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Resumo

O uso consciente e sustentável dos recursos energéticos tem se tornado cada vez mais assunto
de destaque. Em redes, os rádios presentes em  dispositivos sem fio alimentados por bateria se
mostram grandes  responsáveis  no  consumo energético  desses  aparelhos.  Por  isso,  o  duty
cycling, ação de desligar a interface dos dispositivos quando não necessária, se mostra uma
solução  promissora  no  combate  ao  alto  gasto  energético  desses  dispositivos.  Apesar  dos
diversos  trabalhos  que  estudam  e  analisam  métodos  de  duty cycle,  são  escassos  os  que
realizam avaliações desses métodos em dispositivos reais. Esse trabalho tenta preencher essa
lacuna, implementando e executando diversos métodos de duty cycle assíncrono baseados em
escalonamento. Além disso, os resultados obtidos são comparados com modelos matemáticos
disponíveis na literatura.
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Abstract

Conscious and sustainable use of energetic resources has become an increasingly prominent
subject. In networks, the radios present in wireless, battery-powered devices are one major
responsible for theses devices'  energy consumption.  Therefore,  duty cycling,  the action of
turning off the device's interface when not needed, is a promising solution for tackling the
problem of  reducing energy consumption.  Although there are  many works  that  study and
analyze duty cycle methods,  there is a scarce literature that performs evaluations of these
methods on real devices. This work tries to fill that void, implementing and executing several
schedule-based asynchronous duty cycling methods. It further compares the results obtained
with mathematical models found on the literature.
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1 INTRODUÇÃO 

A busca por eficiência  energética é  um assunto que,  com o passar  dos anos,  vem

ganhando destaque. A necessidade de se produzir energia verde e reduzir o consumo se tornou

um ponto amplamente discutido em diversas áreas do conhecimento.

Em redes, um dos principais vilões em termos de consumo energético são os rádios de

comunicação dos dispositivos sem fio. Com a esporádica migração para a Internet das Coisas,

é esperado que esse problema se agrave. Com o aumento acentuado de dispositivos sem fio

alimentados por bateria (PASSOS, et al., 2019) redes de sensores, ad hoc e em malha, sofrem

com as restrições sobre o uso energético (CARRANO, et al., 2014).

Dentre as soluções existentes na literatura para a redução do consumo energético em

redes  sem fio,  a  maioria  dos  autores  concorda  na  maior  eficiência  da  redução  do  idle-

listening1 (PASSOS, et al., 2019) através do duty cycle do rádio, técnica na qual os rádios são

ligados e desligados a fim de reduzir os períodos ativos contínuos e economizar energia. 

Porém, ainda resta o problema de definir quando os nós devem ligar seus rádios. 

Se supuséssemos que a rede está sincronizada, esse problema se tornaria trivial: todos os nós

definem  momentos  em  comum  para  ativarem  as  interfaces  e  realizarem  as  devidas

comunicações.

Porém, a sincronização de dispositivos em uma rede não é uma tarefa simples. Os

protocolos que lidam com esse tipo de sincronização introduzem um overhead na rede que,

devido ao elevado número de pacotes de controle trocados, faz ainda mais uso de energia.

Esses protocolos ainda possuem algum nível de erro de sincronização, sendo que,  quanto

menor o erro desejado, maior o overhead e portanto mais energia gasta na troca de pacotes de

controle.  Além  disso,  devido  ao  clock  drifting2,  existe  a  necessidade  de  periódica

ressincronização dos nós. Por isso, o uso de métodos assíncronos, ou seja, que não requerem

nenhum nível de sincronização, se mostra uma alternativa mais prática.

1 Tempo durante o qual uma interface de rede é mantida ociosa, ou seja, sem realizar uma transmissão ou 
recepção de pacotes.

2 Fenômeno onde um relógio dessincroniza gradualmente de outro relógio.
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1.1 Contribuições do trabalho

Apesar  dos  diversos  trabalhos  que analisam os  métodos de  duty cycle,  em poucos

vemos a implementação e análise desses métodos em dispositivos reais. Esses trabalhos são

baseados,  em sua maioria,  em modelos  matemáticos simplificados ou em simulações  que

podem nem sempre reproduzir  condições  reais  de execução, como por exemplo  jitter3 ou

clock  drifting.  Esse  trabalho  compreende  em  seu  escopo  a  arquitetura,  implementação  e

experimentação de diversos métodos de duty cycle assíncrono baseados em escalonamento em

uma rede real. A prototipagem desses experimentos rodados sobre dois dispositivos reais, um

receptor  e  transmissor,  se  deu  utilizando  a  linguagem  de  programação  de  alto  nível.  A

comunicação entre os dispositivos se deu via  socket em um enlace sem fio sobre uma rede

não-infraestruturada4 local.  Foram  realizadas,  ainda,  a  coleta  de  resultados  dos  diversos

experimentos  realizados  e  a  comparação  do  desempenho  desses  métodos  com  modelos

matemáticos presentes em outros trabalhos.

1.2 Organização do texto

O  restante  desse  trabalho  está  organizado  da  seguinte  forma.  Na  Seção  2  são

apresentadas as famílias de soluções de duty cycle e uma descrição mais detalhada de alguns

métodos presentes  em uma família  de  métodos  assíncronos.  Na Seção 3 é  apresentada  a

proposta  de implementação dos  métodos avaliados  no trabalho e  de testes,  detalhando os

dispositivos utilizados,  a arquitetura envolvida e os passos dos algoritmos utilizados tanto

para a construção dos métodos de duty cycle quanto da realização dos experimentos. Na Seção

4 é apresentada a proposta de implementação dos métodos avaliados no trabalho e de testes,

detalhando  os  dispositivos  utilizados,  a  arquitetura  envolvida  e  os  passos  dos  algoritmos

utilizados  tanto  para  a  construção  dos  métodos  de  duty  cycle quanto  da  realização  dos

experimentos. Por fim, a Seção 5 faz uma breve revisão do escopo deste trabalho, faz uma

breve  conclusão  sobre  os  resultados  e  apresenta  as  dificuldades  enfrentadas  durante  a

construção e execução dos experimentos sugerindo, ainda, possíveis trabalhos futuros.

3 Variação estatística do atraso na entrega de pacotes em uma rede.
4 Permite que nós se comuniquem diretamente, sem a existência de um ponto de acesso intermediando 

comunicação.
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2 TRABALHOS RELACIONADOS

Existem diversas soluções para os problemas do  duty cycle assíncrono.  Quando se

pensa  nessas  soluções,  pode-se  perceber  que,  devido  a  similaridades,  elas  podem  ser

agrupadas  em  famílias,  abstrações  sobre  a  solução  do  problema  de  uma  forma  similar

(PASSOS, et.al., 2019).

Uma dessas famílias é a dos métodos receiver initiated  (YAQUB et al., 2018), onde

onde nós ligam seus rádios periodicamente para permitir a recepção de pacotes. Sempre que

um  rádio  de  um  nó  se  ativa,  ele  transmite  um  beacon em  broadcast,  comunicando  aos

vizinhos que está ativo. Se um transmissor deseja enviar um pacote, deve esperar com seu

rádio ligado e receber o  beacon do receptor para transmitir. Outra solução é a de  preamble

sampling  (POLASTRE; HILL; CULLER, 2004). Nesses casos, o transmissor é responsável

por  permitir  que  o  receptor  saiba  da  intenção  de  comunicação,  em oposição  ao  receiver

initiated, no qual essa sinalização é feita por parte do receptor. A transmissão do pacote é

antecedida de um preâmbulo e, sempre que o receptor ouve esse preâmbulo – ou parte dele –,

permanece acordado para receber o pacote subsequente. Para garantir que o receptor terá o

seu rádio ligado para o momento da transmissão, o preâmbulo dever ser maior que o máximo

dos intervalos entre ativações dos nós.

Ambas  as  abordagens  anteriores  colocam  um  fardo  no  transmissor,  que  deve

permanecer com seu rádio ligado por um período longo de tempo (seja esperando um beacon

ou transmitindo um preâmbulo).  As  soluções  on  demand wakeup (LE-HUY; ROY,  2010)

enfrentam  esse  problema  permitindo  que  o  transmissor  peça  ao  receptor  que  ligue  sua

interface para transmissão. Isso é possível através de uma comunicação em um segundo rádio

de baixo consumo, que permanece sempre ligado.

Existem ainda propostas de soluções não determinísticas (PARUCHURI et al., 2004).

Essas propostas sugerem que, se uma rede for densa o suficiente e os nós acordarem aleatória

e  independentemente,  pode-se  simplesmente  fazer  a  transmissão  e  existirá  uma  alta

probabilidade de que algum vizinho estará ativo para receber o pacote.

E, por fim, a família scheduled based (baseados em escalonamento). Nessa solução, os

períodos  ativos  –  e  inativos  –  da  interface  de  comunicação  são  definidos  por  um

escalonamento de porções iguais de tempo chamadas slots. Os escalonamentos são definidos

como sequências finitas desses  slots e possuem um comportamento cíclico, ou seja, ao seu
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fim,  retornam ao  início  para  começar  novamente.  Devido  à  possível  dessincronização,  o

escalonamento  seguido  por  um nó  pode  possuir  deslocamentos  com relação  aos  de  seus

vizinhos. Portanto, para garantir que a comunicação seja sempre possível, os escalonamentos

de dois nós devem possuir interseções entre slots ativos independente do deslocamento entre

os escalonamentos desses nós. A essa propriedade é dado o nome de fechamento para rotação

rotation clousure property (JIANG et al., 2005).

A propriedade de fechamento para rotação é demonstrada na Figura 1. Cada coluna

representa o índice do slot dentro do escalonamento de tamanho n e as linhas representam o

deslocamento, ou offset em slots. Devido à propriedade cíclica dos escalonamentos, qualquer

offset  superior ao tamanho do escalonamento é equivalente ao  offset  cujo valor é o módulo

desse offset pelo tamanho do escalonamento. Nesse escalonamento, por exemplo, de tamanho

7, um escalonamento com offset 7 é equivalente ao escalonamento de offset 0, pois 0 = 7 mod

7. Pode-se notar que Pode-se notar que sempre existe pelo menos um slot ativo (representado

pelos quadrados azuis) entre qualquer par de linhas, o que significa que o escalonamento da

Figura 1 apresenta fechamento para rotação.

Dentre as famílias de soluções, a de métodos baseados em escalonamento se mostra

uma  solução  com  potencial  por  não  possuir  requerimentos  de  hardware  adicionais  ou

requisitos sobre a topologia da rede (PASSOS et al. 2019). Nesse trabalho são avaliados cinco

métodos dessa família: Grid, Torus, Disco, Searchlight e Block design. 
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O Grid (JIANG, et al., 2005) se baseia no conceito de sistemas quorum. Organizando

os slots em uma matriz de tamanho n x n, é possível gerar um escalonamento escolhendo uma

coluna e marcando todos os elementos como ativos. Então, concatenando todas as linhas da

matriz,  em  ordem,  em  um  vetor  se  obtém  o  escalonamento  final.  É  possível  ver  esse

comportamento na Figura 2d.

O Torus (JIANG et al.,  2005), analogamente ao Grid, também se baseia em sistemas

quorum  ,  porém otimizado. Inicia-se gerando uma matriz  t  x w,  escolhendo uma coluna e

marcando-a  como ativa.  Então,  podem ser  escolhidos  (w/2)  +  1 elementos  nas  próximas

colunas, em qualquer posição da coluna, marcando-os como ativos. Após isso, se lineariza a

matriz para obter o escalonamento final. Observa-se a geração na Figura 2e.

O Disco (DUTTA; CULLER, 2008) mostrado  na  Figura  2c,  é  baseado  no  Teorema

Chinês do Resto. Recebe dois números primos (p e q) como parâmetro. O escalonamento final

de tamanho p x q = n  é obtido se ativando os slots múltiplos de p ou q.

O Searchlight (BAKHT; TROWER; KRAVETS, 2012) utiliza o conceito de slots de

âncora e sonda,  onde um  slot permanece fixo e o outro se movimenta para a geração do

padrão.  Recebendo um parâmetro  t,  geram-se blocos de  t  slots,  onde são marcados como

ativos o primeiro slot e um segundo, que varia do segundo até o  slot t/2.  Por exemplo, o

primeiro bloco teria o primeiro e segundo slots  ativos, o segundo bloco teria o primeiro e o

terceiro  slots  ativos,  e  assim por diante.  O escalonamento final  é obtido concatenando os

blocos de tamanho t em sequência. Esse comportamento é mostrado na Figura 2a.

O  Block design (ZHENG; HOU; SHA, 2003) é uma estrutura que consiste em um

conjunto e uma família de subconjuntos nas quais algumas condições são respeitadas, fazendo

com que a coleção de subconjuntos exiba simetria; Block designs são representados por uma

tupla{v, k, λ} onde v descreve o tamanho do escalonamento, k a quantidade de slots ativos e  λ

a quantidade de slots  comuns ativos em um par de escalonamento com offsets  diferentes. O

escalonamento apresentado na Figura 1 é um Block design {7,3,1} e sua geração é mostrada

na Figura 2b.
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Existem trabalhos na literatura que comparam os métodos baseados em escalonamento

em termos de  latência,  como em (CARRANO  et  al.,  2014).  Porém,  trabalhos  como esse

tendem a focar em avaliações teóricas ou uso de softwares de simulação de redes para os

experimentos. O fato dessas análises não serem feitas em hardware real justifica a existência

desse trabalho que busca reproduzir e analisar como métodos baseados em escalonamento se

comportam quando executados em um ambiente sem simplificações matemáticas e sujeito às

interferências e problemas de uma rede ou hardwares não simulados. 
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(b) Blockdesign {7,31}

(c) Disco (3,5)

(d) Grid(4,4)

(e) Torus(4,4)

Figura 2: Exemplos de escalonamentos gerados
Fonte: Autor



3 PROPOSTA 

Esse trabalho tem como objetivo a prototipação e avaliação de métodos de duty cycle

assíncronos baseados em escalonamento utilizando o padrão IEEE 802.11.Para isso foram

desenvolvidos  scripts Python que reproduzem os comportamentos de troca de pacotes e de

escalonamento de duty cycle com controle do estado de interface de rede. Esses scripts visam

reproduzir da forma mais fiel possível a independência entre a execução de um escalonamento

de duty cycle e um fluxo de troca de dados, podendo cada um deles ser executado sozinho ou

em conjunto.

Os  testes  executados  durante  os  experimentos  desse  trabalho  visam  encontrar  e

armazenar  a  informação  da  latência,  em termos  de  número  de  slots,  do  primeiro  pacote

recebido pelo receptor.  Esses testes são reproduzidos repetidas vezes durante uma mesma

execução a fim de gerar dados suficientes para análise. Para as execuções, um dispositivo atua

como  receptor  enquanto  o  outro  como  transmissor.  Ambos  são  iniciados  recebendo  um

conjunto de parâmetros através de uma chamada shell script. Essa chamada é responsável não

só por iniciar os processos de transmissão e recepção, mas também realizar as configurações

de  rede  necessárias  nos  dispositivos  para  que  a  comunicação  ocorra.  A complexidade  da

execução se encontra majoritariamente no transmissor que, para cada repetição do teste, inicia

um subprocesso de  duty cycle  e itera por seus  slots fazendo o envio dos pacotes  com as

informações  relevantes.  Do  lado  do  receptor,  além  do  duty  cycle,  as  funcionalidades  se

restringem a responder o pacote recebido ao transmissor como uma forma de confirmação da

comunicação. Caso um pacote de confirmação de comunicação seja recebido de volta pelo

transmissor,  o  número  do  slot referente  à  transmissão  bem  sucedida  é  registrado  e  seu

subprocesso de duty cycle é encerrado. O próximo teste se inicia imediatamente após o final

do  tempo  restante  do  slot.  Caso  o  transmissor  não  receba  o  pacote  confirmando  a

comunicação bem sucedida, é incrementado o slot atual e o transmissor faz um novo envio no

próximo slot ativo. Esse fluxo é representado em linhas gerais na Figura 3 , e seus detalhes

são explicados nas subseções a seguir.

8



3.1 Preparação

A execução dos testes é iniciada por um  shell script  que trata das configurações do

ambiente,  desligando  o  network  manager5 do  dispositivo,  conectando-o  a  uma  rede  não

infraestruturada e atribuindo um endereço e máscara de sub-rede predefinidos. Esse mesmo

shell  script  executa  também  a  chamada  do  programa  Python  que  inicia  as  funções  do

transmissor ou do receptor.

É importante ressaltar que, devido à execução dos processos ser manual, primeiro se

inicia o receptor, e  em seguida, o transmissor para que não haja o risco da perda de pacotes

por  conta  da  falta  de  um  destinatário  ativo.  Esse  atraso  da  ativação  também  garante  a

existência de um intervalo aleatório entre o início dos processos e, consequentemente, de seus

escalonamentos de duty cicle.

Para o transmissor, que contém a maior parte da complexidade da implementação, são

passados como parâmetros a quantidade de repetições do teste a serem feitas, a interface de

comunicação do dispositivo a ser usada, o tamanho do slot milissegundos, o nome do método

de  duty cicle que seria avaliado assim como seus parâmetros,  conforme exemplificado na

Tabela 1. Do lado do receptor, são passados como argumentos para início do processo o nome

da interface de recepção do dispositivo, a probabilidade de sucesso da transmissão, o tamanho

do  slot em milissegundos e o método de  duty cycle  a ser analisado com seus argumentos.

Esses parâmetros podem ser vistos na Tabela 2.

Tabela 1: Exemplo dos parâmetros para execução dos testes no transmissor

Repetições Interface Slot (ms) Método Parâmetros
100 wlp3s0 200 grid 4 4

Tabela 2: Exemplos de parâmetros para execução dos testes no receptor

Interface Qualidade do enlace Slot (ms) Método Parâmetros
wlo1 100 200 grid 4 4

5 Software que provê detecções e configurações automáticas de rede. Faz uma seleção oportunista, tentando 
utilizar a melhor conexão quando ocorre uma falha ou quando o usuário move-se entre redes priorizando as 
redes já conhecidas.
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Figura 3: Fluxograma da execução dos testes
Fonte: Autor



3.2 Comunicação

Após a chamada de inicialização, transmissor e receptor se comunicam via um socket

UDP (User Datagram Protocol). No lado do receptor, o socket tem o seu comportamento de

leitura padrão, bloqueante. Por outo lado, esse comportamento teve que ser evitado do lado do

transmissor. O motivo para o uso da configuração do  socket  não bloqueante foi para evitar

deadlocks, visto que, dada a natureza da aplicação (o envio de um pacote e o aguardo de uma

resposta) e do protocolo usado na camada de transporte, em caso de perda de pacote (ou de o

pacote  não  ser  recebido  no  receptor  por  conta  da  interface  de  rede  desligada),  ambos,

transmissor e receptor, entrariam em um estado travado: o receptor esperando o recebimento

de um pacote do transmissor e o transmissor esperando a confirmação do receptor.  Além

disso, a própria natureza do método não comporta o uso do bloqueio no transmissor, pois caso

um pacote não seja confirmado como recebido, deve ser feita outra tentativa de envio no

próximo slot.

3.3 Construção dos escalonamentos

Ainda  nas  configurações  para  a  execução,  é  criado  um  objeto  que  representa  o

escalonamento do padrão de duty cycle solicitado nos argumentos passados para o programa.

A implementação  disponibiliza  alguns  métodos  da  família  schedule  based:  Torus,  Grid,

Searchlight,  Disco  e  Block  design. Quando  um  desses  métodos  é  usado,  cria-se  um

escalonamento de acordo com suas  regras  e  parâmetros  com as  devidas  verificações.  Por

exemplo, para o Grid e Torus é verificado se o tamanho da matriz é maior que zero. Apesar

das implementações desse trabalho permitirem a parametrização, dentro dos métodos, de qual

linha ou coluna são as ativas no escalonamento, o programa ativa, para fins de consistência

dos testes, sempre as primeiras. Por conta da complexidade da geração dos escalonamentos no

Block  design,  foi  decida  uma  abordagem  diferente  para  este  caso.  Um  arquivo  auxiliar

continha as informações de slots ativos para todos os padrões com λ igual a um e duty cycle

maior  que 1%. Assim,  o usuário  precisa  apenas  passar  o  valor  de  k.  O programa,  então,

consulta os  slots ativos e constrói o escalonamento correto. Para o método  Searchlight não

foram necessárias verificações mais complexas to que o parâmetro t ser um inteiro positivo.
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3.4 Duty Cycle em background

No transmissor  e  no  receptor,  eram sempre  iniciados  processos  de  duty  cycle em

background de forma a controlar independentemente o escalonamento e o envio de dados.

Ambos recebem um conjunto de argumentos referentes à construção do escalonamento do

método e o nome da interface sem fio usada na comunicação. O script, então, monta um vetor

booleano  de acordo com a regra de formação do método de  duty cycle e itera ciclicamente

sobre seus índices, iniciando sempre em um  slot   aleatório dentro do tamanho do vetor. A

escolha de se iniciar o escalonamento sempre em um índice aleatório buscar  criar  offsets

distintos  entre  os  escalonamentos  durante  os  testes,  evitando  vieses  probabilísticos  nas

aferições.  Para  cada  iteração,   é  verificado  o  valor  contido  no  índice  atual,  e  enviam-se

comandos para o sistema operacional para ligar ou desligar a interface de rede do dispositivo,

de acordo com o valor encontrado. Os comandos de habilitar e desabilitar, respectivamente,

são conforme ilustrados abaixo para uma interface hipotética chamada wlp3s0.

Listing 1: Comandos de estado de interface de rede.

$> ifconfig wlp3s0 up

$> ifconfig wlp3s0 down

Após isso,  se  incrementa o contador  para avaliar  o  próximo  slot.  Caso esse  valor

ultrapassasse o tamanho do vetor, ele é reiniciado para zero, dando assim a funcionalidade

cíclica do escalonamento. Por fim, se aguarda até o fim do tempo do slot atual para iniciar

uma nova iteração.
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Figura 4:  Exemplo dos tempos aguardados durante os testes
Fonte: Autor



3.5 Atrasos

Após  iniciar  o  subprocesso  de  duty  cycle mas  antes  de  efetivamente  iniciar  as

tentativas de envio, para cada teste, o programa aguarda uma quantidade de  slots aleatória

entre  zero  e  o  tamanho  do  escalonamento.  Isso  é  feito  também  para  evitar  vieses

probabilísticos.  Uma  ilustração  desses  atrasos  é  encontrada  na  Figura  4,  tomando  como

exemplo um caso de teste para o Block design {7, 3, 1}. Os processos de escalonamento são

sempre iniciados em um slot aleatório dentro do vetor. No transmissor, antes de cada teste, é

aguardada  uma  quantidade  sorteada  de  slots  de  zero  até  o  tamanho  do  escalonamento,

enquanto o duty cycle permanece executando. O receptor por outro lado, sempre executa seu

escalonamento sem interrupções. Sempre que há uma comunicação bem sucedida e o pacote

de confirmação é recebido pelo transmissor, ele reinicia o subprocesso de escalonamento, que

se inicia, novamente, em um slot aleatório após um novo intervalo para iniciar os envios.

3.6 Testes e troca de pacotes

A execução  de  cada  teste  consiste  apenas  em  medir  o  tempo  necessário  para  o

recebimento de um único pacote enquanto ambos os nós executavam seus escalonamentos de

duty cycle. Esse teste é repetido múltiplas vezes ao longo de uma execução dos scripts. Para

cada teste, é feita uma tentativa de envio em cada \textit{slot} ativo do escalonamento.

Os pacotes de comunicação consistem em um JSON (JavaScript Object  Notation)  com o

número do teste atual e o número do \textit{slot} conforme representado a seguir.

Listing 2: Exemplo de JSON do pacote

{

"TestNo":100,

"SlotNo":7

}

Após o envio do pacote,  o transmissor verifica se foi recebida alguma resposta do

receptor. Caso não haja pacotes a serem lidos no socket, uma exceção é levantada, tratada, e o

fluxo de execução segue normalmente para o próximo slot do escalonamento.
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No caso do pacote de resposta ter  sido recebido, é verificado se o número do teste atual

condizia  com  o  número  do  teste  descrito  pelo  pacote  de  resposta.  Essa  verificação  é

importante  para  assegurar  que  apenas  o  primeiro  pacote  de  confirmação recebido  para  o

mesmo teste é considerado como resultado válido.  Sem essa checagem, múltiplos pacotes

com slots variados para o mesmo teste seriam considerados como resultados aceitáveis. Com

o recebimento do pacote de confirmação da transmissão, o resultado do número do slot e teste

é armazenado e o subprocesso de  duty cycle  do transmissor terminado para que se possa

iniciar um novo teste.

O receptor verifica se há pacotes no buffer de forma bloqueante.Uma funcionalidade

importante da implementação realizada é o suporte, por parte do receptor, a um parâmetro que

simula o comportamento da qualidade do enlace durante as recepções. Quanto mais próximo

de um, maior a probabilidade do pacote ser aceito pelo receptor. Esse parâmetro foi inserido

para analisar o comportamento dos métodos conforme a qualidade do enlace varia.  Como

durante  os  experimentos  seria  difícil  inserir  ruído  no  meio  de  comunicação  de  forma

consistente – i.e.,  mantendo a qualidade do enlace constante ao longo do teste – preferiu-se

simular esse comportamento na aplicação usando esse parâmetro. Ao receber um pacote, o

receptor sorteia um valor real no intervalo de zero a um para a tentativa de envio. Esse valor é

comparado com a probabilidade definida no parâmetro da execução e, caso seja menor ou

igual,  o receptor aceita o pacote como recebido. Nesse caso,  o receptor  reenvia o pacote

recebido ao transmissor com os mesmos dados recebidos, indicando uma transmissão bem-

sucedida. Do contrário, o pacote é descartado silenciosamente.

3.7 Dificuldades e desafios

Das dificuldades e desafios encontrados durante a implementação dos testes e métodos

descritos nas seções anteriores, alguns se destacaram dada a natureza da implementação na

camada  de  aplicação.  Um exemplo  é  o  fato  de  inicialmente  se  descobrir  uma forma de

controlar o estado ligado e desligado da interface sem se perder a conexão com a rede ad hoc

em que o dispositivo se encontrava. Algumas abordagem iniciais cogitaram o uso do comando

rfkill e de simular esse comportamento na aplicação. Após as tentativas, foi escolhido o uso

dos  comandos ipconfig  up/down que,  ao  mesmo  tempo  em  que  desativam  e  reativam

comunicações sem fio, mantêm os dispositivos conectados no BSSID consistentemente.
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Um desafio foi a interferência de programas nativos do sistema Linux no estado da

rede. Em dado momento da implementação, os dispositivos se desassociavam da rede ad hoc

criada para o teste e se reconectavam a redes locais com acesso à internet. Foi descoberto que

tal comportamento era devido ao network manager que rodava em ambos os hosts e tentava

manter uma conexão ativa com a Internet nos dispositivos. Desativá-lo nos notebooks antes

de se juntar à rede se mostrou suficiente.

 Outro problema notado durante as execuções dos testes com probabilidade de entrega

de 1 foi que, para tamanhos menores de  slot o atraso entrega dos pacotes no experimento

aumentava  além do tamanho do escalonamento,  um comportamento  inesperado visto  que

todos os métodos garantem pelo menos um encontro por ciclo (PASSOS et al.,  2019). Com

isso, os testes tiveram que ser reexecutados com um tamanho de  slot maior. Uma hipótese

para esse problema é a que, conforme os comandos de ativação e desativação da interface de

rede são executados, o tempo para a mudança efetiva do estado  pode ultrapassar o tempo

limite para transmissão no  slot. Isso faria com que alguns encontros de  slot ativos entre os

dois escalonamentos não ocorressem, portanto não havendo a transmissão esperada.

4 AVALIAÇÃO 

Para a execução dos testes descritos na Seção 3, foram usados dois notebooks como

hosts. Ambos rodavam ambiente  Linux em distribuições distintas: o transmissor usava  Mint

em sua versão 19.3, enquanto o receptor usava o  Ubuntu  16.06. Em nível de interfaces de

comunicação, os dispositivos usavam respectivamente  Qualcomm Athreos AR9485 Wireless

Network Adapter e Ralink corp. RT 3290 Wireless 802.11n1t/1t pcie. Os scripts foram escritos

em Python em sua versão 3.7.As chamadas de configuração de rede e do script Python foram

encapsuladas em um \textit{shell script} para englobar o início do teste no dispositivo em

uma  chamada  única.  Os  dispositivos  em si,  transmissor  e  receptor,  ficavam lado  a  lado

durante toda a execução a fim de minimizar eventuais interferências no canal. Após o início

dos scripts de teste nos dispositivos via um inicializador shell script, o network manager era

desligado e os dispositivos e associavam à rede não infraestruturada6 para o experimento. Os

experimentos englobaram a coleta dos resultados dos métodos Grid, Torus, Disco, Searchlight

e Block design.

6 Permite que nós se comuniquem diretamente, sem a existência de um ponto de acesso intermediando 
comunicação.
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Previamente a cada bateria de execuções, um teste preliminar simples que avalia a

qualidade  do  enlace  era  executado.  Esse  teste  realiza  múltiplos  envios  subsequentes  de

pacotes do transmissor para o receptor. Esses pacotes continham um contador que indica o

número do pacote, iniciado em zero, e a quantidade de pacotes que seria enviada nessa bateria

de execução. Com isso, foi possível, com a razão entre o número de pacotes recebidos e os

totais, calcular a taxa de perda de pacotes durante o período da execução.

Os  parâmetros  dos  métodos  foram  selecionados  de  forma  que  tivessem  uma

porcentagem de duty cycle o mais próxima possível dos demais. Foram avaliados os métodos

em aproximadamente 40% e 10% de  duty cycle.  Para cada combinação de método e  duty

cycle, o parâmetro de simulação probabilidade de sucesso (p) também foi alterado. 

Devido a limitações da implementação citadas na seção anterior, principalmente por conta do

tempo  de  execução  das  múltiplas  repetições  do  teste,  para  duty  cycles  menores  não  foi

possível executar os testes com valores de probabilidade de sucesso pequenos.

4.1 Duty Cycle de 40%

Durante a primeira rodada de testes, foram executados métodos com parâmetros que

resultavam em um  duty  cycle  aproximado  de  40% como Block  design{7,3,1}  (42,85%),

Grid(4,4) (43,75%),  Torus(3,3) (44,44%),  Searchlight(5) (40,00%) e  Disco  (3,5) (46,66%).
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Figura 5:  Gráfico de resultados dos testes em 40%.
Fonte: Autor



Nessa faixa de duty cycle, as aproximações são mais espaçadas devido à falta de opções de

variação dos parâmetros, pois com o tamanho total do escalonamento menor, cada slot ativo é

mais impactante na porcentagem final do duty cycle. Para cada um dos métodos, foi variado o

parâmetro de simulação de probabilidade de sucesso da entrega (p). Foram usados para esse

grupo p = 1, p = 0,8, p = 0,7, p = 0,5 e p = 0,1. Em Em cada rodada de execução, o teste foi

repetido 100 vezes. Após as execuções, os resultados de todos as rodadas foram armazenados

e posteriormente suas médias plotadas no gráfico da Figura 5.

Os resultados demonstram o crescimento da latência (ou NDT, do inglês  Neighbor

Discovery  Time  (CARRANO  et  al.,  2014))  à  medida  que  a  probabilidade  de  sucesso  na

entrega diminui. Esse resultado é esperado, visto que com a diminuição da probabilidade de

entrega dos pacotes é esperado que o tempo médio para uma comunicação bem sucedida

aumente.

4.2 Duty cycle de 10%

Os  testes  também  foram  realizados  para  os  mesmos  métodos  com

escalonamentos de aproximadamente 10% de duty cycle. Os métodos e seus parâmetros foram
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Figura 6:  Gráfico de resultados dos testes em 10%.
Fonte: Autor



Block design {91,10,1} (10.98%), Grid(19,19) (10.25%), Torus(14,14) (10.71%), Searchlight

(20) (10,00%) e  Disco  (17,23) (9.97%). Devido ao maior tamanho do escalonamento para

esses duty cycles e ao tempo efetivo para a execução dos testes, o parâmetro p não pode ser

alterado com a mesma liberdade dos testes anteriores. Nota-se que, para um mesmo valor de

probabilidade de entrega, um mesmo método tem um NDT superior em 10% de duty cycle do

que em sua parametrização em 40% contrapartida à menor razão de slots ativos sobre inativos

4.3 Comparando resultados

Uma vez obtidos os resultados das execuções dos testes, esses foram comparados com

um modelo exato (CARRANO et al., 2013) e cálculo de NDT para métodos de duty cycle. Foi

utilizada uma implementação genérica desse modelo, que recebe o tamanho do escalonamento

desejado e uma lista dos slots ativos resultando no escalonamento final e nas informações de

NDT médio para múltiplos valores de probabilidades de sucesso na entrega. 

Para os métodos Disco, Grid e Torus , havia uma camada de abstração na implementação que

permitia  a  passagem  dos  parâmetros  relativos  a  cada  método,  gerando  seus  respectivos

escalonamentos e chamando automaticamente o modelo genérico subjacente. Os resultados

obtidos desses modelos exatos foram comparados com os resultados obtidos nos testes. Para

cada  método  testado,  foi  gerado  um  gráfico  com  os  resultados  das  comparações.  Esses

gráficos são mostrados na Figura 7 para a família de 10% e na Figura 8 para a de 40%.
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(a) Block design{91,10,1}
(b) Disco (17,23)

(c) Grid (19,19) (d) Searchlight (20)



Figura 7: Resultados obtidos vs. Resultados calculados por método em 10% de duty cycle.
Fonte: Autor

Figura 8: Resultados obtidos vs. Resultados calculados por método em 40% duty cycle
Fonte: Autor
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(e) Torus (14,14)

(a) Block design{7,3,1} (b) Disco (3, 5)

(c) Grid (4, 4) (d) Searchlight (5)

(e) Torus (3,3)



A Figura 9 mostra os valores obtidos comparados com os valores calculados lado a

lado para  os  testes  realizados com  p = 1.  Os resultados  obtidos  através  dos  testes  ainda

acompanham a medida do intervalo de confiança de 95%. Foi observado, porém, que algumas

amostras  da  população  de  resultados  apresentavam  NDT  maior  que  o  tamanho  do

escalonamento. Isso vai de encontro ao esperado para essa probabilidade de entrega, visto que

métodos baseados em escalonamento garantem um encontro por ciclo (CARRANO  et al.,

2013) quando não são consideradas perdas na entrega. 

Após isso, foram removidas as amostras de testes cujo NDT ultrapassasse o tamanho

do  escalonamento,  sendo  essas  consideradas  outliers dentro  da  medição.  Esses  novos

resultados foram então novamente comparados, apresentando valores muito mais próximos

dos esperados dentro do modelo exato conforme descrito na Figura 10.
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Figura 9:  Resultados obtidos vs resultados calculados p=1.
Fonte: Autor



Essa remoção de amostras só pode ser realizada para as aferições com probabilidade

de entrega de 100% visto que para os demais valores de p, seriam indistinguíveis para o teste

proposto os casos em que o NDT ultrapassou o tamanho do escalonamento devido a um

descarte esperado do receptor (por conta do parâmetro de simulação de qualidade de enlace)

ou uma falha na recepção.

Uma hipótese levantada para a ocorrência desses eventos foi a já citada ideia de que

conforme  a  interface  de  rede  era  ligada/desligada  através  dos  comandos  de  sistema

operacional, o tempo para efetivar seu novo estado aumentava gradualmente, podendo assim

ocorrer a passagem de slots ativos sem transmissão/recepção.

Outro fator importante a ser considerado nessas comparações do modelo exato com o

experimento de implementação é de que o modelo exato assume hipóteses que na pratica nem

sempre podem ser garantidas e fugiam ao escopo desse trabalho. Por exemplo, o tamanho

constante dos slots e a ausência de clock drifting.

A implementação realizada nesse trabalho, está sujeita a todos esses problemas, e tinha

como principal objetivo avaliar o sucesso de uma implementação de alto nível dos métodos de

duty cycle entre dois dispositivos reais, levando em conta todos os aspectos práticos dessa

abordagem.

5 CONCLUSÃO

O escopo desse trabalho buscava avaliar como métodos assíncronos de duty cycle  se

comportavam  em  um  ambiente  de  implementação  real,  ou  seja,  sem  simplificações
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Figura 10:  Resultados obtidos vs resultados calculados p=1 sem outliers.
Fonte: Autor



matemáticas  ou  hipóteses  sobre  métricas  de  rede.  Para  isso  foram  implementados  cinco

métodos com abordagens de  solução através  de  escalonamento assim como a  solução de

comunicação assíncrona dos dispositivos que executavam esses métodos, ambos utilizando a

linguagem de programação Python. Essas implementações foram executadas em dispositivos

com ambiente Linux que se comunicavam através de uma rede não infraestruturada utilizando

o padrão IEEE 802.11.

A  análise  de  como  esses  métodos  de  duty  cycle assíncronos  baseados  em

escalonamento se comportam quando executados em um ambiente real em comparação com

modelos matemáticos é a principal contribuição desse trabalho. Os resultados apresentados

pelas  aferições  dos  testes  realizados  nesse  trabalho  se  mostram condizentes  com prévias

literaturas que analisam os mesmos métodos em diferentes condições (com simplificações

matemáticas ou modelos teóricos).  O  Block desing mostrou recorrentemente resultados de

NDT mais baixos que os dos outros métodos conforme esperado. Já o Torus demonstrou-se a

segunda melhor opção para  p=1, enquanto  Disco  e  Grid apresentaram resultados similares

entre  si.  Esses  comportamentos  estão  de  acordo  com  o  que  é  descrito  nos  modelos

demonstrados por Carrano et al. (2014). Um ponto de atenção foi o aumento médio do NDT

para o método Torus em 10% de duty cycle  com p=0,7, que não era esperado. As hipóteses

levantadas para esse cenário são ou o caráter probabilístico dos experimentos aliado com uma

quantidade limitada da amostragem ou atrasos na efetivação dos comandos de controle de

interface terem causado perdas de comunicação durante a execução desse teste.  Dentro dos

resultados obtidos, o Searchlight demonstrou a pior latência em 40% de duty cycle enquanto

mostrou resultados melhores que o Disco em 10%.

Os  resultados  individuais  comparados  com  o  modelo  matemático  também  se

apresentam satisfatórios,  pois já eram esperadas lacunas entre os NDTs obtidos devido às

condições  de  execução  do experimento  desse  trabalho (como seu  caráter  probabilístico  e

suscetibilidade a influências do meio real como clock drift  e  jitter. Apesar dessa lacuna, os

métodos apresentaram resultados consistentes e crescimento de acordo com o previsto pelos

modelos com relação à variação do parâmetro de probabilidade de entrega. 

5.1 Questões em aberto e trabalhos futuros
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Durante a análise dos resultados dos experimentos executados nesse trabalho com p=1

foram identificados resultados de NDT que ultrapassavam o tamanho do escalonamento. Esse

comportamento é inesperado visto que todos os métodos avaliados nesse trabalho garantem

no mínimo um encontro por ciclo do escalonamento. A suspeita para esse comportamento é de

que, conforme a interface de rede é ligada e desligada durante a execução de um teste para

executar o  duty cycle, o tempo de efetivação do comando enviado aumenta gradativamente.

Com isso alguns envios durante a mudança de um slot inativo para um ativo podem ter sido

perdidos.

Uma barreira criada com esse comportamento foi a escolha do tamanho do slot ara os

experimentos.  A escolha  de  um  slot  consideravelmente  alto  para  contornar  essa  condição

impôs um limite no quão pequenos os duty cycles testados poderiam ser, devido ao tempo que

cada experimento levaria. A solução dessa dificuldade possibilitaria testar e comparar  duty

cicles arbitrariamente menores em trabalhos posteriores.

O diferencial de optar por um ambiente real de execução, sem hipóteses prévias, traz

consigo o ônus de fatores nem sempre controláveis como jitter, clock drift u ruídos no meio

que fugiram a analise desse trabalho. Não foi possível metrificar esses fatores no escopo desse

trabalho,  mas  a  análise  de  como esses  métodos  se  comportam com tal  variação  em um

ambiente real é sugerida para trabalhos futuros.

Um fator  crucial  no  uso  de  soluções  que  reduzem o  idle-listening  é  a  eficiência

energética. Através de métodos de duty cycle como os baseados em escalonamento é possível

desligar a interface eventualmente e ainda assim garantir a comunicação entre dispositivos. 

O ganho real em termos de economia de energia dos dispositivos utilizados com o uso desses

métodos nesse trabalho não foi aferido e é deixado para trabalhos futuros.
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