ID” que não é nada mais do 

que um ID designado pelo sistema para ser possível encontrar quem fez a pergunta. Foi 

verificado durante o desenvolvimento de que quando houver a necessidade de enviar 

novamente a pergunta devido a possível perda, esse campo deve ser alterado, pois caso 

o pacote tenha sido perdido na volta, o servidor de nomes destino (questionado) pode 

ignorar a pergunta na segunda tentativa esse comportamento foi verificado para os 

servidores raízes (root). 

O segundo campo está relacionado à “flags”, onde é possível distinguir entre uma 

pergunta e uma resposta, através das flags é possível designar se o método desejado é 

recursivo ou iterativo; Para a resposta outro campo é acessível e designa-se o servidor 

questionado possui capacidade de suportar recursão; Outro campo existente serve para 

designar se houve algum tipo de erro, o qual é usado apenas pelo servidor questionado e 

para análise do servidor que fez o questionamento. 
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 Os quatro campos seguintes estão relacionados ao número de perguntas, número 

de respostas, número de servidores autorizados a responder e se utilizado alguma 

informação adicional o campo “number of additional” representa o número de campos 

“adicionais” que existem. De forma genérica o número de respostas, número de 

servidores autorizados e número de respostas adicionais estão contidos em resposta a 

determinada pergunta.  

Os campos relacionados à resposta “Answer”, ao servidor autorizado “Authority” e 

campos adicionais “Additional” seguem o mesmo formato. Portanto, as informações serão 

explicadas apenas uma vez, sendo que o leitor pode generalizar a explicação para os 

campos restantes. Para facilitar a explicação os campos individuais são mostrados na 

Figura 3 e Figura 4. 

 

Figura 3 -  Campos de uma pergunta 

 

2.2.1 Formato de uma pergunta 

Na Figura 3 são exibidos os campos utilizados por uma pergunta sendo 

basicamente três campos; sendo que o primeiro é justamente o nome que desejamos 

traduzir para IP, o segundo campo é o tipo de pergunta que estamos realizando e o último 

campo está relacionado com a classe da pergunta, na Figura 5 (lado esquerdo) 

fornecemos um exemplo. 

2.2.2 Formato de uma resposta 

O primeiro campo está relacionado a resposta a uma pergunta, ou pode ser o 

nome de um servidor que está autorizado para responder por um domínio, ou ainda o 

primeiro campo de informações adicionais, geralmente esse campo funciona como um 

apontador para pergunta realizada ao servidor, isso é justamente o mecanismo de 

compressão, explicado em futuras seções. 
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Figura 4 - Campos do protocolo DNS 

 

   

O segundo campo possui o tipo de resposta que foi enviada pelo servidor 

questionado, como exemplo: Quando requisitamos que um servidor responda qual o IP 

associado a um nome, mas ao invés do que é desejado o servidor da como resposta o 

servidor responsável pelo domínio, assim nós prosseguimos o mecanismo iterativo de 

realizar as perguntas para os servidores que foram retornados na resposta anterior. O 

terceiro campo possui a classe de domínios que estamos questionando.  

O quarto campo é uma resposta fornecida pelo servidor e diz basicamente quanto 

tempo devemos armazenar essa resposta se desejado, isso pode ser ignorado pelo 

servidor caso desejado.  O penúltimo campo contém a quantidade de bytes na resposta, 

como exemplo: quando estamos perguntando o IP de um nome o tamanho da resposta é 

4, que representa o tamanho da resposta em bytes que corresponde ao tamanho em 

bytes de  um IP (4 bytes). O quinto campo contém a resposta, a qual pode vir comprimida 

e pode variar de tamanho.  

2.2.3 Mecanismo de compactação 

 O mecanismo de compactação funciona de maneira semelhante como um ponteiro 

em C, porém ao invés de armazenar o endereço de memória o “ponteiro” no DNS 
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armazena o deslocamento para onde queremos apontar a partir do início da mensagem. 

No caso de uma resposta básica, a pergunta é inserida na resposta e a resposta de fato 

necessita designar  qual é a pergunta que a originou, logo isso pode ser feito através de 

um apontador, o qual permite a não repetir dados de forma desnecessária reduzindo o 

número de bytes que trafegam pela rede.   

 

 

Figura 5 - Pergunta (A)  - Resposta (B) 

 

Na Figura 5 é fornecido como funciona o processo de compressão. À esquerda 

temos uma pergunta do tipo “A”, a qual é utilizada para descobrir o IP de um nome. À 

direita temos a resposta, vale observar que o DNS em suas respostas sempre responde 

com a pergunta enviada a ele. É possível visualizar na Figura 5 que a resposta só contém 

um campo, porém existe uma seta que vai da resposta para a pergunta, isso é utilizado 

para não ter que inserir todo o nome da pergunta, dessa forma nós utilizamos apenas 2 

bytes para representar o nome que consta no campo de perguntas.  
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2.2.4 Formato de nomes 

 Quando digitamos em nosso browser o endereço de algum site que desejamos 

acessar nós fazemos da seguinte forma: www.cin.ufpe.br. Porém, esse não é o formato 

anexado a pergunta ao servidor DNS. Na verdade, toda a pergunta é pré-processada 

antes do envio se tornando na forma: 0x03www0x03cin0x04ufpe0x02br0x00 . Como 

descrito na realidade os pontos são substituídos pelo tamanho das partes de um nome, 

isso facilita o processo de tratamento da informação no servidor, o caractere nulo 0x00 

também é enviado sempre depois de uma pergunta. A partir disso é possível concluir que 

o sistema funciona na verdade como um “parser” de strings. Apesar da simplicidade 

desse sistema ele é vulnerável a vários tipos de ataques, que pode tornar o servidor 

embarcado instável e não confiável.  

2.3 Regressão Linear  

           Nesta seção a regressão linear é apresentada de uma maneira fácil, a qual permite 

fornecer um nivelamento de conhecimento ao leitor. Os procedimentos utilizados para 

obter as equações finais são extremamente importantes. 

2.3.1 Regressão Linear Simples 

 Regressão Linear é uma das técnicas mais utilizadas pela engenharia. Esta 

técnica consiste basicamente na análise entre duas ou mais variáveis. Basicamente 

existem dois tipos de modelos que podem ser desenvolvidos, o primeiro é o modelo 

determinístico, onde é possível predizer perfeitamente a relação entre as variáveis e o 

segundo é o não determinístico, onde a relação entre as variáveis não pode ser descrita 

de maneira exata.  A partir do segundo modelo em alguns cenários é possível 

desenvolver sistemas empíricos, onde é possível fornecer ao desenvolvedor alguma ideia 

do comportamento do sistema.  

Com a regressão linear simples é possível aferir a relação entre duas variáveis 

assim como mostrado por  ( 1 ), porém neste modelo como é possível visualizar temos 

basicamente uma variável independente. Onde a variável   é chamada de regressor, ɛ é o 

erro aleatório,   é uma constante responsável pela inclinação da reta,    é uma segunda 

constante e representa o valor que corta o eito y quando x é 0. Nesta técnica o erro é 

considerado zero com variância não conhecida. Como explicado para achar os valores de 

“a” e “b” nós usamos a regressão linear simples, gerando assim o nosso modelo empírico. 

 

http://www.cin.ufpe.br/
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             ( 1 ) 

 Para estimar os coeficientes   e   é necessário utilizar dados que já foram 

amostrados, ou seja, precisamos ter um conjunto de dados que foram previamente 

coletados, sendo que quanto mais dados coletados geralmente resultam em um “fit” 

melhor.  E como explicado é necessário utilizar o método de mínimos quadrados para 

encontrar os coeficientes, sendo que este método é um dos mais conhecidos e usados 

pela academia, esse método fornece estimativas que possuem a menor variância possível 

quando comparado com todos os estimadores não tendenciosos que utilizam 

combinações linear de    [7]. Sendo assim, este método foi utilizado neste trabalho.  

 O método de mínimos quadrados é baseado na soma dos quadrados da diferença 

entre as observações e a linha que mais se aproxima considerando todos os valores [8].  

 Os dados coletados são na forma de (     ), os quais são utilizados para encontrar 

o melhor “fit” considerando todos os pontos.  O método básico para encontrar o modelo 

que mais se adequa é derivando a ( 2 ) de forma a minimizar o erro, gerando como 

resultado ( 3 ). 
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 No método de mínimos quadrados o ɛ (Erro)  é a diferença entre a amostra e o 

modelo que vai ser desenvolvido, fazendo uso dessa característica matemática é possível 

estimar os coeficientes utilizando os dados já coletados.  
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Os passos apresentados abaixo são apenas deduções da equações ( 5 ) e ( 6 ). 

As equações ( 11 ) e ( 18 ) são chamadas de equações normais dos mínimos quadrados 

[9].  
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Para encontrar  : 
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Após todas as deduções, as equações normais são utilizadas para encontrar 

equações  para as variáveis “a” e “b” resultando nas equações ( 19 ) e ( 24 ). Logo, para 

encontrar “b” é necessário encontrar o valor de “a” antes. 
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2.3.2 Teste de Hipótese 

Um método simples para checar o quão o modelo encontrado é adequado é 

fazendo uso do teste de hipótese, onde é utilizado para verificar se o coeficiente angular 

e/ou coeficiente linear possui um valor especificado. De fato o teste de hipótese é utilizado 

para verificar se existe uma relação entre as variáveis analisadas no caso de regressão.  

  

        

         

( 25 ) 

 

 Para checar o quão adequado é o coeficiente angular é necessário rejeitar o que é 

chamado de hipótese nula   . A necessidade de rejeitar a hipótese nula é porque se 

existir uma relação como mostradas em ( 26 ) não será possível estabelecer uma relação 

entre as variáveis de interesse, resultando em uma equação como a mostrada no gráfico 

da Figura 6. 

         ( 26 ) 
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Figura 6 - Falha em Rejeitar a Hipótese Nula 

 

Logo, para rejeitar a hipótese nula é necessário o uso do teste T, o qual é 

representado pela equação  ( 27 ). Onde, “a” é inclinação e “b” é o valor que a Equação 

corta o eixo y, os quais foram previamente encontrados. Sendo que, “n” é o grau de 

liberdade, porém aqui ele é o número de observações do tipo (     )  
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 A rejeição da hipótese nula é alcançada utilizando o valor encontrado em ( 27 ) e 

comparando este valor com o valor da tabela de “t-student”. De forma genérica a 

comparação é mostrada na equação ( 28 ). Logo, para rejeitar a hipótese nula é 

necessário que o lado esquerdo da Equação seja maior que o lado direito da mesma. 

 

 |   |    
 
    

              ( 28 ) 

2.3.3 Predição Regressão Linear 

 As equações mostradas nessa seção são apresentadas de uma maneira que torna 

possível visualizar o processo de expansão. Porém, na vida real essas equações e alguns 
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passos podem ser ignorados quando estamos falando de um trabalho prático. Logo, se o 

leitor não se sentir confortável e não desejar gastar tempo visualizando as deduções 

esses passos podem ser ignorados e o leitor pode pular para próxima seção.  

Para tentar prever novas amostras não é possível utilizar o intervalo de confiança, 

no entanto, é possível utilizar o que chamamos de intervalo de predição ou mais 

conhecido como “PI – Prediction Interval”. Para encontrar PI é necessário utilizar o valor 

encontrado para a variável “a” ( 24 ) e para “b” extraído por ( 19 ). Com isso, é possível 

encontrar o valor para “y” a partir do valor de “x” utilizando a Equação de regressão linear. 

Para encontrar PI também é necessário encontrar a variância do erro.  O erro é baseado 

na variável aleatória da possível próxima amostra “Y” e    ̂”. Abaixo são mostrados os 

passos necessários para desenvolver o PI.  

       ̂ ( 29 ) 

 

 Para encontrar o PI nós iniciamos nosso desenvolvimento a partir de ( 29 ), onde a 

variável aleatório “E” é mostrada a partir da futura observação e o valor encontrado a 

partir do modelo desenvolvido. Essa variável por definição é considerada normalmente 

distribuída com média e com variância descrita pela  ( 30 ). O procedimento de 

desenvolvimento é iniciado pela equação ( 30 ) e terminado por ( 42 ). 

  ( )   (   ̂̂) 

 

( 30 ) 

 

 

 Na equação ( 30 ) foi aplicada a propriedade da variância:  (   )   ( )  

 ( )      (   ) ; onde “COV” significa covariância e como é considerado que não 

existe nenhuma relação entre a amostra futura Y e a amostras anteriores  ̂  o termo de 

covariância não existe e vai para 0 resultando na ( 31 ). 

   ( )   ( ̂)      (   ̂) ( 31 ) 

   ( )   ( ̂) ( 32 ) 

  

Em ( 32 ) a variância de Y é a variância da população     e o termo  (    ) é apenas 

uma expansão baseada  na equação ( 24 ) para “a” e em ( 19 ) para “b”. E no segundo 

termo da equação ( 32 ) é aplicada a mesma propriedade aplicada a ( 30 ). 
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        (    ) ( 33 ) 

        (  )   ( )      (    ) ( 34 ) 

  

Como dito a equação ( 34 ) é apenas expansão da equação ( 33 ), mas nessa 

Equação é possível desenvolver o segundo termo utilizando novamente uma propriedade 

da variância o qual torna possível transformar de  (  ) para    ( ). E aplicando uma a 

propriedade de covariância    (     )        (   ), no quarto termo é possível obter 

através de expansão a forma ( 35 )  onde    são constantes.  

 

          ( )   ( )       (   ) ( 35 ) 

 

Considerando: 

 
 ( )   

 

(   )
∑

(     ̂)
 

(     ̅) 

 

   
 

( 36 ) 

 

 

A equação ( 36 ) é a variância do regressor “a” determinado pela regressão linear, 

a variável “n” é o número de amostras utilizadas pela regressão linear e o termo (     ̂) 

não é nada mais do que a subtração do valor estimado   ̂ do valor real    coletado 

previamente. O termo (     ̅) é uma subtraçao de  ̅ (a média real dos valores coletados) 

a partir do valor real   . 

 

 
 ( )    (

 

(   )
∑

(     ̂)
 

(     ̅) 

 

   
)  (

 

 
  

 ̅ 

∑ (     ̅) 
   

) 
( 37 ) 

 

A equação ( 37 ) é a variância do coeficiente linear “b” determinado através da 

regressão linear, sendo que “n” é o número de amostras utilizadas pela regressão linear e 

o termo (     ̂)  é a subtração do termo estimado   ̂ a partir do real valor encontrado   . 

O termo (     ̅) é uma subtração de   ̅ (média dos valores coletados) a partir do valor 

real   . 

 
   (   )   

  ̅

∑ (    ̅)  
   

 
 

   
 ∑(     ̅)

 

   

 

( 38 ) 
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 Na equação  ( 38 ) a covariância entre o regressor e coeficiente linear é calculada 

,onde    (   )   é a covariância entre   e  , sendo que  ̅ é a média do valores coletados. 

Após todas essas expansões a variância de E (erro) é dada pela ( 39 )  e o desvio padrão 

é dado por ( 40 ). 

 
 ( )   (  )  (   

 

(   )
∑

(     ̂)
 

(     ̅) 

 

   
)

 (
 

(   )
∑

(     ̂)
 

(     ̅) 

 

   
)  (

 

 
  

 ̅ 

∑ (     ̅) 
   

)

   (
  ̅

∑ (    ̅)  
   

 
 

   
 ∑(     ̅)

 

   

) 

 

 

( 39 ) 

 

 

 

  ( )   √ ( ) ( 40 ) 

 E como  
   ̂

 ( )
 segue a distribuição t é possível desenvolver o intervalo de predição, 

o qual é mostrado em ( 41 ), e realizando a operações matemáticas resulta na versão 

expandida mostrada em ( 42 ). 

 

 
   

 
    

   
   ̂

 ( )
      

 
    

 

 

( 41 ) 

 

 

  

 

 ̂  (    
 
    

)   ( )        ̂  (    
 
    

)   ( ) 

 

( 42 ) 

 

 O termo     
 
     pode ser encontrado através da tabela t-student, o termo      é o 

grau de liberdade e para esse trabalho    é o número de amostras utilizadas pela 

regressão linear, e o termo   é chamado de  “p-value”, o qual significa :        ,onde    

é a probabilidade desejada. Para encontrar a estimativa desejada utilizamos um intervalo 

de predição de 95% considerando “n” como o número de amostras utilizadas, o valor da 

tabela deve ser fornecido através de um “define” no código. Neste trabalho é considerado 

que o limite superior irá prover a estimativa desejada, com isso nós consideramos a pior 

Limite Superior Limite Inferior 
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estimativa, a ideia de utilizar isso é a de conferir mais credibilidade para nosso sistema, os 

limites estão expostos na equação ( 42 ).  

 

2.4 Tipos de Potências 

 Nesta seção serão abordadas as diferenças entre potência estática e potência 

dinâmica e como é possível diminuir a potência de forma a reduzir a energia.  

 

2.4.1 Potência Dinâmica 

 Foi verificado que quando a frequência de circuitos digitais é comutada para uma 

mais alta a quantidade da potência utilizada pelo sistema aumenta, essa potência é 

altamente associada com o tipo de semicondutor, sendo que para circuitos CMOS essa 

potência é descrita por ( 43 )  [10], onde          significa potência dinâmica.  

  

                  
       

 

 

( 43 ) 

 

 Onde   é a probabilidade de transição de que o transistor vá para “off” ,    é a 

capacitância da carga,     é a voltagem da fonte de energia e       é a frequência, a qual 

o transistor está operando [11].  Foi verificado que é o principal fator de consumo de 

energia por [12].  Nesse contexto a mudança de frequência denominada “dynamic 

frequency scaling” (DFS) foi desenvolvida. A técnica de alterar a voltagem não foi 

desenvolvida devido a limitações do hardware essa técnica também é chamada como 

“dynamic voltage scaling (DVS)”.  As técnicas expostas mostram a capacidade de diminuir 

o consumo de energia, porém é necessário saber quando empregar essas técnicas, pois 

elas podem afetar diretamente o desempenho do sistema, gerando em algumas ocasiões 

efeitos não desejados. 

2.4.2 Potência Estática 

A potência estática está relacionada à necessidade básica para manter o circuito 

em funcionamento, sendo responsável por colocar o sistema em um estado conhecido a 

partir do qual é possível executar as tarefas desejadas. Na realidade a ausência e a 

tentativa de diminuir essa potência pode gerar comportamento não desejado. A maneira 

mais básica de utilizar essa técnica é simplesmente desligando os periféricos, ou ainda 
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colocar o “core” em um estado fornecido para diminuir o consumo de energia. Esses 

estados geralmente são conhecidos como “sleep mode”, porém para o microcontrolador 

LPC2368 utilizado neste trabalho é possível explorar os seguintes modos de operação: 

Idle, Sleep, Power down, Deep power down. 

 

2.5 Microcontrolador LPC2368 

 LPC2368 é um microcontrolador desenvolvido pela NXP, o qual possui como core 

o ARM7TDMI-S, que por sua vez pertence à família do ARM7 e possui o conjunto de 

instruções definido por ARMV4T. A máxima frequência do microcontrolador usado é de 72 

MHz com 512 KB de memória flash, a qual pode ser utilizada pelo código fonte. Essa 

versão possui 58 KB de memória SRAM, mas a memória principal possui 32 KB, pois os 

outros bancos estão associados a periféricos [13] [14].  

 ARM7TDMI-S é um microprocessador de 32 bits voltado para sistemas 

embarcados, que tem como requisito o baixo consumo de energia. A arquitetura utilizada 

é a RISC, o pipeline possui três estágios, sendo que o primeiro estágio o “instruction 

fetch”, o segundo é o “instruction decode” e por fim o terceiro estágio é o “instruction 

execute”. Esse microprocessador pode funcionar basicamente de duas maneiras, o 

primeiro modo de funcionamento esta relacionado com um conjunto de instruções que 

possui 16 bits, a letra T de ARM7TDMI-S é indicativa desse suporte, o segundo modo é o 

modo normal ou “arm” onde é utilizado o conjunto de instruções de 32 bits. O core  possui 

capacidade para debug indicado pela letra D, o suporte a multiplicação também é 

fornecido via hardware sendo indicado pela letra M e por fim a letra S indica que a versão 

foi disponibilizada na versão sintetizável para os fabricantes [13] [14] [15].    

 O microcontrolador tem basicamente 8 periféricos sendo eles: 1 Ethernet, 1 Real 

Time Clock (RTC), 1 USB, 2 CANs, 4 UARTs, 3 SPI, 1 ADC com 10 bits e oito canais, 4 

timers com 32 bits cada e por fim PWM. Esse trabalho de mestrado só utiliza alguns 

elementos desse conjunto sendo eles: Timer, RTC, Memory Acceleration Module (MAM) e 

Phase Locked Loop (PLL). 

 O periférico utilizado para se comunicar com links Ethernets é compatível com o 

padrão IEEE 802.3x, o qual oferece a capacidade de Full Duplex ou Half Duplex 

suportando as bandas de 10 Mbps e 100 Mbps. No LPC2368 o “Medium Acess” é 

desenvolvido em hardware, porém a camada física, a qual é responsável por comunicar 

diretamente com o meio não foi adicionada a esse chip, o que leva a necessidade de 

acrescentar um chip externo. Portanto, para conseguir o suporte total é utilizado o chip 
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DP83848C, o qual é explicado posteriormente. A configuração correta é extremamente 

necessária antes de utilizar a capacidade do chip para se comunicar em links Ethernets. 

Esse periférico utiliza DMA, sendo necessário configurar descritores antes de completar a 

configuração do dispositivo, cerca de 16KB é destinado para o funcionamento desse 

periférico, porém essa memória pode ser utilizada para armazenar dados caso o periférico 

não seja utilizado. Por fim, a interface entre LPC2368 e o chip DP83848C é através da 

interface “Reduced Media Independent Interface” (RMII) [16] [17].  

O periférico TIMER é um dos mais utilizados por sistemas embarcados, com esse 

dispositivo é possível prover a aplicações mecanismos para gerenciar tempo, dessa forma 

é possível a utilização de tarefas periódicas. LPC2368 oferece 4 timers com 32 bits cada 

um, com essa capacidade é possível oferecer um range para o mecanismo de timeout  

quando comparado com timers de 16 bits. Um timer em um microcontrolador tem duas 

funções  básicas que são as de temporizador  e contador. O primeiro modo serve para 

fornecer a aplicação um mecanismo de gerenciamento do tempo e a segunda oferece 

mecanismo para contagem, por exemplo, quando é necessário contar o número de 

pessoas que entram e saem de uma sala pode ser utilizado um contador junto com algum 

sensor.  

Neste trabalho Memory Acceleration Module (MAM) é considerado um periférico e 

tem como principal finalidade otimizar o acesso a memória flash quando é necessário. 

Essa capacidade somente é possível, porque o ARM possui três buffers sendo eles: 

Prefetch Buffer, Branch Trail Buffer e Data Buffer. Fazendo uso desses “buffers” é 

possível reduzir operações de leitura e escrita de acordo com a frequência do core. Essa 

característica do ARM é bastante útil quando o software faz uso de mecanismos como 

“Dynamic Frequency Scaling (DFS)”.  

Real Time Clock geralmente é utilizado para prover alguma informação 

relacionada a tempo. Uma grande vantagem do RTC é que a informação sobre o tempo 

pode continuar atualizada mesmo quando o chip é desligado, isso só é possível devido a 

alimentação externa através de uma bateria. Informações como minutos, horas, dia do 

mês, ano, dia da semana e dia do ano pode ser utilizada pelo RTC. O LPC2368 possui 

2KB de memória para ser utilizada pelo RTC, essa memória é chamada de “Battery Ram”  

e pode ser utilizada como uma memória para backup de informações em caso de falhas 

no fornecimento de energia [16].  

O ARM pode fornecer até quatro fontes de osciladores para o core e periféricos. O 

primeiro é um oscilador interno, o qual é utilizado pelo LPC2368 no processo de 

inicialização a frequência utilizada é de 4 MHz. O segundo oscilador é chamado de “main 
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oscillator” e pode ser utilizado para alimentar o PLL e sua frequência pode ser entre 1MHz 

e 24MHz. O terceiro oscilador pode ser o oscilador do RTC, o qual possui uma frequência 

aproximada de 32KHz. O quarto oscilador é o PLL, o qual permite um domínio maior para 

as frequências, isso é interessante, pois é possível diminuir o consumo de energia 

dinâmica em momentos de baixa carga. O PLL através de ajustes pode economizar 

energia, porém seu mau uso pode aumentar o consumo de energia. Neste trabalho é 

possível selecionar uma frequência entre 18 e 72 MHz com um passo de 1 MHz. Durante 

as avaliações foi verificado que abaixo da frequência de 18 MHz em algumas ocasiões 

ocorrem dificuldades para estabilização do PLL, por isso o limite inferior é 18 MHz. A 

principal diferença entre os osciladores é sua confiança.  

LPC2368 oferece um grande número de mecanismos para diminuir o uso de 

potência dinâmica e estática. Essa versão possui cinco modos de operação; O primeiro 

modo é o “idle”, o qual permite desconectar a fonte de clock do core, isso permite 

melhorar a potência dinâmica; O segundo modo é o “Sleep”, onde partes do chip  são 

desligadas, mas a memória flash continua em funcionamento; O terceiro modo é o “power 

down”, onde praticamente todo o chip é desligado incluindo a flash, porém a memória 

principal é conservada; O quarto modo é o deep power down onde todo o chip é desligado 

incluindo a memória principal, o único modo de restaurar as informações é através do uso 

da “Battery RAM”, logo antes de colocar o microcontrolador nesse estado é necessário 

salvar as variáveis nessa memória, a qual é alimentada por uma bateria externa; O último 

modo é o de funcionamento normal.  Os primeiros três modos podem ser alterados a 

partir de interrupções, porém o último modo apenas através de um RESET.  

2.6 DP8384C 

DP83848C é um transceiver, o qual fornece para MPU/CPU com “Media Access 

Controller” (MAC) um modo para transmitir informações através do padrão IEEE 802.3. 
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Figura 7 – Camada física [18] 

 O layer “reconciliation”  exibido na Figura 7 é apenas uma interface que permite ao 

microcontrolador (LPC2368) se comunicar com o chip DP83848C através do “Media 

Independent Interface” (MDI) ou “Reduced Media Independent Interface” (RMII), essa 

interface determina alguns registradores que o chip responsável pela camada física deve 

utilizar [19]. PCS é responsável pela tradução dos nibbles a partir de MII para o formato 

8B6T e pela detecção de colisões. “PMA” é responsável por detectar a modulação e 

integridade do link e codificar informações oriundas de “PCS” para o meio físico (Antes do 

Conector RJ45). As informações enviadas por “PMA” precisam ser transformadas para a 

voltagem utilizada pelo padrão, logo antes dos bits entrarem no cabo de par trançado eles 

passam por um transformador “chokes” para entrar no meio de fato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo  

3 

3 Estado da Arte e Trabalhos 

Relacionados 

 

Nesta seção nós abordaremos os trabalhos relacionados utilizados por essa 

pesquisa devido a multidisciplinaridade desse projeto os trabalhos relacionados foram 

separados por tópicos. Sendo eles: Servidores Embarcados, DNS, gerenciamento de 

energia em redes e utilização de regressão linear em redes. 
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3.1 Trabalhos Relacionados à Servidores 

Embarcados 

 Uma nova classe de sistemas embarcados que estar ganhando campo é a 

utilização desses sistemas em áreas como redes, os quais serão definidos aqui como 

“embedded servers”. O principal foco desses sistemas é na atuação de “embedded 

webserver”, segurança ou aplicações remotas para uso residencial. 

 Na configuração de “webserver” os sistemas trabalham principalmente fornecendo 

alguma informação sobre determinado serviço utilizando protocolo HTTP, com isso é 

possível fornecer ao usuário algum modo de gerenciamento e configuração do seu 

sistema. Como exemplo, [20] onde três servidores embarcados são desenvolvidos para 

serem utilizados em aplicações residenciais. Nessa proposta servidores relacionados ao 

HTTP, FTP e NTP são desenvolvidos. O servidor NTP é desenvolvido para fornecer ao 

sistema alguma informação sobre tempo através da utilização de um GPS, o qual é 

preferível em alguns cenários, pois geralmente o RTC funciona com osciladores de baixo 

custo, o qual não possui a capacidade de fornecer informações confiáveis sobre tempo.  

O segundo servidor desenvolvido foi o FTP, o qual permite a transferência de arquivos 

entre embarcado e usuário ou o inverso. O último servidor desenvolvido foi um servidor 

web, o qual permite visualizar algum processo que executa no sistema embarcado 

através de uma interface mais amigável do ponto de vista do usuário.  Porém, devido a 

limitações do embarcado as imagens e as páginas em HTML foram armazenadas em um 

“flash card”.  

 Trabalhos como os descritos por [21] [22] trazem a possibilidade de interagir com 

sistemas remotos através de um “simples” web browser, isso permite acesso remoto, o 

qual diminui o custo em relação a abordagens clássicas, como a necessidade de um 

servidor exclusivo para autenticação. Alguns sistemas utilizam sistemas operacionais 

embarcados de forma a reduzir a complexidade de desenvolver mecanismos como 

threads e drivers. Como apresentado nos trabalhos citados o servidor web embarcado é 

desenvolvido apenas para fornecer algum suporte ao usuário e facilitar a interação, mas 

também é apresentado que  é possível diminuir o consumo de energia e possui custo 

baixo de aquisição. Uma desvantagem desse tipo de aplicação aparece quando é 

necessário utilizar múltiplas páginas, na prática não é viável implementar servidores web 

devido a limitações de memória RAM e memória FLASH[13], porém se algum módulo 

externo for adicionado é possível remover essa desvantagem.  



Capítulo 3 - Estado da Arte e Trabalhos Relacionados 42 

 

 

 Outra classe de servidores embarcados pode ser encontrada em [23] onde é 

desenvolvido um sistema que permite acesso remoto. O cenário utilizado foi a 

implementação de um laboratório remoto, o qual permite ensinar a estudantes de 

engenharia como sistemas de tempo real e sistemas de controle funcionam. O sistema 

pode ser utilizado por mais de um aluno, pois mecanismos de acesso remoto através de 

“Ethernet” e “CAN” foram desenvolvidos, os quais permitem também depurar e executar 

aplicações em um hardware real.  

 O sistema permite simulações como “open loop” e também simular 

comportamentos como “overshoot” introduzidos pela mudança em um circuito ou ainda 

até simular outros comportamentos como ruídos e outras anomalias. Nesse trabalho a 

utilização de um laboratório remoto permite a diminuição do gap entre a teoria e a prática. 

 Em [24] Limpraptono propõem outro laboratório remoto baseado em sistemas 

embarcados de formar substituir propostas clássicas devido ao alto custo de hardware e 

licenças. Na abordagem utilizada foi utilizado o microcontrolador 8051 (AT89S52), o qual 

possui 8KB de memória flash e 256 bytes de memória e mais 8KB de memória externa. 

Como apresentado este sistema é bem limitado e seu custo é muito baixo, mas mesmo 

com uma capacidade baixa de “throughput” foi possível executar as aplicações 

necessárias.  

 Estudos em comunicações utilizando sistemas embarcados não são focados 

apenas para laboratórios remotos e servidores da Internet é possível visualizar eles 

também em sistemas como telemetria utilizada por frotas de tratores utilizados no setor  

sucroalcooleiro. Como exposto Mezzalira  D. em [25] a utilização de sistemas de 

telemetria é um problema no campo devido a baixa infraestrutura, e quando existe alguma 

forma de comunicação todos os dados são enviados em rajadas, isso gera picos de 

processamento que só podem ser resolvidos por servidores com alto poder 

computacional, os quais por sua vez possuem um alto custo. Porém, como apresentado 

pelo autor é possível ter um sistema distribuído diminuindo os picos de processamento. 

Os autores não apresentaram um sistema embarcado para ser utilizado no campo como 

servidores, porém isso pode ser utilizado em futuras versões de forma a reduzir o custo 

com sistemas computacionais.  

 

3.2 Trabalhos Relacionados ao DNS 

Em [6] algumas partes de um servidor de nomes são implementadas utilizando o 

FGPA da Xilinx Virtex 5 [26] [27] onde é desenvolvida a extensão que insere criptografia 
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ao DNS, porém essa nova característica introduz mais latência, devido ao processamento 

a mais que é necessário realizar, assim como o aumento da quantidade de bytes que 

trafegam pela rede.  Nesse trabalho cinco módulos foram criados para tratar de um 

pacote DNS, sendo eles: “Header”, o qual tem responsabilidade por tratar informações 

relacionadas ao cabeçalho; “Resolve_Block” responsável por interagir com o banco de 

dados; “compress_block” utilizado para criar mensagens utilizando compressão; 

“Data_Base_Block” que representa apenas uma interface; “Transfer_Block” utilizado para 

prover mecanismo de redundância.  

Para diminuir a complexidade do sistema Rabah Sadoun decide que a inserção 

dos dados estáticos é através de um dispositivo externo, porém isso é um problema 

quando o sistema possuir a necessidade de ser reiniciado em caso de algum ataque, ou 

seja, o autor não considera o consumo desse sistema externo nas avaliações pelo que é 

possível concluir é que toda a estrutura de nomes é mantida em uma memória. 

Para transformar do modelo SDL para a arquitetura alvo o autor utilizou o software 

“The Cmicro Targeting Telelogic”, para se comunicar em links ethernet o autor fez uso de 

vários “IPcores” proprietários (Xilinx) e fez uso de um processador chamado MicroBlaze 

em configuração de monoprocessador e de arquitetura paralela. O problema de usar esse 

IP é que geralmente são apenas utilizados para fins de estudos e são proibidos de serem 

distribuídos para geração de produtos. Outro problema de usar os módulos fechados é 

que se existir algum bug interno será necessário entrar em contato com a empresa 

responsável para que resolva o problema. Porém, apesar das limitações é indubitável que 

o desempenho considerando energia é bom e revela que a potência é de 

aproximadamente 0.8 watts,  porém essa alternativa é 37x mais cara do que a proposta 

desse trabalho, isso só considerando os chips FPGA, ou seja, os IPs (Intellectual 

Property) foram ignorados, porém eles possuem valores extremamente custosos. Por fim, 

foi verificada a melhoria de 2.35x em consideração ao BIND 9.4.0. O desenvolvimento do 

projeto consumiu 18 meses do autor e o autor só considera a implementação na 

configuração de “server” e não implementa a configuração “resolver”. 

Em [5] Bernhard Ager realiza uma avaliação das estratégias clássicas para 

resolver (local) e compara com resolvers públicos como “GoogleDNS” e “OpenDNS” . 

Para tanto, foi considerado 50 provedores comerciais em 5 continentes e 28 países. 

Durante a avaliação foi verificado que existe um grande abuso no uso dos servidores de 

DNS, o qual ocasiona a diminuição do desempenho dos servidores de nomes locais.  

 O primeiro ponto é relacionado ao campo “time to live” (TTL) adicionado nas 

respostas, o qual é utilizado pelo resolver e diz quanto tempo a informação deve ficar na 
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cache do servidor.  O segundo abuso é relacionado as próprias empresas que 

administram os servidores, onde no caso de uma consulta  não retornar um IP válido, os 

servidores de nomes dessas empresas inserem informações que terminam muitas vezes 

redirecionando o cliente para um site de busca, e isso é utilizado principalmente como 

mecanismo de publicidade.  

Para realizar a avaliação foram feitas dez mil perguntas aos servidores. Durante as 

primeiras avaliações feitas foi verificado que a eficiência de um servidor de nomes está 

diretamente relacionada com a distância do usuário que faz a requisição, outro fator 

verificado foi que servidores locais possuem uma eficiência melhor do que servidores 

como GoogleDNS e OpenDNS. Uma consideração que o autor realiza e que se 

demonstra importante na avaliação é que a eficiência de como a cache é utilizada pode 

afetar muito a latência das respostas. A comparação entre GoogleDNS e OpenDNS não 

chegou a nenhuma conclusão, pois ambos apresentaram praticamente o mesmo 

desempenho considerando o RTT.  

Por fim, foi verificado que os servidores quando usam sistemas de balanceamento 

de carga não compartilham a cache o que poderia melhorar o “throughput” evitando 

perguntas a outros servidores, consequentemente diminuindo a latência.  

Younchan Jung em [28] vemos a utilização de servidores de nomes em redes 

móveis Ad Hoc. Para conseguir a capacidade de utilizar servidores de nomes os autores 

fazem uso de múltiplos servidores distribuídos como na abordagem tradicional, porém 

uma zona possui um ou mais servidores de nomes que possuem todos os “resources 

records” da rede. Periodicamente os servidores se comunicam e enviam mensagens para 

que ocorra a sincronização, isso através basicamente de mensagens de texto SMS 

utilizando a rede 3G ou 4G e a resposta é através de uma rede WIFI baseada em IP, essa 

sincronização é feita a cada 30 segundos.  

Logo, nesse esquema cada servidor possui todas as informações da rede móvel. 

O processo de requisição funciona enviando a pergunta para o IP 8.8.8.8 e a rede se 

encarrega de enviar para o servidor mais próximo. Em cenários em que a conexão é 

intermitente toda vez que a sub-rede se conecta a rede principal é necessário fazer o 

update das informações de forma a atualizar a base de dados.  

O autor nesse trabalho [28] considera que se o processo de atualização demorar 

mais de 60 segundos não será possível respeitar os limites e o serviço de nomes não 

funcionará com confiança.  Esse trabalho mostra uma capacidade interessante de inserir 

servidores de nomes em redes móveis Ad Hoc, porém é interessante ver que os sistemas 

são muito reativos, ou seja, como são basicamente rede de celulares existe um consumo 
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exagerado de energia para transmissão e recepção das informações, portanto vemos que 

seria interessante aumentar o intervalo entre as atualizações de forma a reduzir o 

consumo de energia. Outro problema é a necessidade de manter todos os nomes da 

Manets (Mobile Ad Hoc Networks)  pelas subzonas, apesar disso diminuir a latência do 

processo de resolução de nome vemos novamente a necessidade de armazenar muitos 

dados por dispositivos. Para fins de avaliação foi verificado que uma MANET com sete 

zonas considerando uma largura de banda de 0.1Mbps demora 35 segundos para 

sincronizar completamente.  

Em [29] Sebastian Castro faz uma análise de desempenho dos servidores raízes, 

os quais são responsáveis por delegar os domínios principais. Durante as avaliações 

foram verificadas que as perguntas sofrem problemas relacionados a sazonalidade. Foi 

verificado que 60% do tráfego é relacionado a perguntas do tipo “A”, porém foi visto um 

crescimento de queries do tipo “AAAA” a qual utiliza IPV6 durante os anos de 2006 e 

2007,e foi verificado um acréscimo no tráfego dos servidores raízes de até 70%. Nos anos 

entre 2007 e 2008 foi verificado um crescimento mais discreto em relação ao intervalo 

anterior e o maior acréscimo foi de 40%. Foram verificados que incríveis 90% das 

perguntas que chegaram aos servidores de nomes raízes foram invalidadas, isso tem se 

tornado um motivo de preocupação, pois os servidores raízes são fundamentais para 

Internet do jeito que conhecemos. Os principais fatores foram: Classe fora do padrão, o 

uso de perguntas do tipo “A” quando IP na verdade usa o formato de IPV6, TLDs 

inválidos, símbolos não aceitos, uso da pergunta PTR para endereços privados (de rede 

locais), perguntas repetidas em um curto espaço de tempo ou ainda devido a problemas 

de uso da cache local. Sendo os principais problemas o de TLDs inválidos somando um 

total de 22% e perguntas repetidas em um total de 44.9%. Ainda foi verificado o 

percentual de respostas válidas fornecidas pelos servidores raízes que foi de apenas 

1.8% para o ano de 2008.  

Weizhang Ruan em [30] trata de questões relacionadas a segurança, pois o 

serviço de DNS é um serviço crítico e extremamente importante para infraestrutura da 

Internet. O objetivo deles é de identificar e reportar o mais rápido possível quando 

ataques estejam sendo realizados de forma a melhorar a experiência do ponto de vista 

dos clientes. A técnica utilizada é “Data Mining”. O foco é identificar periodicamente qual é 

o padrão do tráfego e a partir disso realizar uma predição de forma a tentar identificar 

anomalias. Isso é feito através da inserção de threshold de acordo com intervalos de 

tempos, ou seja, se em um intervalo determinado um comportamento ocorrer mais que 

um valor predeterminado, isso será considerado uma anomalia. Na avaliação deste 
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trabalho o autor utilizou traces reais. De forma a detectar as anomalias foi utilizado 

técnicas de “clustering”, ou seja, agrupamentos. Na avaliação foi considerado o domínio 

Yahoo.cn, onde os autores consideram que com 92.8% de probabilidade o tráfego tende a 

crescer entre 15 e 16 horas; A probabilidade de que o tráfego vai continuar caindo entre 

19 e 20 horas é de 84.6%. Esse trabalho é no mínimo interessante, porém é muito vago. 

E a técnica utilizada por ele para criar agrupamentos é problemática, pois o custo 

computacional de agrupamentos torna inviável a análise em tempo real, porém é possível 

através dos resultados ter uma ideia sobre o comportamento e tráfego dos servidores de 

nomes.  

Como visto nesta seção os servidores de nomes são essenciais para o 

funcionamento da Internet da maneira que conhecemos, avaliações de desempenho, 

modelos e até questões relacionadas a predição foram feitas ao longo dos anos, mas 

como foi visto também podemos considerar que o DNS é um servidor crítico que merece 

atenção isso pode ser visto na quantidade de perguntas sem significados ou incorretas 

que chegam aos servidores raízes. Porém, a maioria dos trabalhos focam em questões de 

segurança. 

3.3 Trabalhos Relacionados à Economia de Energia 

em Redes 

 Em [31] Sergiu Nedevschi tenta reduzir o consumo de energia através da técnica 

de sleep (Ir para algum estado de baixo consumo) e adaptação através de frequência. O 

algoritmo nesse trabalho é apenas voltado para redes com baixa carga (10-20%). A 

abordagem deles foca principalmente na tentativa de melhorar o consumo de energia 

quando o equipamento não se encontra em atividade “idle” isso é considerado, pois os 

equipamentos geralmente quando estão no estado citado consomem a mesma carga de 

energia quando ativos. Essa técnica é essencialmente utilizada por protocolos, o 

problema gerado é que a maioria dos programadores de protocolos não se atem a 

preocupações com energia e isso pode gerar uma complexidade desnecessária quando 

for realizado o  porte para outras máquinas.  Isso é preocupante, pois qualquer 

codificação mal realizada pode comprometer a confiança de todo o sistema abrindo a 

porta para invasores. Esse trabalho considera dois mecanismos de diminuir o consumo de 

energia sendo o primeiro “buffer and burst” (armazenar e enviar) e um segundo que é a 

adaptação de cada link utilizando para isso teoria de filas. Nesse trabalho apenas um 

estado relacionado a “sleep” é considerado, mas na prática existem vários estágios como 
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podemos citar o caso do ARM7TDMI que possui mais de três estados disponíveis para 

diminuir o consumo de energia. Outro problema encontrado nesse trabalho é que o tempo 

para ir dormir (mudar para o estado de baixo consumo de energia)é o mesmo tempo para 

acordar, isso novamente não reflete a realidade, já que em algumas situações é 

necessário reconfigurar o microcontrolador e esse tempo aqui chamado de “Wake up 

time” (tempo para acordar) e “sleep time” (tempo para dormir) podem variar de acordo 

com a frequência em algumas situações e isso é mostrado nesse trabalho de mestrado. 

Outro problema relacionado ao trabalho de [31] é que os autores consideram um pacote 

específico para acordar o sistema, o qual é chamado de “dummy packet”. Isso é 

impraticável se nós queremos que o sistema consiga fornecer o serviço em tempo hábil. 

Por isso, nossa estratégia é focada nos pacotes naturais que trafegam em uma rede 

podendo ser como exemplo um (ARP REQUEST).  

 O problema gerado no mecanismo de “armazenar e enviar” é que algumas 

interfaces são desligadas, mas como é mostrado nesse trabalho a maior parte do 

consumo é por causa do microcontrolador, ao invés dos dispositivos externos (para 

sistemas embarcados), para permitir a “bufferização” dos pacotes é necessário que 

alguns periféricos estejam em funcionamento, então é visível que nem todo o consumo foi 

evitado. Neste trabalho os autores tentam criar períodos de atividade onde o consumo de 

energia é diminuído, porém foi verificado que esse mecanismo ocasiona muitas perdas de 

pacotes. O autor ainda consegue utilizar a técnica de “armazenar e enviar” durante 10ms 

e foi verificado que quanto maior o tempo de armazenagem maiores serão os atrasos e 

perdas, pois máquinas intermediárias podem não suportar o tamanho do buffer que está 

sendo enviado. Para esse trabalho foram verificadas perdas consideráveis a partir de 36% 

de carga, foi verificado que com aumento da transição entre os estados o tempo no 

estado de baixo consumo é diminuído, mas como dito anteriormente esses tempos podem 

variar de acordo com a frequência.  

 Quando utilizado a capacidade de adaptação de acordo com a carga foi utilizado a 

técnica chamada EWMA [31], a qual fornece pesos para cada observação diminuindo os 

pesos para valores antigos de acordo com uma exponencial. Isso foi utilizado para tentar 

predizer a carga da rede, sendo que esse sistema considera limitações temporais e 

melhorias no consumo de energia. Na avaliação dessa técnica foi verificado que a 

diminuição do consumo de energia estática foi mais acentuada do que a diminuição do 

consumo de energia através de adaptação de acordo com a carga.  

Em Marsan, M. A  [32] tenta fazer uma predição do consumo de placas de rede 

que utilizam o “Energy Efficient Ethernet Standard” mais conhecido como EEE ou IEEE 
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802.3az. As estimativas em algumas ocasiões não refletem a realidade devido ao fato de 

o comportamento da rede variar de acordo com a carga, o que torna o processo de 

predição mais complexo. Nesse trabalho é desenvolvido um modelo analítico.  Na 

avaliação foram usados traces sintéticos, traces providos pela CAIDA e traces  oriundos 

dos data-centers  do Google. Na avaliação foi verificado que o tempo gasto em um modo 

de baixo consumo de energia é afetado pela média do tamanho do pacote. Portanto, foi 

verificado que quando a carga é de 15% em links de 10 Gbps o tempo em modo de baixo 

consumo de energia é de 17.68% quando o tamanho do pacote é de 636 bytes, porém no 

cenário onde a carga da rede é de 14.7% e o tamanho médio dos pacotes é de 432 bytes 

o percentual de tempo gasto em modo de baixo consumo é menor e se aproxima de 

9.84%. Devido a limitações do padrão em links de 1000BASE-T as estimativas  não foram 

realistas, pois para ir para os estados de baixo consumo de energia a porção responsável 

pela entrada e a porção responsável pela saída deve estar no estado idle. No entanto, foi 

verificado que em cenários onde a média dos pacotes é de 563.4 bytes e a utilização é de 

3.2% o padrão EEE consegue economizar 55% de energia e em cenários onde a média 

dos pacotes de saída é de 1497.3 bytes considerando uma utilização de 1.5% para 

entrada e 52.8% para saída é possível economizar 31% de energia.  

Em [33] Won-Hyuk Yang estuda o impacto do consumo de energia de acordo com 

o tráfego através de simulações. Um simulador foi desenvolvido de forma a prover o 

comportamento de acordo com o processo de Poisson e distribuição Pareto. Neste 

trabalho a descrição de um switch foi desenvolvida, o qual possui largura de banda que 

pode oscilar entre taxas baixas e taxas altas (10/100 Mbps e 1 Gbps). Logo, com o 

aumento da carga na rede a largura de banda é mudada entre 10 Mbps para 1 Gbps, e foi 

verificado que quando a carga encontra-se entre 3% e 15% a economia de energia é 

maior do que quando a carga se encontra com carga de 16% e 30%. Isso pode ser 

explicado porque o algoritmo desenvolvido tende a usar mais 1Gbps como banda, que por 

sua vez aumenta o consumo de energia. Um problema visto nesse trabalho é que o 

comportamento de uma rede é baseado em simulações, porém na realidade o 

comportamento pode variar muito e em alguns cenários é necessário utilizar traces reais, 

outro problema encontrado é que este trabalho não considera o overhead adicionado a 

mudança entre os diferentes tipos de largura de banda, o qual novamente não reflete o 

comportamento real. 

Gupta em [34] propõe um algoritmo para conservar o consumo de energia para 

switches desligando o circuito transceiver de acordo com o tráfego de entrada. Nesse 

trabalho foi verificado que a interface Ethernet pode consumir até 20% de toda potência 
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utilizada pelo switch. Logo, a partir do que foi visto esse trabalho tenta predizer a carga de 

entrada considerando o número de pacotes ao invés do número de bytes. O autor 

desenvolve um algoritmo, o qual o denomina de ON-OFF, onde é dado a máquina ligada 

ao link upstream o poder de decisão de quando usar técnicas de otimização para energia 

e por quanto tempo o switch  deve permanecer nesse estado. O algoritmo basicamente é 

executado quando a entrada de pacotes cai abaixo de um threshold e então a partir disso 

é possível economizar energia. Como dito anteriormente o tempo no qual o switch deve 

permanecer em baixo consumo de energia é determinado pelo que chamaremos aqui de 

coordenador, onde esse tempo é encontrado considerando que com  probabilidade de 

90% de que “n” chegadas não ocorram. A partir disso o tempo é encontrado e é enviado 

para o switch. Após o prazo tiver expirado o switch é acordado e se é possível continuar 

no estado anterior o coordenador envia um pacote informado que o switch deve retornar 

ao estado anterior.  

Um segundo algoritmo foi desenvolvido em [34], o qual não requer que o switch 

seja acordado caso não tenha necessidade, isso é alcançado através da utilização de um 

threshold no buffer do coordenador e através da capacidade de monitorar a corrente 

elétrica do meio através do transceiver, a partir disso é possível só acordar o sistema 

quando realmente é necessário.  Um problema encontrado com nesse trabalho é a 

necessidade de uma máquina coordenadora, a qual não é considerado o consumo de 

energia. Porém, foi verificado que a redução do consumo de energia do transceiver fica 

entre 40 e 90% para o primeiro algoritmo e entre 28 e 84% para o segundo algoritmo.  

Em [35] o desempenho do novo padrão IEEE 802.3az foi avaliado. O novo padrão 

geralmente conhecido como EEE tenta diminuir o consumo de energia quando a carga do 

link é baixa, esse tipo de comportamento reduz  o consumo de energia, o qual tende a 

aumentar considerando as novas interfaces gigabits, logo é possível reduzir o consumo 

de energia quando esse método é utilizado.  

Para avaliar o consumo do padrão foi criado um trace, o qual segue o processo de 

Poisson e foi verificado que o tempo para ir dormir e para acordar é muito alto em 

comparação com a capacidade de transmissão, o que pode ocasionar a perda de dados. 

Outro problema encontrado é que existe um consumo de energia nesse processo de 

troca, ou seja, do estado ativo para estado de baixo consumo existe uma minimização na 

capacidade de redução de energia. Como resultado foi verificado que esse padrão é 

interessante quando a rede utiliza frames grandes, e que o desempenho foi reduzido 

quando os frames são pequenos. Na avaliação o padrão apresentou baixo desempenho 

em data centers, porém considerando o usuário final a técnica obteve um desempenho 
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melhor.  Isso pode ser explicado, pois o usuário final tende a usar frames grandes, porém 

em cenários onde são enviados muitos ACKs (Acknowledgement) o desempenho é 

reduzido. Ou seja, como regra genérica foi visto que quanto maior o número de ACKs 

menor vai ser o desempenho do sistema para reduzir o consumo de energia.  

Uma das primeiras avaliações do modo EEE pode ser encontrada em [3], para 

realizar a avaliação foi necessário um hardware real que segundo o autor utiliza o draft 

3.2 do padrão EEE. A avaliação utiliza um resistor shunt introduzido entre a fonte de 

alimentação e o fio que direciona a corrente para a placa, a qual utilizava o barramento 

PCIe, as medições foram feitas em cima de placas que possuem uma largura de banda 

de 100 Mbps e 1 Gbps. Foi verificado uma redução de 70% em links  de 1Gbps e uma 

melhoria mais modesta para 100 Mbps de aproximadamente 30%, isso quando o link não 

se encontra em uso. Em um segundo experimento quando se transmite 250 bytes por 

pacote, assim como descrito por [35] é possível verificar que em funcionamento 

considerando pacotes pequenos o desempenho é reduzido devido a grande taxa de 

mudança entre modo de baixa potência e modo de operação normal.  

Em [4] Christensen,  K. faz novas avaliações do padrão EEE e confirmam que o 

novo padrão possui uma eficiência melhor em casos em que burst é usado. Nesse 

trabalho foi usado o simulador NS-2 considerando o processo de Poisson. A proposta 

considera a técnica de “packet coalescing” para um tempo de 12µs e um máximo de 10 

pacotes obteve uma melhora em relação a não utilização, porém a melhora ainda foi 

maior para uma segunda abordagem considerando 120µs e 100 pacotes o consumo de 

energia ficou mais perto de uma relação linear entre uso e potência. Isso é interessante, 

pois o comportamento para o padrão EEE quando a carga da rede é baixa o overhead 

agrega um considerável aumento na potência. Por exemplo, com uma utilização de 5% a 

potência é reduzida para apenas aproximadamente 35% da potência utilizada 

normalmente e quando a utilização aumenta para 10% a potência é de 55% da utilizada 

normalmente, enquanto na proposta do autor vemos que quando a utilização é de 5% a 

potência é reduzida a 30%  da utilizada normalmente e quando a carga é de 10% 

aproximadamente a potência é de 40% do que é utilizado normalmente.  

Para a segunda abordagem foi verificado que quando a utilização é de 5%  a 

potência é de 20% da potência utilizada sem otimização  e quando a utilização do link é 

de 10% aproximadamente apenas 23% da potência sem a otimização é necessária. 

Porém, o problema do “packet coalescing” é que a latência aumenta demasiadamente. 

Para a primeira proposta do autor houve um aumento de 185% e para segunda 

abordagem é de incríveis 1200% de aumento na latência.  
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Durante anos o padrão de frames em redes Ethernet foi de 1500 bytes, porém o 

trabalho exposto em [36] propõe a utilização de frames maiores por NICs que utilizam o 

padrão EEE, essa proposta tenta reduzir no número de transições entre os modos de 

consumo de energia, porque já como exposto o processo de “Wake up” introduz overhead 

no tempo e um aumento no consumo de energia e em casos onde é muito utilizado TCP 

Acknowledgements a eficiência do padrão se degrada. O trabalho propõe o uso de frames 

de 9000 bytes o problema é que independente do tamanho do pacote das camadas 

superiores apenas um frame é utilizado, sendo que o autor propõe a redução do número 

de “ACKs” pelo TCP, o que é totalmente inviável devido a dificuldade de se modificar um 

protocolo que é utilizado por boa parte das comunicações. Nas avaliações foi considerado 

o processo de Poisson.  

Porém, com a proposta do autor é possível obter uma redução de 

aproximadamente 65% considerando o consumo de energia utilizando frames de 1500 

bytes através de uma transferência de arquivos utilizando FTP em links de 1 Gbps e em 

um segundo cenário foi encontrado uma redução de aproximadamente 33% considerando 

conexões paralelas utilizando FTP e em um terceiro cenário onde existem várias 

conexões de baixa velocidade (como exemplo telnet, não foi dito pelo artigo) foi 

encontrado uma economia de aproximadamente 43%.  

Apesar de alguns trabalhos indicarem que este padrão será uma alternativa 

melhor para computadores pessoais, isso é um pouco difícil de concluir, pois mesmo 

quando o usuário não esta usando a Internet, o próprio sistema operacional e aplicativos 

enviam probes pela rede de forma a manter links, atualizações ou ainda uma simples 

página web com reload automático. Outro problema detectado nesse padrão é que o fator 

que mais influencia no tráfego é a camada de aplicação, pois as camadas inferiores 

possuem um throughput maior e constantemente são usadas em redes através de “ARP 

REQUEST” e “ARP REPLY”. Portanto, a eficiência do novo padrão é questionável e os 

estudos exploram resultados praticamente ideais, sendo necessário explorar mais outros 

cenários.  Outro problema encontrado é que os trabalhos ainda consideram que o tráfego 

em links Ethernet segue o processo de Poisson, porém isso em alguns cenários não é 

verdade como mostrado em [37]. 

Em Gunaratne, C. [38] investiga a técnica de “Adaptative Link Rate” (ALR), a 

abordagem desse trabalho é a de permanecer o maior tempo possível em estados de 

baixo consumo de energia de forma a diminuir o consumo de energia. Nesse trabalho são 

consideradas basicamente duas larguras de banda que são: 100 Mbps e 1 Gbps sendo 

focado basicamente em desenvolver um modelo analítico baseado em simulações. Para 
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utilizar esse mecanismo é necessário que as pontas envolvidas, considerando a ligação 

física, trabalhem com o algoritmo proposto. A política utilizada por esse algoritmo é 

baseada na ocupação do buffer, tamanho da fila e thresholds. A utilização de dois 

thresholds é necessária para diminuir a quantidade transições, pois a transição entre as 

bandas introduz overhead, porém mesmo com a utilização desse mecanismo foi 

verificado que a transição continua sendo alta. Logo, houve a necessidade de introduzir 

mais duas técnicas a primeira técnica considera o número de bytes que trafegam pelo link 

para um determinado intervalo e a segunda técnica é a introdução de um mecanismo que 

força o sistema a ficar pelo menos um predeterminado tempo em um estado.  

Para estudar o mecanismo foram utilizados tráfego sintéticos, durante as 

avaliações foi verificado que com o aumento do mínimo de tempo em uma banda o tempo 

de resposta é menor, ou seja, com a diminuição do tempo que o sistema deve ficar em 

uma banda o tempo de resposta aumenta. Por exemplo, quando o tempo mínimo para 

ficar em um estado é de 100ms o tempo de resposta é de 0.05ms, porém quando o tempo 

mínimo para ficar em um estado é de 0.1ms o tempo de resposta aumenta para 0.19ms, 

ou seja, um aumento de 380%. Porém, a partir de uma análise mais detalhada foi 

verificado que essa proposta só é viável para redes onde a carga seja menor que 13% e a 

melhoria é de 36% analisando a melhor solução. 

Novas tendências como a descrita em [1] mostra a preocupação sobre redes 

baseadas em IP, o qual é considerado o layer que consome mais energia. Neste trabalho 

a abordagem é o desenvolvimento de uma técnica que tem com intuito de reduzir o 

consumo de energia e diminuir o congestionamento dos links. O foco principal do trabalho 

citado é aplicável a roteadores, onde é feito o uso de dois valores de “thresholds”, porém 

foi verificado que os valores desses thresholds não deveriam ser fixos, portanto eles são 

dinâmicos, ou seja, eles podem alterar com o decorrer do tempo. Outra capacidade citada 

nesse trabalho é a capacidade de executar as mudanças em tempo de execução (“on the 

fly”) com um overhead mínimo. O algoritmo desenvolvido nesse trabalho tem o poder de 

decidir quando é possível entrar em estados de baixo consumo de potência.  As 

avaliações foram baseadas nos benchmarks COST239, NSF e GTE. Nas análises foi 

verificado que a eficiência do algoritmo está relacionada com a largura de banda utilizada 

pelo link, ou seja, influência na redução do consumo de energia. Os melhores resultados 

foram encontrados para NSF onde 11.9% das máquinas foram colocadas em estado de 

baixo consumo, para o benchmark GTE foi encontrado um valor de 44% e por fim um 

valor de 36.5% para o COST 239.  
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De forma a melhorar a qualidade do serviço (QoS) no trabalho [39] é utilizado 

modelo AR ou “auto regressive model”. Neste trabalho os autores tentam minimizar o erro 

de predições através do modelo AR. Basicamente duas condições são utilizadas, sendo a 

primeira relacionada a casos onde o modelo de auto-regressão não pode ser utilizado 

diretamente, pois não é possível extrair nenhuma informação sobre o conjunto de dados 

coletados; e a segunda onde o conjunto de dados permite extrair alguma informação. 

Caso não seja possível extrair nenhuma informação é utilizado o método de amostragem 

chamado de 1-out-ofN, o qual amostra pacotes a partir de um conjunto de pacotes. Esse 

trabalho tenta relacionar predições futuras de blocos de dados utilizando informações a 

blocos anteriores. Logo, nas avaliações foi verificado que para o primeiro modelo, onde é 

necessário reamostragem o número de valores utilizados pelo modelo de auto-regressão 

é de 20, esse valor também é chamado de tamanho da memória do modelo AR. E para o 

segundo, onde é possível extrair alguma informação diretamente é possível utilizar uma 

memória com 10 valores. Para o primeiro modelo foi encontrado um erro de até 12,4% e 

para o segundo modelo o maior erro foi de 10%.  

Em [40] a regressão linear é utilizada para prover sincronização entre os nós de 

uma rede de sensores wireless. Nesse trabalho é provado que quanto maior a frequência 

de sincronização menor é a qualidade de sincronização, isso é um fato importante, pois 

em cenários onde é necessário utilizar algum mecanismo de rastreamento a questão de 

sincronização é um fator crucial para o funcionamento correto do sistema, um dos fatores 

que aumenta esse problema é a diversidade de sensores utilizados, os quais podem 

funcionar com clocks diferentes. Existem basicamente dois protocolos de sincronização 

que são “instant synchronization” e “predictive synchronization”. No primeiro protocolo as 

informações utilizadas para sincronização são oriundas dos sensores vizinhos e 

realizando a leitura do clock do sensor que encontra-se em processo de sincronização. 

Para o segundo protocolo os autores desenvolvem um modelo de predição utilizando 

regressão linear para prever a sincronização considerando o clock atual.  

Em [40] a regressão foi avaliada utilizando Mica2 microsensor, o qual utiliza um 

sistema operacional voltado para sensores. Devido a truncagem com valores de ponto 

flutuante o microprocessador tem como função apenas de coletar dados, sendo que o 

trabalho de processamento é feito em uma máquina com mais recursos utilizando Matlab 

e Qualnet. Um problema visto nesse trabalho é que quando os nós estão isolados e não 

possuem nenhum mecanismo para processamento da informação a única função do 

sistema seria de armazenar a informação, porém como conhecido esses sistemas 

geralmente são bem limitados em questões de armazenamento. Porém, como resultado 
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foi encontrado que se o intervalo entre as predições for de 10 minutos a qualidade da 

sincronização aumenta com  intervalos maiores entre a sincronização e foi verificado que 

quando os intervalos entre sincronização e predição forem o mesmo a qualidade do 

sincronização é degradada.  

Em Hamachiyo, T. [41] tenta alterar a voltagem (DVS) ou alterar a modulação do 

transceiver (DMS) [42], isso para rede de sensores. Nesse trabalho foi verificado que a 

predição para carga é baseada na periodicidade da carga e no uso da comunicação via 

rádio. O algoritmo utilizado basicamente faz uma combinação entre o tempo necessário 

para execução de uma thread e o tempo necessário para realização da comunicação; 

através dos valores de um datasheet é checado o mínimo de energia necessária para 

processamento e comunicação considerando o “deadline” de uma tarefa. Logo,   é feita 

uma combinação com todas as frequências disponíveis considerando a thread que deve 

ser executada no atual momento  e o  tamanho de constelação (modulação QAM) de 

forma a verificar se o deadline é satisfeito, dessa forma a melhor frequência é selecionada 

e o menor tamanho de constelação possível. Um problema verificado é que para mesma 

frequência é considerado o mesmo consumo, no entanto, existem alguns fatores que 

podem alterar esse comportamento. Para avaliar a proposta foi utilizado MICAz e foi 

verificado que a proposta dele consegue reduzir até 40%, isso quando apenas duas 

threads executam. O sistema utiliza as técnicas de fato considerando a periodicidade, 

logo não existem cenários de dados chegarem durante o período de Idle, pois quando o 

estado de baixo consumo de energia é utilizado ele só volta ao estado ativo após uma 

interrupção de tempo. Isso é um problema, quando existe comunicação assíncrona, 

porque o sistema não pode alterar de estado a partir da chegada de dados.  

Em [43] Selim Gurun desenvolveu um modelo com feedback  de forma a estimar a 

energia de sistemas que são alimentados por bateria e utilizam o protocolo 802.11 para 

se comunicar. Neste trabalho é utilizado HP Ipaqs e sensores Stargate; O sistema dele 

não considera comunicação com memória persistente; basicamente um modelo de 

energia baseado em regressão linear recursiva considerando pesos de acordo com uma 

exponencial, ou seja, amostras mais antigas possuem menos influência. Durante as 

avaliações foi verificado que uma análise offline é importante, pois a ausência da mesma 

introduz um erro de 100% na estimativa, porém considerando a abordagem offline o erro 

é de 2.6%. De forma a melhorar a precisão foi utilizado uma unidade de monitoramento 

de bateria (BMU), a qual é responsável por coletar dados e ajustar os coeficientes. 

Resultados revelaram que na presença de ruídos o erro pode atingir 200%, porém com a 
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introdução de técnicas para eliminar ruídos o erro é apenas 3%, isso para o benchmark  

mediabench.  

3.4 Diferencial  

 Nesta seção nos apresentaremos algumas técnicas estudadas que tentam diminuir 

o consumo de energia. Foram encontrados basicamente 11 modos para melhorar a 

energia em sistema que tem como requisito o baixo consumo de energia. O principal valor 

agregado por esse trabalho está sobre a capacidade de um servidor de nomes 

embarcado, o qual tem capacidade de diminuir o consumo de energia de maneira 

“consciente” analisando a carga da rede utilizando alguns estados providos pelo 

microcontrolador.  

Tabela 1 - Técnicas Disponíveis 

Título DFS Sleep Idle 

(On/Off) 

Power 

Down 

Regressão 

Linear 

Estática 

 

Regressão 

Linear 

Dinâmica 

 

Pesos 

EWMA 

Buffer 

and 

Burst 

Servidor 

Embarcado 

Autônomo Implementação 

Eframe X X X X X X   X X SW 

Berkeley 

[31] 
X X     X X  X SW 

EEE 

[33] [35] 
   X       HW 

Master/ 

Slave [34] 
X X         SW 

Periódico 

[39] 

 

 X    X    X SW 

 

 Foram verificadas 11 características na questão de economia de energia. A 

primeira é a técnica de DFS; a segunda é a utilização de estados de baixo consumo de 

energia; O terceiro é a utilização do método chamado de “idle”; a quarta melhoria foca na 

potência estática; A quinta técnica é relacionada a utilização de um modelo que relacione 

frequência e a capacidade de transmissão; a sexta é a utilização de um algoritmo de 

forma a verificar a carga dinamicamente; a sétima é a utilização de um mecanismo de 

pesos dando um peso maior para amostras mais recentes; a próxima é através da utilizar 

de “buffer and burst” (armazenar e enviar); a nona é a utilização de servidores 

embarcados utilizando ARM7; a décima característica é relacionada a autonomia, ou seja, 

o sistema pode funcionar sem a necessidade de outro sistema para suporte e a última 

caraterística é relacionada a implementação da técnica em HW.  
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 De fato algumas técnicas e sistemas foram considerados. Logo as técnicas que 

diminuem o consumo de energia são: DFS, Sleep, Idle, Power Down e Buffer and Burst; 

Sistemas como “Embedded Server” e “EEE” são mecanismos para tentar melhorar a  

eficiência de energia. “Static Linear Regression”, para esse trabalho é uma relação 

extraída capaz de relacionar o tráfego com as frequências necessárias. Por fim, as 

características “Dynamic Linear Regression”, “Exponential Weigths” tentam prever a carga 

da rede de formar a utilizar recursos que melhoram o consumo de energia.   

 Como nesse trabalho também foi desenvolvido um servidor embarcado exibimos 

aqui os detalhes e as principais diferenças entre os principais trabalhos analisados. 

 

 

Tabela 2 Tipo de Recursos 

 A NS SOA MX CNAME DNSSEC 

BIND [44] X X X X X X 

FPGA [6] X     X 

µEDNS X X X X X  

 

 Na Tabela 1 focamos no tipo de perguntas disponíveis e foi verificado que a 

técnica de FPGA é a mais limitada, porém nela é desenvolvida a capacidade de introduzir 

criptografia. No entanto, é possível visualizar que µEDNS possui as cinco principais 

perguntas utilizadas em uma rede. E como foi verificado que nem sempre a query “A” é a 

única requisitada podemos ver que o FPGA é o mais limitado na questão de capacidade 

de serviço que pode oferecer. Para reforçar o uso das queries desenvolvidas 

apresentamos dois gráficos que representam a utilização durante todo o período da 

semana para dois servidores de nomes do CIn.  Para o gráfico exibido na Figura 8 vemos 

que existe um grande uso de queries do tipo A, enquanto as outras praticamente não são 

utilizadas. Um segundo gráfico exibido na  Figura 9 mostra uma divisão maior entre outras 

queries, no entanto, vemos ainda que o comportamento fundamental ainda é utilizado 

considerando a query do tipo A, porém vemos um grande número de queries do tipo “MX” 

a qual é relacionada com servidores de e-mails.  
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Figura 8 - Queries e suas respectivas quantidades para o primeiro servidor 

analisado 

 

 

 

Figura 9 - Queries e suas respectivas quantidades para o segundo servidor 

analisado 
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Tabela 3 - Características analisadas 

 Dedicado Server Resolver SO DFS Modos 

Baixo Consumo 

BIND [44]  X X X  0 

FPGA [6] X X    0 

µEDNS X X X  X 3 

 

Outras variáveis analisadas são mostradas Tabela 3 onde 6 variáveis foram 

consideradas sendo elas: Se o sistema trabalha de uma forma dedicada, se possui 

capacidade de funcionar com “server”, a terceira característica é se é possível utilizar o 

servidor embarcado em modo resolver, outra característica é se utiliza sistema 

operacional as últimas duas colunas estão relacionadas com a implementação de 

técnicas para reduzir ainda mais o consumo de energia e se o DNS controla diretamente 

isso de acordo com o tráfego do mesmo. Portanto, foi verificado que µEDNS é o mais 

completo considerando essas variáveis, pois ele possui capacidade de funcionar como 

um sistema dedicado (característica essencial de sistemas embarcados), é possível 

trabalhar na configuração server e resolver, não possui SO, o que diminui o overhead e 

possui mecanismos para utilização de DFS e faz uso de modos de baixo consumo de 

energia.  

 

 



 

Capítulo  

4 

4 Micro Embedded Domain Name System 

 

Nesta seção a proposta desse trabalho é exibida de forma estruturada para que 

seja possível a completa compreensão do que foi desenvolvido. Logo, nós exibimos 

detalhadamente as análises prévias que fundamentaram o desenvolvimento dessa 

proposta. Com isso, fornecemos o diferencial adicionado por essa proposta, seguida pelo 

detalhamento do desenvolvimento realizado.  
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4.1 Objetivo 

 Como dito na introdução e nos trabalhos relacionados é possível visualizar a 

oportunidade para o desenvolvimento de um sistema que permita a exploração de  

predição de tráfego, sistemas embarcados para o Domain Name System (DNS). Nesse 

contexto, esse trabalho explora um sistema embarcado capaz de prover predição da 

carga de um serviço da Internet para que seja possível se adaptar dinamicamente de 

acordo com o tráfego diminuindo o consumo de energia estática e dinâmica, porém 

fornecendo ainda confiança no serviço oferecido.  

 Durante o período de avaliação do sistema embarcado foi encontrado uma relação 

entre a frequência de operação do core e a carga que ela poderia tratar. Essa relação, 

não é determinística, porém tende a uma relação linear não determinística, isso permite a 

possibilidade de ajustar a frequência de acordo com o comportamento da carga da rede 

em determinado momento.  

 Outra relação que existe é a utilização de um servidor de nomes e o tempo ou 

sazonalidade, isso pode ser explorado em alguns cenários para diminuir o consumo de 

energia e outros recursos. A carga de um servidor durante um dia é exibido na Figura 10, 

como visto isso permite a utilização dos recursos de uma maneira inteligente, pois o 

comportamento não se trata de uma anomalia e outros servidores exibem a mesma 

tendência  para praticamente todos os dias da semana.  

   

   

 

 

Figura 10 - Carga de um dos Servidores do CIn 
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4.1.1 Configuração Estática 

 A primeira abordagem utilizada no desenvolvimento desse trabalho foi o 

desenvolvimento de uma relação entre a frequência e a carga da rede considerando o 

layer “data link” ou enlace do modelo OSI, mas para efeitos práticos é conhecido como 

“Media Acess Control” (MAC).  

 Durante os estágios iniciais da pesquisa o interesse era estabelecer alguma 

relação entre a carga do sistema considerando frames e a frequência de operação do 

core. A primeira relação encontrada é mostrada na Figura 11. Utilizando regressão linear  

é possível extrair uma função linear entre o número de frames e as frequências, as 

primeiras fórmulas são mostradas em ( 44 )  para frames transmitidos e ( 45 ) para frames 

recebidos. Foi considerando diferentes equações, pois os canais “upstream” e 

“downstream” podem funcionar de maneira independente. Logo, para esse trabalho não 

foi encontrada nenhuma relação que relacione a capacidade de upload e de download.  

Por definição, as fórmulas só podem ser utilizadas por frequências entre 18 e 72 

MHz, pois apenas esse intervalo foi considerado para obter essas fórmulas. Como dito 

anteriormente não foram utilizadas frequências abaixo 18MHz, pois em alguns casos o 

PLL não estabilizava acarretando na impossibilidade de conexão com barramento, 

consequentemente gerando anomalias.  

 

 

Figura 11 - Relação entre Bytes de uma rede e Frequências 
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                                     ( 44 ) 

                                  ( 45 ) 

 

 As relações descritas só são úteis quando é possível trabalhar em layers como 

(MAC), porém as primeiras avaliações não consideraram o overhead agregado devido a 

inserção de camadas superiores. No entanto, quando camadas acimas foram adicionadas 

a relação sofreu mudanças, isso é explicado pelo simples fato de que quanto maior o 

processamento das camadas superiores maior vai ser o overhead. Portanto, quando toda 

pilha de protocolos foi desenvolvida foi necessário reavaliar o sistema de forma a corrigir 

as fórmulas, pois processamento como “checksum” e tratamento de erros são custosos.  

 Durante o período de avaliação foi verificado que a relação que mais apresenta 

impacto é quando utilizamos bytes e frequências, isso foi necessário pois existem 

cenários que o número de pacotes pode ser alto, porém o seu conteúdo pode ser 

reduzido, ou seja, o frame contém poucos bytes.  

 No entanto, novas avaliações foram feitas e foi verificada a necessidade de se 

basear na quantidade de bytes que conseguem chegar a camada de aplicação, pois 

camadas inferiores possuem uma capacidade de transmissão e recepção maior. Isso 

acarretava a mudança da frequência sempre para o menor valor possível 18 MHz, mesmo 

quando a aplicação estava sobrecarregada.  

 Na Figura 12 as novas relações extraídas são exibidas e como dito as relações 

possuem agora uma relação entre bytes e frequências. As novas equações são 

mostradas por ( 46 ) e ( 47 ) que agora consideram a camada de aplicação. Foi verificado 

que a capacidade de transmissão é maior do que a capacidade de recepção, isso 

verificado, pois a complexidade computacional para transmissão é menor que o overhead 

para recepção, como exemplo é possível não utilizar funções como checksum para o UDP 

para transmissão. Porém, para entrada não é interessante eliminar essa capacidade.  
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Figura 12 - Nova Relação Entre Bytes Transmitidos/Recebidos e Frequências 

                                        ( 46 ) 

 

                                    ( 47 ) 

4.1.2 Configuração Dinâmica 

 Na seção anterior a regressão linear estática foi explicada, porém as equações 

extraídas só são úteis quando existe alguma informação sobre os bytes transmitidos e 

recebidos pela rede. Para extrair as informações sobre a carga de rede dinamicamente 

um algoritmo de regressão linear foi desenvolvido no sistema embarcado, com isso foi 

adicionada a capacidade de utilizar algum mecanismo de predição para ser utilizado e 

conseguir explorar a melhor frequência possível de acordo com a carga da rede.  

 Logo, para cada intervalo de tempo (1 segundo nesse trabalho ) os dados são 

coletados e após um intervalo maior atingir o limite definido através de um “define” é 

possível executar o algoritmo de predição de forma a retirar algumas informações sobre o 

comportamento da carga da rede.  Apenas um modelo estático poderia ser extraído a 

partir da análise prévia do comportamento para determinado serviço como mostrado na 

Figura 13. Porém, como a carga sofre mudança ao longo da semana, meses ou até horas 

o modelo “não iria” ter um funcionamento esperado, podendo até degradar o desempenho 
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do servidor. Outro fator que não é interessante é quando existem algumas anomalias na 

rede, como um ataque de negação de serviço, apesar de ser uma tarefa complexa 

diminuir os efeitos desse ataque é possível durante o ataque utilizar o máximo da CPU 

possível.  

 A utilização de modelos dinâmicos que se modificam apenas com intervalos de 

horas pode degradar o sistema, pois a mudança de estado só ocorreria após determinado 

intervalo e também a necessidade de armazenar os dados durante vários minutos é 

inviável para sistemas embarcados devido a limitações de memória. 

   

 

Figura 13 - A Carga de um Servidor Considerando Modelo 

 Para extrair o modelo dinamicamente para esse trabalho são consideradas 

limitações na memória, portanto o modelo é capaz de coletar 1 dado por segundo. No 

entanto, a predição da carga do sistema só ocorre no mínimo de 3 segundos até 20 

segundos, isso pode ser estendido, porém para esse trabalho foram consideradas essas 

limitações.  

Durante as avaliações preliminares foi verificado que se o intervalo entre predições 

for pequeno, o overhead adicionado pela execução do algoritmo pode degradar o 

desempenho do servidor de nomes embarcado, porém no caso de  intervalos grandes 

serem selecionados o sistema poderá diminuir o desempenho, pois o embarcado ficará 

em um estado de maior economia de energia, porém de baixo  throughput para 

determinado momento. Portanto, é necessário escolher esses intervalos baseados em 

medições e o que é aceitável para o usuário.  

A versão anterior do sistema embarcado não utiliza mecanismo de interrupção 

através da chegada de pacotes para acordar o sistema, com isso foi verificado um 

desempenho satisfatório do embarcado, porém um consumo de energia maior. No 

entanto, para melhorar o desempenho foi adicionada a capacidade de acordar o sistema 

embarcado através da chegada do pacote na rede, isso é provido pela lógica interna do 

microcontrolador LPC2368. Com isso, foi possível melhorar o desempenho do sistema 

evitando ficar em um dos estados de baixo consumo de energia por muito tempo. 
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Durante as avaliações foi verificado que o comportamento entre as variáveis 

selecionadas (pior intervalo entre pacotes e número de bytes) nem sempre reflete um 

comportamento linear. Sendo assim, de forma a evitar a decisão incorreta foi utilizado o 

teste de hipótese ao invés do coeficiente de determinação, o qual pode apresentar valores 

tendenciosos.  Logo, com teste de hipótese é possível testar a hipótese nula para o 

coeficiente angular e verificar se a relação esperada é linear ou não. Quando, a regressão 

não consegue tirar nenhuma informação a partir dos dados nós utilizamos a média 

(utilizada devido a simplicidade) para alimentar a seleção de frequência ou até a 

comutação para estados de baixo consumo de energia.   

Depois de extrair o modelo (coeficiente angular e linear) é necessário estabelecer 

o intervalo de predição, o qual é utilizado aqui como 95%. Com isso, nós extraímos o 

limitante superior do intervalo, ou seja, a nossa predição é baseada considerando que 

chegará o máximo do intervalo de predição.  Por fim, é verificado o estado de todos os 

sockets e se eles estão fechados e se a predição é menor do que 1 byte chegue é 

possível ir para um estado de baixo consumo de energia (altera a potência estática). 

Porém, se uma dessas condições for falsa nós alteramos apenas a frequência (altera a 

potência dinâmica) utilizando as equações encontradas na fase de análise estática.  

4.2 Embedded Frame - EFRAME 

 Nesta seção apresentaremos a infraestrutura criada para dar suporte ao servidor 

de nomes desenvolvido. Essa infraestrutura é essencial para o funcionamento da 

aplicação denominada aqui como Embedded Frame (EFRAME) e ela foi desenvolvida 

sem utilizar códigos de outros projetos de forma a ter mais liberdade nas questões de uso 

pela comunidade acadêmica e software livre. 

4.2.1 Domínios para Potência 

 Nesta seção serão apresentadas as possibilidades para redução do consumo de 

energia na família LPC23XX. Este estudo foi necessário para decidir quais técnicas 

disponíveis iríamos desenvolver.  Logo, nesta seção “Power Domain” será denominado 

como as técnicas que podem melhorar o consumo de energia. Basicamente é possível 

diminuir o consumo de energia de duas maneiras, a primeira está relacionada a redução 

da potência dinâmica e a segunda está relacionada a potência estática.  

 Para cada modo de potência é possível utilizar algumas técnicas para melhorar o 

consumo. Para diminuir a potência estática microcontroladores da família LPC23XX pode 

prover um melhor uso da energia simplesmente desligando os periféricos ou utilizando um 
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dos modos: “deep power down” ou  “power down” . Para melhorar o consumo de energia 

dinâmica duas técnicas podem ser utilizadas a primeira é a utilização do modo chamado 

“Idle” ou ainda modificar os clocks dos periféricos ou do core. 

 Para melhorar o consumo da potência estática foi desenvolvido mecanismos para 

utilizar o modo “Power Down” e “Sleep”; e para diminuir a potência dinâmica foi possível 

utilizar os estado “idle” e ainda outro mecanismo para alterar a frequência tanto dos 

periféricos como do core. Os modos disponíveis para redução de energia estão 

mostrados na Figura 14 e cada modo será abordado nos próximos parágrafos.  

 

Figura 14 - Modos de Potência; Técnicas disponíveis para Economizar Energia; 

Mecanismos Desenvolvidos. 

 

 Um dos mecanismos mais utilizados para economizar energia em sistemas 

embarcados é através da mudança do estado de um dispositivo, pois mesmo em casos 

onde o periférico não esteja em uso, é necessário manter o nível para funcionamento 

normal em caso de uso. Logo, o mecanismo deve ser reconfigurado diretamente pelo 

desenvolvedor, pois por padrão todos os periféricos ficam em estado ativo. Esse 

mecanismo essencialmente diminui o consumo da potência estática, como dito essa 

potência está  relacionada diretamente com a energia necessária para funcionamento do 

periférico. Portanto, o desenvolvedor de sistemas embarcados deve desligar todos os 

dispositivos que não utiliza e apenas deixar em funcionamento aqueles que serão 
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necessários. Esse tipo de configuração pode ser feita sem muita preocupação por parte 

do programador, pois sistemas embarcados são utilizados para trabalhar junto a um 

problema específico.  

 O modo “Deep Power Down” desliga o regulador que alimenta toda a lógica interna 

do microcontrolador, esse modo prover o melhor modo para redução de energia estática, 

pois toda a memória, todos os registradores não são mantidos. Utilizando esta técnica o 

chip pode apenas voltar ao funcionamento através de um RESET ou uma interrupção do 

tipo RTC ALARM. Durante as avaliações do sistema como um todo não foi obtido um 

tradeoff entre economia de energia e o desempenho do sistema. Porém, em outros 

cenários e outras aplicações esse modo pode ser bastante vantajoso, como exemplo em 

transferências síncronas.  

 No modo de baixo consumo de energia denominado “Power Down” a memória 

flash, o core e  os periféricos são desligados. Porém, a memória SRAM e os registradores 

são preservados tornando possível sair desses estados de baixo consumo somente 

através de interrupções externas devidamente configuradas para “acordar” o 

microcontrolador. No entanto, esse modo é o mais lento durante o processo de “wake up”, 

pois é necessário reconfigurar o relógio do core e dos periféricos e esperar a memória 

flash voltar ao funcionamento, todo esse processo agrega overhead.  

 O modo chamado de “Sleep” é muito similar ao modo “Power Down”, porém nesse 

estado a memória flash não é desligada. No entanto, ela (flash) é colocada em um estado 

de standby. Como o modo anterior a memória SRAM e os registradores são preservados, 

e o PLL é desconectado e desligado. Logo, durante o processo de retorno ao 

funcionamento (considerando que ele esteja no modo sleep) é necessário reconfigurar o 

PLL, porém ao contrário do “Power Down” não é necessário reconfigurar a memória flash, 

o que ocasiona uma redução no overhead.  

 No estado denominado “Idle” o processo de acordar o chip  é o mais eficiente 

(considerando como eficiente o tempo para acordar). Isso só é possível, pois nesse 

estado apenas o PLL é desconectado do barramento, o que ocasiona uma redução no 

consumo de energia dinâmica. No processo de “wake up” apenas existe a necessidade de 

conectar o PLL ao barramento, porém não é necessário reconfigura-lo, nenhum outro 

overhead adicional é introduzido.  

 A última técnica disponível para economizar energia é através da redução da 

potência dinâmica, a qual é adicionada por mudanças no relógio do core e dos periféricos. 

O único overhead introduzido por esse modo é oriundo da necessidade de reconfigurar o 

PLL para mudar de frequência, o qual consiste basicamente de desconectar o PLL do 
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barramento;  desligar o PLL; selecionar a fonte de relógio para o PLL; selecionar valores 

para nova frequência; ligar PLL; esperar estabilização e conectar ao barramento. Porém, 

durante as avaliações foi verificadas dificuldades de estabilização do PLL para 

frequências abaixo de 18 MHz. Portanto, para esse trabalho apenas frequências maiores 

ou iguais a 18 MHz são utilizadas para diminuir a potência dinâmica.  

 

4.2.1.1 Técnicas para Diminuir Potência 

 Para descobrir qual técnica ou quais técnicas deveriam ser utilizadas por este 

trabalho foi necessário realizar algumas medições. Portanto, essas medições são 

detalhadas e são de extrema importância.  

 Através das medições foi possível entender cada estado e como a potência varia 

de acordo com o estado utilizado. Os valores encontrados são mostrados na Figura 15 

onde foram avaliados 4 estados. O eixo Y representa a potência em Watts e o eixo X 

representa as frequências a partir de 13 MHz até 72 MHz. A necessidade de descobrir o 

consumo de cada estágio é devido a necessidade de comparar de fato o quão é possível 

atingir através das técnicas de economia de energia. As comparações foram realizadas 

principalmente com o modo normal de operação.  

 

 

 

Figura 15 - Potência Para Cada Estado de Operação 

 Para o modo “Idle” foi verificado que ocorre um aumento de potência mesmo sem 

o funcionamento do core, esse comportamento pode ser explicado, pois na utilização 
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da potência dinâmica com o aumento da frequência. No entanto, foi verificado que a 

potência em “Sleep” e “Power Down” apresentam valores semelhantes e valores 

constantes. A segunda característica pode ser explicada, pois todos os periféricos e o 

core  são desligados havendo somente a necessidade de manter a memória SRAM, o 

primeiro comportamento foi analisado e foi verificado que devido ao fator das medições 

estarem focando no consumo de toda uma placa as melhorias providas pela mudança de 

estado da flash não introduzem nenhum fator de melhoria e porque o código utilizado 

residia na memória SRAM. Outro fator interessante detectado é que o coeficiente da 

potência em idle é menor que o coeficiente da potência em estado ativo. Logo, no cenário 

onde a frequência varia até um GHz essas retas tenderiam a se separarem.  

 No entanto, essas medições não foram suficientes, pois como mostrado pelos 

diversos trabalhos estudados o tempo de “wake up” introduz um overhead significativo. 

Logo, foram necessárias novas medições para encontrar o tempo de mudança de estado.  

O gráfico exibido na Figura 16 mostra o tempo para mudar para o estado de ativo, ou 

seja, considere que estamos em algum estado de baixo consumo de energia e 

necessitamos voltar ao funcionamento normal do programa. Portanto, o eixo X apresenta 

as frequências analisadas que variaram de 13 MHz até 72 MHz e para o eixo Y que 

representa o tempo em segundos.  

  

 

Figura 16 - Tempo de "Wake up" Para Cada Estado 
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 Durante as medições foi revelado que mudar para o estado ativo a partir do estado 

idle  foi o que ofereceu a melhor resposta, isso pode ser explicado pois o tempo para 

conectar a fonte de clock  para o core é demasiadamente mais baixo do que o tempo para 

reconfigurar o PLL. Os modos “Sleep” e “Power Down” tiveram basicamente o mesmo 

comportamento; isso pode ser explicado pelo fato de que o tempo para reconfigurar o PLL 

é extremamente alto fazendo com que o tempo de “wake up” para esses modo tenha uma 

influência menor no tempo final. Portanto, a partir dos resultados obtidos é possível 

concluir que a técnica de DFS não pode ser utilizada de maneira aleatória, pois isso pode 

diminuir significativamente o desempenho. A Figura 16 possui os valores encontrados 

para os modos  “Idle”,”Sleep” e “Power Down”.  

 

4.2.1.1.1 Avaliação dos modos de energia 

 Para realizar as medições descritas nesta seção foi necessário configurar um 

ambiente composto basicamente de softwares e hardwares de formar a gerar os dados 

exibidos. Para coletar os dados foi utilizado um osciloscópio responsável por capturar o 

tempo de “Wake up” e a “energia” de cada estado de operação. Um programa foi 

desenvolvido utilizando o Matlab, o qual tem a capacidade de extrair e processar os 

dados de uma maneira extremamente simples, evitando desperdício de tempo para 

tratamento e processamento dos dados.  

 

Figura 17 - Medições do tempo de "Wake UP" 

 Os primeiros dados capturados foram os tempos para acordar ou aqui chamados 

de wake up time. Como mostrado na Figura 17 dois canais foram utilizados para capturar 
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perceber o sinal gerado pelo PC através do pino RTS da porta serial, o pino gera um 

“trigger” no osciloscópio sendo  consequentemente responsável também por acordar o 

sistema embarcado através do pino P2.10 ; o canal 2 é utilizado para perceber quando a 

configuração do PLL foi finalizada e o pino P2.11 tem como utilidade de identificar esse 

momento. Com isso, é possível obter o intervalo de tempo aproximado necessário para 

acordar e configurar o sistema completamente.  

No fluxo exibido pela Figura 18 é possível visualizar os passos realizados para 

aferir o tempo. Primeiramente o sistema embarcado é colocado para dormir e isso é 

identificado pela primeira caixa, logo após o pino P2.10 sofre mudança na voltagem, com 

isso o sistema embarcado é acordado, após da verificação de que estado nós estamos é 

feita a configuração apropriada. Para o estado “Idle” nós mudamos o estado do pino 

P2.11 diretamente, porém para estados como “Sleep” e “Power Down” é necessário 

utilizar mais alguns passos como a configuração do PLL; após a configuração correta o 

estado pino P2.11 é alterado.   
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Figura 18 - Fluxo para Aferir o Tempo para Acordar 

 

 Na Figura 19 é exibida uma figura que representa como o intervalo de tempo é 

capturado e visto a partir do osciloscópio. Como dito inicialmente o pino P2.10 é alterado 

de estado e se mantém alto e no próximo passo nós identificamos que o pino P2.11 foi 
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alterado. Com isso, é indicado que o intervalo de tempo (dados)  já pode ser capturado 

pelo PC a partir do osciloscópio. O motivo prático para não usarmos frequências abaixo 

de 18 MHz é que o pino P2.11 não sofria mudança de estado, a partir disso utilizando um 

depurador em tempo real foi verificado que o PLL não estabilizava e não era possível 

conecta-lo ao barramento. 

 O processo de captura foi realizado trinta vezes para cada frequência, 

considerando cada estado resultado no total de 5400 amostras. Para adicionar mais 

credibilidade as medições nós utilizamos a técnica de reamostragem bootstrap [45]. Com 

isso, foi possível encontrar valores mais confiáveis. 

Pino P2.10
Foi Modificado pelo PC

Pino P2.11 
Foi Modificado pelo Embarcado

Canal 2

Tempo para 
Acordar

 

Figura 19 - Exibição do processo de Captura do tempo para acordar, a partir do 

osciloscópio 

 Para capturar a potência de cada estado (normal, idle,sleep e power down)  o 

sistema embarcado é colocado no estado determinado e nós coletamos as informações 

utilizando o osciloscópio. Para o estado normal, nós usamos um while para capturar a 

potência de maneira um pouco mais genérica, porém como indicado em [46] existem 

mecanismo mais completos para medição. Porém, para esse trabalho esse fatores não 

foram considerados.  
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Figura 20 - Medições para Potência de Cada Estado 

 Uma placa com resistor denominado de shunt  foi desenvolvida de forma a 

diminuir a complexidade das medições e evitar cabos expostos que oxidam ou podem 

sofrer ruptura que alteram a leitura da voltagem. Com o circuito desenvolvido é possível 

descobrir a corrente utilizada pela placa MPC2360 utilizando o canal 1, e o canal 2 foi 

utilizado para capturar a voltagem, pois apesar de ser oriunda de uma fonte DC constante 

a voltagem pode sofrer variações. Para essas medições foram coletadas 30 amostras 

para cada frequência considerando cada estado. Assim como as medições anteriores 

também foi utilizada a técnica de bootstrapping para fornecer mais credibilidade aos 

resultados [47]. O ambiente experimental utilizado é mostrado na Figura 20. 

O layout  da placa é exibido na Figura 21. A placa funciona como uma “bridge”, a 

qual torna possível extrair a energia requerida pela placa MCB2360. O circuito é formado 

basicamente por três amplificadores operacionais, onde o principal é mostrado na figura 

como U1, a configuração utilizada nesse amplificador foi a de um "subtrator”, utilizando 

essa configuração é possível descobrir a corrente requerida, pois existe uma queda de 

tensão sobre o resistor de shunt. Logo, através dessa queda e utilizando a lei de Ohm, a 

qual permite descobrir a corrente através do resistor, pois o valor do resistor é conhecido 

e geralmente é muito baixo de forma a não influenciar no circuito, para esse trabalho o 

shunt foi de 1 Ohm.  Os outros amplificadores operacionais trabalham em conjunto para 

conseguir em alguns cenários remover a energia oriunda da potência estática. Um cenário 

muito utilizado é quando se deseja encontrar a energia originada pela potência dinâmica 

do core, pois geralmente a potência estática é maior que a potência dinâmica e aparece 

como um nível DC. Outro fator que influenciou no desenvolvimento dessa placa é a 

praticidade de alimentação do circuito a ser aferido, o qual é feito através da interface 

USB. Porém, para alimentar a placa e proporcionar alimentação simétrica foi utilizada 

uma fonte externa na configuração simétrica para alimentar os amplificadores 

operacionais através de J6. Futuras versões irão retirar a necessidade de uma fonte 

externa e a placa será diminuída. A coleta dos dados é através de J3 (Coleta pelo 
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osciloscópio) e a coleta das flutuações da voltagem na placa foi através de uma conexão 

física a um pino utilizado pelo conector J1.  

 

Figura 21 - Layout da Placa com Resistor Shunt 

4.2.2 Seleção das otimizações para energia 

 Como explicado nas seções anteriores, em novas arquiteturas existem 

mecanismos para melhorar o consumo de energia, porém o questionamento que surge é 

quando se deve utilizar esses mecanismos. Na tentativa de solucionar o problema e após 

todas as medições e análises anteriores foi possível visualizar um modo de economizar 

energia em redes utilizando mínimos quadrados, o qual tem a responsabilidade de 

realizar predições da carga do sistema e com isso alimentar um algoritmo para escolher o 

mecanismo de economia de energia a ser utilizado (modos de baixo consumo ou DFS).  

 A técnica de mínimos quadrados é utilizada para tentar extrair alguma informação 

a partir dos dados que já atravessaram a rede. Como dito por [8] , a variância é mínima 

quando existe um modelo linear em consideração com outros estimadores.  

Logo, a carga é predita tanto para saída como para entrada em número de bytes. 

A partir da carga prevista nós selecionamos um dos estados a serem utilizados. O 

sistema pode ser utilizado por qualquer aplicação de rede, porém a parte da análise 

estática precisa ser reconfigurada, pois cada serviço tem um throughput diferente. Para 

esse trabalho foi desenvolvido um servidor de nomes embarcado, o qual é apresentado 

nas próximas.  

As cargas de entrada e de saída foram consideradas, pois em algumas situações 

uma carga pode ser maior que a outra. Esse algoritmo é executado duas vezes 

periodicamente. A necessidade de se executar o algoritmo periodicamente foi verificada 

durante o período de avaliação, pois em casos em que ele era executado 

indiscriminadamente o desempenho do embarcado diminuía. Nas primeiras avaliações 

como já explicado em seções anteriores foi visto que o overhead introduzido pelo uso do 

PLL na reconfiguração da frequência é custoso, devido o tempo para estabilização. 

Porém, durante as avalições foi verificado que durante a reconfiguração do PLL apenas 
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0.031% dos pacotes eram ignorados em 1 segundo. Portanto, nós fazemos apenas a 

reconfiguração do PLL a partir de 1 segundo. No entanto, para alimentar a regressão 

linear nós utilizamos intervalos maiores, pois a execução do algoritmo insere overhead.  

Intervalos de 3 a 20 segundos podem ser utilizados pela regressão linear para 

escolher a alternativa a ser utilizada, porém a cada segundo o pior tempo entre pacotes 

para transmissão e para recepção são selecionados. O número de bytes que trafegam a 

cada segundo também é armazenado e esses dois dados são utilizados para tentar 

prever a carga durante o próximo intervalo.  

Quando um mecanismo para diminuir a potência estática é utilizado o sistema 

pode ir dormir, porém dormir por tempo demais pode diminuir a confiabilidade do sistema 

devido a grande perda que pode ser gerada. Para solucionar o problema foi utilizada uma 

capacidade do microcontrolador LPC2368, o qual permite acordar o embarcado no caso 

de chegadas de pacotes pela rede, não é necessário nenhum pacote mágico como 

utilizado por mecanismos como Wake on Lan (WoL). Com isso, nós criamos um sistema 

mais autônomo, o qual é capaz de funcionar em diversas redes sem a necessidade de um 

mecanismo especial para acorda-lo. Isso, foi necessário pois durante o período de 

avaliações o único modo de acordar o sistema era através do RTC, o qual gerava uma 

interrupção externa a partir de um alarme, porém um dos fatores que influenciava era a 

necessidade de acordar o sistema mesmo quando não existisse dados para processar. 

Portanto, a abordagem de uso do RTC será verificada para outros chips e o uso do modo 

“Deep Power Down”, isso para tentar explorar ainda mais a economia de energia. O 

sistema de execução periódica é exibido na  Figura 22 e o algoritmo utilizado pelo 

embarcado é abordado na Figura 23. 
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Figura 22 - Execução Periódica do Algoritmo 
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Figura 23 - Algoritmo para Economizar Energia 

 

 A escolha das variáveis para regressão linear foram: número de bytes e o pior 

tempo entre pacotes. Isso foi utilizado, pois durante as avaliações dessas variáveis foi 

verificada uma relação entre elas. A relação básica é que quanto menor o intervalo entre 

pacotes maior será o número de bytes que chegará em um intervalo predeterminado, que 

no nosso caso foi de 1 segundo. O comportamento citado é exibido como exemplo na 

Figura 25. 
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Figura 24 - Máquina de Estado Para Mínimos Quadrados 

 A máquina de estados exibida na Figura 24 descreve o funcionamento do 

algoritmo dos mínimos quadrados inserido no embarcado. Primeiro nós encontramos os 

coeficientes (angular e linear); após isso é necessário utilizar os valores para Y a partir 

dos valores encontrados e armazenados; no terceiro estado nós estimamos a variância; 

no próximo estado nós fazemos a predição e por fim nós fazemos o teste de hipótese 

para verificar se a relação é valida, isso para rejeitar a hipótese nula.  

 

Figura 25 - Ponto de um Trace Real (Pontos)  e o Modelo Encontrado Através de 

Mínimos Quadrados ( Linhas ) 

 O tipo de relação esperada é a de y = -ax + b. Pois, essa é a relação básica que 

reflete que quando menor o tempo entre pacotes maior será a quantidade de bytes. Nós 
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escolhemos o pior tempo de forma a tentar extrair alguma estimativa considerando os 

piores casos.    

 

4.2.3 Arquitetura EFRAME 

 Nesta seção abordaremos a arquitetura utilizada para desenvolvimento desse 

mestrado. O software desenvolvido pode ser dividido em 5 camadas, porém a fim de 

abordar de uma maneira mais didática nós abordaremos as camadas de 0 a 3. Essas 

camadas foram denominadas para esse trabalho como EFRAME (Embedded FRAME), 

pois esses layers são responsáveis por fornecer a estrutura necessária para o 

desenvolvimento do servidor de nomes embarcado (µEDNS) e são exibidas na Figura 26. 

 

 

Figura 26 - Arquitetura Completa 

  

   

A camada mais interna (Camada 0) é relacionada diretamente com a arquitetura 

utilizada, pois representa o software básico responsável por comunicar e transferir os 

dados provenientes das camadas superiores com a camada de hardware; a segunda 
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camada (Camada 1) é o desenvolvimento de toda a infraestrutura necessária para se 

comunicar em redes Ethernet, logo nessa camada são desenvolvidos protocolos como IP, 

UDP, ARP e ICMP; a próxima camada contém as técnicas utilizadas para diminuir o 

consumo de energia, porém apenas a infraestrutura, ou seja, códigos que dão suporte ao 

uso do PLL ou dos modos de baixo consumo de energia; no próximo layer (Camada 3) o 

algoritmo faz uso das diversas técnicas para diminuição do consumo de energia que 

foram desenvolvidas, ou seja, como explicado em seções anteriores esse algoritmo tem 

como responsabilidade selecionar os mecanismos para economizar energia, isso 

utilizando a camada 3. A última camada (Camada 4) é uma aplicação que foi embarcada 

de forma a provar que é possível ter um serviço que consiga prover confiança e melhorias 

na energia considerando sistemas embarcados bem limitados. Devido a complexidade ela 

é abordada na próxima seção.  

 

 

 

 

 

 

 

  

De forma a fornecer uma visão mais prática do que foi desenvolvido do ponto de 

vista de software e do ponto de vista do protótipo a ser criado, a Figura 27, exibe de 

maneira mais detalhada. Do ponto de vista do hardware (Direita Figura 27) foi utilizado o 

chip DP83848C [48] como camada física, sendo necessário desenvolver o driver  para o 

mesmo sendo exibido como a primeira camada na Figura 27 (Lado Esquerdo); para 

prover o suporte a comunicação em links Ethernet foi utilizado o microcontrolador 

LPC2368 [49] [50], o qual usa como core o ARM7TDMI-S [51], apesar do suporte via 

hardware foi necessário desenvolver o driver para usar essa capacidade, sendo exibido 

como a segunda camada.  

Os layers superiores representam uma pilha de protocolos de uso clássico [52] 

[53] e existe uma quantidade ampla de material incluindo os RFCs que são vitais para o 

desenvolvimento, o primeiro “protocolo” desenvolvido foi o utilizado pela camada MAC 

[18], a qual é responsável por formatar o FRAME utilizado em redes do padrão IEEE 

EthernetEthernetMicrocontroller
LPC2368

Phy
DP83848C

RJ-45

 

 

 

µEDNS 

Driver PHY 

Driver Ethernet 

MAC 

IP 
ARP 

UDP 

Sockets/IO 

DNS 

ICMP 

Figura 27 - Infraestrutura de Software (Esquerda)  e a de Hardware (Direita) 
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802.3, o protocolo ARP [54] foi desenvolvido para que seja possível se comunicar em 

links Ethernet, esse protocolo é essencial para o funcionamento de todo o conjunto.  

Os próximos protocolos desenvolvidos foram o IP e o UDP [50] os quais permitem 

se comunicar através da Internet e são utilizado pela aplicação DNS como base para seu 

funcionamento. A camada de socket só foi desenvolvida para prover mecanismos 

clássicos de programação como as descritas para sistemas *nix, a última camada 

representa o desenvolvimento do DNS, o qual é utilizado e foi desenvolvido para essa 

dissertação [55] [56]. 

4.2.4 Metodologia de Desenvolvimento 

 Para usar o  μEDNS foi necessário o desenvolvimento de uma infraestrutura, a 

qual possui protocolos e interfaces que foram necessárias para tornar possível o uso e o 

funcionamento do servidor de nomes em links que utilizam a interface Ethernet.  

 

 

Figura 28 - Fases de Desenvolvimento 

  

 As fases mostradas na Figura 28 representam os passos utilizados para o 

desenvolvimento da aplicação μEDNS (Phase 4).  Através da figura é possível visualizar 

quatro fases principais, que por sua vez são: “Ethernet Driver Development” foi a fase 

responsável pelo desenvolvimento dos programas básicos, os quais permitem se 

comunicar em links Ethernet e dão suporte aos dispositivos para economia de energia; 

em “Protocol Layers Development” (a segunda fase) foi desenvolvido basicamente cinco 

protocolos, os quais foram exibidos na Figura 27; a próxima fase “Socket and I/O Interface 
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Layer” foi a terceira fase e durante a mesma foi desenvolvido como dito uma interface, a 

qual permite se comunicar com as camadas mais baixas de uma maneira bem básica e 

trivial como as descritas para sistemas *nix, sendo elas basicamente: open, read, write, 

close e para os sockets open_socket, create_socket, close_socket e retrieve sockets 

[19][20]. E na última fase foi desenvolvido  o µEDNS com suporte a recursão, mecanismo 

de timeout e formas para fazer uso de uma memória cache para aumentar o throughput 

do sistema embarcado. Nas próximas seções abordaremos os principais tópicos durante 

do desenvolvimento dessa infraestrutura.  

4.2.5 Driver Camada Física 

 O desenvolvimento do driver para camada física é necessário para colocar o 

sistema no padrão desejado, que no nosso caso é a capacidade de operar utilizando 100 

Mbps na configuração Full Duplex, os passos utilizados estão expostos na Figura 29.  

O primeiro estado está relacionado com o reinicio dos registradores do chip 

DP83848C, isso é feito porque é considerada uma boa prática de desenvolvimento de 

drivers. No segundo estado nós configuramos as opções desejadas que no caso é a de 

operar com 100 Mbps e em modo Full Duplex, essas configurações são enviadas para o 

chip através das interfaces MDC e MDIO, após isso é necessário validar a configuração 

verificando os registradores. O terceiro estado é a configuração dos LEDs do conector 

RJ45, o qual nos informa a capacidade e a configuração do LINK como estado e 

configurações, isso é utilizado apenas para diagnóstico, pois permite verificar se o link 

encontra-se em funcionamento sem a necessidade de nenhuma intervenção via software 

tornando possível para o administrador realizar diagnósticos simples como cabo partido. 

O quinto estado é funcionalmente igual ao terceiro estado, onde é necessário verificar se 

as configurações foram feitas de maneira correta. O último estado é apenas o retorno a 

funcionalidade normal.  

Essa funcionalidade (configuração da camada física) é realizada apenas uma vez 

e na inicialização, não se mostrou interessante alterar o comportamento do transceiver 

durante o funcionamento, porém isso não será descartado em futuras versões.  
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Figura 29 – Driver Da Camada Física - DP83848C 

 

4.2.6 Driver Ethernet 

 O driver para colocar o microcontrolador em links ethernet é uma tarefa mais 

complexa do que a exibida para o driver da chamada física. Para utilizar o periférico 

Ethernet é necessário configurar o DMA, pois dessa forma não é necessário realizar a 

transferência utilizando o core.  

Porém, os microcontroladores possuem uma memória específica para uso da 

ethernet, todas as informações precisam ser escritas nessa memória, visto que o DMA 

não consegue interagir com a memória RAM principal.  

A máquina de estado foi dividida basicamente em 12 estados e é exibida na Figura 

30, onde o primeiro estado realiza o processo de reinicialização do barramento; no 

segundo estado é configurada a interface a ser utilizada entre a camada MAC e camada 

física que no nosso caso foi utilizada RMII, após isso nós configuramos para que o nosso 

sistema funcione com 100Mbps, esses passos devem ser seguidos, caso contrário efeitos 

indesejados poderão surgir; o próximo estado é quando configuramos os descritores tanto 

para a transmissão como para recepção, basicamente de acordo com a errata do 

datasheet esse periférico possui um erro de desenvolvimento e não se deve utilizar mais 

de 3 descritores para o recebimento e 3 descritores para transmissão. Logo, ao total 

foram utilizados 6 descritores com uma capacidade básica de 1500 bytes para cada 

descritor, ou seja, nosso sistema suporta apenas frames com até 1500 bytes. Após isso 

nós configuramos o endereço MAC e esse endereço MAC pode ser qualquer um, porém 

não devem ser os clássicos utilizados em redes como o utilizado para broadcast 

FF:FF:FF:FF:FF:FF.  
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Dando continuidade a configuração é necessário escolher se é desejado utilizar 

full duplex ou half duplex. No nosso caso utilizamos full duplex, a segunda opção que 

configuramos é que nós delegamos ao hardware completar o frame caso ele esteja menor 

do que é definido pelo padrão Ethernet, outra configuração importante delegada para o 

hardware é a adição e a realização do cálculo do checksum através de hardware o que 

diminui o overhead adicionado pelo software; o próximo estado está relacionado com a 

capacidade de adicionar interrupções ao nosso sistema, isso é extremamente importante 

nesse trabalho, pois dessa forma é possível possuir alguma informação sobre a carga do 

sistema, com isso é possível utilizar o algoritmo proposto; no décimo estágio nós 

configuramos quais os eventos serão responsáveis por acordar o sistema, é importante 

observar que o evento de acordar o sistema não implica diretamente em gerar a 

interrupção, pois em algumas ocasiões nós desejamos apenas acordar o sistema e não 

existe a necessidade de realizar nenhuma tarefa além de voltar ao funcionamento normal. 

No último estado nós ligamos o periférico, pois ele já está apto para funcionamento e 

nenhuma configuração além da descrita é necessária.  

 

Figura 30 - Ethernet Driver 
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4.2.7 ARP 

 Para se comunicar através de links ethernet é fundamental o desenvolvimento de 

no mínimo a capacidade de responder a um ARP REQUEST, que não é nada além de 

uma pergunta enviada por outro computador que deseja se comunicar com o nosso 

computador ou embarcado alvo. Para esse projeto, foi implementada essa capacidade, 

caso contrário seria impossível de comunicar nesses links. O processo de pergunta 

funciona basicamente como o descrito na Figura 31. Onde o PC envia um “arp request” 

via broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF, ou seja isso significa que todos os computadores 

conectados ao hub recebem essa pergunta, porém em casos normais apenas um 

responde com o que é chamado de ARP REPLY. O conteúdo básico do “arp reply” diz 

qual o endereço MAC do IP desejado, como dito isso é fundamental, pois em ethernet 

links a comunicação se faz através do endereço MAC.  

EmbarcadoEmbarcado PC PC 

 The PC Broadcasts um
 ARP REQUEST –

Quem possui o IP 10.0.0.2 ? 

ARP REPLY

O IP 10.0.0.2 possui o endereço MAC

 AA:BB:CC:DD:EE:FF

O embarcado recebe a 
requisição e apenas quem 
possuir envia a resposta. 

Com um ARP REPLY
O IP 10.0.0.2 possui o 

endereço MAC
 AA:BB:CC:DD:EE:FF

ARP REQUEST

 Quem possui o IP 10.0.0.02 ? 

Enviar Para FF:FF:FF:FF:FF:FF 

(Broadcast)

 

Figura 31 - Processo Comunicação Utilizando o ARP 

 

4.2.8 Socket e I/O 

Apesar de estarmos utilizando uma aplicação clássica de PC fazendo uso de 

sistemas limitados, não significa que devemos negligenciar em questões de coerência, 

legibilidade, interfaces e estruturas clássicas. Portanto, para esse projeto foi desenvolvida 
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uma interface mínima que permite que a nossa aplicação (Servidor de Nomes) seja 

desenvolvida sem considerar a complexidade das camadas inferiores, a qual é exibida 

pela Figura 32. Para tanto, foi desenvolvida o que chamamos de interface socket e uma 

interface para IO, onde a última (I/O) possui nomes semelhantes com as interfaces 

utilizadas em sistemas *nix.  

 

Int (*read)

Int (*write)

Int (*close) 0x00

Elemento 1 Elemento 2 Elemento ..

Protocol Manager 
Read

Protocol Manager 
Write

UDP

TCP
(Em desenvolvimento)

UDP

TCP
(Em desenvolvimento)

 

Figura 32 - Estrutura Fops 

 No caso da interface sockets, nós utilizamos funções com nomes intuitivos como 

open_socket, close_socket, retrieve_sockets, open_port, close_ports. Basicamente essas 

funções permitiram facilidade no desenvolvimento servidor de nomes. Para questões de 

IO foi utilizada interfaces, as quais tem uma semelhança básica com as descritas em 

sistemas *nix [57] [58] [59] [60] [61]. Sendo elas read, write e close. Dessa forma, é 

possível realizar leitura ou escrita em um socket apenas utilizando os mecanismos 

citados. Internamente no processo de criação de um socket nós fazemos uma associação 

interna entre read, write e closes com as funções internas considerando o protocolo 

selecionado. Nesse protótipo nós possuímos apenas a capacidade de comunicação 

através UDP, porém esse sistema foi desenvolvido para permitir anexar outros protocolos 

como TCP.  
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4.2.9 IP 

 O desenvolvimento do “Internet Protocol” (IP) seguiu os padrões determinados nos 

RFCs designados para o mesmo. Portanto, caso o leitor deseje entender e o que possui o 

protocolo pode ser consultado o RFCs associados ao IP. 

 Neste projeto para escrever o IP uma abordagem de máquina de estados foi 

utilizada, pois permite que outras regiões sejam executadas simultaneamente devido a 

ausência de mecanismos como threads e processos. Logo, no primeiro estado nós 

escrevemos informações básicas relacionadas ao IP como versão do IP, endereço fonte e 

endereço destino. No segundo estado é calculado o “checksum” de todo o conteúdo e 

cabeçalho, isso é importante porque o IP não é um protocolo orientado a conexão, porém 

esse mecanismo fornece alguma credibilidade quando o datagrama é recebido pela 

máquina destino, onde o checksum é verificado.  No terceiro estado o tamanho e o valor 

do checksum são inseridos em suas devidas posições no cabeçalho. Esse processo é 

exibido na Figura 33.  

Escrever 
cabeçalho IP

Calcular 
Checksum do IP

Escrever o 
tamanho total e 

Checksum

 

Figura 33 - Processo para Envio do dados Através da Camada IP 

 Na recepção exibida na Figura 34 o procedimento para tratar o datagrama é um 

pouco mais complexo e possui basicamente 6 estados. O primeiro estado remove o 

cabeçalho do IP e algumas informações são verificadas se o IP corresponde ao IP 

utilizado pelo sistema embarcado, isso é utilizado, pois é possível que o embarcado 

funcione no modo conhecido como “promíscuo”, onde é possível aceitar todos os pacotes 

da rede. No segundo estado é checado o checksum, isso é extremamente importante, 

pois verifica se o pacote sofreu alguma alteração durante a transmissão. No terceiro 

estado é verificada a versão do IP, para esse projeto só foi utilizada a versão IPV4, 

futuras versões irão conter o IPV6. O próximo estado é responsável por verificar qual 

protocolo da camada transporte está na carga últil do IP. Os próximos estados “UDP state 

Machine” e “ICMP state Machine” são outras máquinas de estados que tratam o tipo do 

protocolo. Esses protocolos não serão exibidos, pois é conhecido amplamente.  
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Figura 34 - Recepção De Dados Para IP 

4.2.10 Alteração de Frequência Dinâmica 

 Nesta seção nós abordaremos os mecanismos que permitem melhorar o 

desempenho do mecanismo DFS e como esse mecanismo deve ser utilizado e 

configurado de acordo com o tráfego da rede. 

4.2.10.1 Memory Accelerator Module 

 Considerando as equações ( 46 ) e ( 47 ) extraídas durante o processo de 

avaliação foi necessário utilizar um dispositivo interno, o qual permite melhorar o 

desempenho de acesso a memória flash através da configuração de quantos clocks 

devem ser utilizados caso uma escrita ou leitura seja realizada. Logo, o mecanismo 

responsável por gerenciar a potência dinâmica utiliza esse dispositivo de forma a diminuir 

a quantidade de tempo para esperar por uma resposta e também a necessidade de 

esperar o tempo correto para não existir nenhuma inconsistência com a leitura do dado.  

 Na prática quando a frequência do core aumenta o número de pulsos de clocks a 

serem esperados aumenta, pois o tempo necessário para operações com essa memória 

são diferentes. Na Figura 35 fornecemos um fluxo simples de configuração do MAM.  
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Figura 35 - Fluxo para Configuração do MAM 

 

Neste microcontrolador existem basicamente quatro domínios para acessar a 

memória Flash  considerando o CCLK (clock do core). O primeiro é relacionado com 

frequências abaixo 20 MHz, o segundo é quando  o clock  do core  está entre 20 e 40 

MHz, o terceiro é quando a frequência do core estar entre 40 e 60 MHz e o último cenário 

é quando a frequência é maior que 60 MHz, logo é necessário esperar 4 CCLK para 

acessar a memória. Esse mecanismo foi adicionado para melhorar o throughput  quando 

nenhuma otimização do compilador é utilizada e o código fica na memória flash. Apesar 

da adição desse mecanismo não foi verificado nenhum aumento no consumo de energia. 

4.2.10.2 PLL 

Outro fator que influencia no mecanismo de DFS é a estabilização do PLL, no 

datasheet o algoritmo é explicado em detalhes, porém para esse projeto foi desenvolvido 

uma fórmula que permite a utilização de frequências entre 18 MHz e 72 MHz com passo 

de 1 MHz. Logo, para esse trabalho não é possível utilizar frequências como exemplo: 

18.75 MHz.  
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Figura 36 - Configuração do PLL 

 Para usar o PLL o datasheet do LPC2368 descreve um algoritmo complexo, por 

isso esse algoritmo será explicado aqui de uma forma mais didática, pois ele é 

extremamente fundamental para o mecanismo de alteração de frequência.  

 Inicialmente é necessário desconectar o PLL do barramento. Esse passo é 

extremamente necessário, pois caso isto não seja feito alguns efeitos indesejados podem 

ocorrer como exemplo travamentos; O segundo estado é desligar o periférico PLL, os 

passos precisam ser seguidos da maneira como descrito na Figura 36;O terceiro passo é 

selecionar o circuito oscilador que “alimentará” a frequência do core e de praticamente 

boa parte do circuito interno (não é toda a parte, pois o RTC pode ser alimentado por 

outra fonte); O quarto estado tem como função de selecionar os fatores pelo qual o clock 

fundamental será multiplicado e dividido, essas configurações precisam ser feitas de 

maneira consciente, pois um overclock no sistema não é desejado e nenhuma fonte 

revela o comportamento nesses cenários, portanto isso deve ser evitado e as restrições 

contidas no datasheet precisam ser seguidas; O quinto estado está relacionado a ativação 

do PLL;O sexto estado está relacionado a estabilização do PLL, esse passo precisa ser 

utilizado antes de conectar o PLL ao barramento, caso contrário todos os sistemas que 

usam clock no microcontrolador serão afetados e o comportamento será divergente da 

descrição funcional.  

A estabilização não é instantânea, logo durante esse processo a capacidade de 

processamento é limitada. Após estabilização do PLL é possível conecta-lo ao 

barramento e retornar ao processamento normal.  
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 Para conseguir obter a granularidade de 1 MHz entre as frequências, foi 

necessário desenvolver a fórmula descrita por ( 48 ). Essa fórmula foi desenvolvida 

durante a primeira metade do mestrado e permitiu utilizar o mecanismo de DFS de 

maneira mais autônoma sem a necessidade de inserção de “defines” o que acarretaria na 

diminuição de memória disponível para informações importantes. Como é possível 

visualizar e como já explicado a frequência “F” pode variar entre 18MHz e 72 MHz, com 

valores abaixo de 18 MHz não foi possível estabilizar o PLL em algumas situações. 

Portanto, caso o usuário deseje utilizar a fórmula para frequências inferiores é possível, 

porém não é garantido o funcionamento correto. Essa fórmula pode ser usada nos 

microcontroladores LPC23XX.  

 

           (     ) | (     )        {        |                      ( 48 ) 

 

4.3 Micro Embedded Domain Name System - μEDNS  

 Nesta seção nós forneceremos todas as informações para segunda parte desse 

projeto, o qual consiste no desenvolvimento de um servidor de nomes embarcado, 

utilizando a infraestrutura denominada de EFRAME.  

4.3.1 Proposta 

A principal proposta de desenvolver o μEDNS é para prover uma solução para 

redes que requerem algum tipo de associação entre IPs e nomes provendo dimunição de 

custos com hardware, espaço físico e nergia. Logo, ao invés de utilizar sistemas como 

servidores, os quais geralmente possuem um alto custo e ocupam espaço demasiado, 

este trabalho propõe a solução citada.  Em abordagens clássicas geralmente são 

utilizados dois servidores de nomes por redes, os quais podem estar na mesma 

localização física, ou em outra localização (preferível). Esses dois servidores são 

configurados de forma que exista um mestre e o outro seja escravo. Ou seja, o mestre 

funciona como o principal servidor de nomes respondendo a requisições dos clientes e o 

escravo funciona como um sistema redundante possuindo a cópia dos dados do mestre, e 

sua funcionalidade básica é tomar o lugar do mestre em eventuais falhas do servidor 

principal e a segunda característica é a de prover um balanceamento de carga, dessa 

forma aumentando o throughput e diminuindo a carga do servidor mestre. Na Figura 37 a 

abordagem clássica é mostrada na esquerda e a nossa proposta é apresentada na direita. 
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Foi necessário desenvolver toda uma infraestrutura de drivers e protocolos para possuir o 

serviço relacionado a tradução de nomes em IPs.  

Apesar da abordagem clássica só possuir apenas dois servidores, existem muitos 

casos onde o sistema é redundante e utiliza dezenas de servidores de forma a garantir o 

funcionamento do serviço, pois caso esse servidor pare de funcionar prejuízos podem ser 

gerados, devido à incapacidade de traduzir um nome.  

 

Servidor de Nomes PrincipalServidor de Nomes Principal

Servidor de Nomes EscravoServidor de Nomes Escravo

Servidor HTTPServidor HTTP

Servidor de E-mailServidor de E-mail

Internet

Outros ServidoresOutros Servidores

Servidor HTTPServidor HTTP

Servidor de E-mailServidor de E-mail

Internet

Outros ServidoresOutros Servidores

Abordagem Clássica Abordagem proposta

Servidor de Nomes Principal  - µEDNSServidor de Nomes Principal  - µEDNS

Servidor de Nomes SecundárioServidor de Nomes Secundário

 

Figura 37 - Abordagem Clássica e a Abordagem a ser Utilizada 

4.3.1.1 μEDNS Software 

 Como explicado em seções anteriores um servidor de nomes tem basicamente 

três funcionalidades que são a de resolver, server ou híbrida. Na função de resolver o 

servidor de nomes tem a responsabilidade de traduzir os nomes para IPs para clientes de 

uma “rede específica”. Na configuração de “server”  o DNS funciona fornecendo a 

possibilidade de gerenciar domínios e subdomínios, sendo esse domínio pertencente a 
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determinada empresa ou até um usuário comum. Utilizando a abordagem híbrida o 

servidor de nomes pode funcionar tanto na configuração de “server” ou “resolver”, porém 

para tornar o mecanismo mais gerenciável as duas funcionalidades são utilizadas 

separadamente. Esse trabalho de mestrado fornece as duas abordagens a terceira 

abordagem não é interessante para este ambiente devido a limitações de memória.  

 Um servidor de nomes pode responder a várias perguntas de um cliente. 

Considerando todas as desenvolvidas, entre atuais, experimentais e obsoletas existem 79 

tipos diferentes  [62]. Porém, as principais utilizadas podem ser encontradas em [56], logo 

esse projeto é focado nos tipos de perguntas exibidas na Tabela 2. 

 O mecanismo de pergunta pode operar basicamente de duas maneiras sendo 

elas: modo recursivo ou iterativo, os quais foram abordados na seção de fundamentação 

teórica. As perguntas implementadas foram: A query do tipo “A”, a qual é relacionada por 

traduzir um nome para um IP; a segunda é a query do tipo “NS”, a qual tem o intuito de 

fornecer os nomes dos servidores responsáveis do um domínio e em algumas ocasiões 

são fornecidos também seus IPs, mas isso não é obrigatório; a terceira query  é a 

“CNAME” , a qual permite atribuir um apelido a um servidor; a próxima pergunta é a “MX” 

a qual tem como funcionalidade de fornecer o nome do servidor de e-mail e sua 

preferência na rede; e a última query é a “SOA”, a qual fornece informações sobre um 

domínio como: Quem é a pessoa responsável pelo domínio, e-mail do administrador e 

informações utilizadas para sincronização entre servidores secundários e os principais.   

 μEDNS foi desenvolvido para o ARM7 com basicamente 40KB de memória RAM, 

sendo que 5KB foram utilizados pela memória cache do servidor de nomes, o que 

corresponde a 12.5% da memória. A política utilizada na cache é a “First In First Out” 

(FIFO). O mecanismo de timeout é relacionado a quanto tempo uma pergunta pode 

esperar por uma resposta, caso esse tempo atinja o limite a pergunta é reenviada. Devido 

a limitações de memória μEDNS só pode atender cinco conexões simultâneas, o impacto 

desse número conexões foi avaliado e é discutido nas próximas seções. Durante o 

período de avaliação foi verificado que os primeiros servidores questionados possuíam 

confiança e conseguiam responder aos questionamentos de maneira confiável, portanto 

nessa versão nós não usamos o mecanismo de enviar uma pergunta a múltiplos 

servidores ao mesmo tempo, com isso foi possível diminuir a carga da rede. Outro fator 

importante implementado é a diminuição das respostas enviadas aos clientes, durante o 

período de avaliação foi verificado que as abordagens clássicas enviam respostas não 

questionadas, sendo que em nossa implementação nós só enviamos como resposta o 

que de fato foi questionado armazenando todo o restante em cache. Isso evita um 
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aumento no número de bytes que atravessam a rede. No entanto, se houver a 

necessidade do questionamento não enviado para o cliente a cache do μEDNS será 

consultada e o servidor enviará a resposta.  
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Figura 38 - Máquina de Estado Principal 

 

 O μEDNS foi dividido basicamente em duas máquinas de estado. A máquina 

principal é a exibida na Figura 38 e a segunda, a qual é responsável pelo gerenciamento 

do serviço (DNS) é exibido na Figura 39.  

O primeiro estado prepara todo o sistema limpando a memória, configurando RTC, 

configurando a Ethernet, configurando a camada física, configurando as estruturas e  por 

fim alocando a memória cache; o segundo estado “Receive Frame” tem como 

responsabilidade capturar os dados oriundos da rede e leva-los até as camadas 

superiores, através de várias máquinas de estados que controlam e utilizam os protocolos 

(EFRAME); o terceiro estado tem responsabilidade de checar se alguma resposta já 

existe para uma resposta, tanto do ponto de vista da primeira pergunta como utilização do 

sistema iterativo; o quarto estado “Timeout Management” como já explicado é 

responsável por gerenciar o tempo que uma pergunta pode esperar para receber uma 

mensagem e quantas tentativas podem ser realizadas [63] [64] [65]; o quinto estado é 

responsável por realizar as perguntas realizadas pelos clientes, nós só podemos atender 

3 perguntas simultâneas dos clientes. 

 O estado “Read Answer Socket” é responsável por capturar as respostas do 

processo iterativo e não podem ser utilizados pelos clientes da rede, nessa versão nós só 

temos 2 sockets disponíveis, o que resulta no total de 5 conexões possíveis e 

gerenciáveis ao mesmo tempo. Apesar de a primeira vista esse número parecer pequeno, 

durante as avaliações foi verificado que esse número apresenta bons resultados, pois 

suporta uma carga sem anomalias de um PC sem gerar muitas perdas. O último estado 

“Dns Management”  é responsável pelo gerenciamento das perguntas e respostas e quais 
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caminhos elas devem utilizar para serem tratadas que podem ser: tratamento de 

protocolo, alocação de nós e checagem de nós.  

 

 

Figura 39 - Máquinas de Estados Para Perguntas (A)  e Para Respostas (B) 

 

A máquina de estado mostrada na Figura 39 μEDNS é dividida basicamente em 

duas máquinas de estados: Na esquerda é a máquina de estado responsável pelas 

perguntas e a direita é a máquina de estado por tratar as respostas encontradas a partir 

do mecanismo iterativo, isso quando utilizado na configuração de resolver.  

Um dos principais aspectos dessas máquinas de estado é a checagem do formato 

correto tanto das perguntas como das respostas, o qual requer muito processamento. O 

segundo aspecto é a checagem da memória cache onde é verificado se parte da resposta 

existe, isso é importante, pois diminui o overhead adicionado pelo questionamento 

iterativo. O estado “Save Answer” na máquina de estado “Answer” é um dos mais 

complexos, pois nesse estado nós lidamos diretamente com os protocolos do DNS 

definidos pelo RFC 1035 [56] e RFC 1034 [55] e é onde salvamos as respostas na 

memória do DNS alocando espaço para a resposta. Esse servidor de nomes foi 

desenvolvido para trabalhar em ambientes onde abordagens clássicas são utilizadas, 
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portanto, muito tempo foi gasto no processo de desenvolvimento e depuração sendo 

necessário depurar as abordagens clássicas e verificar como elas interagem com os 

servidores. Apesar dos RFCs fornecerem informações úteis as aplicações sempre 

interagem de maneira mais complexas. Um dos fatores importantes implementados no 

μEDNS é a capacidade de continuar com o mecanismo iterativo mesmo quando exista 

delegação, esse gerenciamento é bastante complexo e por incrível que pareça sempre 

existem servidores mal configurados que podem induzir loops no servidor na configuração 

de resolver, por isso nós limitamos o número de delegações possíveis, pois manter todo o 

caminho percorrido é custoso em questões de memória.  

4.3.1.2 µEDNS  Conexões 

 Como estamos trabalhando com um sistema embarcado e como por definição 

geralmente são dispositivos com recursos limitados para essa versão do µEDNS temos 

limitações no número de conexões simultâneas. Para ser mais claro, nós possuímos 

apenas três conexões que permitem atender 3 requisições simultaneamente. Porém, em 

casos onde a resposta não existe no sistema embarcado é necessário pesquisar através 

da internet o IP relacionado a um nome, isso é devido ao mecanismo de delegação. Ou 

seja, certos domínios delegam para outras empresas a administração dos domínios.   

Para se comunicar com outros servidores o sistema proposto possui apenas 2 

conexões simultâneas, essa configuração está exposta na  Figura 40. Essas limitações 

são abordadas e explicações relacionadas aos problemas que essas limitações podem 

gerar serão abordadas na seção de resultados.  
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Figura 40 - Conexões Disponíveis para Ethernet (Esquerda)  e Internet (Direita) 
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4.3.1.3 Mecanismo de Timeout 

 O mecanismo utilizado pelo μEDNS é basicamente focado em um “round robin”, o 

qual permite reenviar a pergunta quando eventos como perdas ocorrem, sem esse 

mecanismo o buffer ficaria cheio e travado. Para o timeout foi adicionado a capacidade de 

reenvio (retry) de forma a promover mais confiança ao sistema quando perdas ocorrem. O 

número máximo de tentativas é configurado simplesmente através de um “define” dentro 

da aplicação.   

     

Nó de controle
Timeout=...

Retry=...
Pergunta

Primeiro Elemento
Timeout=...

Retry=...
Pergunta

Segundo Elemento
Timeout=...

Retry=...
Pergunta

Terceiro Elemento
Timeout=...

Retry=...
Pergunta

 

Figura 41 - Mecanismo de Timeout 

 O sistema funciona como uma lista ligada simples (Figura 41), mas o problema 

ocorre quando é necessário decrementar desses elementos um “tick”, a forma mais 

básica é percorrendo todos os elementos utilizando o for ou while como estruturas e ir 

decrementando cada elemento um a um, mas fica evidente que essa técnica insere 

overheads desnecessários, os quais acarretam na diminuição do desempenho. Para 

resolver esse problema foi inserido um algoritmo, que usa a característica do próprio 

mecanismo da lista ligada, ou seja, o overhead fica apenas quando o elemento é 

adicionado. O sistema funciona basicamente da seguinte forma: quando é necessário 

inserir um elemento todos elementos da lista são visitados e o valor de timeout  do novo 

nó a ser adicionado é decrementado pelos valores dos nós que já existem na lista, dessa 

maneira como dito o overhead acontece apenas quando uma pergunta ao DNS é 

realizada. Esse comportamento é mostrado na Figura 42. Para cada elemento é checado 

se o elemento pode ser adicionado logo após o elemento que está na lista, isso foi 

desenvolvido para permitir no futuro inserir algum mecanismo de prioridade [66]. Porém, 

outros mecanismos serão necessários para evitar starvation.  

 Quando uma pergunta é respondida o elemento é facilmente removido da lista, 

pois para diminuir o overhead na remoção foi introduzida uma estrutura que faz a 

associação entre a pergunta enviada, socket e o elemento da lista de timeout. Dessa 

forma, é desnecessário procurar o elemento na lista através de procura sequencial.  
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Figura 42 - Adição de Nó (Nova Pergunta) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo  

5 

5 Dados Experimentais 

 

Nesta seção apresentaremos a metodologia de avaliação, a qual explica como foram 

feitas as coletas dos dados, o tratamento e por fim as conclusões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 – Dados Experimentais 99 

 

 

5.1 Metodologia de Avaliação 

 Nesta seção será abordada a metodologia utilizada para avaliar a eficiência dos 

diversos tipos de otimizações através de energia.  

Para coletar os dados foram necessários dois mecanismos o primeiro está 

relacionado ao consumo de energia, o qual  foi feito através do equipamento denominado 

“Watts Up” [67], para aferir as variáveis relacionadas a questões temporais foi utilizado um 

computador com o nome de “bridge” e com um software chamado “tshark” [68] [69], o qual 

permite realizar aquisições de pacotes que trafegam pelo link da rede. Todo o processo 

de aquisição foi realizado com consentimento dos administradores e docentes que 

auxiliaram nesta pesquisa.  

Para realizar e capturar comportamentos de uma rede real traces dos servidores 

do CIn foram adquiridos junto ao suporte do mesmo. Os dados foram fornecidos e todas 

as informações dos usuários foram preservadas. Através dos traces extraídos foi possível 

obter as perguntas (nome), os tipos de perguntas e o devido intervalo entre as perguntas 

para determinado servidor.  

A partir disso, foi desenvolvido um software chamado de “Dns Query Injector”, o 

qual é capaz de inserir perguntas na rede sendo direcionadas para os servidores em 

avaliação.  A Figura 43 exibe o processo montado, onde toda a pergunta direcionada ao 

servidor deve passar pelo computador denominado como Bridge e como já explicado 

armazenando os tempos e as perguntas.  

A “bridge” não tem apenas como função armazenar a pergunta, mas como já 

explicado quando não existe a informação no banco do servidor de nomes ela precisa ser 

pesquisada na Internet, logo esse tipo de informação é armazenada. 
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Figura 43 - Ambiente experimental Para Avaliação 

A partir dos dados coletados utilizando o esquema mostrado na Figura 43, é 

aplicado o processo de tratamento da informação, para isso será utilizado o software de 

tratamento matemático MATLAB, esse software foi escolhido devido a capacidade de 

codificar scripts, gerar gráficos e tratar informações em matriz e devida a quantidade de 

dados extraídos. O fluxo para obtenção das informações como Round Trip Time (RTT) , 

tamanho em bytes da resposta , energia e perdas é abordado na Figura 44. 

O tratamento dos dados é iniciado através da leitura dos arquivos gerados na 

etapa anterior, após essa leitura nós realizamos a remoção de outliers, os quais podem 

influenciar de maneira negativa nos resultados, a técnica escolhida foi através remoção 

de “soft-outliers”, onde se considera o intervalo percentil entre os dados encontrados. O 

principal fator da inserção dos outliers  nas medições foi devido a incapacidade de 

resposta dos servidores em questionamento e aumento nos intervalos do RTT, os outliers 

gerados pelo equipamento de medição de energia é inserido na primeira amostra, 

portanto é necessário a remoção do mesmo. 

Após o tratamento básico, os dados passam por scripts mais específicos, os quais 

permitem gerar de maneira correta os dados. Para a potência nós obtemos a energia 

média por hora e geramos gráfico (anexados), também considerado a energia de um dia 

inteiro, isso é utilizado para comparações entre o desempenho do PC e do embarcado.  
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Figura 44 - Fluxo para Tratamento dos Dados 

 Para descobrir a latência das queries a partir das requisições do cliente é gerada a 

média de tempo entre a pergunta inicial e a resposta final, para obter uma visualização 

mais precisa sobre o tempo das perguntas é utilizado empirical cumulative distribution 

function (ECDF). Para ter uma ideia, o quanto de carga é gerado pelas respostas finais é 

utilizada a média de bytes transmitidos por hora e o gráfico da ECDF, como dito 

anteriormente essa técnica foi utilizada de forma a diminuir a carga da rede onde o 

servidor de nomes está inserido. Por fim, são geradas informações relacionadas com a 

quantidade de perdas que ocorrem por hora durante um dia.  
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5.2 Resultados 

 Nessa seção nós abordaremos os resultados encontrados e os discutiremos. No 

fim de cada conjunto de avaliação nós apresentaremos as conclusões e os pontos fortes 

e os fracos da abordagem utilizada.  

5.2.1  Servidor 1 

 A primeira avaliação foi feita para o servidor 172.17.33.5; Porém foram avaliados 

os seguintes cenários: Regressão 5s, Regressão 10s e PC; Regressão 5s, Regressão 

10s e 18 MHz On-Off; Regressão 5s, Regressão 10s e 72 MHz; 18MHz, 72MHz e PC. A 

comparação entre os cenários apresentados podem ser encontrados no Apêndice  

5.2.1.1 Energia 

 

Para analisar a energia comparamos seis situações, considerando o PC e 

Embarcado funcionando como resolver e server. As informações são apresentadas na 

Figura 45 e Tabela 4. 

 

Figura 45 - Energia para 172.17.33.5 

Através da Figura 45 e Tabela 4 é possível visualizar que o embarcado foi melhor 

em todas alternativas apresentadas. A melhor alternativa para configuração server  foi 

com embarcado funcionando com a regressão executada a cada 10 segundos, isso 
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comparando com PC. A diferença ficou aproximadamente 55.37x. Para configuração 

server o embarcado funcionou melhor com a execução do algoritmo a cada 5 segundos. A 

diferença entre embarcado e PC utilizando a melhor alternativa foi de aproximadamente 

43.32x. 

 

Tabela 4 - Energia para 172.17.33.5 

Configuração 

Modo 

Resolver 

W.h 

Server 

W.h 

5s 26.504319 30.015500 

10s 23.467069 32.532347 

PC 1299.297667 1300.300944 

18 MHz On-Off 31.529722 30.632806 

18 MHz 31.845708 32.049861 

72 MHz 39.416417 37.156264 

 

 

5.2.1.2 Tamanho da Resposta 

  Na comparação da resposta o embarcado foi a melhor considerando todos os 

modos. A visualização da Figura 46 e Tabela 5 revela que todas as propostas para o 

embarcado apresentaram resultados similares. Considerando uma probabilidade de 95% 

vemos que o tamanho da resposta do embarcado é menor que a do PC, com isso vemos 

que o teto do tamanho da resposta do PC é maior que o do embarcado.  



Capítulo 5 – Dados Experimentais 104 

 

 

 

Figura 46 - Tamanho da Resposta Para 172.17.33.5 

Tabela 5 - Tamanho da Resposta Para 172.17.33.5 

Configuração 

Modo 

Resolver 

(Bytes) 

Server 

(Bytes) 

5s 125 115 

10s 125 115 

PC 185 139 

18 MHz On-Off 125 115 

18 MHz 125 115 

72 MHz 125 115 

5.2.1.3 Perdas 

Para analisar as perdas a melhor alternativa foi para o PC. No entanto, vemos que 

para o modo resolver encontramos picos de perdas para 72 MHz e  para 18 MHz On-Off, 

isso se deu pelo fato da indisponibilidade do servidor. Com isso, vemos que todas as 

alternativas para o embarcado ficaram abaixo de 10%. Para o modo server a melhor 

alternativa foi encontrada para o PC, no entanto, todas as perdas ficaram abaixo de 3%. 

Através da Figura 47 é possível visualizar as afirmações realizadas. 
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Figura 47 - Perdas para 172.17.33.5 

5.2.1.4 RTT 

Considerando uma probabilidade de 95% vemos que os valores 

encontrados para o RTT são menores ou iguais que os valores demonstrados na 

Tabela 6. Para todos os modos o PC apresentou resultados melhores, isso pode 

ser verificado na Figura 48. No entanto, para configuração resolver a melhor 

alternativa foi do mecanismo On-Off funcionando a 18 MHz. Para configuração  

em modo server os resultados para o embarcado apresentaram melhoras 

substanciais e a melhor alternativa para o embarcado foi com ele funcionando a 

72 MHz. Logo, para o modo resolver a diferença entre o PC e o embarcado com 

On-Off foi de até 18.86 e para o modo server a diferença foi de 1.73x. Através 

das análises detalhadas é possível visualizar que o resolver teve um pior 

desempenho devido a cache limitada, pois a quantidade de substituições são 

maiores do que no PC. 
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Figura 48 - RTT para 172.17.33.5 

Tabela 6 - RTT para 172.17.33.5 

Configuração 

Modo 

Resolver 

(milissegundos) 

Server 

(milissegundos) 

5s 8.7 1.8 

10s 8.7 1.8 

PC 0.32 0.30 

18 MHz On-Off 5.4 1.8 

18 MHz 7.7 1.9 

72 MHz 3.4 0.52 

 

  As análises para média dos RTTs por hora são apresentados na Figura 49 e 

Tabela 7. Para todos os modos o PC foi melhor. No entanto para o embarcado o melhor 

resultado foi para frequência de 72 MHz. O erro padrão para todas alternativas ficam na 

casa dos microsegundos. Os resultados para a regressão não são melhores, pois nós 

alteramos a frequência de funcionamento de acordo com a carga, logo se temos uma 

carga baixa é esperado que o RTT aumente se ele estiver operando a frequências baixas, 

pois com frequências mais altas mais instruções são executadas. No entanto, como 

mostrado anteriormente esse aumento agrega consumo maior de energia. 
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Figura 49 - Média do RTT para  172.17.33.5 

Tabela 7 - Média do RTT para 172.17.33.5 

Configuração 

Modo 

Resolver 

milisegundos   microsegundos 

Server 

milisegundos   microsegundos 

5s                

10s                

PC                     

18 MHz On-Off                

18 MHz                

72 MHz                 

 

 

5.2.2 Servidor 2 

 

Nesta subseção apresentaremos os resultados encontrados para o segundo 

servidor, o qual possui IP 172.17.33.123. Essa análise é para um servidor com carga 

maior que o anterior. Portanto, foram analisados os seguintes cenários: Regressão 10s, 
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Regressão 20s e PC; Regressão 10s, Regressão 20s e 18 MHz On-Off; Regressão 10s, 

Regressão 20s e 72MHz; 18 MHz On-Off, 72 MHz e PC. A comparação entre os cenários 

apresentados podem ser encontradas no Apêndice.  

5.2.2.1 Energia 

Durante a análise de energia foi verificado que todas as alternativas para todos os 

modos o embarcado foi superior em comparação com PC. Para o modo resolver existe 

uma diferença de até 49.64x entre o embarcado e o PC, sendo que a melhor alternativa 

para o embarcado foi utilizando a configuração 18 MHz On-Off. Considerando o modo 

server foi encontrado que o PC consome 53.13x o que o embarcado consome. Sendo  

que, para esse modo a melhor alternativa foi utilizando o mecanismo On-Off com 

frequência de 18 MHz. Através da Figura 50 e Tabela 8 é possível verificar o que foi 

afirmado.  

 

 

Figura 50 - Energia para 172.17.33.123 
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Tabela 8 - Energia para 172.17.33.123 

Configuração 

Modo 

Resolver 

W.h 

Server 

W.h 

10s 26.574778 25.548250 

20s 27.919819 29.041444 

PC 1280.294444 1278.272181 

18 MHz On-Off 25.794208 24.059097 

72 MHz 37.786944 37.355028 

 

5.2.2.2 Tamanho da Resposta 

Para analisar o tamanho da resposta para o servidor  172.17.33.123 foi verificado 

que o embarcado possui um teto mais baixo que o do PC, isso para todos os modos e 

alternativas. Considerando a probabilidade de 95% foi encontrado os valores 

apresentados na Tabela 9.  

 

Figura 51 - Tamanho da Resposta para 172.17.33.123 
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Tabela 9 - Tamanho da Resposta para 172.17.33.123 

Configuração 

Modo 

Resolver 

(Bytes) 

Server 

(Bytes) 

10s 139 115 

20s 139 115 

PC 263 139 

18 MHz On-Off 139 115 

72 MHz 139 115 

 

5.2.2.3 Perdas 

  Outra variável analisada para o servidor 172.17.33.123 foi a quantidade de perdas. 

E foi verificado que o PC foi melhor em todos os modos e todas as alternativas. No 

entanto, para o modo resolver vemos que a diminuição de perdas ocorreu para as 

alternativas: Regressão 10s e 72 MHz, sendo a mais limitada a alternativa 18 MHz On-

Off, foi verificado que a utilização desse mecanismo apresenta um excesso de perdas 

com cargas maiores. A alternativa de  Regressão 20s foi limitada, pois foi verificado que a 

com cargas maiores é necessário realizar alteração de frequência mais constantemente. 

Para o modo server todas alternativas foram melhores em comparação com o modo 

resolver. Todas as perdas foram menores do que 5%. No entanto, através do pico exibido 

na Figura 52 foi verificado que o pico está relacionado a um ataque de negação de 

serviço chamado DoS. Logo, durante esse ataque o embarcado teve um desempenho 

inferior, porém o funcionamento não foi comprometido e o embarcado manteve-se 

estável. 
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Figura 52 Perdas para 172.17.33.123 

5.2.2.4 RTT 

Para analisar o atraso relacionado ao processo de resolução de nomes nós 

abordamos a ECDF e a média. Para ECDF foi verificado que os valores são 

menores ou iguais aos encontrados na Tabela 10. Para todos os  modos e 

alternativas o PC foi melhor. Porém, para o modo resolver a melhor alternativa 

considerando o embarcado foi para Regressão 10s e o embarcado com frequência 

de 72 MHz.  Para o modo server houve uma melhora substancial e a melhor 

alternativa para o embarcado foi para as alternativas: Regressão 10s, 72 MHZ e 

18 MHz On-Off.  
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Figura 53 - RTT para 172.17.33.123 

 

 

 

 

Tabela 10 - RTT para 172.17.33.123 

Configuração 

Modo 

Resolver 

 

Server 

 

10s 10.4 1.8 

20s 10.5 1.9 

PC 0.33 0.30 

18 MHz On-Off 93.9 1.8 

72 MHz 4.4 0.52 

 

 Para média de cada hora foi verificado que o PC foi a melhor alternativa. No 

entanto, para o embarcado foi verificado que para o mecanismo On-Off com frequência de 
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18 MHz foi o mais limitado, isso para todos os modos e alternativas. Para o modo resolver 

a melhor alternativa foi o embarcado com frequência de 72 MHz e com a Regressão 10s.  

Para o modo server foi verificado uma melhora acentuada para todas alternativas do 

embarcado, sendo as melhores: 72 MHz e Regressão 10s. As afirmativas podem ser 

verificadas através da Figura 54 e Tabela 11.  

 

Figura 54 - Média do RTT para 172.17.33.123 

 

Tabela 11 - Média do RTT para 172.17.33.123 

Configuração 

Modo 

Resolver 

milisegundos   microsegundos 

Server 

milisegundos   microsegundos 

10s               

20s               

PC                   

18 MHz On-Off                 

72 MHz                

 

 



 

Capítulo  

6 

6 Trabalhos Futuros e Conclusões 

 

Nesta seção abordamos o trabalho desenvolvido e expomos algumas dificuldades 

encontradas durante o projeto, para os problemas encontrados fornecemos ideias de 

como sanar do ponto de vista técnica. No entanto, é visto que este trabalho introduz 

novas perguntas que precisam ser respondidas pela comunidade acadêmica. Por fim, 

nós fornecemos os próximos passos para dar continuidade nesse projeto. 
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6.1 Discussão 

 Nesse trabalho através das diversas configurações analisadas vemos que o 

algoritmo utilizado pode influenciar muito no desempenho, os melhores resultados 

considerando tanto para um servidor menos ocupado e outro mais ocupado revelou que a 

realização do algoritmo a cada 10 segundos é a melhor alternativa, considerando RTT, 

perdas, energia e tamanho de resposta.  

Considerando as perdas vemos que o mecanismo de regressão oferece uma 

redução nas perdas considerando operação estática com 18 MHz, o qual oferece o menor 

consumo de energia. No entanto, vemos que para o consumo de energia o embarcado é 

indubitavelmente melhor que o PC. Logo, a alternativa do uso de um embarcado com um 

mecanismo de redução de consumo é extremamente importante e vemos que foi possível 

diminuir o consumo de energia mesmo considerando um microcontrolador ja desenvolvido 

com características low power. Logo, vemos que uma nova classe de embarcados que 

suportam mais “throughput” estão ganhando mercado, principalmente devido ao mercado 

de mobile. Com isso, vemos uma alternativa de utilizar essas técnicas inteligentes nesses 

sistemas mobile que possuem um range de frequência muito maior até GHz e consomem 

mais energia do que o utilizado nesse projeto.  

Um dos principais fatores que revelaram a diminuição do desempenho nesse 

sistema é a cache extremamente reduzida de 5KB e o número de conexões simultâneas 

possíveis. No entanto, apesar de todas as limitações foi revelado o que consideramos um 

ótimo resultado considerando as variáveis como RTT, perdas, tamanho de resposta e 

principalmente a energia.  

Outro fator interessante de sistemas embarcados é a rápida execução e 

preparação do ambiente para funcionamento, com isso, em casos de BUG, uma 

característica básica de sistemas embarcados como WATCHDOG permitem melhorar e  

garantir mais confiança ao sistema, pois esse mecanismo permite a reinicialização do 

embarcado em casos de travamentos. Um exemplo foi o caso de um “BUG” encontrado 

na missão espacial Mars, a qual foi salva pelo uso de um Watchdog [70]. 
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6.2 Trabalhos Futuros 

Considerando os trabalhos futuros vemos basicamente dois esforços a serem 

feitos tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista científico logo os 

distinguimos abaixo.  

 

 Pontos científicos 

o Encontrar um modelo analítico para extrair o ponto ótimo. 

o Utilizar o mecanismo de forma a encontrar o melhor intervalo 

considerando o sistema em ambiente real. Isso é importante para 

permitir a se adaptar automaticamente (Encontrar o intervalo melhor 

para utilização da regressão).  

o Extrair modelo de energia através da carga do sistema. A partir dos 

dados obtidos. Ou seja, através desse modelo podemos encontrar o 

quanto esse sistema vai gastar considerando as técnicas de 

melhoria. 

o Utilizar outros mecanismos inteligentes para alternar entre os 

modos. O sistema foi criado de maneira bem independente do 

seletor de frequência e modos, isso para dar continuidade e 

explorar ao máximo esse campo, com o sistema limitado que temos.  

o Implementar um sistema que a partir de tráfegos anteriores 

permitam escolher a melhor alternativa de forma a fazer uma 

comparação considerando a alternativa ótima.  

o Utilizar esse mecanismo de forma a ser possível nomear sistemas 

como: geladeira, fogão, janela, televisão, para residências 

inteligentes.  

 Pontos técnicos 

o Mudar para big endian, diminui o overhead da mudança de pacotes, 

pois o modo que estamos trabalhando é little endian, no entanto, os 

dados trafegam em big endian. Com isso, melhoraremos o 

throughput. 

o Fazer as transferências utilizando 1 word por vez (32 bits) ao invés 

de 1 half word (16 bits). 

o Implementar mecanismo de gerenciamento de memória de forma a 

explorar o máximo para cache.  
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o Implementar uma ferramenta para permitir o gerenciamento do 

sistema embarcado. 

o  Verificar outros mecanismos de acesso e modificação a cache.  

o Implementar o TCP e o DNSSEC 

o Implementar mais RR.  

o Verificar possíveis ataques de forma a minimizar danos e evitar 

poisoning cache. 

6.3 Contribuições 

Como já dito na seção de discussão vemos uma grande oportunidade para 

continuar a contribuir nesse software tão essencial para o uso da Internet. As 

contribuições atuais estão focadas principalmente no uso consciente dos mecanismos 

que permitem o baixo consumo de energia.  

Outro fator que contribui para academia é o aspecto da inserção de um  sistema 

considerado complexo para ambientes embarcado, o qual permite extrair a predição da 

carga podendo melhorar e tirar vantagens dos mecanismos que propiciam o baixo 

consumo de energia sem haver a necessidade de intervenção do desenvolvedor da 

camada aplicação. 

Por fim, vemos a contribuição do µEDNS, o qual permitiu uma redução de 55x em 

relação ao PC sendo que perdas foram de até 7% em condições normais e que o 

aumento do tempo de resposta pode ser considerado irrelevante principalmente para 

configuração “server”, isso permite que data-centers voltados para configuração e 

gerenciamento de domínios possam diminuir drasticamente o consumo de energia a 

exemplo da akamai. Outro fator importante é que nem sempre a principal característica de 

um servidor de nomes é utilizada (tradução de um  nome para um IP), mas sim como a 

utilização de perguntas relacionada com e-mail.  

6.4 Considerações Finais 

Com o que foi exposto vemos que esse trabalho vai permitir o desenvolvimento de 

outros sistemas, principalmente do ponto de vista de sistemas embarcados. Dado a 

economia atingida e espaço utilizado para o protótipo. Vemos como principal objetivo a 

mudança da abordagem clássica pela abordagem proposta, principalmente após o 

desenvolvimento das características já citadas.  
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 Com isso, vai ser possível diminuir o consumo em data-centers e ambientes onde 

servidores são essenciais. Vale lembrar que apesar da arquitetura básica ser a da 

utilização de um servidor de nomes principal e outro escravo, vemos que na prática vários 

servidores são utilizados para prover redundância e geralmente são conectados de locais 

diferentes e distribuídos. Com isso, no caso de um problema catastrófico será possível 

utilizar o servidor de nomes de outra localidade. 

 Foi apresentado por esse trabalho diversas técnicas para diminuir o consumo de 

energia e os principais valores que revelaram que não basta simplesmente fazer o uso 

dos recursos de energia de maneira trivial. No entanto, é necessário fazer o uso dos 

recursos de maneira “consciente” para evitar a degradação do desempenho, isso foi 

alcançados através das diversas análises realizadas, as quais serviram para ajustar o 

mecanismo inteligente e a infraestrutura.    
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Nesta seção são apresentados o apêndice para os resultados 
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A.1 Resultados 

 Nessa seção nós abordaremos os resultados encontrados e os discutiremos. No 

fim de cada conjunto de avaliação nós apresentaremos as conclusões e os pontos fortes 

e os fracos da abordagem utilizada.  

A.1.1  Servidor 1 

 A primeira avaliação foi feita para o servidor 172.17.33.5; Porém foram avaliados 

os seguintes cenários: 5s,10s e PC; 5s,10s e 18 MHz On-Off; 5s,10s e 72 MHz; 18MHz, 

72MHz e PC. 

A.1.1.1 Avaliação Entre Regressão e PC 

 

Figura 55 -  ECDF  Para o Tamanho Da Resposta 

O gráfico exibido na Figura 55 representa o tamanho da resposta para as 

configurações da regressão para 5s, 10s e PC, o sistema de compressão é utilizado pelo 

sistema embarcado para qualquer frequência. Portanto, através da imagem é possível 

visualizar que com uma probabilidade igual a 95% que o tamanho da resposta seja menor 

que do que os exibidos na Tabela 12. 



Apêndice A 127 

 

 

Tabela 12 - ECDF 5s,10s e PC 

Configuração 

Modo 

Resolver Server 

5s 125 115 

10s 125 115 

PC 185 139 

 

Os resultados revelam que o embarcado para configuração resolver utiliza  até 60 

bytes a menos do que o PC e para configuração server a resposta do embarcado utiliza 

até 24 bytes a menos da resposta do PC. O que corresponde a aproximadamente 32.43% 

e 17.27% da resposta do PC respectivamente. Ou seja, a resposta do PC é até 48%a 

mais do que a resposta do embarcado para configuração resolver e de até 20.87% a mais 

para configuração em server. Outro fator interessante é que o PC trafegou 81% a mais de 

dados do que o embarcado para configuração resolver e para configuração server o valor 

foi de até 23%. 

 

Figura 56 - Comparação Entre o Consumo de Energia do Embarcado e PC  

 Durante a avaliação do consumo de energia foi verificado que o PC consome 

55.36x o que o embarcado consome.  Para configuração em modo server foi encontrado 

que o PC consome 43,32x o que o embarcado consome. 
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Figura  57 - Perdas 

  Durante a avaliação das perdas foi verificado que para configuração “Server” a 

regressão linear mostrou comportamento semelhante. No entanto, para essa configuração 

houve redução nas perdas para avaliação a cada 10 segundos em comparação a  

regressão a cada 5s.  As perdas do embarcado para configuração resolver foi de até 

aproximadamente 6% e para configuração em modo server foram encontradas até 

aproximadamente 3% de perdas. Para o PC não foram encontradas perdas significativas.  

 

Figura 58 - ECDF para RTT 
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 Foi verificado que tanto para configuração “server” como para de resolver as duas 

configurações para o embarcado apresentaram resultados semelhantes, ou seja, o tempo 

de resposta foi bem semelhante. Comparando o embarcado com o PC vemos que na 

configuração de server o desempenho foi muito melhor e vemos que para ambos os 

resultados estão na casa dos milissegundos, o que já é um fator considerável ótimo para 

o embarcado que estamos trabalhando. No entanto, vemos uma melhora no RTT de 

0.0069 milissegundos na configuração server em relação ao resolver para todos os 

modos da regressão. Ou seja, a configuração resolver foi 4.83x mais lenta do que a 

configuração server. Isso pode ser explicado devido as limitações de memória que 

possuímos o que diminui a capacidade da cache e o número de conexões simultâneas.  O 

PC foi aproximadamente 29x melhor para configuração resolver e 9x para configuração 

server. 

 

Tabela 13 - ECDF RTT 5s,10s e PC 

Configuração 

Modo 

Resolver 

(milissegundos) 

Server 

(milissegundos) 

5s 8.7 1.8 

10s 8.7 1.8 

PC 0.32 0.30 

 

 

Figura 59 - Comparação Considerando o RTT 
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  Apesar do gráfico da ECDF fornecer mais informações sobre o comportamento a 

média pode fornecer informações úteis para ver a variação. No gráfico vemos que para 

configuração de resolver em alguns momentos a solução apresentada por nós foi melhor 

do que a alternativa clássica, vale observar que os outliers foram removidos. Para extrair 

as médias só foram considerados os valores de determinada hora, no entanto, para obter 

o gráfico do ECDF foram utilizados dados do dia todo. Logo, na Tabela 14 é fornecida a 

média de todos os RTTs e o erro padrão de cada média, o qual é descrito por 
 

√ 
. , no 

entanto, isso quando conhecemos a variância da população, logo, como não conhecemos 

essa variância nós utilizamos 
 

√ 
, a qual representa a variância da amostra de um dia. 

Comparando a configuração server com a resolver vemos que a primeira é melhor 

aproximadamente 88% para o modo 5s e 105% para 10s.  

Tabela 14 - Média RTT 5s,10s e PC 

Configuração 

Modo 

Resolver 

milisegundos   microsegundos 

Server 

milisegundos   microsegundos 

5s                    

10s                   

PC                     

 

A.1.1.2 Avaliação entre Regressão Linear e Embarcado em 18 

MHz e Mecanismo On-Off 

 

 O mecanismo On-Off é descrito por diminuir o consumo através da remoção de 

tensão e da aplicação de tensão ao chip, no entanto essa técnica aqui foi incrementada 

de forma a possuir “Wake On Arrival” (Woa), ou seja, nós desligamos o chip e o ligamos 

apenas quando chega algum pacote. Foram necessárias 3 medições para encontrar o 

modo mais adequado, pois os modos como: Sleep e Power Down inseriam muitas perdas, 

logo somente o modo “Idle” foi utilizado nesse mecanismo. 
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Figura 60 - ECDF Data Length 5s,10s e 18 MHz On-Off 

 Para avaliação do tamanho da resposta o comportamento foi bastante semelhante 

isso considerando os modos. Com a probabilidade de 95% vemos que os pacotes serão 

menor do que os descritos pela Tabela 15. Foi encontrado que o mecanismo On-Off 

transportou 2.65% e 2.36% a mais de carga do que que o embarcado utilizando 

regressão, isso para configuração resolver e server respectivamente.   

 

Tabela 15 - 5s,10s e 18 MHz On-Off 

Configuração 

Modo 

Resolver Server 

5s 125 125 

10s 125 125 

18 MHz On Off 125 125 
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Figura 61 - Energia 5s,10s e 18 MHz On-Off 

 Durante a avaliação do consumo de energia foi verificado que o mecanismo On-

Off é pior 34% em relação a regressão com 10s. Porém, foi verificado o comportamento 

de diminuição do consumo de energia, esse comportamento está relacionado diretamente 

ao uso da cache e na diminuição da frequência de operação. Para configuração de 

servidor não houve melhoras significativas.  

 

Figura 62 - Perdas 5s,10s e 18 MHz On-Off 
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 Durante as avaliações das perdas foi verificado que o mecanismo On-Off teve uma 

grande quantidade de perdas, porém após análise do trace foi verificado que servidor 

questionado pelo nosso embarcado não respondeu as perguntas. No entanto, as perdas 

em uma sua maioria foi menor que 6%. Para a configuração “server” as perdas para 18 

MHz foram menores do que o uso do algoritmo. Isso se deve pelo fator de utilizarmos os 

estados de baixo consumo como sleep e power down, o que agrega o overhead 

aumentando as perdas.   

 

Figura 63 - ECDF RTT 5s,10s e 18 MHz On-Off 

 

 Os resultados para o servidor analisado mostram que tanto para o mecanismo de 

otimização quanto para frequência de 18 MHz utilizando On-Off temos praticamente o 

mesmo RTT. Os resultados para o RTT foram semelhantes também e são abordados na 

Figura 63, onde com uma probabilidade de 95% vemos que o RTT é menor do que 

descrito na Tabela 16. Diante da tabela vemos que o RTT para o mecanismo de 

regressão foi maior do que o mecanismo On-Off isso pode ser explicado devido a 

utilização dos modos de baixo consumo que agregam o overhead durante o tempo de 
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“standby”.  No entanto, vemos que para configuração em “server” o mesmo RTT é obtido 

para todas alternativas revelando que não houve degradação do desempenho.  

  

Tabela 16 - ECDF 5s,10s e 18 MHz On-Off 

Configuração 

Modo 

Resolver 

(milissegundos) 

Server 

(milissegundos) 

5s 8.7 1.8 

10s 8.7 1.8 

18 MHz On Off 5.4 1.8 

 

 

Figura 64 - RTT MEAN - 5s,10s e 18 MHz On-Off 

Tabela 17 - RTT Mean 5s, 10s e 18 MHz On-Off 

Configuração 

Modo 

Resolver 

milisegundos   microsegundos 

Server 

milisegundos   microsegundos 

5s         0          

10s                    

18 MHz On Off                    

 

Através da Tabela 17 são exibidas as médias dos RTTs e foi verificado que em alguns 

casos a técnica de On-Off se apresenta melhor do que a regressão. No entanto, vemos 
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que para configuração server resultados semelhantes foram encontrados considerando o 

que é mais interessante é que o erro padrão é muito pequeno, revelando uma variação 

muito pequena.  

A.1.1.3 Avaliação Regressão e Embarcado em 72 MHz  

 Nesta seção abordaremos a avaliação entre o embarcado com a otimização e o 

embarcado operando a 72 MHz.  

 

Figura 65 - Data 5s, 10s e 72 MHz 

Assim, como para as outras avaliações considerando o embarcado os valores para 

as respostas foram bastante semelhantes. Como explicado anteriormente, isso ocorre 

pois o mecanismo de compactação é utilizado por todos os modos de operação 

independente da frequência, configuração ou modo de operação.  

Tabela 18 - Data Length 5s, 10s e 72 MHz 

Configuração 

Modo 

Resolver Server 

5s 125 115 

10s 125 115 

72 MHz 125 115 
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Durante a avaliação da energia foi verificado uma redução no consumo de energia 

da regressão em 5s, isso é referente a comutação da frequência para um valor mais 

baixo. A regressão com 10s apresenta um valor quase que constante refletindo que não 

houve muitas alterações no comportamento da frequência e no uso dos estados de baixo 

consumo de energia, isso para média da hora, pois caso todos os dados fossem plotados 

poderia dificultar a leitura dos gráficos. No entanto, para o cálculo da energia foi 

considerado todos os pontos (86400)  e foi encontrado que para configuração resolver 

que o embarcado operando a 72 MHz consume 68% a mais que o embarcado com a 

regressão e para configuração em modo server o embarcado operando a 72 MHz 

consome aproximadamente 24% a mais do que a regressão. Os valores são exibidos na 

Figura 66. 

 

Figura 66 - Energia 5s,10s e 72 MHz 
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Figura 67 - Perdas 5s,10s e 72 MHz 

 Na Figura 67 vemos que na configuração resolver todas as técnicas possuem 

perdas semelhantes geralmente menores que 6%, no entanto algumas perdas obtiveram 

mais de 50% para 72 MHz, na configuração de resolver, isso ocorreu pelo simples fato de 

o servidor em questionamento não responder as perguntas gerando perdas, e como não 

existiam informações na cache houve uma grande quantidade de perdas, nós não 

obtivemos 100% pois nossa política é de preservar a cache. Durante a avaliação na 

configuração de servidor vemos que o número de perdas foi bem menor, isso pelo fato de 

que quanto maior a frequência maior será o throughput. 
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Figura 68 - ECDF RTT 5s,10s e 72 MHz 

Para  o gráfico da ECDF considerando o RTT vemos, que para configuração de 

resolver e server os valores são semelhantes, no entanto houve uma melhora quando 

utilizado 72 MHz, isso é um reflexo de que estávamos operando a frequências mais 

baixas em boa parte do tempo. Através da Figura 68 vemos que para todas as 

configurações o embarcado operando a 72 MHz foi melhor, também foi verificado que 

existe uma melhoria comparando o server com resolver.  

 

 

Tabela 19 - ECDF RTT 5s, 10s e 72 MHz 

Configuração 

Modo 

Resolver 

(milisegundos) 

Server 

(milisegundos) 

5s 8.7 1.8 

10s 8.7 1.8 

72 MHz 3.4 0.52 
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Figura 69 - RTT Mean -  5s,10s e 72 MHz 

 Utilizando o gráfico das médias dos RTTs exibido na Figura 69 vemos que ela 

variou muito para configuração em “Resolver”. No entanto, para configuração de “server” 

vemos que em todo o tempo o RTT para 72 MHz foi melhor. Considerando a média de um 

dia vemos que para configuração resolver o embarcado foi melhor aproximadamente 2x 

em comparação com embarcado trabalhando com a regressão e para configuração em 

modo server vemos uma melhora substancial para o RTT, isso revela que trabalhamos 

com frequências baixas na maioria do intervalo de uma hora. Através dos valores 

encontrados e mostrados na Tabela 20 vemos que o erro padrão é muito menor que 1% 

para todos os valores.  

Tabela 20 - RTT MEAN - 5s, 10s e 72 MHz 

Configuração 

Modo 

Resolver 

milisegundos   microsegundos 

Server 

milisegundos   microsegundos 

5s                    

10s                    

72 MHz                   
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A.1.1.4 Avaliação do Embarcado em 18 MHz e 72 MHz sem 

otimização com PC 

 

 Nesta seção avaliamos o embarcado com 18 MHz, 72 MHz e o  PC  considerando  

a configuração “Server” e “Resolver”.  

 

Figura 70 - ECDF Data 18 MHz,72 MHz e PC 

 O tamanho da resposta apresenta os valores semelhantes para 18 e 72 MHz tanto 

para configuração em modo resolver como para configuração em modo server.  No 

entanto, vemos que em ambas as abordagens o embarcado foi melhor que o PC, ou seja, 

houve uma diminuição do tráfego da rede considerando as respostas. Os valores 

encontrados revelam que com uma probabilidade de 95% os valores podem ser menores 

ou iguais aos  mostrados na Tabela 21. No entanto, foi verificado que ao longo de um dia 

o PC envia até 78.34% de dados a mais do que o embarcado para configuração resolver 

e para configuração server o valor encontrado foi de 20.70%.  
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Tabela 21 - ECDF 18 MHz, 72 MHz e PC 

Configuração 

Modo 

Resolver Server 

18 MHz 125 115 

72 MHz 125 115 

PC 185 139 

 

 

Figura 71 - Energia 18 MHz, 72 MHz com PC 

 Vemos no gráfico exposto na Figura 71 que assim como as avaliações anteriores 

para energia o embarcado é melhor em todos os casos. Foi verificado que para 

configuração em resolver o pior valor encontrado foi para o PC onde ele consome até 

40,80x o que o embarcado consome e para configuração server foi verificado que o PC 

consome 40,57x do que o embarcado consome. Por fim, foi verificado um consumo menor 

para o embarcado operando a 18 MHz do que em 72 MHz, isso para todas as alternativas 

sendo os valores encontrados de 23,77%(resolver) e 15,93%(server) a mais para 

frequência de 72 MHz comparando com que o embarcado operando em 18 MHz.   
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Figura 72 - Perdas 18MHz, 72 MHz e PC 

 Durante as avaliações foi verificado que o embarcado atingiu valores muito bons 

para diminuição das perdas, isso para a configuração em modo ”server” e “resolver”. No 

entanto, foi verificado uma perda de mais de 50% na hora 11 na configuraração do 

resolver, isso para 72 MHz. O comportamento anômalo foi ocasionado pela incapacidade 

de resposta do servidor em questionamento. Apesar de não ser um comportamento 

constante e normalmente é retirado durante a exposição dos resultados decidimos deixar 

em evidência para discutir esse comportamento. No entanto, vemos que para a maioria 

dos resultados da configuração resolver os valores foram inferiores a 5% e para 

configuração em “server” as perdas ainda foram menores que 1.2%. As perdas ocorrem 

mais no modo resolver, pois a limitação na cache faz com que exista mais 

questionamento na rede, o que ocasiona em uma ocupação por um tempo maior dos 

sockets, rejeitando novas perguntas.  
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Figura 73 - RTT ECDF - 18 MHz, 72 MHz com PC 

 Durante as avaliações foi verificado que para configuração “server” o embarcado 

apresenta resultados muito bons para o RTT, isso considerando o uso de 72 MHz, através 

da Figura 73 vemos que os valores são bastante próximos. A Tabela 22 mostra os valores 

encontrados para o RTT considerando uma probabilidade de 95%. Ou seja, com uma 

probabilidade de 95% os valores encontrados podem ser menores ou iguais aos 

mostrados na tabela. 

  

Tabela 22 - ECDF RTT - 18 MHz, 72 MHz e PC 

Configuração 

Modo 

Resolver 

milisegundos 

Server 

milisegundos 

18 MHz 7.70 1.90 

72 MHz 3.40 0.52 

PC 0.32 0.29 
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Figura 74 - RTT MEAN - 18MHz,72 MHz com PC 

Através do gráfico da média dos “RTTs” Figura 74 vemos que a configuração 

resolver sofre mais variação do que a configuração server. No entanto, vemos os  valores 

são bem mais distribuídos e existem casos até que o embarcado é melhor que PC, mas 

considerando a análise de um dia através da média vemos que o PC foi o melhor para 

todas alternativas, isso é abordado na Tabela 23, porém vemos que para configuração 

“server” o RTT do embarcado operando a frequência de 72 MHz é apenas 2x pior, isso 

revela que de fato podemos utilizar o embarcado como servidor embarcado.  

 

Tabela 23 - RTT Mean 18 MHz, 72 MHz e PC 

Configuração 

Modo 

Resolver 

milisegundos   microsegundos 

Server 

milisegundos   microsegundos 

18 MHz                    

72 MHz                    

PC                    

 

A análise do primeiro servidor considerou vários cenários de forma a avaliar a 

viabilidade da utilização do embarcado como um servidor embarcado, o qual permite 

economia de energia através de regressão. Logo, diante de todos os cenários a melhor 

alternativa com mais pontos positivos é do uso da regressão linear a cada 5 segundos 

para configuração server. No entanto, isso não limita o embarcado de ser utilizado como 

resolver, pois os valores encontrados para energia foram substancialmente menores do 
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que o consumo de um PC e a utilização dos recursos foi feita de maneira mais consciente 

assim como evidenciaram os resultados mostrados para esse servidor.  

A.1.2 Servidor 2 

Nesta subseção apresentaremos os resultados encontrados para o segundo 

servidor, o qual possui IP 172.17.33.123. Essa análise é para um servidor com carga 

maior que o anterior. Portanto, foram analisados os seguintes cenários: 10s, 20s e PC; 

10s, 20s e 18 MHz On-Off; 10s, 20s e 72MHz; 18 MHz On-Off, 72 MHz e PC. 

A.1.2.1 Avaliação Entre Regressão e PC 

 

Figura 75 - ECDF Data Length 10s, 20s e PC 

Durante a avaliação do tamanho de bytes utilizado nas respostas foi verificado que 

o BIND insere uma quantidade demasiada de dados, os quais não são requisitados pelo 

cliente e isso fica evidente através da Figura 75 e considerando uma probabilidade de 

95% foi encontrado que o tamanho da resposta é menor ou igual aos encontrados na 

Tabela 24. E foi verificado que o PC enviou 72.24% e 28.81% a mais de bytes durante um 

dia em comparação com embarcado, isso para configuração “resolver” e “server” 

respectivamente.  

 

Tabela 24 - ECDF Data Length 10s, 20s e PC 

Configuração 

Modo 

Resolver Server 

10s 139 115 

20s 139 115 

PC 263 139 
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Durante a avaliação do consumo de energia foi verificado que para todas as 

avaliações o embarcado apresentou o melhor resultado para a energia e foi revelado que 

o PC consome 48.17x o que o embarcado consome na configuração resolver. E para a 

configuração em modo “server” o consumo ainda foi maior de aproximadamente 50x. 

 

Figura 76 - Energia 10s, 20s e PC 

 

Figura 77 - Perdas 10s, 20s e PC 

Durante a avaliação das perdas, foi verificado que para configuração resolver 

houve uma grande quantidade de perdas para regressão a cada 20 segundos, no entanto, 



Apêndice A 147 

 

 

para o uso do algoritmo do algoritmo a cada 10 segundo as perdas foram menores. Isso 

pode ser explicado pois foi verificado uma maior variação da carga durante 20 segundos 

do que 10 segundos, ou seja o embarcado ficou tempo demasiado em um estado de 

baixo “throughput” gerando mais perdas.  

Para configuração em modo server, todas as alternativas foram boas, outro fator 

que influencia nas perdas é a quantidade de sockets disponíveis e o tamanho da cache. 

Para ambos as medições foi verificado uma grande perdas por volta da hora 17, a análise 

do trace revelou que esse comportamento foi causado por um ataque denominado DoS 

(Denial of Service) ou DDoS (Distributed Denial of Service), onde o atacante envia uma 

grande quantidade de perguntas para o servidor durante um tempo muito curto, a ideia 

por trás desse ataque é enviar uma quantidade muito grande de perguntas para tentar 

travar o sistema ou fazer com que ele pare simplesmente de responder as perguntas, com 

isso, o serviço é comprometido. Apesar de no momento do ataque ter ocorrido um grande 

número de perdas o nosso sistema continuou o seu funcionamento normalmente. O 

comportamento foi inserido devido a necessidade de analisar a resposta durante essas 

situações. 

 

Figura 78 - ECDF RTT 10s, 20s e PC 
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Tabela 25 - ECDF RTT 10s, 20s e PC 

Configuração 

Modo 

Resolver 

milisegundos 

Server 

milisegundos 

10s 10.4 1.8 

20s 10.7 1.9 

PC 0.3 0.3 

 

Para avaliação do RTT foi verificado que a configuração em resolver obteve 

intervalos semelhantes tanto para regressão em 10s e regressão em 20s. No entanto, 

para avaliação em modo “server” foi verificado melhores resultados, ou seja, uma 

diminuição de aproximadamente 10x. No entanto, vemos que para todas as alternativas o 

PC foi melhor a diferença entre o embarcado em modo resolver foi de 35x e para o modo 

server esse valor foi de  6.78x.  

 

 

Figura 79- RTT MÉDIA - 10s, 20s e PC 
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Quando fazemos a análise do RTT utilizando a média para cada hora, vemos que 

para configuração em modo resolver os resultados revelam um comportamento melhor 

para a configuração em modo 10s e PC. No entanto, vemos que para configuração em 

server os resultados ainda são melhores, pois estão todos na casa dos milissegundos e 

são mostrados na Figura 79 . E valores encontrados para a média de um dia e o erro 

padrão são mostrados na Tabela 26. Vemos que todos os erros são pequenos por volta 

de microssegundos. E vemos também uma redução acentuada comparado a 

configuração resolver e server, isso para o embarcado.  

 

Tabela 26 MÉDIA RTT - 10s, 20s e PC 

Configuração 

Modo 

Resolver 

(milisegundos   microsegundos) 

Server 

(milisegundos   microsegundos) 

10s                   

20s                   

PC                    

 

A.1.2.2 Avaliação entre Regressão Linear e Embarcado em 18 

MHz e Mecanismo On-Off 

 

Nesta seção nós avaliamos a regressão linear e a otimização utilizando 

mecanismo On-Off.  

 

Figura 80 -ECDF Data Length - 10s, 20s e 18 MHz On Off 
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Para avaliação do tamanho da resposta foi verificado que o embarcado possui o 

mesmo tamanho de resposta para todas as alternativas, logo, nessa configuração não é 

visível melhoramentos entre as alternativas, isso pode ser verificado através da Figura 80. 

Com uma probabilidade de 95 % é os valores serão menores ou iguais aos mostrados na 

Tabela 27. 

 

Tabela 27 - ECDF Data Length 10s, 20s e 18 MHz On Off 

Configuração 

Modo 

Resolver Server 

10s 139 115 

20s 139 115 

18 MHz On Off 139 115 

 

 

Figura 81 Energia - 10s, 20s e 18 MHz On Off 
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Para análise da energia na configuração de resolver não foram encontradas 

diferenças significativas para os modos testados. No entanto, para configuração em modo 

server foi verificado uma piora para análise de regressão em 20s de 20%. Isso pode ser 

verificado através dos valores expostos na Figura 82. Para computar toda a energia foram 

considerados todos os pontos exceto os outliers.  

 

Figura 82 - Perdas 10s, 20s e 18 MHz On Off 

Para análise das perdas foi verificado que para o mecanismo de On-Off em 18 

MHz as perdas são maiores, a única anomalia detectada foi na hora 17 onde como 

explicado na seção anterior é considerado um ataque DoS. Para configuração em modo 

server, vemos que toda as alternativas obtiveram perdas inferiores a 5%, nessa 

configuração as perdas são menores devido ao fato dos dados existirem na cache. 

Porém, para todas as alternativas as perdas foram menores para a regressão 

desconsiderando o outlier provocado pelo DoS. O que foi dito pode ser visto na Figura 82. 
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Figura 83 - ECDF RTT 10s, 20s e 18 MHz On-Off 

 

Considerando o RTT vemos que considerando uma probabilidade de 95% os 

resultados são melhores para regressão em 10s e 20s e isso significa que o tempo entre 

a pergunta e a resposta é menor. Para configuração em modo server foi verificado que os 

resultados são bastantes semelhantes, ou seja, o embarcado foi no mínimo igual ao 

mecanismo de “On Off”. Um acréscimo na configuração de resolver é devido a carga no 

resolver que é maior que a do server, pois na configuração server nós requisitamos a 

resposta a outros servidores. Logo, com uma probabilidade de 95% os resultados serão 

menores ou iguais aos mostrados na Tabela 28. 

 

Tabela 28 - ECDF RTT  10s, 20s e 18 MHz On-Off 

Configuração 

Modo 

Resolver Server 

10s 10.4 1.8 

20s 10.7 1.9 

18 MHz On Off 93.9 1.8 

 

Na configuração em modo resolver, analisando a média vemos que o pior 

resultado foi para o mecanismo On-Off em 18 MHz, isso é devido ao fato de que nessa 

configuração é necessário realizar mais processamento, e fazendo utilização da 

regressão linear nós conseguimos alterar a frequência do sistema. Na configuração 

“server” não foi verificado nenhuma melhoria significativa, essas informações são 

mostradas através da Tabela 28 e através da Figura 84 vemos que a média do RTT para 
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o embarcado com mecanismo on-off é 264% a mais do que a média para regressão em 

10s e para configuração server  nenhum   

 

Figura 84 - RTT Mean 10s, 20s e 18 MHz On Off 

 

Tabela 29 - Média RTT - 10s, 20s e 18 MHz On-Off 

Configuração 

Modo 

Resolver 

(milisegundos   microsegundos) 

Server 

(milisegundos   microsegundos) 

10s                   

20s                   

18 MHz On Off                    

A.1.2.3 Avaliação Regressão e Embarcado em 72 MHz  

 

Nesta seção abordaremos a comparação entre a técnica de regressão linear 

para 10 segundos, 20 segundos e o embarcado com frequência estática de 72 

MHz. A primeira análise é através do gráfico ECDF onde verificamos que todas 

alternativas apresentam o mesmo resultado e nenhuma melhoria foi atingida 

considerando essa variável. Isso é visível através da Figura 85. 



Apêndice A 154 

 

 

 

Figura 85 - Data Length ECDF - 10s, 20s e 72 MHz 

Em ambas as configurações foi verificado o mesmo comportamento para todas as 

alternativas. Portanto, com uma probabilidade de 95% foi encontrado que o RTT que as 

respostas são menores ou iguais aos valores exibidos na Tabela 30. 

Tabela 30 - Data length ECDF - 10s, 20s e 72 MHz 

Configuração 

Modo 

Resolver Server 

10s 139 115 

20s 139 115 

72 MHz 139 115 
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Figura 86 - Energia 10s, 20s e 72 MHz 

Considerando o consumo de energia vemos que a operação em 72MHz é maior 

42% do que a regressão isso para configuração resolver e vemos que para configuração 

em modo “server” existe consumo a mais de 46%. Essa piora é devido a utilização 

estática da frequência, pois existem intervalos que não é necessário utilizar a frequência 

em capacidade máxima e devido a potência dinâmica de 72 MHz ser a mais alta.  
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Figura 87 - Perdas 10s, 20s e 72 MHz 

 

Para análise das perdas vemos que para a configuração de resolver a regressão 

em 20s obteve o pior resultado, vemos que isso é devido a necessidade de modificar a 

frequência em intervalos maiores, pois a carga muda significativamente em intervalos de 

20 segundos. Para configuração em modo server os resultados são bem semelhantes e 

vemos que todas alternativas apresentam resultados menores que 10%, exceto durante o 

momento do ataque DoS.  
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Figura 88 - ECDF RTT 10s, 20s e 72 MHz 

Para análise do RTT vemos que trabalhar com frequência estática de 72 MHz foi 

melhor para todas alternativas, isso pode ser visualizado através da Figura 88. O mesmo 

foi verificado para configuração em server. Com uma probabilidade de 95% foi encontrado 

valores menores ou iguais aos RTTs mostrados na Tabela 31. 

 

Tabela 31 - ECDF RTT 10s, 20s e 72 MHz 

Configuração 

Modo 

Resolver 

milisegundos 

Server 

milisegundos 

10s 10.4 1.8 

20s 10.7 1.9 

72 MHz 4.4 0.52 
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Figura 89 RTT MÉDIA 10s, 20s e 72 MHz 

  Para análise da média considerando o intervalo de uma hora, vemos que para 

configuração resolver a regressão com 20s apresentou resultados piores por 

aproximadamente 17 horas. No entanto, para configuração em modo server o melhor 

resultado foi através para 72 MHz. Isso é devido ao fato de a regressão operar em 

frequências variadas durante o intervalo analisado e fazer uso mais consciente dos 

recursos.  Os resultados encontrados para as médias durante um dia são mostrados na 

Tabela 32 e o erro padrão para cada média.  

 

Tabela 32 - RTT MÉDIA 10s, 20s e 72 MHz 

Configuração 

Modo 

Resolver 

(milisegundos   microsegundos) 

Server 

(milisegundos   microsegundos) 

10s                   

20s                   

72 MHz                    
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A.1.2.4 Avaliação do Embarcado em 18 MHz On Off e 72 MHz com 

PC 

 

Figura 90 -ECDF Data Length   18 MHz On Off, 72 MHz e PC 

Para esta análise considerando o tamanho da resposta foi verificado que para 

todas as alternativas utilizando o embarcado os resultados foram melhores, pois essa 

característica é independente da utilização da regressão linear e devido a redução de 

informações enviadas aos clientes. Portanto, para uma probabilidade de 95% os valores 

para o tamanho da resposta são menores ou iguais aos valores mostrados Tabela 33. 

 

Tabela 33 ECDF Data Length - 18 MHz On Off, 72 MHz e PC 

Configuração 

Modo 

Resolver Server 

18 MHz On Off 139 115 

72 MHz 139 115 

PC 263 139 
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Figura 91 Energia 18 MHz On-Off, 72 MHz e PC 

Para análise do consumo de energia vemos que para todas alternativas o 

embarcado é melhor, isso considerando a máxima frequência do embarcado e a mínima 

com mecanismo de otimização On-Off. Sendo que para configuração resolver o PC 

consumiu  49.63x o valor consumido pelo embarcado em 18 MHz e utilizando on-off  e 

para configuração server o PC foi pior aproximadamente 53x.  
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Figura 92 - Perdas 18 MHz On-Off 72 MHz e PC 

Considerando as perdas vemos que o melhor resultado foi para o PC, e o pior 

resultado foi para o mecanismo On-Off. No entanto, para configuração em modo server 

vemos que todas as alternativas foram menores que 10%, no entanto, considerando o PC 

vemos que ele obteve o melhor desempenho.  

 

 

Figura 93 ECDF RTT 18 MHz On-Off, 72 MHz e PC 

Considerando o RTT vemos que o embarcado se mostrou limitado em 

comparação com PC considerando essa variável, no entanto, vemos que para todas as 

alternativas os dados estão por volta de alguns milissegundos, o que representa um valor 

não percebido do ponto de vista do cliente. No entanto, para a configuração “Server” 
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vemos que resultados foram melhores para o embarcado operando a 72 MHz e vemos 

que o PC é 2x mais rápido que embarcado para essa última configuração, isso pode ser 

visualizado através da Figura 93 e da Tabela 34. 

Tabela 34 ECDF RTT 18 MHz On Off, 72 MHz e PC 

Configuração 

Modo 

Resolver 

milisegundos 

Server 

milisegundos 

18 MHz On Off 93.9 1.8 

72 MHz 4.40 0.52 

PC 0.30 0.28 

 

 

 

Figura 94 RTT MÉDIA - 18 MHz On Off, 72 MHz e PC 

 

Através da média do RTT por hora vemos que para configuração em resolver os melhores 

resultados são para o PC e 72 MHz. No entanto, para configuração em modo server 

vemos uma melhoria acentuada para o embarcado operando com mecanismo On-Off, 

isso pode ser visualizado através da Figura 94 e  na Tabela 35 onde a média de um dia é 

apresentada e o respectivo erro padrão para cada média.  
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Tabela 35 - RTT MÉDIA 18 MHz On Off, 72 MHz e PC 

Configuração 

Modo 

Resolver 

(milisegundos   microsegundos) 

Server 

(milisegundos   microsegundos) 

18 MHz On Off                   

72 MHz                    

PC                     

 


