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Desafios 

 

 

“É muito melhor lançar-se em busca de conquistas grandiosas, 

mesmo expondo-se ao fracasso, do que alinhar-se com os 

pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem muito, 

porque vivem numa penumbra cinzenta, onde não conhecem 

nem vitória, nem derrota.” (Theodore Roosevelt) 



RESUMO 
 

 Desde o ano de 2007, o número de Access Point (AP´s) vendido vem batendo 

recorde. Em 2009, foram produzidos cerca de 50 milhões de novos AP´s; em 2013,a marca 

chegou a 161 milhões, podendo atingir a marca de 171,5 milhões no fim de 2019.  Esse 

aumento está relacionado com a popularização de dispositivos que utilizam as redes sem 

fio, como os smartphones, notebooks, sensores etc. A capacidade computacionaldestes 

dispositivos e os serviços disponibilizados na web exigem cada vez mais da infraestrutura de 

rede sem fio, o que causa um aumento significativo no fluxo de dados e, consequentemente, 

no consumo de energia. Alguns trabalhos relacionados que propõem formas de otimizar o 

consumo e desempenho em redes sem fio se restringem ao uso de simuladores ou mesmo 

modelos construídos através de dados simulados. Contudo, identificamos que nem sempre 

essas propostas obtêm êxito quando mapeadas para um ambiente real, podendo apresentar 

resultados que não condiz com a realidade, real consumo e desempenho dos AP´s. Nesse 

sentido, decidimos realizar uma análise exploratória partindo de duas variáveis que podem 

representar o desempenho das redes sem fio: Throughtpute consumo de energia, onde 

foram representadas a partir da relação proporcionada da carga gerada 

pelosprotocolos TCP, UDPe modos de transmissão RX e TX. Para obtenção dos dados, 

um Testbed foi montado. A infraestrutura que compôs o Testbed foi montada através 

de 9 AP´s de modelos diferentes, geradores de tráfego, monitor tráfego e consumo de 

energia. Após a realização da coleta de dados, uma análise foi realizada. A partir dos 

resultados, é possível afirmar com precisão o impacto no consumo e desempenho 

proporcionado por protocolos da camada de transporte nos diferentes modos de transmissão 

dos AP´sde baixo custo. Os resultados obtidos mostram que apesar dos segmentos TCP e 

UDPtransitarem pelas camadas de Internet e acesso à rede(TCP/IP) como carga 

útil(encapsulada), é possível identificar uma possível sensibilidade dos modos RX e TX, 

impactando de forma direta nas variáveis de desempenho Throghput e variação da potencia 

de transmissão, onde é possível identificar diferença de até 745% entre a variável 

Throughput. Os resultados desse trabalho são de grande valia para comunidade, pois 

representam a real relação entre os Protocolos/Consumo/potencia de 

transmissão/Desempenho em infraestrutura em redes sem fio que utilizam AP´s de baixo 

custo. 
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ABSTRACT 

 Since 2007, the number of access point (APs) sold has been breaking record. In 2009, 

were produced about 50 million new APs; in 2013, the quantity reached 161 million, it could 

reach the 171.5 million at the end of 2019. This increase is related to the popularity of 

devices that use wireless networks, such as smartphones, notebooks, sensors etc. The 

computing power of these devices and services available on the web are increasingly 

demanding wireless network infrastructure, which causes a significant increase in data flow 

and hence power consumption. Some related works that propose ways to optimize 

consumption and performance in wireless networks are restricted to the use of simulators or 

even models built using simulated data. However, one found that usually these proposals are 

successful when mapped to a real environment and but it can deliver results that does not 

match with the actual consumption and performance of APs. In this sense, one decided to 

conduct an exploratory analysis starting from two variables that can represent the 

performance of wireless networks: throughput and power consumption. Thesevariables were 

represented from the burden of proportionate relationship generated by the protocols TCP 

and UDP using RX and TX transmission modes. To obtain the data, a Testbed was mounted. 

The infrastructure that composed the Testbed was assembled by 9different models ofAPs, 

one traffic generator, and one trafficand energy consumption monitor. Upon completion of 

data collection, an analysis was performed. From the results, it is possible to accurately state 

the impact on consumption and performance provided by the transport layer protocols in the 

different modes of transmission of APs. The results show that despite the TCP segments and 

UDP transitioning the Internet layer and network access (TCP / IP) and payload, it is possible 

to identify a sensitivity of RX and TX modes, impacting directly on the variable Throughput 

and on the power consumption, in which is possible to identify that the difference could be 

until 745% between the variables. The findings are valued to the community as they 

represent the actual relationship between the protocols / consumption / performance 

infrastructure for wireless networks AP´s Low cost. 

 

Keywords: Wi-Fi. WLAN router. 802.11. Green Ethernet. Energy Efficiency. Power 

Consumption.  
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Capítulo  

1 

1. INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais é crescente o uso de dispositivos que demandam por conectividade de 

rede, através da utilização de aplicações e serviços de redes que necessitam 

estarconectado a internet. Essa demanda proporciona o aumento no fluxo de dados 

gerado por aplicações e serviços que recorrem aos principais protocolos da camada de 

transporte UDP e TCP, para implementar os mecanismos básicos de comunicação 

localizados na camada de transporte do modelo OSI.Em outras palavras, é possível 

afirmar que grande parte do fluxo de dados gerado tem relação com TCP e UDP, 

mecanismo que viabiliza a comunicação. 

No decorrer dos últimos anos, vem crescendo o uso das TIC´s(tecnologia da 

infprmação e comunicação) em todos os setores da indústria, comércio e na comunidade 

acadêmica. Com o aumento na utilização de dispositivos móveis e da popularização da 

internet, as infraestruturas de rede sem fio estão sendo cada vez mais requisitadas pelos 

usuários e serviços (SERRANOA, 2012). Em consequência dessa crescente demanda, 

diversos tópicos relacionados à otimização do consumo energético das TIC´s vêm sendo 

bastante discutidos pela comunidade. Diante dessa realidade, estão em ascensão as 

preocupações e o número de trabalhos que buscam reduzir o impacto ambiental 

proporcionado pela TIC´s. Uma grande aliada desse movimento é a TI Verde. A TI Verde 

tem sido um conceito recorrentenas empresas de TIC´sna busca de medidas, visando 

inserir uma maior preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade. Embora a 

comunidade acadêmica esteja desenvolvendo trabalhos a favor da TI Verde, outros 



18 
 

aspectos que envolvem asTIC´s devem ser seguidos, tais como: reuso dos recursos 

naturais, tratamento dos resíduos computacionais, reutilização, reciclagem e adoção de 

processos que visam aumentar a vida útil da infraestrutura de TI (MAMECHAOUI, Sarra; 

DIDI, Fedoua, 2013).O aumento do consumo de energia proporcionado por essa 

demanda tem influenciado diretamente na emissão de CO2 e GEE(Gases do efeito 

estufa).O aumento da emissão desses gases vem servindo como combustível para o 

desenvolvimento de trabalhos que visam colaborar com a filosofia defendida pela TI 

Verde. 

 Um dos componentes das TIC´sque tem contribuído para o aumento do consumo 

de energiasão as infraestruturas de comunicação de dados. Esse crescimento está 

diretamente relacionado com a popularização dos dispositivos móveis.De acordo com o 

Cisco (2012), o volume de dados móveis aumentará em até 18 vezes entre os anos de 

2011 e 2016, superando em três vezes todamassa de dados gerada pelas tecnologias de 

redes fixas. Entre os anos 2015 e 2016, o tráfego gerado por dispositivos móveis 

representará 3 vezes o volume de dados gerado em 2012, refletindo em um crescimento 

anual de 78%(Global Mobile Data, 2012). 

A popularização dos dispositivos móveis vem impactando no aumento pela demanda 

e no uso de tecnologias de redes sem fio, o que interfere diretamente na venda e 

fabricação de AP´s(Access Points). Sendo assim, o consumo de energia da infraestrutura 

de rede sem fio e dispositivos móveis vem gerando uma enorme preocupação na 

indústria, comunidade científica e empresas do ramo.O consumo energético dos 

equipamentos que compõem a infraestrutura de rede de dados, em 2007, foi equivalente 

a 22GW, podendo chegar a 95GW em 2020, o que representa 12% do consumo 

mundial(Global Mobile Data, 2012). O consumo de energia dos equipamentos usados nas 

redes móveis representa apenas 0,2% da emissão de GEE,porém, esse valor não deve 

ser menosprezado, pois, a cada ano, as vendas de AP´svêm batendo recordes desde 

2007. Em 2009, a indústria produziu cerca 50 milhões de novos AP´s. Já no ano seguinte, 

a produção chegou a 70 Milhões. No ano de 2013, cerca de 161 milhões de novos AP´s 

foram produzidos, devendo chegar a 171,5 milhões até o fim de 2019(ABIresearch). A 

popularização das redes sem fio tem influenciado no desenvolvimento rápido e 

heterogêneo de pesquisas que buscamaumentar a eficiência energética de sensores, 

computadores portáteis, telefonia móvel e AP´s. Outro fator que vem proporcionando o 
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desenvolvimento de trabalhos na área é o fato de osAP´sserem dispositivos “Allways-

ON”.Esse mecanismo representa ~80% do consumo de energia (GANGI, 2012). O 

consumo energético desses equipamentos no estado ocioso pode representarcerca 

de~80% do seu consumo total. Já os rádiosWLAN proporcionam um consumo equivalente 

entre 20% a 33% (GANGI,2012). Em poucos anos, o número de dispositivos móveis será 

superior à população da terra, o que gera um grande desconforto para a comunidade 

científica e indústria. Isso reflete a importância do desenvolvimento de trabalhos que 

visam otimizar o consumo de energia gerado por essa crescente massa de dados. Em 

virtude dessa nova realidade, uma série de trabalhos acadêmicos começou a abordar e a 

propor novos mecanismos e tecnologias,buscando oferecer uma melhor relação entre o 

consumo de energia e desempenho das redes sem fio(TANENBAUM, 2010).  

Portanto, neste trabalho, iremos propor um Testbedque busque representar o 

impacto real dos protocolos, aplicações que fazem uso dosTCP e UDP, buscandofazer 

uma análise a partir de dados reais extraídos de 9 AP´sdefabricantes e modelos distintos. 

1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar um estudo que busca explorar a 

potencia de transmissão nas  redes sem fio em AP´s de baixo custo através de Testbed. 

Também, será analisadoa relação do uso dos protocolosUDP e TCP no desempenho e 

variação da potencia de transmissãodas redes IEEE 802.11 explorando os modo de 

transmissãoRX e TX.  De forma que o resultado possa colaborar para o desenvolvimento 

de pesquisas alinhados com as abordagens “PerformanceAware e Consumption Aware”. 

Com o intuito de alcançar o objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos 

específicos:  

 Identificar os mecanismos e tecnologias que propõem aumentar a eficiência 

energética em redes sem fio; 

 Medir o consumo de energia e variação da potencia detransmissão dos 

AP´sde baixo custoproporcionado pelofluxo de dados gerado pelos 

protocolosTCP e UDP a partir de transmissão no modoTX e RX. 

 Medir e Mapear o impacto no desempenho dos AP´sdebaixo custo 

proporcionado pelo fluxo de dados produzido pelos protocolos TCP e UDPe 

a relação com os modos de transmissãoTX e RX.  
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 Estimular o desenvolvimento de novas propostas a partir dos resultados 

dessa análise; 

 Fornecer subsídiospara o desenvolvimento de um modelo que busque 

otimizar a densidade de redes sem fio comAP´sde baixo custo, de acordo 

com as métricas e resultados apresentados nesse Testbed. 

1.2 Estrutura da Dissertação 

 

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: no Capítulo 2 apresenta a 

discussão teórica. O capitulo 3 apresenta e discute as propostas e trabalhos relacionados 

com a eficiência energética em redes IEEE 802.11. No capitulo 4 é apresentado a 

metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho e a infraestrutura necessária para a 

implantação do Testbed. O capítulo 5 apresenta o experimento e os dados produzidos 

pelo Testbed. No capitulo 6 é feito a análise e discussão dos resultados.Finalmente, o 

capitulo 7 apresenta as conclusões da dissertação e os trabalhos futuros. 
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Capítulo  

2 
2. DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo descreve a teoria na qual se baseia o estudo e os seus principais 

conceitos relacionados com o presente trabalho. Onde é apresentada conceitos 

relacionados a implementação e mecanismos utilizados na camada física, camada de 

enlace de dados, variações do IEEE 802.11 planejamento e  por fim, o impacto que essas 

tecnologias tem no consumo de energia. 

 

 

 

2.1 Redes sem fio IEEE 802.11 (WiFi) 

Com a popularização do uso dos computadores, a necessidade de interconectá-

los de forma mais eficiente com o objetivo de compartilhar informações e recursos entre si 

se tornou uma realidade. Em função desta realidade, o IEEE(The 

InstituteofElectricalandElectronicsEngineers) deu início ao desenvolvimento de uma série 

de padrões que teve o objetivo de solidificar o desenvolvimento de novas tecnologias de 

redes de transmissão de dados com fio e sem fio. Um dos fatores que vem contribuindo 

para a popularização das redes sem fio é a ausência de uma conexão física entre dois 

sistemas que precisam se comunicar(TANENBAUM, 2010).   

A interface de rede sem fio possibilita que dispositivos móveis troquem informações 

através de ondas de rádios. A sua arquitetura é dividida em duas camadas, a camada 
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física e a camada de enlace, como pode ser observado naFigura 2.1. Nessa mesma 

figura, pode-se perceber a relação que ela tem com o modelo de referência OSI (Open 

Systems InterconnectionoftheInternationalStandardizationOrganization). 

 

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Física
Radiofrequencia - 

Infravermelho

LLC
MAC IEEE

802.11

Modelo RM/OSI

 

Figura 2.1- Comparação do padrão 802.11 com o modelo de referência OSI 

2.1.1Camada Física 

Nesta camada, é definido como as informações são trocadas no meio através de 

métodos de transmissão; além disso, também inclui operações para determinar o estado 

do meio, para enviar e receber octetos (bytes) dos frames de dados e, principalmente, são 

usadas a transmissão por infravermelho e por radiofrequência.  

2.1.1.1 Infravermelho  

O infravermelho usa frequências entre 300 GHz a 400 THz tem um comportamento 

semelhante ao da luz visível. Para poder realizar a transmissão, podem ser utilizados dois 

tipos de dispositivos, os diodos laser e os diodos emissores de luz. O infravermelho pode 

alcançar taxas de 1, 2, 4 e 10 Mbps/s, utilizando modulação em intensidade com detecção 

direta. Dentre as suas desvantagens, pode-se dizer que este tipo de transmissão é 

suscetível ao ruído gerado pela luz do Sol, pela luz incandescente e fluorescente, além de 

o sinal não atravessar paredes. 
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2.1.1.2 Radiofrequência  

Para a transmissão por radiofrequência, o IEEE802.11 utiliza uma parte do 

espectro que não exige licenciamento. Essa parte é chamada de bandas ISM (Industrial - 

Scientific - Medical), da qual são usadas principalmente as faixas de 2.4 GHz (2.4 – 

2.4845 GHz) e a de 5 GHz (5.15 – 5.35 GHz). 

Para a modulação dos sinais, são usados, principalmente, o espalhamento de 

espectro por salto de frequências (FHSS –FrequencyHopping Spread Spectrum), o 

espalhamento de espectro por sequência direta (DSSS –DirectSequence Spread 

Spectrum) e a multiplexação por divisão ortogonal de frequências (OFDM –

OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing). 

A FHSS usa a banda ISM de 2.4GHz (2,400GHz até 2,480GHz) e trabalha com 

taxas de transmissão de 1Mbps ou 2Mbps, este último sendo opcional. A transmissão é 

feita em 79 canais de 1 MHz com um mínimo de 2.5 saltos por segundo e 400ms entre 

cada salto. O AP envia periodicamente sinais de controle (“beacons”) para informar às 

unidades móveis o conjunto de saltos de frequência, sequência e tempo, dentre outros. 

No DSSS, as transmissões são simultâneas e cada uma delas é identificada por 

um código único (chippingcode). O DSSS também utiliza a banda ISM de 2,4 GHz com 

taxas básicas de 1 e 2 Mbps, usa-se a modulação baseada em chaveamento de fase com 

dois bits (DBPSK – DifferentialBinaryPhase Shift Keying) para o primeiro caso e, para o 

segundo, usa-se quatro bits (DQPSK–DifferentialQuaternaryPhase Shift Keying). Assim, a 

banda é dividida em 14 canais de 22 MHz e os canais adjacentes se sobrepõem 

parcialmente. Porém, sempre 3 dos 14 canais são totalmente não sobrepostos. Os dados 

são enviados por um destes canais de 22 MHz sem saltos para outras frequências. 

Para a OFDM, usa-se a faixa ISM de 5GHz e o sinal é dividido em 52 frequências, 

48 destinadas para dados e 4 para sincronismo. Este tipo de modulação se caracteriza 

por ter boa imunidade ao desvanecimento por multipercurso e por ter boa eficiência de 

espectro em termos de bits/Hz (TANENBAUM, 2010). 

Adicionalmente, em protocolos mais recentes do 802.11 (como o 802.11n), para 

aumentar o desempenho da rede, tem-se usado uma tecnologia chamada de 

MultipleImputMultiple Output (MIMO),a qual permite que a placa de rede utilize diversos 

fluxos de transmissão através de vários conjuntos de transmissores, receptores e 

antenas, transmitindo os dados de forma paralela. Isto acontece porque existe um 
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processador de sinais no AP dedicado a comparar as diferentes sequências de dados e 

usa as informações de umas para preencher as lacunas das outras que tenham sofrido 

degradações no decorrer da transmissão. 

2.1.2 Camada de Enlace 

A camada de enlace é responsável pela transmissão e recepção (delimitação) de 

quadros e pelo controle de fluxo entre os sistemas conectados. Está dividida em duas 

subcamadas: a) Controle Lógico de Enlace (LLC –Logical Link Control); b) Controle de 

Acesso ao Meio (MAC –Media Access Control). A subcamada LLC é idêntica à da 

especificação IEEE 802.2 e dá suporte à subcamada MAC para serviços de 

endereçamento, reconhecimento de quadros e detecção de erros (TANENBAUM, 2010). 

2.1.2.1Subcamada MAC 

Esta subcamada, como observado na Figura 2.1, está localizada imediatamente 

acima da camada física e a sua principal função é a alocação do meio físico para cada 

dispositivo de rede, de forma que a comunicação lide com a possível interferência gerada 

pelos outros dispositivos que concorrem para o uso do meio. Adicionalmente, trata de 

problemas relacionados com dispositivos que se deslocam entre células (roaming) e com 

dispositivos ocultos (hidden node).  

Nesta subcamada, o protocolo é denominado de DFWMAC (Distributed Foundation 

Wireless Medium Access Control), o qual suporta dois métodos de acesso: um método 

distribuído básico usando o Acesso Múltiplo com Verificação de Portadora com 

Anulação/Prevenção de Colisão (CSMA/CA –Carrier SenseMultiple Access 

WithCollisionAvoidance), que é obrigatório, e um método centralizado, que é opcional, 

podendo esses dois métodos serem executados ao mesmo tempo em uma célula. 

No modo de coordenação distribuída (DCF –DistributedCoordinationFunctions), a 

decisão de quando um dispositivo tem permissão para transmitir é realizada 

individualmente pelos pontos da rede, o que pode gerar colisões. Já no modo de 

coordenação centralizada, também chamada de função pontual (PCF –Point 

CoordinationFunction), a decisão de quando transmitir é centralizada em um ponto 

especial, que determina qual estação deve transmitir e em que momento, buscando evitar 

a ocorrência de colisões (SOARES, LEMOS, COLCHER, 1995). 
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O modo DCF trabalha semelhante à função do CSMA/CD da tecnologia de rede 

local cabeada (IEEE 802.3), só que neste caso o protocolo CSMA/CD do Ethernet 

controla as colisões quando elas ocorrem, enquanto que o protocolo CSMA/CA do padrão 

sem fio apenas tenta evitá-las. Para melhorar a transmissão de dados, é acrescentado ao 

método CSMA/CA um mecanismo opcional que envolve a troca de quadros de controle 

RTS (RequestToSend) e CTS (ClearToSend) antes da transmissão de quadros de dados 

(STALLINGS, 2007). O funcionamento destes mecanismos1é explicado sucintamente 

naFigura 2.1.  

 

Tabela 2.1 -  Mecanismos DCF e DCF Opcional 

DCF DCF + mecanismo opcional 

 Os dispositivos verificam o meio para 

então determinar se outra estação já 

está transmitindo ou não. 

 Se o meio ficar livre, o dispositivo dá 

início à transmissão do seu quadro, 

caso contrário, aguarda o final da 

transmissão. 

 Após concluir cada transmissão, 

havendo ou não colisão, a rede fica 

em estado,no qual os dispositivos só 

podem iniciar uma nova transmissão 

em intervalos de tempo a elas pre-

alocados. 

 Ao finalizar uma transmissão, os 

dispositivos alocados ao primeiro 

intervalo têm o direito de iniciar uma 

transmissão. Caso a transmissão não 

é realizada, a permissão é repassada 

aos dispositivos alocados ao segundo 

 Um dispositivo, antes de iniciar a 

transmissão do quadro, envia um 

quadro de controle RTS, que carrega 

informações referentes à estimativa 

da duração de tempo de uma futura 

transmissão do quadro de dados. 

 O dispositivo de destino, com o 

objetivo de dar reposta ao quadro de 

controle RTS, envia um quadro de 

controle CTS, informandoque já está 

apto para receber o quadro de dados. 

Depois disso, o dispositivo 

transmissor envia o quadro de dados, 

que deve ser respondido com um 

reconhecimento (ACK) encaminhado 

pelo dispositivo receptor. 

                                            
1
 Ver a informação completa dos mecanismos no site http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-

2012.pdf 
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intervalo, e assim sucessivamente, 

até o momento que haja uma 

transmissão. 

 Se todos os intervalos não são 

utilizados, a rede entrano estado onde 

o CSMA comum é usado para 

acesso. 

 

Por sua parte, o modo PCF trata-se de uma função opcional que é construída 

sobre o modo DCF. Este, por sua vez, é implementado através de um mecanismo de 

acesso ordenado ao meio, que dá suporte às transmissões de tráfego com retardo 

limitado ou tráfego do tipo assíncrono. Sendo assim, é importante falar do conceito de 

superquadro, o qual permite ao protocolo trabalhar de uma forma em que o modo PCF 

assuma o controle da transmissão para evitar a ocorrência de colisões. Para isto, o 

protocolo DFWMAC divide o tempo em períodos (superquadros), que consiste em dois 

intervalos de tempo consecutivos, usados da seguinte forma: a) no primeiro tempo, 

controlado pela PCF, o acesso é ordenado, o que evita a ocorrência de colisões; b) no 

segundo tempo, é realizado controle pela DCF, o acesso baseia-se na disputa pela posse 

do meio, podendo ocorrer colisões. 

Por outro lado, a subcamada MAC também define a organização dos quadros que 

carregam a informação entre os dispositivos da rede (Figura 2.2) (TANENBAUM, 

2010).Ele consiste de um cabeçalho (header) MAC, um corpo do quadro e um campo 

FCS (Frame CheckSequence).  

 

 

Figura 2.2 - Quadro MAC 

 

Dentro do cabeçalho, o campo de Controle do Quadro contém informações de 

controle, usado para definir principalmente o tipo de Quadro MAC 802.11. A estrutura 

2 2 6 6 6 6 2 0-2312 4

Controle de 

quadro
Duração/ID Endereço 1 Endereço 2 Endereõ 3

Controle de 

sequência
Endereço 4

Corpo do 

quadro
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desse quadro (STALLINGS, 2007)é mostrada naFigura 2.3e a descrição dos campos2é 

apresentada naTabela 2.1. 

 

Figura 2.3 - Quadro de Controle MAC 

 

 

Tabela 2.2 - Descrição dos campos do quadro MAC 

Campo Descrição 

Versão do protocolo Indica a versão do protocolo 802.11 utilizado. Os 

dispositivos receptores usam esse valor para 

determinar se a versão do protocolo do quadro 

recebido é suportada. 

Tipo e subtipo Determina a função do quadro. Há 3 diferentes tipos 

de quadro, o quadro de controle, o quadro de dados 

e o quadro de gerenciamento. Há múltiplos subtipos 

para cada tipo de quadro e cada subtipo determina 

uma função específica desempenhada com o seu 

tipo de quadro associado. 

Para o sistema distribuição 

(DS) e desde o sistema de 

distribuição (DS) 

Indicam se o quadro está indo para o DS ou se é 

procedente do DS. Esses campos somente são 

utilizados no quadro do tipo dados gerados por 

dispositivos associados ao AP. 

Mais fragmentos Indica se há mais fragmentos do quadro. 

Retransmissão Indica se o quadro está ou não sendo retransmitido. 

Gerenciamento de Energia Indica se o dispositivo que transmitiu a informação 

está em modo ativo ou em modo de economia de 

energia (power-save-mode). 

Mais dados Indica para um dispositivoque esteja operando em 

modo de economia de energia que o AP ainda tem 

mais quadros para enviar.  

                                            
2
 Para maior informação sobre os campos do quadro MAC ver a RFC do protocolo disponível no site 

https://tools.ietf.org/html/rfc5416 

2 bits 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Versão do 

protocolo
Tipo Subtipo Para DS Desde DS

Mais 
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Retransmissão

Gerenciamento 

de energia
Mais dados WEP Ordem
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WEP Indica ou não se está sendo usado no quadro o 

processo de criptografia e autenticação. 

Ordem Indica se todos os quadros de dados recebidos 

devem ser processados em ordem. 

Duração/ID É usado para todos os campos de controle para 

indicar o tempo restante necessário para receber a 

próxima transmissão. 

Campos de Endereço Dependendo do tipo de quadro, através dos4 campos 

de endereço poderá conter uma combinação dos 

seguintes tipos de endereços: BSSID (Identificador 

de BSS); Endereço de Destino, o qual indica o 

endereço MAC do destino final para a recepção do 

quadro; Endereço Fonte, o qual indica o endereço 

MAC da fonte que originou (criou) e transmitiu 

inicialmente o quadro; Endereço do Receptor, o qual 

indica o endereço MAC da próxima estação que irá 

receber o quadro e Endereço do Transmissor, o qual 

indica o endereço MAC da estação que transmitiu o 

quadro na rede sem fio. 

Controle de Sequência Esse campo contém dois subcampos, número de 

fragmento que indica o número de sequência de 

cada quadro e número de sequência que indica o 

número para cada fragmento do quadro enviado. 

Corpo do Quadro Contém a informação específica de dados ou de 

gerenciamento. 

Sequência de Verificação do 

Quadro (FCS –Frame 

CheckSequence) 

O transmissor aplica um CRC-32 

(CyclicRedundancyCheck) sobre todos os campos do 

cabeçalho e sobre o corpo do quadro para gerar o 

FCS. O receptor do quadro utiliza-se do mesmo CRC 

para determinar o seu próprio valor de FCS, para 

então verificar um possível erro natransmissão. 
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2.1.3 Padrões IEEE 802.11 

 O primeiro padrão de redes sem fio desenvolvido pelo IEEE foi iniciado em meados 

dos anos 90, chamado de IEEE 802.11, vindo a ser disponibilizado para o mercado 

apenas em 1997. No começo, permitia taxas de transmissões de 1 a 2Mbps utilizando a 

frequência de 2,4 GHz. Um dos fatores que podem prejudicar o desempenho das redes 

sem fio é o fato de a frequência 2.4GHz não ser uma banda licenciada, ou seja, qualquer 

dispositivo pode utilizar essa frequência sem haver a necessidade de uma autorização 

prévia dos órgãos competentes.  

 Em busca da evolução da tecnologia, uma nova versão do IEEE 802.11 foi lançada 

com o objetivo de dar continuidade e preencher as lacunas oferecidas pelo seu 

antecessor. Em 1999, o IEEE lançou o 802.11a. Esse padrão ficou caracterizado por 

fornecer uma taxa de transmissão de 54 Mbps através de 12 canais e frequência 5GHz.  

Dos 12 canais, 8 foram reservados para estabelecer a comunicação entre computadores 

e/ou notebooks com o AP e os demais foram reservados para as conexões ponto a ponto 

entre repetidoras. Ao utilizar a frequência 5 GHz, alguns problemas relacionados à 

interferência enfrentados pelo 802.11 foram atenuados em decorrência da banda 2.4 GHz 

ser bastante suscetível à interferência por equipamentos como micro-ondas, telefones 

sem fio, máquinas e fatores naturais, como ventos, chuvas e raios. Um dos principais 

motivos do 802.11a não ter ganhado a popularidade do padrão anterior era ausência de 

retro compatibilidade com os padrões que utilizavam a frequência 2.4 GHz, obrigando os 

usuários e empresas a terem que investir em novos equipamentos (ANANDA, A, 2006). 

O IEEE 802.11b herdou a mesma arquitetura e tecnologia do padrão 802.11, mas 

fornecendo taxas de transmissões superiores que variavam entre 5Mbps a 11Mbps, o que 

contribuiu para a impulsão da popularização das redes sem fio nas comunidades 

científicas e industriais. Considerando a crescente demanda na utilização de tecnologia 

de redes sem fio, o IEEE apresentou o padrão 802.11g considerado um dos mais 

populares. Esse padrão apresentou uma evolução significativa na taxa de transferência 

de dados, saindo de 11 Mbps para 54Mbps através da mesma frequência utilizada pelo 

802.11 e 802.11b.  

O padrão 802.11g foi construído visando obter um melhor desempenho e 

estabilidade que os padrões anteriores, sem perder a retro compatibilidade, exceto com o 

802.11a (TANENBAUM, 2010). Em sequência, o IEEE 802.11n foi lançado após 7 anos 
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de discussão com o objetivo de desenvolver um padrão que proporcione maior largura de 

banda, segurança e alcance. 

Dois anos após o início do projeto, alguns fabricantes de hardware já 

disponibilizavam alguns produtos com suporte a versão Draft do novo padrão. O resumo 

da evolução dos protocolos (STALLINGS, 2007) pode ser observado naTabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 - Padrões IEEE 802.11 

Protocolo Publicação 
Frequência 

(GHz) 

Largura de 

Banda (MHZ) 

Método de 

transmissão 

802.11 1997 2,4 22 
Infravermelho 

FHSS/DSSS 

802.11a 1999 5 20 OFDM 

802.11b 1999 2,4 22 DSSS 

802.11g 2003 2,4 20 OFDM 

802.11n 2009 2,4 e/ou 5 20 / 40 MIMO – OFDM 

 

A versão Draft é conhecida como o rascunho de um determinado padrão em 

desenvolvimento. O objetivo dessa versão é testar de forma gradativa as vantagens e 

desvantagens ofertadas pelo padrão em questão(RODRIGUES, 2007). Atualmente, as 

principais vantagens das redes sem fio são: flexibilidade, baixo custo de implantação, 

facilidade de implantação, baixa manutenção, diversidade nas topologias. A flexibilidade 

de comunicação nas redes sem fio está fortemente relacionada à cobertura que a 

tecnologia proporciona para o envio e recebimento de dados entre o emissor e receptor, 

sem que haja a necessidade de um canal físico interligando as partes. Isso só é possível 

pelo fato das redes sem fio utilizarem ondas eletromagnéticas para envio e recebimento 

dos dados. As ondas eletromagnéticas emitidas pelas placas de rede sem fio podem 

cruzar paredes, prédios, ruas, cômodos com o objetivo de se estabelecer a comunicação 

entre emissor e receptor(PASQUALINI, 2012).  

A facilidade da instalação das redes Wireless está relacionada à ausência da 

necessidade de passagem de cabos através de paredes, forros e canaletas, o que 

contribui diretamente para redução dos custos de implantação e manutenção. Em 

contrapartida, quando comparamos as redes sem fio com as redes cabeadas, alguns 

parâmetros, como desempenho, segurança, interferência e largura de banda ainda são 
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inferiores às tecnologias tradicionais. A cobertura das redes sem fio está relacionada ao 

modelo de propagação que deverá ser escolhido durante a fase de projeto da rede. Uma 

das etapas indispensáveis em um projeto de rede sem fio é a análise do ambiente e 

cobertura que se deseja obter. Nessa fase, algumas ferramentas poderão ser usadas com 

o objetivo de garantir o estudo do ambienteafim de obter uma maior abrangência na 

cobertura do sinal. Um estudo prévio da área em que será implantada a rede sem fio 

ajudará na alocação dos canais e identificação das fontes de interferência proporcionando 

maior conectividade e mobilidade para os dispositivos que usufruem dos recursos da rede 

sem fio(ALENCAR, Gilson Alves de, 2009)..  

2.1.4 Modo de economia de energia (PSM – Power-SavingMode) 

 

Os protocolos da família 802.11 suportam dois modos de energia: o modo ativo e o 

modo de economia de energia(PS Power-Saving). Em uma infraestrutura de rede, os 

AP´smonitoram o modo no qual se encontram cada um dos dispositivos conectados a ele, 

e como, emcontrapartida, cada dispositivo informa ao APas mudanças de modo de 

energia que este sofra. Um dispositivo em modo ativo está sempre operando com um uso 

total de energia, o que lhe permite se comunicar com os outros dispositivos a qualquer 

instante. Por outro lado, um dispositivo em modo PS permanece em estado ocioso com 

um gasto extremamente baixo de energia. Durante esse período, não será possível 

receber nem transmitir pacotes, apenas restando a opção de ficar ativo periodicamente 

para conferir se há pacotes vindos do AP´s (TSENG;HSU; HSIEH, 2003). 

No AP, são armazenados temporariamente os pacotes destinados aos dispositivos 

em modo PS e este, por sua vez, periodicamente, transmite beacon frames que carregam 

a informação do mapa de indicação de tráfego (TIM –TrafficInicationMap), o qual informa 

o estado armazenado no AP tanto dos dispositivos quanto dos pacotes a serem 

entregues. Sendo assim, quando um dispositivo em modo PS faz a sua ativação 

periódica, ele recebe os frames beacon e confere se oTIM,dentro do frame, sinalizaque 

existem pacotes para ele, esperando para serem entregues.Assim sendo, o dispositivo 

permaneceráno modo ativo atéque seja possível recuperar todos os pacotes enfileirados, 

caso contrário, o dispositivo volta ao modo PS(QIAO; SHIN, 2005). 
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2.2 Planejamento e projeto em redes sem fio   

 

Durante a fase de planejamento, é necessário analisar de forma detalhada a área 

que se deseja fornecer cobertura da rede sem fio. O planejamento poderá ser feito com o 

auxílio de uma base de dados ou planta do prédio a que se deseja fornecer conectividade. 

Ao definir qual será a abrangência da rede sem fio, um estudo deverá ser realizado com 

objetivo de escolher qual o modelo de propagação melhor representa o cenário da rede. 

Os modelos de propagação poderão ser classificados através de três categorias: 

empíricos, semiempíricos e físicos(PASQUALINI, 2012). Para fazer a análise da 

cobertura, algumas ferramentas, como WiGLE.net, WiFinder.com, Netstumbler.com 

poderão ser usadas. Essas ferramentas são usadas para obter informações dos AP´s e 

equipamentos que compartilham a mesma frequência dos dispositivos que serão 

instalados.  

As principais informações extraídas do ambiente são: SSID Service Set Identifier, 

frequência, canais em uso, criptografia, modo de operação(NAKAMURA, 2007). A análise 

da área se torna relevante por fornecer um mapeamento completo do ambiente que será 

compartilhado. O mapeamento da área se torna extremamente necessário, pois busca 

evitar problemas com interferência e possíveis indisponibilidade da rede. Alguns dos 

principais problemas gerados pela interferência em redes sem fio são: atenuação do sinal, 

perda repentina da conexão, dificuldade no estabelecimento de conexões ponto a ponto, 

diminuição da taxa de transferência e aumento da potência do rádio sinal. O aumento da 

potência do rádio proporciona o aumento do consumo de energia. 

 As interferências em redes sem fio podem ser geradas por diversos dispositivos, 

como micro-ondas, fontes elétricas, linhas de alimentação, estações elétricas, telefones 

sem fio, alto-falantes ou qualquer dispositivo que venha gerar ruído na frequência 

2,4GHz(INTEL). Alguns materiais usados na construção civil também poderão atuar como 

barreiras impactando na qualidade do sinal entre emissor e receptor. As barreiras 

encontradas pela rede sem fio também poderão influenciar na densidade de AP´s, ou 

seja, na quantidade de AP por metro quadrado. O aumento na densidade está também 

relacionado ao aumento do número de conexões oriundas de dispositivos móveis, 

Laptops, computadores pessoais destinados aos AP´s. A tabela 2.4 a seguir exibe os 

principais materiais usados e o grau de interferência que cada um proporcionar. 
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Tabela 2.4 - Barreiras de interferência em redes sem fio 

Barreira Potencial de interferência 

Madeira  Baixo 

Materiais sintéticos Baixo 

Vidros Baixo 

Água Médio 

Tijolos Médio 

Mármore Médio 

Gesso Alto 

Concreto Alto 

Metal Muito alto 

 

Fonte:Apple https://support.apple.com/pt-br/HT201542 

 

O aumento na necessidade por conexão com a internet, mobilidade e facilidade na 

instalação vem contribuindo para a instalação de AP´s, muitas vezes de forma 

indiscriminada. O aumento na densidade pode também está ligado à ausência de uma 

política que limite apenas à equipe de suporte a instalar equipamentos de rede. Outro 

fator que também contribui é a falta de planejamento adequado e conhecimento técnico 

da equipe de suporte responsável pela implantação da rede. Durante a fase de 

planejamento e projeto de rede sem fio, os dados mais proeminentes são: Throughput, 

interferências, cobertura desejada, segurança e roaming. Sendo assim, para que se 

obtenha êxito na fase de projeto é de extrema relevância que a fase de planejamento seja 

dividida em 5 fases (Rodrigues 2007):   

o Planejamento e definição da cobertura; 

o Planejamento e definição da Capacidade 

o Planejamento e definição da Frequência;  

o Identificação de outras redes existentes  



34 
 

o Identificação das necessidades dos usuários. 

O comprimento das 5 fases visa garantir uma rede sem fio estável, com bom 

desempenho e oferecendo conectividade em todas as áreas definidas no projeto. A 

ineficiência na execução de algumas fases do projeto de rede listadas acima 

proporcionará a elaboração de um projeto mal dimensionado, resultando em uma rede 

instável. O mau dimensionamento de uma rede sem fio muitas vezes tenta ser atenuado 

pela inserção desordenada de AP´s ao ambiente, ocasionando um aumento significativo 

na densidade de APs (RODRIGUES, 2007). O aumento na densidade de AP'spoderá 

gerar interferência entre as redes sem fio, comprometendo o desempenho da rede, 

mesmo quando a utilização dos canais não sobrepostos é definida pelo administrador da 

rede. 

No decorrer dos anos 90, várias tecnologias de rede foram desenvolvidas e 

padronizadas pelo IEEE, uma, que veio com o objetivo de dar suporte à gestão 

centralizada do consumo energético dos ativos de rede, foi o PoE-Power Over Ethernet. O 

PoE foi desenvolvido por uma Startup americana chamada POWERDSINE, 

posteriormente adquirida pela MICROSEMI,uma empresa que atua na produção de 

semicondutores e sistemas de telecomunicações. A tecnologia PoE permite que 

dispositivos como Acess Points, câmeras IP´s, Telefones IP´s possam receber 

simultaneamente dados e energia elétrica através dos cabos UTP- 

UnshieldedTwistedPair, eliminando a necessidade da utilização de fontes AC-

AlternatingCurrent. Na maioria dos casos, equipamentos como AP, roteadores, câmeras e 

repetidoras com suporte a PoE exigem que sejam instalados em lugares de difícil acesso. 

Sendo assim, alguns equipamentos necessitam que sejam instalados em lugares onde 

não há uma estrutura elétrica disponível. Nesse cenário, o suporte ao PoE se torna 

essencial para o funcionamento da rede (MENDELSON, 2004). 

 O IEEE 802.3af foi o padrão denominado para padronizar a tecnologia PoE, vindo 

a sera primeira tecnologia a realizar a transmissão de energia e dados através do 

protocolo Ethernet. Para realizar a transferência de dados e energia sem que haja 

interferência, os cabos UTP precisam ser da Categoria 5 ou superiores. Dos quatro pares 

de cabos UTP, dois serão usados pararealizar a transmissão de energia e os outros para 

a transmissão de dados. Em ambientes que incorporam a utilização de MIDSPANS os 
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quatro pares de cabo UTP são usados para realizar a transmissão de energia. Toda vez 

que um dispositivo for conectado à porta de um SwitchPoE é realizado um teste que visa 

identificar a compatibilidade com o padrão. Esse teste visa identificar se o dispositivo 

suporta a PoE e qual a sua classificação. Caso esse dispositivo não tenha suporte à 

tecnologia o PSE- Power SourcingEquipment,não fornecerá energia través do cabo UTP.  

Este procedimento tem o objetivo de garantir a integridade dos dispositivos visando 

fornecer energia apenas para o dispositivo que tem suporte à tecnologia.Para o PoE ser 

implementado, dois elementos básicos precisam ser implementados: PSE- Power 

SourcingEquipment e PD-Powereddevice. O PSE é o dispositivo responsável pelo 

fornecimento de energia para os dispositivos denominados PD- PoweredDevice. O PD é o 

dispositivo final responsável pelo consumo de energia fornecida pelo PSE. Diversos 

equipamentos como câmeras de rede, AP, sensores, dispositivos embarcados ou outros 

dispositivos de rede podem usufruir dos benefícios do PoEdiante de cenários em que o 

fornecimento de energia seja inviável por questões técnicas e de orçamento.  Os PSE 

ePD têm seu consumo definido através de 5 classes. As classes definidas para os 

dispositivos PSE informam ovalor máximo de energia disponibilizada por cada porta 

Ethernet. As classes dos PD são listadas através da variação de energia consumida por 

cada dispositivo. A Tabela 2.5 ilustra a relação entre o fornecimento e o consumo de 

energia dos PSE e PD. 

Tabela 2.5 - Classes tecnologia PoE 

Classe Uso Energia fornecida por porta 

Ethernet-PSE 

Níveis de energia 

consumida PD 

0 Padrão 15,4 W 0,44 – 12,95 W 

1 Opcional 4,0 W 0,44 – 3,84 W 

2 Opcional 7,0 W 3,84- 6,49 W 

3 Opcional 15,4 W 6,49 – 12,95 W 

4 Válido par 802.3at 

High PoE 

30 W 12,95- 25,5 W 

Fonte: Cisco 300 Series Managed Switch Administration Guide 

Para maior informação sobre as categorias do PoE segue o link para maiores informações disponível no 
site:http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbms/sf30x_sg30x/administration_guide/78-
19308-01.pdf 
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A Tabela 2.5descreve as 5 classes de consumo do PoE. Cada classe é definida 

através de uma relação da energia fornecida pelo PSE e a consumida PD. Cada classe 

que define a energia fornecida pelo PSE fornece um valor máximo que poderá ser medido 

em Watts para cada porta Ethernet. O consumo de cada PD é definido através de valor 

mínimo e máximo. Por exemplo, na classe 0, o quantitativo em Watts fornecido pelo PSE 

é de 15,4 W e o intervalo de consumo do PD é de 0,44 – 12,95W.   

 

2.3 Consumo de energia em infraestrutura de dados 

Nas últimas décadas, o consumo de energia dos dispositivos de tecnologia da 

informação vem crescendo dentro de uma perspectiva que chega a representar de 2 a 

10% do consumo energético mundial. O gás estufa gerado por essa infraestrutura chega 

a representar 2%,podendo, às vezes, ultrapassar os valores emitidos pelo setor da 

aviação (VEREECKEN, W, 2008). Mas, como o crescimento e popularização das 

tecnologias da informação se mostra em um ritmo acelerado, estima-se que em 2020 o 

setor despeje em média 1,4Gt de CO2, representando 2,8% da emissão global.  Já o 

consumo de energia dos equipamentos que compõem a infraestrutura de rede de dados, 

em 2007, foi equivalente a 22GW, podendo chegar a 95GW em 2020, o que representa 

12% do consumo mundial.  O fato do consumo de energia dos equipamentos e infra 

estrutura de dados móveis representar apenas 0,2% da emissão de GEE não deve ser 

menosprezado, pois o número de AP´s que vem sendo vendido cresce em ritmo 

acelerado. Em 2009, a indústria produziu em torno de 50 milhões de novos AP´s;em 

2010, cerca de 70 Milhões(Global Mobile Data, 2012). Além do crescimento espantoso no 

número de AP´s,Ritcher, Feshke e Fettweis (2009) afirmam que há duas razões 

importantes para se investigar a eficiência energética nas redes móveis e sem fio. A 

primeira está no elevado consumo de energia dos AP´s, sendo os rádios dessa tecnologia 

responsáveis por 80% da energia consumida pelo sistema. Em segundo lugar, está o 

crescimento exponencial nas vendas de AP´s citado anteriormente (ZHANG, F, 2007). 

Mesmo considerando que o consumo de energia dos AP´s é pequeno em relação 

ao consumo das BS- Base Station utilizadas nas redes detelecomunicações móveis, o 

número de AP´s que vem sendo produzido e vendido pela indústriavem contribuindo de 

forma direta para elevação do consumo de energia agregada as redes sem fio. Esse 
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aumento do consumo vem despertando a tendência para o desenvolvimento de novos 

mecanismos e tecnologias que visem aumentar à eficiência a energética das redes sem 

fio. 

As redes sem fio são utilizadas para fornecer aos usuários de notebooks 

dispositivos móveis, conectividade e mobilidade sem depender necessariamente da 

infraestrutura física. Esta última, por sua vez, é utilizada para fornecer conectividade entre 

os dispositivos que utilizam a rede sem fio, ou seja, todo o volume de dados trafegados 

entre os dispositivos de uma WLAN e com a Internet serão trafegados pela infraestrutura 

física da rede.  

Muitas vezes, os números de usuários que precisam se conectar à rede sem fio 

oscilam podendo gerar um volume de dados superior à capacidade real da rede. Em 

outros momentos, apenas um pequeno subconjunto de usuários está ativo, vindo a deixar 

a infraestrutura da WLAN subtilizada. O número de usuários e conexões em uma rede 

sem fio influenciará na densidade de AP´s ativos em uma WLAN(RODRIGUES, 2007).No 

Capítulo 3 sãoapresentados os trabalhos que buscam otimizar a eficiência energética nas 

redes sem fio. 
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Capítulo  

3 
3. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Este capítulo descreve estudos correlatos ao presente trabalho detalhando como 

os autores lidam com a economia de energia nas infraestruturas de redes WiFi. Para cada 

trabalho, apresenta-se a descrição da proposta dos autores, assim como os resultados 

obtidos, as estratégias utilizadas, os modelos desenvolvidos, dentre outros. 

 

 

3.1 Análise 

 

Há diversos trabalhos relacionados que buscam otimizar a disponibilidade, o 

consumo e a conectividade das redes sem fio. Em Awerbuch, Holmer e Rubens (2004),é 

proposto um protocolo de pulso que utiliza uma inundação periódica com o objetivo de 

fornecer rotas mais precisas e sincronizar a disponibilidade dos AP´sque pertencem à 

uma mesma rede sem fio. O protocolo estrutura a rede sem fio em árvore lógica, 

fornecendo um pulso periódico que informa o status atual da rede a partir do status de 
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cadaAP que a compõe. Esse pulso sincroniza e compartilha informações sobre o status 

de cada AP´s para toda a rede. Dessa forma, os AP´s que estão ociosos podem ter seus 

rádios desligados desde que não estejam sendo utilizados para encaminhar pacotes de 

outros AP´s,no entanto, quando um AP tem seu rádio desativado, o seu status será 

repassado para os demais AP´s da rede através do pulso periódico. O objetivo desse 

projeto é aumentar a eficiência energética da rede eotimizar as rotas na transmissão dos 

pacotes.  

Em Shaneel Narayan et all(2015) é realizado umTestbed que busca realizar um 

comparativo entre os padrões IEEE 802.11 AC e IEEE 802.11N. Nesse trabalho o autor 

faz uma análise do desempenho das redes sem fio entre os padrões IEEE802.11 N e 

IEEE 802.11 AC através de medições realizadas a partir do fluxo de dados produzidos por 

protocolos TCP, UDP e alguns protocolos da camada de aplicação. Como parte do 

resultado o autor afirma que o padrão AC obtém um desempenho superior no Throughput, 

independente de utilizar o protocolo os protocolos da camada de redeIPv6 ou IPv4. De 

acordo com os resultados apresentados pelo autor, o fluxo de dados produzido pelo 

protocolo UDP com o padrão IEEE 802.11 AC obteve um desempenho que superou em 

148% o resultado registrado pelo padrão IEEE 802.11 N. Outro resultado interessante 

apresentado pelo autor foi a invariabilidade do jitter entre o IEEE 802.11 AC e N, onde só 

foi possível observar variação ao modificar a utilização o protocolo de redeIPv4 ouIPv6. O 

delay ou atraso aferido, mostrou que em ambos os padrões o protocolo IPv6 obteve um 

menor atraso ao proporcionado pelo protocolo IPv4, independente do fluxo de dados ter  

sido gerado pelo TCP ou UDP. Por fim o Testbed apresentou que ao utilizar o padrão 

IEEE 802.11 AC com o protocolo de rede IPv4 obtém um menor atraso em aplicações que 

utilizam VoIP, DNS e tráfego de Telnet. Apesar da relevância dos resultados 

apresentados no Testbed,em nenhum momento o autor levou em consideração a 

potencia desprendida em cada uma das medições, o que reforça a importância de se 

avaliar e detalhar o consumo proporcionado pelos serviços e protocolos responsáveis 

pelo fluxo de dados. 

Em Abdulbasit Almatrook(2016)é realizado uma pesquisa onde o objetivoé 

avaliação do desempenho do padrão IEEE 802.11 AC, utilizando os protocolos TCP e 

UDP e ambas as versões doInternet protocol (IPv4, IPv6). Para compor o TestBed foram 

adotados três cenários: o efeito da implementação da criptografiaWPA2, o impacto do 
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sombreamento, e os efeitos do movimento humano no ambiente de rede fechado. A 

infraestrutura do TesteBedfoi composta por apenas 1 Acess Point  e 2 computadores 

executando o Windows 8.1 Pro e Server 2012. As métricas utilizadas foram o Throughput, 

RTT-Round Trip Time e utilização da CPU. Mostra-se que o foco desse trabalho é 

analisar odesempenhodo padrão IEEE 802.11 AC proporciona nos clientes conectados a 

rede sem fio.Em nenhum instante o consumo e desempenho do AP foi colocado em 

ênfase, o que reforça a tendência identificada em vários Testbed´s, onde o consumo de 

energia e desempenho dos AP´s são taxados como uma variável fixa. 

 

Em Yunze Zeng(2015)apresenta um trabalho que detalha e caracteriza a utilização 

do novo padrão IEEE802.11ac, dando ênfase em explorar o impacto da utilização de um 

canal com maior largura de banda com a eficiência energética da rede sem fio. O autor 

descreve com detalhes o impacto positivo proporcionado no desempenho da rede ao se 

utilizar os canais com a banda de 80MHz, proporcionando um Througput e tempo de 

resposta melhor que os padrões que utilizam a banda 20/40MHz. O melhor desempenho 

proporcionado pela banda 80MHz exige uma maior potencia do AP´s resultando em um 

maior consumo de energia. Outro fator importante apresentado no trabalho foi a 

necessidade de um melhor planejamento na alocação da largura dos canais podendo 

comprometer substancialmente o rendimento da rede, exigindo um melhor esquema de 

gerenciamento de interferência durante a fase de projeto da rede sem fio.  Sendo assim, o 

autor mostra que as interferências podem produzir um queda até mais significativa do que 

ao comparado com outros padrões um padrão que é mais sensível ao planejamento e 

projeto da rede. O trabalho apesar de explorar aspectos e características das redes sem 

fio não vistas em outros trabalhos, se restringe a realizar ajustes nas camada física da  

rede sem fio em busca de se obter um melhores taxas de transmissão. 

Um dos pontos levantados nesse trabalho é o impacto negativo no desempenho do 

IEEE 802.11ac proporcionado pela interferência gerada pelos padrões anteriores.  

Já emPower Consumption and Energy Efficiency Comparisonsof WLAN 

Products(2012),o elemento-base do estudo deixa de ser o AP e os autores focam nos 

dispositivos cliente, principalmente notebooks. Isto significa que a preocupação dos 

autores é direcionada em estudar como os diversos tipos de placa de rede IEEE 802.11 

(e.g. Centrino Intel PRO e Atheros) instaladas em diferentes computadores portáteis 
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impactam no consumo da energia da bateria de cada um deles. Os autores argumentam 

que fazer o estudo do consumo de energia do notebook como uma unidade só é relevante 

porque o consumo total de energia da placa de rede inclui também o consumo de energia 

de outros recursos computacionais (e.g. CPU, memória, disco duro, etc.) que dão suporte 

à execução das funcionalidades da mesma. Eles também identificam vários fatores que 

influem no consumo de energia, dentre eles estão a especificação e configuração física 

da placa de rede, a interação física entre a placa de rede e a CPU, a configuração do 

controlador da placa de rede que fornece o software que gerencia a utilização dos seus 

recursos e a interação do driver com a CPU. Afinal, apresentam que o consumo total está 

dado por: 70% do consumo é feito pelo computador sem levar em conta a placa de rede; 

9% é consumido pela execução própria da placa de rede e 21% consomem as interações 

entre os recursos de hardware e de software do computador e da placa. Este trabalho 

segue as tendências de alguns projetos que visualizam e apresentam propostas sobre o 

uso mais eficiente da energia consumida por placas de redes sem fio. Em busca da 

obtenção de economia de energia de dispositivos como notebook, laptops e dispositivos 

móveis, o IEEE 802.11 já fornece um mecanismo que permite que as placas de rede 

possam desativar o seu rádio pelo tempo que for necessário. Antes de concluir o 

processo de desativação, a placa enviará uma notificação ao AP informando o seu novo 

status. Assim, o AP passará a descartar os pacotes que teriam como destino uma placa 

recém-desativada.  

Em Mamechaoui, Didi e Pujolle (2013), é feito um estudo sobre diversos trabalhos 

que visam ofertar mecanismos para conservação de energia em redes sem fio através da 

camada MAC, métodos de controle da topologia da rede e mecanismos de ativação e 

desativação dos AP´s. O estudo dá ênfasea propostas que buscam intervir nas primeiras 

camadas do modelo TCP/IP, extraindo os pontos positivos dos trabalhos que 

buscamotimizar o consumo de energia das redes wireless através de mecanismos 

implementados nas camadas Física, Link Dados e Camada de Rede do modelo 

TCP/IP.Algumas das propostas revisadas pelos autores, organizadas por camadas, 

encontram-se a seguir:  

 Camada de rede. Green Framework: permite a parametrização de uma função 

através de um objetivo que procura responder com o melhor trade-off entre a vazão 

da rede sem fio e o consumo de energia, usando uma mistura de algoritmos 
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matemáticos de otimização linear e de otimização de colônia de formigas; 

Protocolos de subconjunto ativo, numa rede sem fio de múltiplos saltos,é 

apresentada a oportunidade de economizar energia desativando alguns nós da 

rede ao deixar só alguns AP´s ativos para manter a conectividade dessa rede.Este 

tipo de protocolo também se encarrega de alternar o subgrupo de nós ativos com o 

intuito de distribuir o consumo de energia entre eles.  

 Camada MAC. Escalonador de tráfego de descarga: permite que os nós cliente de 

uma rede sem fio consigam economizar energia por permitir que eles entrem no 

modo PSM por um tempo maior. Isto significa que os nós que estejam 

constantemente recebendo dados sejam programados para entrar no modo PSM 

por tempos iguais aos de execução; já os nós com que menos tem utilizado a rede, 

irão prestar menos atenção aos framesbeacons enviados pelo AP; LEACH é um 

protocolo de escalonamento para estabelecer redes sem fio com a topologia do 

tipo cluster, assim, os nós se auto organizam em clusters com um nó agindo como 

cluster head. O cluster headestará encarregado de receber e encaminhar os dados 

de e para os nós que pertençam ao seu cluster fazendo um gasto maior de 

energia, mas que por sua vez permitirá que os outros nós possam diminuir os 

tempos de atividade, economizando energia. Para fazer a escolha do cluster head, 

o protocolo utiliza um algoritmo baseado em uma função de probabilidade que 

seleciona randomicamente um nó e que, baseado em diversos critérios (e.g. 

estado da bateria), decide se este pode agir como cluster head. Apóso nó ter sido 

escolhido, o protocolo cria uma programação periódica para repassar a 

responsabilidade de nó cluster head para outro nó e assim evitar o consumo 

excessivo da sua energia. 

 Camada física. Nesta camada, principalmente, os autores argumentam que a 

melhor forma de economizar energia é que os dispositivos de rede entrem em 

modo inativo. No entanto, eles informam que para poder implementar algoritmos 

eficientes de inativação de dispositivos é preciso modificar ou reformular o seu 

hardware para permitir parâmetros de inativação mais sofisticados, assim como 

também reformular os protocolos de roteamento de forma que adaptem seu 

comportamento ao levar em conta o estado do equipamento.   
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Marsan e outros (2010), apresentam um modelo analítico que visa gerenciar a 

densidade dos AP´s, buscando alcançar melhores níveis de eficiência energética e 

desempenho através de uma gestão centralizada. A gestão inteligente da densidade dos 

AP´s é um grande diferencial neste trabalho, apesar de ser baseado em apenas duas 

variáveis. Nesse modelo, o autor afirma que, através de duas políticas que o norteiam, é 

possível obter uma economia de 87% de energia. A primeira política baseia-se no número 

de usuários ativos em um AP, a segunda política se baseia no número de usuários ativos 

e volume de tráfego gerado. Para isto, foram propostos os seguintes índices de 

desempenho: a taxa de comutação entre o estado ativo e inativo dos AP’s; o valor médio 

de largura de banda por conexão e o consumo de energia. A aplicação do modelo foi feita 

durante períodos fixos de um dia e uma amostra de cada um dos índices supracitados foi 

coletada. Finalmente, os autores apresentam os resultados obtidos ao usarem cada 

política, assim como uma comparação entre eles; também, apresentam a validação do 

modelo fazendo a comparação entre dados estimados e os dados coletados.  

Zhang e outros (2006), apresentam o PSAP(Power SavingAcces Point), um modelo 

que busca aumentar a eficiência energética dos dispositivos utilizados na infraestrutura de 

redes sem fio IEEE 802.11 alimentados através de baterias e energia solar. O autor 

afirma que o modelo oferece como ponto positivo à flexibilidade na alteração da 

localização física dos AP´s, baixo custo de implantação, rápida instalação e rápida 

expansão da rede sem fio. Embora os AP´s com suporte ao PSAP busquem uma gestão 

energética mais eficiente dos AP´s alimentados por fontes AC-corrente alternadas, há 

tecnologias, como PoE-Power Over Ethernet, que fornecem algumas facilidades 

operacionais ofertadas pelo PSAP.  Outro detalhe citado pelo autor é a retro 

compatibilidade com boa parte dos padrões da família 802.11, o que garante a 

comunicação com equipamentos de rede sem fio já preexistentes.  

Em Ohmori e Okamura (2011), é apresentada uma proposta intitulada “Green LAN 

Wireless System”, afirmando reduzir o consumo de energia consumida pelo AP em função 

da presença ou não de clientes na rede. Este trabalho propõe um mecanismo que visa 

automatizar o consumo de energia dos AP`s baseado na ativação/desativação do AP´s. A 

proposta estabelece que na infraestrutura existirá um AP denominadoBQ(Base Quaker), o 

qualficará sempre ligado, enquanto os outros AP´s podem ser desativados. O BQ poderá 

atuar como um simples AP ou detectando a presença de outros dispositivos na rede, 
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verificando se há a necessidade de ativar outroAP via PoE para atender as necessidades 

do cliente. Para isto, os autores descrevem detalhadamente o comportamento que deve 

seguir cada um dos dispositivos na rede verde, assim como as operações básicas e os 

fluxos de informação entre eles. Afinal, são apresentados os resultados e as análises de 

uma simulação do sistema proposto automatizando a densidade de AP´s ativos de acordo 

com a demanda da rede, que se traduz em uma economia de 65.5%, ao se comparar ao 

consumo de energia de um sistema de rede sem fio tradicional. Por outro lado, um dos 

resultados apresentados é que o processo de Boot dos AP´s proporcionou um atraso de 

64.2%, mas para os autores isto não representa uma desvantagem na sua 

proposta.Similarmente à proposta anterior, em Silva, Meo e Marsan (2012), é apresentado 

um modeloque busca desativar parte dos AP´s de uma rede sem fio de acordo com o 

número de terminais móveis associados à rede representando-a através de cadeias de 

Markov. Neste modelo, os autores extraíram métricas de desempenho, como o valor 

médio do consumo de energia por AP, a probabilidade de um cliente perder a conexão e o 

valor médio de consumo de energia por usuário. Adicionalmente, modificaram os valores 

das taxas de capacidade do sistema com o intuito de avaliar a relação entre consumo de 

energia e densidade de AP’s na rede. Sendo assim, posteriormente um conjunto de 

algoritmos foi proposto com o objetivo de gerenciar de forma adaptativa a relação entre o 

número de usuários ativos e AP´s em uso e o consumo de energia de cada AP.,portanto, 

o modelo tenta disponibilizar o número mínimo de AP´s ativos sem comprometer a 

cobertura da rede. 

Já os autores Palem e Tozlu (2012), apresentam um estudo do consumo de 

energia de dois AP´s de baixa potência com arquiteturas diferentes, a fim de identificar a 

contribuição dos componentes dos AP´s no consumo e identificar os pontos de otimização 

para que, afinal, possam ser atendidas as exigências das regulamentações europeias que 

estabelecem a quantidade de energia armazenada que estes aparelhos devem ter para 

continuar funcionando nos casos de falha no fornecimento de energia. Para isto,os 

autores apresentam várias experiências nas quais diversas configurações físicas nos 

aparelhos (e.g. ativação ou não da antena de rádio, ativação ou não das portas LAN ou 

WAN) e outras que foram focadas em parâmetros de funcionamento, como o volume de 

tráfego, a quantidade de clientes conectados ao AP, o uso de encriptação da conexão, a 

fragmentação dos pacotes, dentre outros. Os resultados são mostrados sempre em 
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relação ao consumo de energia destacando qual dos dois AP’s se destaca em cada 

quesito. Afinal, os autores conseguem demonstrar que a melhor forma de melhorar o 

consumo de energia para atender a regulamentação é minimizar a potência das antenas 

de rádio quando os AP’s estejam no modo de escuta. 

Em Halperin e outros (2010), é apresentado um estudo similar ao apresentado em 

Palem e Tozlu (2012), principalmente porque os autores apresentam experiências 

relacionadas às configurações físicas e comportamentais das redes sem fio IEEE 802.11, 

mas, neste caso, eles se focam na versão “n”do protocolo. A ideia principal foi analisar o 

desempenho de um AP quando, por exemplo, está configurado para trabalhar utilizando 

mais de uma antena de rádio para enviar e receber dados, e assim chegar a 

proporcionaros possíveis ajustes que podem ser realizados nas configurações físicas da 

rede sem fio, buscando obter um maiorpercentual de economia de energia. Afinal, 

demonstram que algumas configurações simples que poderiam ser consideradas desde o 

começo como as piores, respondem adequadamente e com melhores resultados em 

termos de consumo de energia do que quando são utilizadas configurações complexas 

que representam melhor o potencial do protocolo. Um exemplo disto é que quando os 

pacotes de dados são pequenos o melhor comportamento em consumo de energia é 

apresentado quando a transmissão é feita sem utilizar a tecnologia MIMO que é habilitada 

neste protocolo. Uma conclusão adicional que apresentam é que as melhores 

configurações para uma rede que trabalhe sob protocolo IEEE 802.11n dependem 

principalmente de dois parâmetros, as condições físicas do canal e da carga de dados 

que trafega pela rede.    

NaTabela 3.1, apresentamos os trabalhos relacionados com os conceitos sobre 

consumo de energia em redes sem fio, eficiência energética, densidade, fluxo de dados, 

demanda da rede, disponibilidade em redes sem fio. 

Tabela 3.1 - Tabela comparativa dos trabalhos relacionados 

Referências 

 

Descrição Foco Cenários Camadas envolvidas no 

trabalho 



46 
 

Performance Test 
Of IEEE 802.11ac 
Wireless 
Devices,2015 

Foi proposto um 

TestBed, onde é feita 

uma comparativo entre 

os padrões IEEE 802.11 

n e IEEE 802.11 ac.  

 

Explorar e comparar 

o desempenho dos 

padrões IEEE 802.11 

n e IEEE 802.11ac 

utilizando os 

protocolos IPv4 e 

IPv6. 

 

 

O TestBed foi montado 

a partir de um setup 

com 2 notebooks e 1 

AP.  As medições 

foram realizadas 

através dos dados 

produzidos por um 

gerador de tráfego  

com os protocolos 

UDP, TCP ,DNS e 

VoIP. 

 

Camada de rede, Camada de 

Transporte e Aplicação 

 
The Effect of 
Mobility, Security 
and Shadowing on 
Latest Wireless 
LAN Standard 
(IEEE802.11ac), 
2016. 

É proposto um 

TestBed, onde o autor 

apresenta a avaliação 

do desempenho  do 

padrão IEEE 802.11 . 

Nesse trabalho o autor 

explorou o impacto dos 

diversos métodos de 

autenticação, 

criptogafia, IPv4, IPv6 

sombreamento e o 

efeitos que a 

movimentação humana 

em um ambiente 

fechado pode 

proporcionar no 

desempenho e consumo 

de energia em 

redesIEEE 802.11 ac. 

Analisar o impacto da 

utilização do padrão 

IEEE 802.11 ac numa 

infraestrutura de rede 

sem fio. Apesar do 

trabalho ser  bastante 

amplo, o autor dar 

ênfase em avaliar o 

desempenho e 

realizar as medições 

a partir do clientes, 

não avaliando o 

impacto do IEEE 

802.11 ac a partir da 

infraestrutura de rede 

sem fio. 

O cenário composto 

para realizar as 

medições foram 

formados por um 1 

computador cliente, 1 

computador servidor e 

1 AP. As  métricas de 

desempenho utilizadas 

foram : Throughput, 

RTT, Utilização da 

CPU. 

Camada física, camada de 

enlace de dados, camada de 

rede e camada de transporte. 

Throughput, 
energy efficiency 
and interference 
characterisation of 
802.11ac, 2015 

Apresenta um 

trabalho que detalha e 

caracteriza a melhor 

relação entre a 

utilização da banda, 

consumo de energia e 

Throughput com padrão 

IEEE 802.11ac,  

Eficiência 

energética buscando 

Esse trabalho tem um 

grande foco em 

mapear o impacto 

das fontes de 

interferência na 

eficiência energética 

e Throughput em 

redes IEEE 802.11ac. 

Ainda nesse trabalho 

o autor apresenta e 

detalha a melhor 

relação 

proporcionada pela 

banda 20 MHz, 

40Mhz, 80 MHz com   

Setup 

composto por dois 

Links e 1 sniffer de 

rede. Para cada link 

utilizado no TestBedum 

AP foi utilizado. Para 

simular o tráfego da 

rede foram utilizados  2 

notebooks, com um 

terceiro com a função 

de sniffer. 

Camada física, camada de 

rede, camada de transporte 
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interferência e 

Throughput.. 

 

 
 
The Pulse 
Protocol: 
Energy Efficient 
Infrastructure 
Access, 2008 

Apresenta um proposto 

um protocolo com o 

objetivo de fornecer 

rotas mais precisas e 

sincronizar a 

disponibilidade dos 

AP´s. 

 

Eficiência energética 

e otimização de rotas 

em um ambiente de 

rede coorporativo. 

Simulação de uma 

rede coorporativa com 

múltiplos AP´s 

interligados. 

Realiza intervenções na 

camada física, enlace e rede.  

Power 
Consumption and 
Energy Efficiency 
Comparisons of 
WLAN Products, 
2012. 

Apresentauma análise 

detalhada do consumo 

de energia de diversas 

placas de rede sem fio. 

 

São apresentados 

alguns recursos dos 

sistema operacionais 

que buscam otimizar o 

consumo da rede sem 

fio. 

 

 

Eficiência energética 

das principais placas 

de rede sem fio 

vendidas no mercado. 

 

Otimizar o consumo 

das placas de rede 

sem fio. 

Variando os 

parâmetros de 

conexão no AP e do 

funcionamento da 

placa, os autores 

mediram o consumo de 

energia diretamente na 

bateria do notebook.  

Camada de enlace de dados 

A survey on 
energy efficiency 
for wireless mesh 
network, 2013. 

É realizado um estudo 

sobre trabalhos que 

visam propor  

mecanismos que 

buscam otimizar o 

consumo de energia em 

redes IEEE 802.11. 

Mostrar como a 

eficiência energética 

em redes IEEE 

802.11 pode ser 

otimizada nas 3 

primeiras camadas do 

modelo OSI. 

N/A Camada física, Camada enlace 

de dados, camada de rede. 

 
A simple 
analytical model 
for the energy-
efficient activation 
of access points 
in dense WLANs, 
2010 
 

 

É proposto um modelo 

que busca automatizar a 

densidade de AP´s 

ativos em uma 

determinada rede IEEE 

802.11 

 

 

.  

 

Otimizar a eficiência 

energética em redes 

IEEE 802.11 através 

de uma gestão 

centralizada dos AP´s 

. Essa gestão tem 

ênfase em gerenciar 

a densidade dos 

através de um 

 

Foi realizado uma 

modelagem analítica. 

Onde o autor  define  

os parâmetros de cada 

politica associada ao 

modelo. Após a 

definição do 

parâmetros de 

desempenho, para 

 

Intervenção na camada de 

enlace de dados 
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modelo sensível ao 

fluxo de dados.  

 

 

 

então fazer uma 

comparação entre as 

politicas. 

PSAP Power 
Saving Access 
Point. 

Propõe um modelo que 

busca aumentar a 

eficiência energética de 

AP´s alimentados 

através de baterias 

recarregáveis via 

energia solar. 

Flexibilidade na 

mobilidade e 

autonomiaenergética 

dos AP´s.  Retro 

compatibilidade entre 

padrões IEEE 802.11. 

Consumo e taxa de 

transmissão ajustada 

de acordo com a 

carga da bateria. 

Modelagem realizada 

com objetivo de 

monitorar e gerir o 

desempenho da rede 

com base no tempo de 

bateria. De acordo com 

a carga da bateria, a 

taxa de transmissão é 

ajustada. 

 

Variando os 

parâmetros dos frames 

do PSAP, os autores 

medem o desempenho 

da rede em termos de 

consumo de energia e 

de taxa de conexão por 

AP. 

Camada física, Camada de 

enlace de dados e camada de 

rede 

On energy 
consumption of 
Wi-Fi Access 
Points, 2012 
 

É proposto um TestBed 

que visa apresentar uma 

comparação entre do 

consumo e desempenho 

de dois AP´s de 

arquiteturas distintas.   

 

Um dos objetivos 

desse trabalho é 

identificar a 

contribuição dos 

componentes que 

compõe os AP´s no 

consumo de energia. 

Estabelecer os 

melhores parâmetros 

de configuração dos 

AP’s para responder 

adequadamente às 

regulamentações da 

Europa. 

Medições realizadas 

através de um setup , 

onde  foram utilizados 

dois AP´scom 

diferentes arquiteturas. 

Esse cenário foi 

responsável por 

realizar as medições, 

onde viabilizou a 

caracterização e 

potencia exigida cada 

componente 

 

Camada física, Camada de 

enlace de dados e camada de 

rede. 

Implementation of 
Green Wireless 
LAN System by 
on-demand power 
supply, 2011. 
 

Esse trabalho busca 

otimizar a densidade de 

AP´s ativos em uma 

rede e 

consequentemente o 

consumo de energia 

dosAP´sde acordo com 

a presença física de 

usuáios na rede.  

Gestão inteligente da 

densidade de AP´s. 

Eficiência energética 

e gestão centralizada 

da densidade de AP´s 

inteligente. 

 

 

Foi implementado um 

setup para iniciar a 

coleta de dados, em 

busca para obter 

dados das variáveis 

propostas para fazer 

uma comparação com 

dados de consumo de 

energia estimados. 

Camada Física, Camada de 

enlace de dados e Camada de 

rede 
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Energy-
performance 
trade-off in dense 
WLANs: A 
queuing study. 
 

É proposto um modelo 

baseado em cadeias de 

Markovque busca 

otimzar o consumo de 

uma rede IEEE 802.11 a 

partir do número de 

terminais e conexões 

associadas a cada AP. 

Aumentar a eficiência 

energética na infra 

estrutura da rede sem 

fio, a partir 

otimizaçãodo 

densidade de AP´s 

ativos. 

Através de simulação 

os autores, mostram o 

comportamento da 

rede no tempo e fazem 

comparações entre os 

resultados obtidos 

quando variados os 

parâmetros da cadeia 

de Markov. 

Camada de enlace de dados e 

camada de redes 

Demystifying 
802.11n Power 
Consumption,2015 

Caracteriza o consumo 

de energia das redes 

IEEE 802.11n fazendo 

uso de diferentes 

configurações a nível de 

hardware e de software 

em busca de melhor 

eficiência energética 

Apresentar as 

configurações para os 

AP’s que permitam 

obter melhor 

Throughput e otimizar 

o consumo de 

energia. 

Foi montado um 

TestBed,onde variando 

os parâmetros básicos 

de funcionamento dos 

AP’s, tanto de 

hardware como de 

software, os autores 

obtiveram as 

configurações que 

apresentavam melhor 

desempenho da rede.  

Camada física 

 

 

3.2 Considerações finais 

 

Esta seção apresentou alguns trabalhos relacionados buscam apresentar 

propostas em pró da eficiência energética em redes sem fio. Diversos trabalhos foram 

apresentados, de forma que suas principais características pudessem ser expostas. Na 

Seção 3.1,foi identificado que, embora os trabalhos relacionados tenham apresentado 

propostas que busquem otimizar o consumo energético das redes sem fio, elas não 

abordaram ou levaram em consideração o impacto que pode ser proporcionado pelo fluxo 

de dados produzido por protocolos da camada de transporte, sendo esta a responsável 

por realizar a transferência eficiente e confiável(TCP) entre origem e destino, sem levar 

em consideração o tipo da rede, as configurações físicas das redes sem fio.Nenhumdos 

trabalhos relacionados foi avaliado o desempenho e potencia exigida pelos AP´s frente ao 

fluxo de dadosproduzidos pela camada de transporte. Ainda de acordo com a 

interpretação dos trabalhos relacionados, observa-se que os dados produzidos por 

camadas superiores à de internet(TCP/IP)/Rede(OSI) são tratados como dados 

abstratos(carga útil), em função do processo de encapsulamento proporcionado pela 

comunicação entre camadas. Em outras palavras, aparentemente a carga útil das 
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camadas superiores não irá proporcionar grandes alterações no consumo, desempenho e 

potencia de transmissão nas redes sem fio.Sendo assim, em nenhuma das propostas foi 

identificado algum mecanismo ou solução que vise analisar a relação sobre uma 

perspectiva que explore a relação dos protocolos de camadas superiores, potencia de 

transmissão, modo de transmissão e desempenho. Portanto, no próximo capítulo, será 

apresentada a proposta da metodologia que norteou a construção doTestbed. 
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Capítulo  

4 
4. MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos os procedimentos metodológicos utilizados nesta 

pesquisa. Na parte inicial, apresentaremos e serájustificado a abordagem de pesquisa 

utilizada, em seguida, será exposto como foi realizada a coleta de dados e, depois, como 

os dados foram tratados e os instrumentos utilizados para a construção análise. Ao final 

do capítulo, serão apresentadas a validade e as limitações do estudo. 

 

 

4.1 Metodologia 

 

Marconi e Lakatos(2010) afirmam que a escolha do tipo de metodologia adotado tem 

uma relação direta com o problema da pesquisa em estudo. Sendo assim, em função da 

natureza do problema investigado, a pesquisa teve natureza quantitativa, sendo os dados 

providos por um Testbed. A implantação de um TestBed se tornou necessário por 

oferecer um ambiente de experimentação das medidas e desempenho dos AP´s de baixo 

custo de acordo com as métricas estabelecidas. 

Outra característica desta pesquisa é a sua natureza exploratória, pois, de acordo 

com Gil(2002), uma das principais características deste tipo de trabalho é expandir o 

conhecimento do problema em estudo. Outro fator que também colaborou para a adoção 

dessa metodologia foi a possibilidade de obter-se dados a partir de uma infraestrutura de 
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rede real, buscando veracidade nesses dados que impactam na eficiência energética dos 

AP´s.  

Com o objetivo de atingir o resultado proposto na metodologia e obter os dados 

necessários para o desenvolvimento da pesquisa, 3 Testbed´s tiveram que ser 

implantados na tentativa de se obter os dados necessários para construção da 

análise.Nas duas primeiras tentativas foram encontradas algumas limitações que 

impossibilitaram a coleta dos dados,o que resultou em um atraso de 6 meses de trabalho, 

vindo a comprometer o cumprimento do calendário. 

Diante as limitações impostas pelos primeiro e segundo cenário, buscou se dar 

continuidade ao trabalho em que só foi possível atingir o objetivo ao realizar uma terceira 

tentativa. Sendo assim, o terceiro Testbed foi montado, dando continuidade ao trabalho e 

obtendo os dados necessários para o desenvolvimento da analise. A decisão em utilizar 

um Testbed para o desenvolvimento desse trabalho de pesquisateve um impacto 

significativo no esforço e complexidade envolvida na execução do experimento. Esses 

desafios proporcionou algumas oportunidades no desenvolvimento de trabalhos futuros e 

uma possível colaboração com uma empresa de telecomunicações. 

 Após definir a infraestrutura necessária para compor o Testbed, foram definidas as 

variáveis que forneceram os dados necessários para construção da análise, o que veio a 

influenciar de forma direta na escolha do ferramental utilizado. Asvariáveisdefinidaspara o 

desenvolvimento dessa pesquisa foram: Throughput e variação da potencia de 

transmissão do rádio sem fio. 

Sendo assim, as variáveis de uso da banda Throughput e variação da potência 

foram analisadas a partir de uma correlação proporcionada pelo fluxo de dados produzido 

pelos protocolos TCP e UDP e modo RX (Upload) e TX (Download). Os valores referentes 

as coletas, foram justificados através do diagrama central do limite, que afirma que uma 

amostra abaixo de 30 é considerada pequena, e tende a não ser normal, e pode 

apresentar uma alta variabilidade. As amostras maiores que 30 são consideradas 

suficientemente grandes. A amostra coletada para o desenvolvimento desse trabalho foi 

de 320, o que foi suficiente grande para o desenvolvimento da análise(Field 2013). Em 

relação ao quantitativo (320), esse número foi escolhido por ser uma amostra por 

conveniência, uma vez que o cálculo de tamanho amostral não foi realizado. O intervalo 

da coleta também foi definido por conveniência. A ausência de trabalhos que tenham feito 
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medições semelhantes também contribuiu para a escolha da amostra por conveniência.A 

Tabela 4.1define a estrutura e quantitativo necessário para a obtenção dos dados 

necessários para o desenvolvimento da pesquisa.  De acordo com os objetivos do 

trabalho foi necessário montar um experimento de forma os dados referente ao 

Throughput, Potencia de transmissão proporcionada pela combinação proporcionada pelo 

uso dos protocolos TCP e UDP com os modos de transmissão RX e TX. 

 

 

Tabela 4.1 - Dados do experimento 

Protocolo Dados 
Throughput(Kbits/s) Potência(Watts) AP´s 

TCP  Amostras 320 320 
9 

Intervalo 1s 1s 
9 

Modo RX 320s 320s 
9 

Modo TX 320s 320s 
9 

UDP Amostras 320 320 
9 

Intervalo 1s 1s 
9 

Modo RX 320s 320s 
9 

Modo TX 320s 320s 
9 

 

Após identificar as variáveis foi necessário selecionar o ferramental que melhor se 

adequa ao Testbed. Após isso, ficou definido que os softwares tinham que ser 

classificados em duas categorias: Geradores de tráfego e software monitor. 

Para produzir a massa de dados necessária para construção da análise alguns 

simuladores de conexão tiveram que ser utilizados. Para selecionar o software para essa 

finalidade foi necessário pesquisar e testar várias ferramentas. Dentre as características 

definidas para a escolha das ferramentas, foram definidos dois requisitos básicos: suporte 

à simulação de tráfego com protocolos da camada de transporte e código aberto.   

Nos dois primeiros Testbed, a ferramentaZabbix foi adotada, vindo a ser 

utilizadapara monitorar o fluxo de dados e a variação da potência de  transmissão dos 

AP´s;comosoftware gerador de tráfego, foi utilizado o Jperf. A ferramenta foi 

desenvolvidapela NLANR- National Laboratory for Applied Network Research,com o 

objetivo de ser utilizadapara testar o desempenho de redes através da injeção de pacotes 

IP, a partir dos protocolos UDP e TCP. Através do Jperf segmentosUDP e TCP, são 

injetados na rede proporcionando o aumento do fluxo de dados e testando o desempenho 

das tecnologias de redes com fio e sem fio.A ferramentafoi projetada para rodar sobre a 
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arquitetura Cliente/Servidor, exigindo que um daemon seja executado nasextremidades 

no modo Cliente e Servidor. 

Para simular a utilização dos computadores clientes, dois notebooks Lenovo G40-

60executando o sistema operacionalWindows 8foram utilizados. Os parâmetros da rede 

sem fio, fixados para composição do Testbed,foram o padrão IEEE 802.11N e WPA2-Wi-

FiProtected Access II com Personal – AES (Advanced Encryptation Standart)(28). 

Os dois primeiros Testbed tinham em comum em sua infraestrutura o suporte à 

tecnologia PoE- Power Over Ethernet e uso do protocolo SNMPcomo mecanismo de 

apoio ao Zabbix.Na composição do terceiroTestbed,essa aplicação teve que ser 

substituída devido a algumas limitações apresentadas em seguida. 

Para o Zabbix coletar os dados referentes ao Throughput e variação da potência de 

transmissão dos AP´s, foi necessário identificar na Management Information Base (M.I.B) 

do switch os object identifier(O.I.D) responsáveis por fornecer esses dados. Para 

identificar os O.I.D necessários, foi realizado um trabalho de garimpagem dentro da 

estrutura de diretório da M.I.B, pois,de acordo cominformações disponibilizadas nos 

manuais dofabricante do Switch, os números dos O.I.D não correspondiam aos 

encontrados.Para auxiliar na identificação desses objetos, um utilitário MIBBrowserfoi 

utilizado. A Figura 4.1 ilustra a interface da ferramenta.  
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Figura 4.1- Exemplo da interface do MIBBrowser 

 

Após identificar osO.I.Ds responsáveis por armazenar os dadosreferentes àpotência, 

voltagem, tensão,foi preciso configuraro servidor Zabbixpara iniciar a coleta dos 

dados.Uma primeira medição foi realizada para validar se os dados fornecidos pelo 

O.I.D(potência) corresponde à variação da potência. Apesar do console de gerenciamento 

de algunsSwitch´s fornecer os dados referentes ao consumo fornecido pela tecnologia 

PoE, essas informações são exibidas de forma instantânea no console de gerenciamento, 

não fornecendo um recurso que proporcione a extração de um histórico. Durante a 

configuração do Testbed, foi identificada a ausência desse recurso nas duas 

infraestruturas que tinham como suporte a PoE, o que reforça a negligência dos 

fabricantes com o consumo proporcionado pelas redes sem fio.  A Figura 4.2 comprova a 

ausência desse recurso. 
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Figura 4.2 - Interface WEB de gerenciamento do Switch CISCO 

 
A Figura 4.34.2 foi extraída doswitch utilizado na infraestrutura do primeiro Testbed. 

Há ausência de um recurso quepossibilite obter o histórico ou armazenamento dos dados 

relacionados à variação da potencia de transmissão dos AP´s, reforçou a necessidade 

deutilizar um software monitor de rede que possibilite o armazenamento dos produzidos 

pela medição. Com o objetivo de validar os dados coletados pelo softwaremonitor e 

validar os dados fornecidos,um Script foi desenvolvido utilizando os mesmos O.I.D 

recursos usados pelo Zabbix. Em outras palavras, o scriptteve a função extrair  dados 

direto do Switch, por ser a fonte de alimentação do AP. 

 

Figura 4.3 - Script de coleta de dados 

 
Após validar o resultado fornecido pelo Software Monitor, iniciou-se a primeira 

tentativa em rodar oTestbed. O primeiroTestbed foi montado na infraestrutura de rede da 

direção de educação a distância do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia e 

Educaçãode Pernambuco(DEAD).Para ter acesso a esses recursos, alguns trâmites 
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burocráticosprecisaram ser seguidos e um termo de responsabilidade precisou ser 

firmado entre as partes, resultando em algumas semanas de atraso.  

O requisito básico para a escolha dessa infraestrutura foio suporte à tecnologia 

PoEe ahomogeneidade da infraestrutura, em função do Switchs e AP´s pertencerem ao 

mesmo fabricante. A tecnologia PoEviabilizou que o monitoramento do fluxo de dados 

produzido pelos geradores de tráfego e os dados referente a variação da potência de 

transmissão fossem feitosem um único ponto da rede, centralizando a coleta e garantindo 

sincronismo na coleta do Throughput e variação da potência. 

A infraestrutura que compôs o primeiro setupfoicompostapor 10 AP´s(Figura 

4.4),1Switch(Figura 4.5), 1 servidor de redeexecutando a aplicação de monitoramento 

(Zabbix) e 2 notebooks(Lenovo G40-60)designados para executar o gerador de tráfego 

JPerf.A tabela 4.2 com informações técnicas do hardwaree figuras dos equipamentos.  

Tabela 4.2 - Infraestrutura do Testbed 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Figura 4.4 - AP CISCO 

 
 

 
Figura 4.5 - Switch CISCO 

 
Após configurar o ambiente e ajustar os parâmetros necessários para dar início ao 

experimento, foi realizadauma medição para identificar o consumo ocioso dos AP´s. Para 

Hardware  Modelo Quantidade 

Access Point Cisco aironet- air lap1142n t 10 

Switch Cisco SG 300-28- PoE 1 

Servidor de rede Servidor (Zabbix) 1 
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garantir que nenhum usuário estivesse utilizando a rede sem fio no momento que as 

medições fossem realizadas, foi necessário configurar os AP´s de forma que nenhum 

usuário pudesse conectar a rede sem fio. Para alcançar esse objetivo um novo SSIDfoi 

criado com nome- “AP-Test”com uma chave em hexadecimal com 8 dígitos.Antes de 

iniciar os geradores de tráfego, foi necessário realizar medições para mapear a potência 

exigida pelos AP´sno estado de repouso.Com esse objetivo foram realizadas 150 coletas 

da variaçãoda potência com o intervalo de 1s durante umperíodo de 150s.Após obter a 

massa de dados, foi realizado uma análise básica dos dados, onde quese obteve uma 

média=10,66Watts, mínimo=10,00 Watts e máximo=11,9 Watts.Segue a tabela 9 e gráfico 

1, que ilustram a medição inicial. 

 

Tabela 4.3 - Valores obtidos na medição 

 
 

 

 

 

Gráfico 1 

 

 

Após identificar a média do consumo ocioso dos AP´s, foi realizada a primeira 

medição com o uso de geradores de tráfego. 

Após realizar a primeira medição noAP 1, todas as configurações disponibilizadas no 

console do Switch foram ajustadas. Um total de 150 medições da variação da potência de 

transmissão foram realizadas durante um período de 150s, obtendo uma média=10,67 

Watts, mínimo=10,00 Watts e máximo=11,9 Watts. 
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Durante a configuração do setup, o suporte técnico do fabricante foi contatadoem 

busca de obter algumparâmetro não listado no manual do fabricante que viabilizasse uma 

oscilação na potencia do AP no estado ocioso ou com carga. Após alguns dias de 

suporte, não foi possívelobter êxito ou variação da potencia com ou sem trafégo que 

justificasse a utilização dessa infraestrutura.  A seguir é apresentado a tabela 4.4 e o 

gráfico 2, que apresentam de forma superficial a medição realizada ao subemeter a 

infraestrutura aos geradores de tráfego. 

Ao analisar os resultados, ficou constatado que não houve variação significativa na 

potência dos AP´s utilizado nessesetup, o que motivou a busca por uma nova 

infraestrutura. 

 

Tabela 4.4 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico2 
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Em seguida foi realizado uma análise descritiva dos dados obtidos através do 

primeiro setup, conforme é apresentado na tabela 4.5. 

Para realizar a análise estatística dos dados, foi utilizado o software SPSS 20, onde  

inicialmente foi realizado uma análise exploratória da variação da potência do AP no 

estado ocioso e variação da potência de transmissão dos AP´sdurante o período que o 

AP foi submetido a carga produzida pelo gerador de tráfego Jperf. 

 
Tabela 4.5 - Medidas descritivas do consumo com tráfego e sem tráfego. 

Grupo_1 N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum 

Consumo com tráfego 150 10,670 466,567 10,500 10,00 11,90 

Consumo sem tráfego 150 10,660 491,388 10,450 10,00 11,90 

Total 300 10,665 478,359 10,500 10,00 11,90 

 

As medidas descritivas mostram que em ambas as situações (com e sem tráfego) a 

potência dos AP´s não apresentou uma variação que viabilizasse o desenvolvimento do 

trabalho. Para comparar afirmar que não houve diferença significativa entre os 

resultados,as duas variáveis foram testadas quanto à suposição de normalidade através 

do teste Kolmogorov-Smirnov(sendo o teste mais indicado em situações em que as 

amostras são suficientemente grandes n>30). Onde foi possível chegar à conclusão que 

os dados não foram normalmente distribuídos, sendo então utilizada como medida de 

referência a mediana, como recomenda Field (2013) 

 

Tabela 4.6 - Teste de Kolmogorov-Smirnov para testar a normalidade dos consumos em cada 
situação (sem e com tráfego) 

. 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados do teste de normalidade  proposto pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov, os dados não são normais (p-valor < 0,05). Deve-se, então, usar 

um teste não paramétrico para a comparação dos dois grupos de medições. 

 
 

 Grupo_1 Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic Df Sig(P-Valor) 

Consumo 
Consumo com tráfego ,185 150 ,000 

Consumo sem tráfego ,202 150 ,000 
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Figura 4.6 - Boxplot do consumo sem tráfego e com tráfego. 

 
O boxplot mostra que em ambas as situações (com e sem tráfego) a variação da 

potência sem realizar transmissão ou realizando transmissão, tende a apresentar uma 

diferença insignificante, por apresentaruma pequena diferença do valor da mediana. O 

resultado a  não utilização do primeiro setup para compor a infraestrutura para realizar o  

obtenção dos dados .  

A segunda infraestrutura utilizada para rodar o Testbedtambém possuía suporte à 

tecnologia PoE, em que o Switch e os AP´s pertenciam a fabricantes distintos. Os AP´s 

pertenciam ao fabricante Aerohive modelo AP330 e Switch Extreme Summit x440-48p. 

 

 
Figura 4.7 - AP 

 
Figura 4.8 - Switch 
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Nesse ambiente, outras limitações foram identificadas durante as medições. 

Mesmo apresentando uma variação significativana potência durante a transmissão de 

dados,as medições foram prejudicadas em razão da latência proporcionada pelo aumento 

no fluxo de dados na rede sem fio. O aumento da latência foi atribuído ao aumento do 

fluxo de dados proporcionado pelo gerador de tráfego Jperf. O aumento na latência 

também proporcionou a queda da conexão entre o Software Monitor e o Switch.O 

intervalo referente à variação da potência e Throughput alcançou uma variação que 

oscilou de1,5s a 2,4s, tornando inviável alinhar os registros referentesà variação da 

potência com o Throughtput.Em função dessas limitações,uma nova estratégia precisou 

ser adotada, em que buscou-se eliminar as variáveis negativas influenciadas pela escolha 

da tecnologia PoE. 

A terceira infraestrutura definida montada para rodar o Testbed foi composta sem o 

suporte da tecnologia PoEe sim com AP´s de baixo custo e com grande aceitação no 

mercado.As limitações proporcionadas pela infraestrutura com suporte à PoE foram 

equacionadas através da utilização de AP´s alimentados através de fontes AC/DC.No 

total 9 AP´s de diversos fabricantes foram selecionados de acordo com dois requisitos: 

serem de baixo custo e aceitação no mercado. Durante a configuração do 

ambiente,buscou-se utilizar os mesmos instrumentos de medições utilizados nos dois 

primeiros setup. Sendo assim, o software monitor de rede Zabbix foi configurado para 

monitorar o fluxo de dados e obter os dados referente ao Throughput Ao configurar o 

ambiente observou-se que nem todas as Management Information Base (M.I.B) presentes 

nos 9AP´spossuíam umobject identifier(O.I.D) responsável pelo armazenamento dos 

dados referentes ao consumo energético.Já os O.I.Dque armazenam as informações 

referentes ao fluxo de dados foram identificados.Ao executar os geradores de tráfego a 

coleta dos dadosfoi iniciada através do Zabbix, foi possível identificar uma variação 

significativa entre os tempos de resposta em 6 dos 9 utilizados. Os outros 3 AP´snão 

chegaram a fornecer uma repostaao serem consultados pelo instrumento de medição do 

Throughput. Diante dessaslimitações, uma nova estratégia precisou ser adotada, 

resultando na escolha de outros instrumentos de medida para aferir a potência e 

Throughput.Para obter os dados referentesà variação da potência e Throughput nos 

primeiros Testbed,foi necessário extrair os dados direto da M.I.B do Switch responsável 
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pelo fornecimento de energia.De acordo com as restrições apresentadas e com o objetivo 

de manter o foco do trabalho, o Emeeter(Modcs) foi utilizadocomo instrumento para obter 

o histórico da variação de potência dos AP´s. Como software para obter os dados 

referente ao Throughput o Jperfutilizado por desempenhar a função de simulador de 

trafego e fornecer os registros da medição de acordo com o intervalo especificado. O 

Emeeter é uma ferramenta desenvolvida pelo Dr. Professor Meuse Nogueira do  

departamento de eletrônica/telecomunicações do IFPEem parceria com o grupo Modcs-

CIN-UFPE. Para realizar o monitoramento da variação da potencia, Os experimentos 

utilizaram um arcabouço de hadware e software especificamente desenvolvidos para 

caracterização de consumo de energia, denominado Emeeter. O Emeeter compreende 

um sistema de medida de energia que gera marcação temporais de consumo em 

intervalos de tempos específicos de forma a permitir a co-relação atividade-da-

rede/consumo de energia.O aplicativo gerenciador foi desenvolvido na linguagem JAVA.  

O EMeter visa a:(i) coleta, (ii) armazenamento e (iii) visualização em tempo real e 

armazenamento das informações de consumo de energia. A coleta dos dados é efetuada 

através da interface serial que se comunica com o hardwareSOC (System on Chip) de 

Metrologia   EVM430-F6736. Como hardware de medida de energia o Emeeter usa 

EVM430-F6736, módulo de medida de energia baseado no SoC 430-F6736 da Texas 

Instrumnets Inc. O firmware do EVM430-F6736 foi modificado para a perfeita adequação 

ao protocolo de experimentação deste trabalho. Neste equipamento foi realizada a 

programação dos parâmetros enviados, o consumo está programado para ser tratado em 

watt, ou seja, um joule por segundo a linguagem de programação C foi utilizada para as 

configurações deste hardware. Durante a execução do Emeeter  O Gerenciador do 

Emeeter uma interface gráfica fornece informações da tensão de linha, da corrente e do 

consumo instantâneo, (potência ativa, potência reativa) em tempo real. A interface Gráfica 

do Gerenciador Emeeter e corrente utilizada no momento, fornece também gráficos com 

as informações de coleta com os perfis do consumo dos últimos dez minutos - permitindo 

ao operador inferências sobre o comportamento da infraestrutura de rede setup em 

estudo. O armazenamento pode ser realizado em arquivo de extensão “.csv” ou em banco 

de dados PostgreSQL. A execução do Emeeter pode ser realizada manualmente através 

da interface gráfica ou através de chamadas remotas utilizando um socket de rede. O E-

meter abre a possibilidade de uma grande gama infinidade de estudos na área de analise 
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de consumo de energia, fornecendo dados relevantes para a otimização do consumo de 

energia.  de tempo, tensão, corrente, potencia ativa, potencia reativa, potencia aparente, 

frequência, fator de potencia, energia consumida e data e hora, os valores de consumo 

são acumulados em cada segundo. Segue algumas figuras que ilustram as medições 

realizadas pelo Emeeter. 

 

 

 
Figura 4.9 – Emeeter 
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Figura 4.9 - Emeeter 

 

 

Segue a infraestrutura que compôs o setupe completo para utilização do Emeeter.  

 9 AP´s de baixo custo listado na tabela 5.5; 

 Hardware de medição do consumo:  

o SOC (System on Chip) de Metrologia   EVM430-F6736; Texas Instruments. 

 Servidor de Experimento:  

o Windows 7, Processador Intel, Core(TM) 2 CPU 1.86GHz, RAM 2GB, Disco  

o 160 GB, APP Desenvolvida em Java; 

 Dois Notebook Lenovo G40-60 executando o sistema operacional Windows 8 foram 

utilizados. 

 Gerenciador Emeeter: 
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o EMeeterJava 1.0; aplicativo de gestão de experimentos desenvolvido em 

Java; 

Diante do novo cenário, é apresentado o seguinte setup. 

 

 

 

Figura 4.10 - Equipamentos do Testbed 
 

4.2 Considerações finais 

Foi possível constatar que a ausência da variação da potência identificada na 

primeira infraestruturade rede pode ter sido proporcionada pelo fato dos AP´s e Switch 

terem seus consoles de gerenciamento independentes. Ambos os consoles tiveram sua 

documentação consultada e nenhum recurso ou funcionalidade que justifique o consumo 

na gestão energética foi identificado. As informações dessa seção apresentam os 

desafios proporcionados pelas infraestruturas de rede utilizadas nesse Testbed. As 

dificuldades identificadas nas duas primeiras tentativas não foram encontradas em 

nenhuma das literaturas consultadas, sendo de grande valia para o desenvolvimento de 

outros trabalhos que venham a ser desenvolvidos.O próximo capitulo irá representar na 

prática o planejamento definido neste capítulo, dando inícioao processo de coleta de 
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dados. Segue a tabela 4.7, que resume as limitações encontradas na composição do 

Testbed 

Tabela 4.7 - Limitações e ferramental utilizado no Testbed 

 

 

  

Infraestrutura 
do 
experimento 

Gerador de 
tráfego 

Monitor-Fluxo 
de dados 

Monitor- 
consumo 

AP´s 

Variação 
potência-AP´s 

Instabilidade-
coleta-
Throughput 

Instabilidade-
coleta-

Variação 
Potência 

Testbed 1 Jperf 2.03 Zabbix Zabbix Não Não Não 

Testbed 2  Jperf 2.03 Zabbix Zabbix Sim Sim Sim 

Testbed 3 Jperf 2.03 Jperf 2.03 Emeeter Sim Não Não 



68 
 

Capítulo  

5 
5. EXPERIMENTO 

 

Neste capítulo, será feita a análise dos dados coletados durante a realização do 

experimento. 

 

 

 

Nesse capitulo foi executado o experimento a partir da infraestrutura definida para 

elaboração do Testbed. As medições foram realizadas a partir de um setup composto por 

9 AP´s classificados como de baixo custo.  As métricas de desempenho adotadas como 

vaiáveis foram o Throughput e variação a potencia de transmissão combinado com o fluxo 

de dados produzido pelos protocolos TCP e UDP da camada de transporte. O objetivo de 

compor o Testbed foi viabilizar a obtenção de dados reais que possibilitam representar 

com precisão o desempenho dos AP´s a partir das métricas estabelecidas. 

Durante a fase de planejamento do experimento,foi necessário identificar o 

consumo de energia dos AP´s no estado ocioso. O consumo ocioso dos equipamentos foi 

calculado a partir da média produzida por 50 coletas da variação da potência de cada AP 

utilizado no setup proposto. A potencia exigida por cadaEthernetutilizada nos AP´steve 

que ser aferida nos 9 AP´s utilizados no experimento. Após realizar as medições ficou 

constatado que não existe um padrão de consumo proporcionado pelo uso das portas 

Ethernetnos AP´s de baixo custo. A Tabela 5.1 apresenta os valores referentes a potencia 

exigida por cada portaEthernet,assim como a potencia exigida por cada AP em estado 
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ocioso. Para a construção da análise, esses valores foram definidos como variáveis fixas. 

Além das variáveis de consumo citadas anteriormente, o padrãoIEEE 802.11N e WPA2 

também foram fixados. Abaixo, segue a representação do setup utilizado para compor o 

Testbed, através daFigura 5.1. 

Tabela 5.1 - Resumo das medições iniciais 

 

AP´s Consumo ocioso Porta Ethernet 

Multilaser- RE027 4.97 Watts 0.35 Watts 

Link One- L1-RW131 2.01 Watts 0,23 Watts 

D-LINK- M-2640 5.68 Watts 0,2 Watts 

Opticom- Router AP-485 4.72 Watts 0,19 Watts 

Opticom- Router AP-477 4.65 Watts 0,19 Watts 

Sagecom-Router Fast 1704 5,35 Watts 0.22 Watts 

TP-LINK- TL-WR741ND 4.98 Watts 0.56 Watts 

TP-LINK- TL-WR841ND 3.51 Watts 0.3 Watts 

ZTE- ZXV10 W300S 4,88 Watts 0.56 Watts 

 

 

 

Figura 5.1 - Infraestrutura do Testbed 
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As medições do Throughput e variação da potência de transmissão foram aferidas 

em 9 AP´s diferentes fabricantes. Cada equipamento passou por 4 medições, onde cada 

equipamento os modo de transmissão dos rádios RX e TX  tiveram sua potencia 

monitorada através do fluxo de dados produzido pelos protocolos TCP e UDP, compondo 

as seguintes combinações:TCP modo RX, TCP modo TX, UDP modo RX e UDP modo 

TX.  

Tabela 5.2apresenta a distribuição das variáveis e instrumento de medida utilizado 

para a obtenção dos dados referentes a potencia de transmissão e Throughput. 

Tabela 5.2 - Relação de variáveis e instrumento utilizado para a medição. 

 

 

 

 

A Tabela 5.3apresenta os parâmetros definidos na metodologia, que devem ser 

seguidos durante a execução do experimento. Esses parâmetros foram antecipadamente 

testados durante a fase de validação do Testbed,buscando garantir integridade entre a 

execução, dados produzidos e período entre cada coleta. Caso um dos parâmetros 

definidos para cada variável não seja cumprido, a infraestrutura do Testbed poderia ser 

questionada, proporcionando mais um desafio. 

Tabela 5.3 - Estrutura e parâmetros do experimento 

Protocolo Dados 
Throughput(Kbits/s) Potência(Watts) AP´s 

TCP  Amostras 320 320 9 

Intervalo 1s 1s 
9 

Modo RX 320s 320s 
9 

Modo TX 320s 320s 
9 

UDP Amostras 320 320 
9 

Intervalo 1s 1s 
9 

Modo RX 320s 320s 
9 

Modo TX 320s 320s 
9 

 

Protocolo Modo 
Emeeter Jperf 

TCP  RX Potencia Throughput 

TX Potencia Throughput 

UDP RX Potencia Throughput 

TX Potencia Throughput 
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Em seguida, foi dado início às mediçõesa partir dos dados produzidos através do 

Setup representado através da figura 5.1. Inicialmente, foi realizada uma análise 

exploratória do desempenho do Throughput(Kbits/s) e da variação da Potênciade 

transmissão nos 9 AP´s, através da representação dos parâmetros fornecidos na tabela 

5.3.  As combinaçõesproporcionada pelos protocolos e modo de transmissão 

responsáveis pelo fluxo de dados foram representadas da seguinte forma: TCP-modo RX, 

TCP-modo TX, UDP-modo RX, UDP modo TX. Cada medição teve uma duração de320s, 

o que proporcionou um total de 640 registros, sendo 50%referentes à variação da 

potência de transmissão e 50% referente Throughput. Após realizar cada uma 

dasmedições, foi necessário alinhar os dados produzidos. O alinhamento dos dados se 

tornou simples, em função do impacto imediato que a execução do gerador de fluxo de 

dados causou na variação da potência dos AP´s, sendo possível em função das medições 

iniciais realizadas para identificar a potencia exigida por cada AP no estado ocioso. 

ATabela 5.4exibe uma amostra dos dados extraídos de uma medição realizada no AP1, 

onde é apresentado os registros da variação da potencia de transmissão e Throughput 

durante um período de 30 segundos, realizados através dos instrumentos de medição 

Throughput e variação da potência de transmissão.  coletivos encontra-se um trecho dos 

dados obtidos como resultado da medição. 

 

Tabela 5.4 - Tabela de medição 

   Variação Potência 
(Watts) 

 
Throughput-TCP- 
RX (Kbits/s) 

5,34 18022 

5,46 21889 

5,47 22413 

5,49 22479 

5,46 19923 

5,46 20775 

5,45 21299 

5,47 21823 

5,46 22348 

5,46 21430 

5,45 22610 

5,47 21758 

5,47 22086 

5,45 18547 

5,45 21955 

5,48 22282 

5,47 20709 

5,43 20054 

5,44 21889 

5,48 21496 

5,45 20840 
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Após realizar as primeiras medições, torna-se possível identificar uma possível 

influencia negativa nodesempenho proporcionada pelo uso do protocolo UDP em AP´s de 

baixo custo.No gráfico 7 é possível identificar uma possível diferença significativa no 

Throughputproduzido pelo protocolo UDPassociado ao de transmissãoRX.A seguir são 

apresentados alguns gráficos extraídos das medições iniciais, apenas para ilustraras 

medições, conforme apresenta os gráficos4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.  

 
Gráfico 3     Gráfico 4 

 
 
Gráfico 5     Gráfico6

 

 

Protocolo UDP 

 

Gráfico 7      Gráfico 8 

5,42 20316 

5,46 22217 

5,45 20513 

5,47 20644 

5,47 22151 

5,47 22413 

5,47 18350 

5,44 18743 
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Gráfico 9      Gráfico 10

 

 

Após concluir as medições, um total de 36 tabelasforam produzidas, onde cada 

umacontem 320 registros referentes aoThroughput e variação da potência de 

transmissão. Ao representar graficamente as medições, foram produzidos 72 gráficosque 

repreentando a variação da potencia de transmissão e Throughput. As demais 

representações gráficas estão disponíveis na seção anexos”.  

Após concluir as medições responsável pelos levantamento dos dados para 

compor a construção da análise foi construída a tabela 5.5.Na tabela é apresentado os 

dados referente a corrente, tensão, potencia exigida pelos AP´s no estado ocioso, pico da  

potencia de transmissão e combinação formada pelo modo de transmissão e protocolo da 

camada de transporte responsável pela maior potencia de transmissão. Na tabela 5.5 é 

possível identificar que  em 78% dos AP´s utilizados no setup, o fluxo de dados produzido 

pelo protocolo UDP exigiu uma maior potencia de transmissão. 

 

Tabela 5.5 - Resumo básico da medição 

Equipamentos Fabricantes  Modelo 
Fonte 
Alimentação  

Consumo 
Ocioso 

Pico no 
consumo- 

Pico consumo-
Protocolo/Modo 

AP1 Multilaser RE027 9V 850mA 4.97 5.6 Watts- UDP-TX 
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Watts Modo 

AP2 Link One L1-RW131 9V, 600mA 
2.01 
Watts 

2.82 Watts UDP-RX 

AP3 D-LINK M-2640 12V 1ª 5.68Watts 6.31 Watts UDP-TX 

AP4 Opticom 
Router 
AP-485 

12V 500mA 4.72 5.6 Watts UDP-TX 

AP5 Opticom 
Router 
AP-477 

12V 500mA 4.65 5.51 Watts UDP-TX 

AP6 Sagecom 
Router 
Fast 1704 

12V 800mA 5,35 5.69 Watts TCP-TX 

AP7 TP-LINK 
TL-
WR741ND 

9V 850mA 
4.98 
Watts 

5.46 Watts UDP-TX 

AP8 TP-LINK 
TL-
WR841ND 

9V 600mA 
3.51 
Watts 

4.69 Watts TCP-TX 

AP9 ZTE 
ZXV10 
W300S 

12V 500mA 
4,88 
Watts 

5.45 Watts UDP-TX 

 

5.1Considerações finais 

Neste capítulo, foram apresentados os detalhes da implementação e infraestrutura 

que compôs o Testbed. No início, foi descrito a infraestrutura física e softwares utilizados 

para realizar as medições referente a variação da potencia de transmissão exigidas pelos 

modos de transmissão RX e TX e Throughput produzido pelos protocolosUDP e TCP. Em 

seguida, foi realizada a análise da potencia exigida pelo uso de cada porta Ethernet e 

estado ocioso dos AP´s.Posteriormente, foi apresentado o processo,parâmetros e 

estrutura necessária para a obtenção dos dados responsáveis pelo desenvolvimento 

desta pesquisa. Na sequência, foi apresentado uma amostra das primeiras medições 

através darepresentação gráficos em barras. Por fim, uma tabela foi elaborada, onde é 

apresentada as propriedades dos AP´s e dados referente as medições.No próximo 

capítulo, será realizadaa análise e discussão dos resultados.  
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Capítulo  

6 
6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo,será feita a análise dos dados coletados durante a realização do 

experimento. 

 

 

6.1 Metodologia da análise 

Para realizar a análise estatística dos dados, utilizou-se o software SPSS 20(IBM), 

onde inicialmente foi feita uma análise exploratória dos dados produzidos pelas métricas 

de desempenho utilizadas nesse trabalhoThroughput(Kbits/s) e da variação da potência 

de transmissão exigida pelo modo de transmissão RX e TX, proporcionado pelo fluxo de 

dados produzido pelos protocolos TCP e UDP. Inicialmente foi possível identificar 

algumas tendências de desempenho dessas variáveis sobre cada um dos modos(RX e 

TX) e nos dois principais protocolos da camada de transporte TCP e UDP.Para testar e 

comprovar as tendências observadas nas medidas descritivas, o Throughput(Kbits/s) e a 

variação da potência de transmissão foram avaliados comparando os modos RX e TX 

para cada protocolo e também comparando os protocolos entre si. Sendo assim, as duas 

variáveis foram testadas quanto à suposição de normalidade através do teste 

Kolmogorov-Smirnov(sendo o teste mais indicado em situações em que as amostras são 

suficientemente grandes n>30), chegando à conclusão de que os dados não foram 

normalmente distribuídos, sendo então utilizada como medida de referência a mediana, 

como recomenda Field (2013). Assim, foi escolhido o teste não paramétrico Mann-
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Whitney,o qual testa a hipótese nula de que os dois conjuntos de dados são 

estatisticamente iguais contra a hipótese alternativa de que existem diferenças 

significativas entre os dois grupos.Em outras palavras, o teste Mann-Whitney foi usado 

para comparar os modos RX e TX (considerados aqui como dois grupos) e para a 

comparação entre os protocolos TCP e UDP (também como dois grupos), usando o nível 

de 5% de significância, em que se p-valor <0,05, conclui-se que existem diferenças 

estatisticamente significantes entre os dois grupos em questão. Segue a figura x que 

representa  a sequencia das técnicas utilizadas. 

 

 

Figura 6.1 

 

Por fim, combinações dos protocolos e modos foram realizadas, tendo, então, 4 

grupos/combinações criados: Protocolo TCP com o modo RX, Protocolo TCP com o modo 

TX, Protocolo UDP com o modo RX e Protocolo UDP com o modo TX. Para a 

comparação destas combinações, testou-se inicialmente a normalidade destes grupos e, 

como houve ausência de normalidade, usou-se o teste Kruskal Wallis par a par com o 

objetivo de verificar quais combinações teriam maior desempenho tanto em 

Throughput(Kbits/s) como na variação da potência.Segue a figura x que representa  a 

sequencia das técnicas utilizadas. 
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Figura 6.2 

 

6.2 Resultados 

6.2.1 Desempenho dos Protocolos 

6.2.1.1 Throughput(Kbit/s) 

 
Desconsiderando o modo no qual o rádio dosAP’sestavam operando(RX e TX), 

comparou-se às medidasde Thoughput(Kbits/s) produzido pelos protocolo TCP e UDP, 

em que se obteve os seguintes resultados estatísticos: 

 

Tabela 6.1 - Comparação das medidas descritivas do Throughput (Kbits/s) dos AP’s usando 
diferentes protocolos. 

Protocolo N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum 

TCP 5760 16782,01 5924,930 17105,00 0 30078 

UDP 5759 15885,77 15031,885 3446,00 0 55884 

Total 11519 16333,93 11432,952 16777,00 0 55884 

 
Com base nas medidas descritivas apresentadas, o Throughput(Kbits/s) tende a 

ser maior e mais homogêneo ao ser produzido pelo protocolo TCP. Em decorrência da 

ausência de normalidade (p-valor < 0,05; Tabela 20), o teste Mann-Whitney foi utilizado e 

obteve-se que esta diferença é estatisticamente significante conforme apresentado na 

tabela 6.2 e ilustrado através da figura 6.1.A tabela 6.2 apresenta que o (p-valor <0,05) 

como também mostra a Figura. 
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Tabela 6.2 - Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov aplicado ao Throughput (Kbits/s) nos 
protocolos TCP e UDP. 

Protocolo 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statistic Df Sig.(P-valor) 

Throughput (Kbits/s) 
TCP ,054 5760 ,000 

UDP ,302 5759 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
Tabela 6.3 - Resultados da aplicação do teste Mann-Whitney para comparação do Throughput 
(Kbits/s) nos protocolos TCP e UDP. 

 
Throughput (Kbits/s) 

Mann-Whitney U 15119954,500 

Wilcoxon W 31705874,500 

Z -8,215 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: Protocolo 

 
 
 

 
Figura 6.3 - Comparação do Throughput (Kbits/s) nos protocolos TCP e UDP. 

 
 

Através doboxplot 1, é possível identificar a disparidade na homogeneidade das 

medidas realizadas doThroughputproduzida entre os protocolos TCP e UDP.De acordo 

com os resultados é possível identificar uma tendência, onde o Throughput produzido pelo 

protocolo TCP bastante superior ao comparado pelas mesmas medidas registradas com o 
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uso do UDP.Não considerando o modo de transmissão do radio de transmissão(RX e TX). 

Os dados produzidos pelo protocolo UDP registraram umThroughput3446 

Kbits/s(Mediana), visivelmente inferior ao produzido com o uso do TCP. Ao fazer uma 

comparação direta, é possível identificar que a variação do Throughput proporcionada 

pelo uso do protocolo TCPsuperou e 300% os valores obtidos com o TCP. 

 

6.2.1.2 Potência 

Desconsiderando o modo no qual os AP’s estavamrealizando a transmissão,seja 

no modo RX ou TX, comparou-se a potencia exigida pelo fluxo de dados produzido pelos 

protocolosTCP e UDP. A partir dos dados extraídos do Testbed foi realizado a analise 

descritiva, conforme apresentado na tabela 6.4.  

 

Tabela 6.4 - Comparação das medidas descritivas da variação da potência dos AP’s usando 
diferentes protocolos. 

Protocolo N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum 

TCP 5761 4,8431 1,03003 5,0800 ,00 6,19 

UDP 5439 4,7987 1,08051 5,0800 2,00 6,31 

Total 11200 4,8215 1,05503 5,0800 ,00 6,31 

 
Com base nas medidas descritivas, a potência parece não sofrer alteração 

aparente entre a carga gerada pelos protocolos TCP e UDP. Em função da ausência de 

normalidade confirmada após aplicar o teste de Kolmogorov-Smirnov(p-valor < 0,05; 

Tabela 6.5), o teste Mann-Whitney foi usado e obteve-se que, de fato, não houve 

diferenças estatisticamente significativas (p-valor <0,05, Tabela 24) na variação da 

potência produzida pelo fluxo de dados gerado pelos protocolosTCP e UDP, como 

também mostra a Figura 6.2.  

 
Tabela 6.5 - Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov aplicado à variação da potência nos 
protocolos TCP e UDP. 

Protocolo 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statistic df Sig(P-valor) 

Variação Potência 
TCP ,296 5761 ,000 

UDP ,210 5439 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Tabela 6.6 - Resultados da aplicação do teste Mann-Whitney para comparação da variação da 
potência nos protocolos TCP e UDP. 

 
Variação 

Potência 

Mann-Whitney U 15420186,500 

Wilcoxon W 30214266,500 

Z -1,443 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,149 

a. Grouping Variable: Protocolo 

 

 
Figura 6.4 - Comparação da variação da potência nos protocolos TCP e UDP. 

 
Através do boxplot 2, é possível identificar que não há uma diferença significativana 

potencia de transmissão produzida pelo fluxo de dados gerado pelo TCP e UDP, porém 

torna-se evidente que o protocolo UDP proporciona exige uma potencia de transmissão 

menos concentrada ou menos homogênea, não levando em consideração o modo de 

transmissão do rádio RX e TX. 
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6.2.2 Comparando ModoRX e TX-Throughput(Kbits/s) 

6.2.2.1 Protocolo TCP 

Considerando apenas o fluxo de dados produzido pelo Protocolo TCP, comparou-

se o Throughput(Kbits/s) produzidos através dos modos de transmissão TX e RX. Ao 

realizar a analise descritiva dos dados extraídos dos 9 AP´s foi possível apresentar os 

seguintes resultados: 

 
Tabela 6.7 - Comparação das medidas descritivas do Throughput (Kbits/s) usando diferentes modos 
do AP. 

Modo N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum 

RX 2881 16133,26 6466,819 16777,00 0 28312 

TX 2879 17431,21 5249,234 17376,00 131 30078 

Total 5760 16782,01 5924,930 17105,00 0 30078 

 

Com base nas medidas descritivas apresentadas na Tabela 6.7, o 

Throughput(Kbits/s) parece apresentar um melhor desempenho sobre o modo de 

transmissãoTX para este protocolo,proporcionando maiores taxas de Throughput(Kbits/s). 

Em função da ausência de normalidade (p-valor < 0,05; Tabela 6.8), o teste Mann-

Whitney foiusado e obteve-se que, de fato, esta diferença é estatisticamente significativa 

(p-valor < 0,05; Tabela 6.9), como também mostra a Figura 6.3. 

 
Tabela 6.8 - Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov aplicado ao Throughput (Kbits/s) nos 
modos RX e TX do protocolo TCP. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Modo 
Kolmogorov-Smirnov

b
 

Statistic Df Sig(P-valor) 

Throughput (Kbits/s) 
RX ,095 2881 ,000 

TX ,075 2879 ,000 

a. Protocolo = TCP 

b. Lilliefors Significance Correction 
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Tabela 6.9 - Resultados da aplicação do teste Mann-Whitney para comparação do Throughput 
(Kbits/s) entre os modos TX e RX do protocolo TCP. 

 
Throughput 

(Kbits/s) 

Mann-Whitney U 3754417,000 

Wilcoxon W 7905938,000 

Z -6,225 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Protocolo = TCP 

b. Grouping Variable: Modo 

 

 
Figura 6.5 – Comparação do Throughput (Kbits/s) entre os modos TX e RX do protocolo TCP 

 

De acordo com o resultado apresentado noboxplot 3,nota-se que o 

Throughputproporcionado pelo uso do protocolo TCP no modo  de transmissão TX tende 

a ser maior e apresentar valores mais homogêneo.O que se traduz em um taxa de 

transmissão mais estável, superando em 4.5% as medidas produzidas pelo  modo RX. 

6.2.2.2 Protocolo UDP 

Considerando apenas o fluxo de dados produzido pelo Protocolo UDP, comparou-

se o Throughput(Kbits/s) produzido pelo modos transmissão RX e TX, em que foi possível 

obter os seguintes resultados: 

 
 



83 
 

Tabela 6.10 - Comparação das medidas descritivas do Throughput (Kbits/s) usando diferentes 
modos de transmissão com o protocolo UDP. 

Modo 
N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum 

RX 2880 5430,67 6931,154 3187,00 0 26260 

TX 2879 26344,49 13609,064 23720,00 0 55884 

Total 5759 15885,77 15031,885 3446,00 0 55884 

 

 
Com base nas medidas descritivas, considerando apenas o protocolo UDP, o modo 

TX tende apresentar um Throughput(Kbits/s), muito maior do que o produzido através do 

modo de transmissão RX, e em função da ausência de normalidade confirmada pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov(p-valor < 0,05; Tabela 6.11) dos dados extraídos através das 

medições, o teste Mann-Whitney foi usado e obteve-se que, de fato, esta diferença é 

estatisticamente significativa (p-valor < 0,05; Tabela 6.12), como mostra também o boxplot 

representado através daFigura 6.3. 

 
 
Tabela 6.11 - Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov aplicado ao Throughput (Kbits/s) nos 
modos RX e TX do protocolo UDP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 6.12 - Resultados da aplicação do teste Mann-Whitney para comparação do Throughput 
(Kbits/s) entre os modos TX e RX do protocolo UDP. 

 
 

Throughput(Kbits/s) 

Mann-Whitney U 1040631,000 

Wilcoxon W 5189271,000 

Z -49,223 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Protocolo = UDP 

b. Grouping Variable: Modo 

 

Modo 
Kolmogorov-Smirnov

b
 

Statistic Df Sig(P-valor) 

Throughput(Kbits/s) 
RX ,503 2880 ,000 

TX ,237 2879 ,000 

a. Protocolo = UDP 

 



84 
 

 
Figura 6.6 - Comparação do Throughput (Kbits/s) entre os modos TX e RX do protocolo UDP. 

 
Através do boxplotrepresentado pela figura 6.3, é possível identificar a influência do 

protocolo UDP no desempenho do AP´s de baixo custo ao realizar transmissão dos dados 

através do modo RX. Essas medidas apresentaram umadisparidade bastante significativa 

entre os valores obtidos através do Throughputproduzidopelo modo de transmissão TX.  

De acordo com os valores obtidos através da medição o Throughputproduzido pelo modo 

TX, superou em 744% as medidas registradas através do modoRX. Através desse 

resultado é possívelidentificar uma possível influencia do protocolo UDP no modo de 

transmissão RXresultado em uma queda significativa do Throughput. 

 

6.2.3 Potência de transmissão 

6.2.3.1 Protocolo TCP 

Considerando apenas o protocolo o fluxo de dados produzido pelo protocolo TCP, 

comparou-se a variação da potência de transmissão exigida pelo modoRX e TX, obtendo-

se os seguintes resultados: 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

Tabela 6.13 - Comparação das medidas descritivas da variação da potência usando 

diferentes modos do protocolo TCP. 

Modo N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum 

RX 2882 4,7201 1,06520 5,0100 ,00 5,93 

TX 2879 4,9661 ,97841 5,1700 2,01 6,19 

Total 5761 4,8431 1,03003 5,0800 ,00 6,19 

 

 
Com base nas medidas descritivas apresentadas na Tabela 6.13, é possível 

observar que a potência tende a ser levemente maior no modo TX do que no modo RX, e 

pela ausência de normalidade (p-valor < 0,05; Tabela 6.14) o teste Mann-Whitney foi 

usado e obteve-se que esta leve tendência foi significativa (p-valor < 0,05; Tabela 6.15), 

como também mostra a Figura 18, tendo, então, que para a carga gerada pelo protocolo 

TCP no modo TX demanda uma potência 3,1% maior que o modo RX. 

 

 

 

 

 
Tabela 6.14 - Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov aplicado a Variação da Potência nos 
modos RX e TX com o protocolo TCP. 

 

Modo 
Kolmogorov-Smirnov

b
 

Statistic Df Sig(P-valor) 

Variação Potência 
RX ,335 2882 ,000 

TX ,302 2879 ,000 

a. Protocolo = TCP 
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Tabela 6.15 - Resultados da aplicação do teste Mann-Whitney para comparação da Variação da 
Potência entre os modos TX e RX com o protocolo TCP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 6.7 - Comparação da Variação da Potência entre os modos TX e RX do protocolo TCP. 

 
Através do boxplotapresentado na figura 6.4, é possível identificar que a potencia 

de transmissão exigida pelo protocolo TCPatravés do modo de transmissãoTX, tende a 

exigir uma menor variação de potência, superandoem3,1% a potencia exigida 

proporcionada pelo modo RX. Os resultadosmostra que modo de transmissão TXexige  

uma menor variação da potencia, o que resulta em valoresmais homogêneo, além de 

apresentar uma mediana superior ao valor registrado com o modo de transmissão RX. 

 

 

 

 
Variação 

Potência 

Mann-Whitney U 3192909,500 

Wilcoxon W 7347312,500 

Z -15,143 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Protocolo = TCP 

b. Grouping Variable: Modo 
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6.2.3.2 Protocolo UDP 

Considerando apenas o Protocolo UDP, comparou-se a variação da 

potênciaproporcionada pelo fluxo de dados produzidos através dos modos TX e RX, em 

que foi possível obter os seguintes resultados apresentados na tabela 6.16: 

 
Tabela 6.16 - Comparação das medidas descritivas da Variação da Potência usando diferentes 
modos com o protocolo UDP 

Modo N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum 

RX 2880 4,6262 ,94378 4,9200 2,00 5,92 

TX 2559 4,9927 1,18673 5,3900 2,05 6,31 

Total 5439 4,7987 1,08051 5,0800 2,00 6,31 

a. Protocolo = UDP 

 
Com base nas medidas descritivas apresentadas na Tabela 6.16, é possível 

observar que a potência tende a ser maior no modo TX do que no modo RX, e, pela 

ausência de normalidade (p-valor < 0,05; Tabela 6.17), o teste Mann-Whitney foi 

novamente aplicado e obtiveram-se, desta vez, diferenças significativas (p-valor < 0,05; 

Tabela 6.18), como também mostra a Figura 6.5.Sendo assim, é possível afirmar que o 

fluxo de dados gerado pelo protocolo UDP através do modo de transmissão TX, chega a 

exigir uma potencia de transmissão 17,03% superior à potência proporcionada pelo modo 

RX. 

 
Tabela 6.17 - Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov aplicado à variação da potência nos 
modos RX e TX do protocolo UDP. 

 

Modo 
Kolmogorov-Smirnov

b
 

Statistic Df Sig(P-valor) 

Variação Potência 
RX ,286 2880 ,000 

TX ,342 2559 ,000 

a. Protocolo = UDP 

 

 

Tabela 6.18 - Aplicação do teste Mann-Whitney à variação de potência para a comparação dos 
modos TX e RX, dentro do protocolo UDP. 
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Figura 6.8 - Comparação da variação da potência entre os modos TX e RX do protocolo UDP. 

 

Ao contrário do resultado obtido através do modo TX com o protocolo TCP, em que a 

potencia de transmissãoapresentou medidas mais homogênea. O resultado do fluxo de 

dados produzido pelo protocolo UDPno modo de transmissãoTXapresentado na figura 

6.5, mostra que a variação da potência de transmissão apresenta uma dispersão nas 

medidas que chega a 100%,ao compararcom as produzidas pelomodo RX. Em outras 

palavras, os AP´sao transmitir um fluxo de dados gerado pelo protocolo UDP, tende a 

apresentar um consumo menos regular, ao ser comparado com consumo produzido pelo 

modo RX. 

Test Statistics
a,b

 

 Variação 

Potência 

Mann-Whitney U 2260187,000 

Wilcoxon W 6408827,000 

Z -24,653 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Protocolo = UDP 

b. Grouping Variable: Modo 
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6.2.4 Comparando combinações entre Protocolos e modos. 

 

Nesta seção, serão realizadas as comparações através de uma combinação entre 

o conjunto das variáveis:TCP/UDP e modo RX e TX. Sendo assim, foi possível a criação 

de quatro grupos distintos de valores: Protocolo TCP com o modo RX, Protocolo TCP com 

o modo TX, Protocolo UDP com o modo RX e Protocolo UDPcom o modo TX. Cada uma 

das combinações foi testada quanto àThroughput(Kbits/s) e à variação de potência, 

buscando a combinação com melhores desempenhos. Segue a tabela 6.19 onde é 

sumarizado os resultados. 

 
Tabela 6.19 - Medidas descritivas da Throughput (Kbits/s) e da variação de potência para diferentes 
protocolos e diferentes modos. 

Grupo Throughput(Kbits/s) Variação Potência 

Protocolo TCP modo RX N 2881 2882 

Mean 14277,13 4,7092 

Std. Deviation 9140,674 ,97388 

Median 16187,00 4,9400 

Minimum 0 ,00 

Maximum 48028 5,93 

Protocolo TCP modo TX N 2879 2879 

Mean 21815,49 4,9594 

Std. Deviation 11747,112 1,07374 

Median 20833,00 5,3400 

Minimum 0 2,05 

Maximum 54178 6,19 

Protocolo UDP modo RX N 2880 2880 

Mean 7345,16 4,6373 

Std. Deviation 6371,000 1,03919 

Median 3246,00 5,0200 

Minimum 0 1,99 

Maximum 49072 6,10 

Protocolo UDP modo TX N 2879 2559 

Mean 21902,47 5,0001 

Std. Deviation 10712,022 1,08933 

Median 22473,00 5,2800 

Minimum 0 2,01 

Maximum 55884 6,31 
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Com base na tabela 6.19 e boxplotapresentado na figura 6.6,é possível identificar  

que o Throughput(Kbits/s) tende a ser menor, quando é produzido através da combinação 

entre as variáveisUDPe modo de transmissãoRX.O maior Throughput é produzido através 

da combinação proporcionada peloprotocolo UDP e modo de transmissãoTX. Já os dados 

produzidos pela potência de transmissão exigida pelo rádio dos AP´s,registrou maior 

valores através do fluxo de dados gerado pelo protocolo UDP e TCP em combinação 

como modo de transmissãoTX. 

 
Tabela 6.20 - Teste de normalidade aplicado ao Throughput (Kbits/s) e à variação de potência para 
diferentes protocolos e modos. 

 
  
Grupo 
  

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic df Sig(P-valor) 

Throughput(Kbits/s) 

Protocolo TCP modo RX 0,224 2881 0,000 

Protocolo TCP modo TX 0,182 2879 0,000 

Protocolo UDP modo RX 0,396 2880 0,000 

Protocolo UDP modo TX 0,19 2559 0,000 

Variação Potência 

Protocolo TCP modo RX 0,274 2881 0,000 

Protocolo TCP modo TX 0,303 2879 0,000 

Protocolo UDP modo RX 0,281 2880 0,000 

Protocolo UDP modo TX 0,274 2559 0,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Figura 6.9 - Boxplot da comparação do throughput entre modos e protocolos 

 
 

 

 
Figura 6.10 - Boxplot da comparação do potência entre modos e protocolos 
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6.3 Discussão dos resultados 

 
Ao analisar, em síntese, os resultados apresentados na tabela 6.19, é possível 

visualizar de forma mais ampla os resultados apresentados por esse Testbed. Como 

referência comparativa à mediana, será usada como referência por razões já 

apresentadas nesta análise.  Ao comparar o Throughputproduzido pelo modo de 

transmissão RX e TXatravés do protocolo TCP, obtém-se que o Thorughput alcançado 

pelo modo RX representa cerca 77,7% do valor obtido pelo modo de transmissão TX. 

Seguindo a mesma lógica, foi realizado uma comparação entre o Throughput obtido pelo 

fluxo de dados produzido pelo protocolo UDP, considerandoo modo de transmissãoRX e 

TX, onde o RX alcançou apenas 14,44% do desempenho obtido pelo modo TX.  

Realizando um comparativo entre o Throughput gerado pelo TCP e UDP através do 

modo RX, foi possível identificar que a vazão registrada pelo UDPalcançou apenas 20% 

das medidas produzidas pelo protocoloTCP. Ao comparar o Throughputgerado através do 

no modo TXentreos protocolos,obtém-se que TCP registrou cerca de 92,7% das medidas 

doUDP, proporcionandouma diferença de 7,3%. Ao comparar os dados provenientes 

apotência de transmissão proporcionada pelo fluxo de dados produzido pelo protocolo 

TCP, obteve-se que o consumo proporcionado pelo modo de transmissãoRX foi 

equivalente a 92,5% das medidas obtidas pelo modoTX.  

Fazendo uma análise comparativa a partir do proporcionado pelo UDP, identificou-

se que o consumo proporcionado pelo RX representou cerca de 95,07% do consumo do 

TX.   

Ao realizar o comparativo entre o consumo proporcionado pelo fluxo de dados 

produzido pelo TCP e UDP através do modo RX, tem-se que a potencia de transmissão 

exigida pelo protocolo TCPregistrou cerca 98,4% das marcas obtidas pelo UDP.Seguindo 

a mesma abordagem, mas considerando o modo TX, é possível verificar que o potencia 

exigida pelo UDP representou 98,9% do valor proporcionado pelo protocolo TCP. Em 

seguida,serão disponibilizados algunsque representam gráficos representando um 

comparativo dos resultados das variáveis e suas combinações. 
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Capítulo  

7 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O último capítulo deste trabalho apresentará as considerações finais, os resultados 

obtidos relacionados aos objetivos iniciais da pesquisa, as possibilidades para realização 

de trabalhos futuros e a conclusão final do trabalho. 

 

 

7.1 Resultados Obtidos 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram a importância da realização dos 

Testbedsem trabalhos que propõem realizar medições a partir de ambientes e 

equipamentos proporcionando uma infraestrutura de experimentação real. Essa escolha 

refletiu na obtenção deresultadosque representaram o comportamentoreal do 

desempenho e eficiência energética em AP´s de baixo custo. 

 

O conjunto que proporcionou a obtenção dos dados produzidos pelo Testbed  foi 

composto levantamento de dados fornecido por variáveis Throughput, variação de 

potencia de transmissão e protocolosTCP/UDP e Modo RX, TX, abordagem não 

identificada nos trabalhos relacionados. Diante dos resultados, foi possível identificar uma 

grande tendência na potencia de transmissãoe consumo diferenciado proporcionado 

pelos protocolos da camada de transporte e Throughput em redes sem fio que utilizam AP 

de baixo custo. 
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Mesmo os segmentossendo gerados pela camada de transporte transitem como 

carga útil da camada de internet, essa,por sua vez, é considerada como carga útilda 

camada de acesso à rede. É possível constatar o impacto que acorrelação proporcionada 

pelos protocolos e asvariáveis selecionadaspodem originar na eficiência 

energéticadosAP´s.A partir dos dados coletados do Testbed,não especificando o modo de 

transmissão e sim, toda massa de dados produzida atravésdo Throghputgerado pelo 

protocolo TCP,foi possível observar uma diferença bastante significativa entre as medidas 

realizadas nos dois protocolos. Esseresultadoproporcionou ao TCP uma vantagem 

superando em 496% as medidas obtidas pelo UDP. Apesar da diferença ser bastante 

significativa, esse resultado é atribuído aos AP´sutilizados no experimento, sendo estes 

de baixo custo, apesar da teoria afirmar que o protocolo UDPtende a exigir menos recurso 

do hardware e proporcionar um maior Throughput. Ao comparar a potencia exigida por 

toda massa de dados transferida pelos protocolos TCP e UDP,os resultados mostram que 

apesar das medidas apresentarem uma dispersão nas medidas, o UDP proporcionou uma 

variação da potencia de transmissão, apesarda mediana utilizada como 

referênciaapresentar um resultado extremamente semelhante.  

Ao potencia de transmissão proporcionado pelo TCPconsiderando o modo de 

transmissão RX e TX, apresentouuma diferença significativa,ficou constatado que a carga 

gerada no modoTXtende a ser 23,3% superior ao RX, o que proporciona uma assimetria 

nas taxas de Download e Upload. O resultado da análise feita sob o Throughputregistrado 

com o uso peloUDPmostra que o modo TX obteve uma marca que superou em 692%as 

taxas obtidas pelo modoRX. Apesar do Throughput obtido pelo modo de transmissão TX 

ter sido extremamente superior ao produzido pelo RX, a potencia de transmissão diferiu 

em apenas 4,93%. Esse resultado representa uma desproporção bastante significativa 

entre o desempenho e consumo proporcionado pelo protocolo UDPao transmitir e receber 

dados em AP´s de baixo custo. Esse resultado proporcionada uma assimetria bastante 

significativa entre oThroughputimpactando de forma direto na QoS do serviço oferecido 

pelas redes sem fio. 

O modo de transmissão RXapresentou uma queda bastante significatica no 

Throughput, levantando a hipótese de eu o protocolo UDP proporciona uma possível 

sensibilidade ao modo de transmissão RX.  O que não é justificado peloprincípio básico 

do encapsulamento de dados.  
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Aoanalisar os resultados produzidos pelomodoRXentre os dois protocolos, é 

possível verificar uma desproporção bastante significativa, onde o TCP apesar de ser um 

protocolo mais robusto e pesado, obteve um Throughput que superou em 499% as 

medidas obtidas com o UDP.Apesar de apresentar uma taxa 5 vezes superior, o 

TCPproduziu um consumo que superou em apenas 1,6%o proporcionado peloUDP.Sendo 

assim, o TCPem se tratando de Upload,mostrou ser mais eficiente energéticamente 

bastante superior ao UDP. 

A análise realizada a partir do fluxo de dados produzido pelos protocolos através 

domodo TXconstatouque o TCPexigiu uma potencia 1,1%maiorque o produzido peloUDP,  

o que irá resultar em um maior consumo de energia. Apesar da diferença percentual ser 

considerada pequena, esses números estão de acordo com as afirmações teóricas, em 

quese afirma queo protocolo TCP, em função da robustezproporcionada pelos 

mecanismos de comunicação implementados e o elevado número de informações 

presentes no cabeçalho das mensagens,o que teoricamente proporciona um maior custo 

ao Hardware. Através da análise, também é possível identificar queo consumo de energia 

proporcionado pelo uso do UDP no modo TXrefletiu em uma maior variação da potência.  

 

Sendo assim, houve uma maior dispersão do consumo e instabilidade energética 

nos equipamentos, o que resultou em uma massa de dados com valores heterogêneos. A 

dispersão desses valores pode estar relacionada a hipótese de uma possível interferência 

ou sensibilidade que o protocolo UDPproporciona na camada de acesso à rede em 

equipamentos de baixo custo.Apesar desse fenômeno não ser justificado pela teoria, em 

função dos segmentos produzidos pelo protocolo UDP passarem pelo processo de 

encapsulamento responsável entre emissor e receptor. Sendo assim, é possível identificar 

e despertar a reflexão que a influência do fluxo de dados proporcionado por protocolos da 

camada de transporte proporciona na eficiência energética de equipamentos localizados 

na camada de acesso à rede.  

 
 

7.2 Conclusões 

As diversas propostas apresentadas no capítulo que lista os trabalhos relacionados 

abordaram diferentes pontos associados à eficiência energética nas redes sem fio, porém, 

os trabalhos só atenderam a um conjunto de características, de forma que os resultados 
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desse Testbed possam contribuir para o desenvolvimento de nossas tecnologias e 

propostas que visa a eficiência energética em redes IEEE 802.11.Portanto, desenvolver 

um Testbedque forneçaos dados reais para o desenvolvimento de uma análise 

investigatória não foi uma tarefa trivial, o que exigiu aquisição de conhecimento técnico e 

teórico em um curto espaço de tempo, em função das diversas limitações e 

intercorrências identificadas ao longo do processo. 

Com o objetivo de obter os dados que representassem o real consumo, potencia de 

transmissão, comportamento e desempenho da rede IEEE 802.11, 9 AP´s de baixo custo 

e fabricantes diferentes passaram por 72 medições, resultando em uma massa de dados 

composta por mais de 20 mil registros. O resultado do Testbed mostrou a importância do 

desenvolvimento de pesquisas utilizando medições reais, pois mostramque os resultados 

obtidos através de um ambiente controlado ou simulado nem sempre condizem com a 

realidade. 

Os resultados da análise são de fundamental importância para o mundo das 

telecomunicações, podendo ser ainda mais explorados e virem a ser utilizados como 

instrumento de medição de equipamentos com suporte à tecnologia IEEE 802.11, 

contribuindo para desenvolvimento de novas pesquisas e protocolos.Assim como, 

contribuir para o desenvolvimento de novos recursos utilizados em ferramentas de 

monitoramento de redes de computadores. Com base nos resultados, também foi 

possível levantar uma hipótese do impacto que os AP´s podem proporcionar no 

desempenho e consumo energético de Smartphones conectados à rede sem fio, pois, 

dependendo da combinação das variáveis, a eficiência energética da rede poderá ser 

afetada, podendo resultar em um maior tempo de transmissãoe esforço 

computacional.Embora as tecnologias em redes IEEEvenham sempre evoluindo, 

proporcionando maiores taxas de transmissão e melhor conectividade. A influência do 

consumo proporcionado por aplicações, serviços e novos protocolos devem estar sempre 

em questão, através da implementação de Testbeds. O que irá permitirque pesquisadores 

possam quantificar e analisar o comportamento real dos mesmos, pois o fluxo de dados 

produzidos por aplicações e serviços da camada de aplicação sempre estão exigindo  

ajustes e personalizaçãonos mecanismos de comunicação propostos pelos protocolos 

TCP e UDP não devendo ser tratados de forma abstrata ou genérica em propostas que 

buscam eficiência energética em redes IEEE 802.11. 
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7.3 Trabalhos Futuros 

 
A seguir encontram-se listados os trabalhos futuros relacionados a esta dissertação: 
 

 Desenvolver um Testbed ampliando o número de protocolos a serem 

utilizadas para construção da análise direcionada a aplicações VoIP. Os 

protocolos previamente selecionados são: SIP, H.323, RTP, RTCP, IAX, 

MGCP, Megago/H248.  

 Desenvolver um Testbed em que fatores considerados de extrema 

importância na fase de planejamento da rede sem fio comoplanejamento e 

definição da cobertura, capacidade, frequência, identificação de outras redes 

existentes, identificação das necessidades dos usuários sejam analisados 

quanto ao impacto no Throghput, variação da potência, perda de pacotes e 

rtt. 

 Propor uma ferramenta que busque apresentar de forma sumarizada os 

resultados doTestbeddesenvolvido neste trabalhoatravés de uma interface 

WEB. 

 Como trabalhos futuros, será um proposto um modelo que possa gerar 

estimadores de balanço baseados em abordagens como Performance Aware 

e Consumption Aware.  

 O modelo será construído a partir do fornecimento automatizado dos dados 

produzidos por este trabalho, de forma que as medições extraídas desse 

trabalho possa subsidiar a construção do modelo. A proposta terá como 

objetivo otimizar a densidade de AP´s baseado no impacto que o fluxo de 

dados proporcionado pelo UDP e TCP possa auxiliar impactar no 

desempenho em redes sem fio heterogênea(AP´s de vários fabricantes).  

 Que outros trabalhos possam utilizar a massa de dados e resultados 

disponibilizados neste trabalho, assim como as limitações e desafios 

identificados na tentativa de compor a infraestrutura necessária para 

realização do Testbed. 
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