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Resumo

A tecnologia Ethernet domina o mercado de redes locais de computadores. 

Entretanto, não se estabeleceu como tecnologia para a automação industrial, onde 

os requisitos exigem determinismo e desempenho de tempo real. Muitas soluções 

foram propostas para resolver o problema do não determinismo, as quais são 

baseadas principalmente em TDMA (Time Division Multiple Access), Token Pass e 

Master-Slave. Este trabalho de pesquisa realiza medidas de desempenho que 

permite comparar o comportamento das redes Ethernet quando submetidas às 

transmissões de dados sobre os protocolos UDP e RAW Ethernet, bem como, sobre 

três tipos diferentes de tecnologias Ethernet. O objetivo é identificar a alternativa 

dentre os protocolos e tecnologias Ethernet analisadas que oferecem um suporte 

mais satisfatório às redes da automação industrial, e aplicações de tempo real 

distribuídas. 

Palavras chaves: Redes Industriais, Ethernet, Tempo Real. 



Abstract

The Ethernet technology dominates the market of computer local networks. However, 

it was not been established as technology for industrial automation set, where the 

requirements demand determinism and real-time performance. Many solutions have 

been proposed to solve the problem of non-determinism, which are based mainly on 

TDMA (Time Division Multiple Access), Token Passing and Master-Slave. This work 

of research carries through measured of performance that allows to compare the 

behavior of the Ethernet nets when submitted with the transmissions of data on 

protocols UDP and RAW Ethernet, as well as, on three different types of Ethernet 

technologies. The objective is to identify to the alternative amongst the protocols and 

analyzed Ethernet technologies that offer to a more satisfactory support the nets of 

the industrial automation and distributed real-time application.  

Key words: Industrial nets, Ethernet, Real Time 
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Capítulo 1 

1. Introdução 

Com o avanço tecnológico na área de eletrônica digital e a crescente 

demanda por aplicações distribuídas, o interesse por dispositivos de rede baseados 

em processadores tem aumentado de forma significativa (Dietrich e Sauter, 2000).  

Por exemplo, as redes industriais que já fazem uso de nós inteligentes, ou seja, 

dispositivos de comunicação baseados em microprocessador que efetivamente são 

utilizados no controle de processos nas indústrias de manufatura. Para Pedreiras et. 

al., (2001), isso ocorre devido à tendência de descentralização da computação, que 

agora converge para um ambiente distribuído. Portanto, as funcionalidades passam a 

estar presentes em vários elementos de processamento mais simples, ao contrário 

da computação centralizada que encapsulava funcionalidades em poucos 

processadores com maior poder de processamento.

Diferente das redes de escritório, as redes industriais possuem aspectos 

específicos que lhes atribuem requisitos mais exigentes, tais como: determinismo no 

tempo de resposta; requisitos críticos de tempo real; confiabilidade dos 

equipamentos e resistência a ambientes hostis, onde são encontrados elevados 

níveis de temperatura e perturbações eletromagnéticas.  

No ambiente industrial, as aplicações decorrem de comandos de sistemas 

embarcados, sistemas de controle para processamento digital de imagens, 

monitoramento, interface homem máquina, etc. A comunicação entre esses nós tem 

exigências específicas que são completamente diferentes e muitas vezes opostas a 

aquelas encontradas em ambientes de escritório (Decotignie, 2001).  Essas 

exigências constituem aspectos que compõem os requisitos básicos para redes 

industriais, tais como:

 Comportamento temporal: determinismo, prioridade e tempo real. 

 Confiabilidade: consistência de dados e redundância de dispositivos a fim 

de manter alta disponibilidade. 
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 Requisitos do meio ambiente: equipamentos específicos resistentes a 

ambientes hostil. 

 Tipo de mensagens e volume de informações: as mensagens podem ter 

níveis de prioridade diferente e o seu volume pode determinar o tempo 

de ocupação do meio. 

 Conectividade/interoperabilidade: integração entre dispositivos;

 Método de acesso a dados: cliente-servidor e publisher–subscriber.

O comportamento temporal das redes industriais é uma das características 

essenciais, isso devido ao controle de processos onde prioridade, determinismo e 

tempo real são aspectos imperativos. A Figura 1.1 ilustra um sistema hipotético de 

controle de temperatura onde o comportamento temporal é um requisito funcional do 

sistema.

Figura 1.1 – Sistema de controle de temperatura em tempo real. 

Durante as últimas duas décadas foram desenvolvidas redes de comunicação 

para ambientes industriais que viabilizavam prover qualidade de serviço (QoS) a 

sistemas onde essa característica temporal é um fator relevante (Pedreiras, 2005). 

Genericamente, essas redes são chamadas de rede de barramento de campo, sendo 

freqüentemente apropriadas à troca de pequenas quantidades de dados, sob as 

restrições de tempo, prioridade e confiabilidade (Thomesse, 1999).  Alguns exemplos 

bem conhecidos podem ser citados: Profibus, WorldFIP, Foundation Fieldbus, 

Controller Area Network  (CAN) e DeviceNet.

Atualmente, existem vários trabalhos de pesquisa que estudam o uso de 

redes Ethernet como alternativa para a área de automação industrial, os quais 

focalizam fortemente o comportamento temporal. No entanto, a tecnologia Ethernet 
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não foi projetada para suportar os requisitos das redes de automação industrial, 

todavia sendo uma tecnologia bastante interessante para este contexto, devido ao 

seu alto desempenho, baixo custo, e sua expressiva interoperabilidade (Dolejs et. al., 

2004).

As características que tornam a tecnologia Ethernet inadequada às aplicações 

industriais ficam em torno de dois aspectos substanciais: ambiente hostil e o não 

determinismo do seu controle de acesso ao meio. 

 Com base em Brito et al (2004), os problemas relacionados ao ambiente 

hostil são dirigidos às diferenças entre o contexto de um escritório e de uma 

indústria. O ambiente industrial submete as redes a esforços mecânicos, de 

temperatura elevada e também de interferências eletromagnéticas. Porém, em 

relação ao fator ambiental as redes Ethernet já encontram soluções, pois já existem 

componentes Ethernet tais como: swiches, hubs, cabos e conectores projetados para 

suportar tais características.  

Segundo Carreiro et al., (2003), o problema da tecnologia Ethernet

relacionado ao não determinismo é dirigido ao protocolo Carrier Sense Multiple 

Access - Collision Detect (CSMA-CD), dado que seu mecanismo de controle de 

acesso ao meio não é determinístico.  Essa propriedade não determinística gerada 

pelo protocolo CSMA-CD (IEEE1 802.3, 1990), dificulta a predição do tempo para 

entrega dos pacotes, o que implica em atrasos aleatórios, o que não pode ocorrer em 

sistemas de tempo real.

As colisões imprevisíveis geradas pelo CSMA-CD em segmentos Ethernet 

baseados em hubs impedem o determinismo, onde o contexto da aplicação tem 

como aspecto os requisitos de tempo de transmissão muito crítico. Os switches

podem superar o problema de colisão, entretanto, existe o risco de contenção que 

pode ser gerado pelo grande número de pacotes enviados a uma mesma porta, 

deste modo conduzindo a atrasos ou descarte de quadros.  De acordo com IEEE 

802.1Q (1998), já existem switches baseados em QoS (Quality of Service) que estão 

melhorando em parte esta situação, porém ainda têm custo muito elevado (Kiszka et 

al., 2005).

1 Institute of Electrical and Electronic Engineers.
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Com o objetivo de resolver o problema do determinismo em redes Ethernet, 

existem pesquisas que trabalham basicamente sob duas diretrizes distintas: as que 

propõem modificações no controle de acesso ao meio físico (MAC) e outras que 

propõem implementações sob protocolos de alto nível (por exemplo, os protocolos 

que atuam na camada de transporte), (Brito et al., 2004) e Pedreiras (Pedreiras, 

2001). Para tanto, podem ser referenciados como exemplos de pesquisas aplicadas 

ao controle de acesso ao meio determinístico em redes Ethernet os seguintes 

trabalhos: o TDMA (Time Division Multiple Access) de Brito et al., (2004), o TP 

(Token Pass), de Venkatramani e Chiueh, (1994), o VTPE (Virtual Token-Passing 

Ethernet) de Carreiro et al., (2003), o FTT-Ethernet (Pedreiras, 2005) e o H-BEB 

(Moraes e Vasques, 2005).

Além do controle de acesso ao meio, um outro aspecto importante nas redes 

de comunicação voltadas à indústria são os métodos de acesso a dados, pois estes 

também devem garantir os aspectos temporais exigidos pelas aplicações de 

automação industrial. Existem basicamente dois modelos de troca de dados bem 

conhecidos nas redes de automação industrial: cliente-servidor e publisher–

subscriber (PS) (Thomesse, 2005), conforme ilustrados na Figura 1.2.

No modelo cliente-servidor, duas entidades se interagem, o cliente e o 

servidor. O servidor é uma entidade que provê serviços, isto é, que executa uma 

ação requisitada por um cliente.  Este modelo é mais útil para transmitir dados de 

estado do que dados de evento. Isso porque um dado de evento detectado pelo 

servidor só será transmitido se o cliente requisitar a leitura (Thomesse, 2005).

No modelo publisher–subscriber, as interações envolvem um único processo 

de aplicação do publisher, e um grupo de um ou mais subscribers.  Este tipo de 

interação foi definido para suportar variações de dois modelos (Thomesse, 2005):

Pull: o publisher recebe um pedido de um gerente de publicação remoto 

para publicar, logo após envia sua resposta em broadcast (ou multicasts) pela rede. 

Push: dois serviços podem ser usados, confirmados (usado pelo subscriber 

para solicitar uma resposta obrigatória ao publisher, similar ao modelo cliente-

servidor) e não confirmado (usado pelo publisher para distribuir a informação aos 

subscribers).
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Figura 1.2 - Modelos para troca de dados. 

1.1 Objetivo 

Devido à relevância do tema, este trabalho de mestrado tem como motivação 

essencial realizar medidas de desempenho sobre o padrão IEEE 802.3, procurando-

se identificar entre os cenários analisados qual apresenta um comportamento mais 

adequado ao ambiente dos sistemas industriais, quanto aos aspectos de 

desempenho e determinismo.

Diante do objeto de estudo já supracitado, foram realizados estudos iniciais de 

medidas de desempenho em dois protocolos, UDP (User Datagram Protocol) (RFC 

768, 1980) e RAW Ethernet (Barbato e Montes, 2004). Tais estudos serviram de 

base para o desenvolvimento e aprofundamento do trabalho proposto nesta 

dissertação de mestrado. Estas medidas previamente realizadas possibilitaram 

identificar qual o nível na pilha de comunicação mais adequado ao desenvolvimento 

de aplicações para redes de automação industrial, as quais têm requistos de 

desempenho. Porém, não subsidiam informações sobre o comportamento das redes 

Ethernet quando submetidas aos níveis de QoS exigidos na automação industrial.

É neste ínterim, que o objetivo deste trabalho de dissertação é realizar 

medidas de desempenho sobre redes de comunicação que utilizam o padrão IEEE 

802.3, observando o comportamento destas redes quando submetidas a diferentes 
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cenários de sobrecarga. Para tanto, foi adotado variações no ambiente de teste, os 

quais serão baseados em Shared Ethernet (Hub), Switch Ethernet e Switch Ethernet 

com prioridade (IEEE 802.1Q). Deste modo, sendo capaz de indicar qual entre os 

dispositivos analisados nos testes de desempenho demonstrou um comportamento 

mais apropriado para suportar as aplicações com requisitos temporais de tempo real.

1.2 Objetivos Específicos

Abaixo são listadas as principais metas deste trabalho: 

 Pesquisar e estudar as tendências sobre redes Ethernet Industrial, de 

forma a incorporar o estado da arte a este trabalho de dissertação;

 Estudar mecanismos de envio de dados no nível de enlace; 

 Medir o desempenho da rede Ethernet quando submetida a diferentes 

cenários de sobrecarga em três tipos de dispositivos de acesso 802.3 

distintos: Shared Ethernet (Hub), Switched Ethernet e Switched 

Ethernet com prioridade;

 Verificar a eficiência das comunicações de tempo real quando 

perturbada por estações que não são de tempo real, isso levando em 

consideração o dispositivo de acesso Ethernet utilizado.    

1.3 Organização do Trabalho 

O restante deste trabalho se divide em mais 4 capítulos, os quais são 

descritos a seguir:

 O Capítulo 2 realiza uma abordagem enfocando o estado da arte em 

torno do objeto de estudo deste trabalho de pesquisa. O capítulo 

também apresenta uma revisão bibliográfica nos conceitos e 

tecnologias estudadas e desenvolvidas por este trabalho de pesquisa. 

 O Capítulo 3 descreve os resultados de medidas de desempenho 

alcançados com as implementações de aplicações baseadas em RAW

Ethernet e UDP em redes Ethernet. Para tanto, levando em 

consideração a utilização de hubs e switches a 10 e 100 Mbps, 
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comparando o tempo de comunicação das aplicações baseadas em 

RAW Ethernet e UDP.

 O Capítulo 4 apresenta os resultados alcançados em relação a três 

cenários propostos sobre diferentes tecnologias Ethernet.

 O Capítulo 5 apresenta as conclusões e possíveis trabalhos futuros.  
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Capítulo 2 

2. Fundamentação Teórica 

 Neste capítulo são abordadas as pesquisas e tecnologias em torno do objeto 

de estudo deste trabalho de dissertação de mestrado. Este capítulo de 

fundamentação teórica esta subdivido em quatro subseções: 

2.1 O estado da arte: descreve as principais pesquisas em desenvolvimento 

atualmente, as quais têm relação com este trabalho;

2.2 Redes industriais: realiza uma breve descrição sobre redes industriais;

2.3 Ethernet industrial: fundamenta aspectos relevantes da tecnologia 

Ethernet aplicada à indústria; 

2.4 UDP (User Datagram Protocol) e RAW Ethernet: descreve dois protocolos, 

os quais são utilizados no Capítulo 3, onde é determinado o protocolo mais 

adequado, em termos de desempenho para o desenvolvimento de aplicações 

de tempo real para redes Ethernet.

2.1 O Estado da Arte 

As pesquisas atuais voltadas às redes Ethernet industrial têm como objetivo 

especifico garantir que as aplicações possam ser executadas a contento das 

exigências da automação industrial – que geralmente têm requisitos de tempo real. 

Para tanto, existem pesquisas que visam viabilizar o uso de sistemas de tempo real 

sobre redes Ethernet de forma consistente. Algumas destas pesquisas seguem as 

seguintes ramificações: 

 Estudo de técnicas de controle de acesso ao meio (MAC - Media Access 

Control), por exemplo: FTT-Ethernet (Pedreiras et. al., 2005), VTPE (Carreiro 

et. al., 2005) e H-BEB (Moraes e Vasques, 2005);  

 Estudo de métodos de troca de dados baseados em publisher–subscribe. 
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As pesquisas aplicadas às redes Ethernet, que têm como objetivo o estudo o 

MAC se fundamentam geralmente no desenvolvimento de protocolos que permitem o 

controle de acesso ao meio através dos mecanismos TDMA (Brito et al., 2004) e 

Passagem de Token (Carreiro et al., 2005), ou suas variações.

Neste ínterim, pode-se verificar pesquisas voltadas para os protocolos de 

tempo real sobre redes Ethernet, com o FTT-Ethernet (Pedreiras et. al., 2005), o qual 

permite controle de admissão e gerenciamento dinâmico de QoS, tornando, assim, 

as redes Ethernet bastante flexível quando submetidas a ambientes com mudanças 

dinâmicas de sobrecarga do sistema (Pedreiras et. al., 2005).

Outro protocolo de tempo real, neste caso aplicado a Shared Ethernet é o 

VTPE (Carreiro et. al., 2005), o qual cria um controle de acesso meio determinístico 

baseado em passagem de Token, eliminando, assim, a possibilidade de colisão 

causada pelo CSMA-CD natural das redes Ethernet compartilhada.

Um problema nestas duas abordagens é a dependência que ambas impõem 

na utilização do protocolo, de modo que, se no ambiente industrial existir a 

necessidade de integração entre a rede de tempo real e de não tempo real, ambas 

as redes seriam obrigadas a utilizar um dos protocolos referenciados. Como 

alternativa, surgiu o H-BEB (Moraes e Vasques, 2005) que propõe uma solução para 

priorização de tráfego. O H-BEB funciona especificamente sobre Hub Ethernet 

alterando o contador do algoritmo de back-off do protocolo CSMA-CD para zero 

sempre que houver colisão. Deste modo, as estações com H-BEB sempre irão enviar 

primeiro que as outras estações que ainda serão submetidas ao algoritmo de back-

off. A vantagem nesta abordagem é que ela não cria uma dependência na utilização 

do H-BEB, ou seja, nesta solução é possível unir a rede de não tempo real a rede de 

tempo real, sem que a primeira precise alterar suas configurações originais. Porém, o 

H-BEB está limitado apenas a Ethernet compartilhada dado a dependência ao 

CSMA-CD.        

Outras pesquisas se esforçam em especificar protocolos mais eficientes de 

controle de acesso ao meio, como por exemplo, o DORIS (Regnier, 2006) e (Regnier 

e Lima, 2006) que propõe um novo protocolo de controle de acesso ao meio. Este 

protocolo é inspirado no VTPE - Virtual Token-Passing Ethernet (Carreiro et al., 
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2003), para tanto, utilizando também técnicas do TDMA. O DORIS é uma solução 

que tenta otimizar o controle de acesso ao meio para aplicação de tempo real crítico 

e não-crítico.  No entanto, como não existe uma implementação efetiva sobre 

DORIS, torna-se difícil predizer o nível de eficiência deste protocolo quando aplicado 

a determinados cenários que compõem as aplicações de tempo real. Por exemplo, 

cenários que tendem ao pior caso de sobrecarga da rede considerando alocação de 

recursos e acionamento de alarmes. 

Também fazendo parte deste mesmo escopo, existem pesquisas para 

Ethernet de tempo real que são dirigidas à arquitetura, por exemplo, o RTnet onde foi 

desenvolvida uma API (Application Programming Interface - Interface de 

Programação de Aplicativos) que permite conectar protocolos MAC de forma flexível 

(Kiszka et al., 2005). Deste modo, o RTnet aceita qualquer política de acesso ao 

meio, bastando para tanto utilizar as interfaces disponibilizadas na arquitetura. O 

RTnet incorpora uma relevante contribuição, pois desenvolve uma solução que tenta 

resolver o problema do determinismo. Todavia, por se basear em uma arquitetura 

que define um conjunto de APIs a mesma torna as implementações a serem 

desenvolvidas totalmente dependentes da arquitetura RTnet.

Diante desta nova Ethernet para automação industrial, além dos estudos em 

torno de um MAC determinístico, também existe uma preocupação com relação à 

utilização de modelos de troca de dados. Isso porque o método de troca de dados 

também deve ser adequado às exigências de tempo real imposta pelos sistemas 

utilizados nas redes de comunicação da automação industrial. Para tanto, existem 

atualmente pesquisa que implementam um modelo de troca de dados por difusão 

adaptado às exigências dos sistemas de tempo real, como por exemplo, o RTPS

(Real-Time Publisher–Subscriber - RTPS), OCERA (2006) e (Dolejs et. al., 2004).

Implementações que modificam o (PS) tradicional se devem às necessidades 

impostas pelos requisitos dos sistemas de tempo real. Isso porque o PS tradicional 

não contempla funcionalidades para atender tais requisitos, como por exemplo, 

parâmetros e propriedades de sincronismo entre Publishers e Subscribers. Tais 

aspectos do RTPS permitem aos desenvolvedores de aplicações controlar tipos 
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diferentes de fluxos de dados. Assim, alcançando os objetivos de desempenho e de 

confiabilidade desejada, o que não ocorre no PS tradicional, (Dolejs et. al., 2004).  

Permeando o contexto dos métodos de troca de dados por difusão baseado 

em PS, existe a arquitetura COSMIC que é descrita por Casimiro et al., (2004) e 

Kaiser et al. (2005) como sendo um middleware capaz de abstrair os aspectos de 

comunicação com requisitos de tempo real. Segundo Silva et al., (2006), o COSMIC 

permite que projetistas e desenvolvedores possam focalizar nos conceitos da 

aplicação, portanto, não se preocupando com aspectos de baixo nível.

Com base em Silva et al. (2006), o COSMIC apresenta algumas deficiências 

para redes locais do tipo IEEE 802.3, pois não tem a capacidade de priorização de 

mensagens e também por utilizar um mecanismo de troca de dados do tipo unicast.

Portanto, é conveniente observar que o COSMIC ainda não atingiu o nível de 

maturidade tecnológica exigida pelas aplicações de tempo real da automação 

industrial a serem aplicadas sobre a tecnologia Ethernet, dada esta deficiência. 

2.2 Redes Industriais: Comunicação com Requistos de Tempo Real 

Na Indústria, o desempenho e a confiabilidade entre dispositivos e o uso de 

mecanismos padronizados são fatores indispensáveis no conceito de produtividade 

(Neumann, 2004). 

Atualmente, na automação industrial são utilizadas diversas redes de 

barramento de campo (fieldbus) como infra-estrutura de comunicação entre 

dispositivos (sensores, atuadores e controladores).  Assim, manter uma 

padronização de equipamentos industriais é difícil, pois existem vários padrões de 

conectividade com os mais diversos tipos de protocolos disponíveis no mercado 

(Neumann, 2004). 

Comumente as tecnologias baseadas em fieldbus têm implementações 

proprietárias e há poucos fornecedores. Como conseqüência direta disso, em geral, 

as soluções para redes industriais ainda são relativamente caras. Os exemplos mais 

conhecidos de redes fieldbus são: Profibus, Foundation Fieldbus, Interbus, CAN, 

ControlNet e DeviceNet (Thomesse, 2005).
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2.3 Ethernet para Automação Industrial 

A tecnologia Ethernet não foi desenvolvida 
originalmente para suportar os requisitos das 
aplicações de tempo real, utilizadas na 
automação industrial, (Pedreiras, 2005). 

A Ethernet é a tecnologia de rede local de maior utilização no mundo (Brito et 

al., 2004), e, por conseguinte, possui um enorme espectro de fornecedores a baixo 

custo, deste modo, surgindo como alternativa às tradicionais redes utilizadas na 

automação industrial.

A concepção e o desenvolvimento inicial da tecnologia de rede Ethernet 

ocorreram nos laboratórios de pesquisa da Xerox em 1973 (Metcalfe e Boggs, 1976). 

Essa tecnologia não foi inicialmente projetada para suportar os requisitos das redes 

da automação industrial. Todavia, apresenta-se como uma tecnologia bastante 

interessante para este contexto, devido ao alto desempenho (taxas de transmissão 

que variam de 10 Mbps a 10 Gbps, dependendo do padrão Ethernet utilizado), baixo 

custo, e sua expressiva interoperabilidade (Dolejs et al., 2004).

Como já foi citado no primeiro capítulo, existem basicamente dois aspectos 

que tornam a tecnologia Ethernet inadequada às redes industriais: 

 ambiente hostil e  

 não-determinismo.  

Com base em Brito et al. (2004), o ambiente industrial submete as redes a 

esforços mecânicos, temperatura elevada e também a interferências 

eletromagnéticas. Porém, os fatores ambientais das redes Ethernet já encontram 

soluções, pois já existem componentes Ethernet tais como: swiches, hubs, cabos e 

conectores projetados para suportar tais características (Amphenol Socapex Field 

Buses, 2004).

Segundo Pedreiras et al. (2005), a natureza não determinística gerada pela 

contagem de tempo aleatória (mecanismo de backoff) do protocolo CSMA-CD foi 

considerado por muitos anos o principal obstáculo para que a Ethernet viesse a 

suportar aplicações de tempo real.  

O problema do não-determinismo gerado pelo CSMA-CD foi reduzido com os 

switches, desta forma, contornando o problema nativo da Ethernet gerado pelas 
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colisões. No entanto, os switches geram problemas de contenção quando são 

submetidos a um trafego muito alto de dados na rede, deste modo, causando 

descarte e atrasos dos quadros (Pedreiras, 2005). Atualmente, já existem switches 

que trabalham com QoS (IEEE 802.1Q, 1998), porém estes conseguem apenas 

resolver parcialmente os problemas dirigidos aos requisitos de aplicações de tempo 

real (Kiszka et al. 2005). Isso porque, apesar destes switches baseados no IEEE 

802.1Q contemplarem priorização de mensagens possibilitando QoS, contudo não 

são capazes ainda de resolver o problema do determinismo (Pedreiras, 2005).  

Segundo Brito et al. (2004), as pesquisas que propõe soluções para o 

problema do não-determinismo em redes Ethernet estão trabalhando: 

 em modificações no controle de acesso ao meio físico (MAC), ou,

 em arquiteturas que se baseiam em implementações de controle de 

acesso ao meio sobre protocolos de alto nível.

Para Reginer (2006), Decontignie (2005), Hansser e Janser (2003), essas 

pesquisas que estudam uma Ethernet determinística com o objetivo de oferecer 

garantias temporais típicas das plantas industriais já são um número expressivo. É 

com o objetivo de realizar uma revisão bibliográfica que contemple o objeto de 

estudo deste trabalho, que as subseções seguintes irão abordar aspectos do padrão 

IEEE 802.3, os quais são relevantes a presente pesquisa. 

2.3.1 Arquitetura IEEE 802.3  

O comitê 802 da IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

padronizou toda uma arquitetura de implementação de redes locais na qual está 

relacionada às camadas física e de enlace do modelo de referência OSI (Open

Systems Intercomunication) (Tanenbaum, 2003), conforme pode ser observado na 

Figura 2.1.
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Figura 2.1 – Padrão IEEE relacionado ao modelo de referência OSI. 

Como o objeto de estudo deste trabalho de dissertação está centralizado no 

padrão IEEE 802.3, nas subseções 2.3.1.1 e 2.3.1.2 serão descritas a estrutura do 

quadro Ethernet e a subcamada MAC de controle de acesso ao meio, 

respectivamente,  conforme o padrão IEEE 802.3, Metcalfe e Boggs (1976) e 

Tanenbaum (2003). Deste modo, compondo os aspectos mais relevantes sobre o 

padrão Ethernet para presente pesquisa. 

2.3.1.1 Formato do Quadro Ethernet 

Com base em Tanenbaum (2003), a estrutura original do quadro DIX (DEC, 

Intel e Xerox) foi proposta por Metcalfe e Boggs (1976), sendo depois padronizada 

pelo comitê da 802 da IEEE, onde foram feitas duas alterações (Tanenbaum, 2003): 

 A primeira foi reduzir o preâmbulo para 7 bytes e usar o último byte 

para delimitar de início de quadro. 

 A segunda foi alterar o campo tipo para comprimento (Length).

Infelizmente, quando o 802.3 foi publicado já existia um número grande de 

hardwares e softwares baseados no DIX, o que não motivou os fabricantes a 

converterem o campo tipo para comprimento. Contudo, em 1997 a IEEE desistiu de 

ter um único formato como padrão, pois afirmou que em ambas as estruturas eram 

boas. Isso porque os tipos em uso antes de 1997 tinham valores maiores que 1500. 

Deste modo, os valores atribuidos nesse campo que forem menores ou iguais a 

1500, passaram a ser interpretados como sendo o comprimento. Portanto, o IEEE 
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passou a afirmar que ambos os formatos seguem sua padronização (Tanenbaum, 

2003).

 Os formatos dos quadros Ethernet: DIX e IEEE 802.3, são ilustrados na 

Figura 2.2, e detalhados em subtopicos de acordo com  (Tanenbaum, 2003). 

DA
(2/6 bytes) 

SA
(2/6 bytes) 

Tamanho
(2 bytes) 

Dados
(0 a 1500) 

PAD
(0-46 bytes) 

FCS
(4 bytes) 

PREAMBLE
(8 bytes) 

SFD
(1 byte) 

DA
(2/6 bytes) 

SA
(2/6 bytes) 

Tipo
(2 bytes) 

Dados
(0 a 1500) 

PAD
(0-46 bytes) 

FCS
(4 bytes) 

PREAMBLE
(7 bytes) 

(A)

(B)

Figura 2. 2 – Formato do quadro Ethernet. (A) IEEE 802.3, (B) DIX (DEC, Intel, Xerox) 
Fonte: (Tanenbaum, 2003) 

Os campos apresentados na Figura 2.2 têm as seguintes semântica:

PREAMBLE (Preâmbulo) – Todos os quadros iniciam com uma 

sequência de 7 bytes, cada um contendo o padrão 10101010, com a 

função de permitir o sincronismo no nível de bit e detecção do sinal. 

SFD – Start Frame Delimiter (delimitador de início de quadro) – Contém o 

padrão 10101011 e marca o início do quadro (sincronização no nível de 

quadro).

DA – Destination Address (endereço de destino) e SA – Source Address

 (endereço de origem) – Este campo tem dois formatos, com 2 ou 6 bytes, 

são utilizados para armazernar os endereços de destino e origem, 

respectivamente. Para o padrão de banda básica de 10 Mbps, utiliza-se 

somente o endereço de 6 bytes. O bit de mais alta ordem do endereço de 

destino quando igual a 0 (zero) indica um endereço comun, quando igual a 1 

(um) indica um endereço de grupo (multicast ou multidifusão).  Se no campo 

de destino (DA) todos os bits estiverem iguais a 1 (um) significa que a 

mensagem será enviada por difusão (broadcast).

LENGHT – Número de bytes da PDU (Package Data Unit), ou seja, 

número de bytes na área de dados (Payload).
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TYPE - Este quadro indica qual o protocolo da camada superior que está 

sendo transportado no campo de dados. Por exemplo, se o campo de 

dados contém um datagrama IP, o campo TYPE é 0800. 

PAD – Embora o campo de tamanho possa indicar um campo de dados 

com tamanho 0, isto causa um problema. Quando o transceptor detecta 

uma colisão, ele trunca o quadro a ser transmitido causando o 

aparecimento de partes do quadro no barramento. Para distinguir esta 

parte dos quadros efetivamente válidos, a norma IEEE 802.3 (Tanenbaum, 

2003), requer que o quadro tenha um tamanho mínimo de 64 bytes (entre 

o campo DA até FCS). Desta forma, o campo PAD é usado com a 

finalidade de garantir o tamanho mínimo de quadro.

FCS – Frame Check Sequence (seqüência de controle de erros) – Este 

campo carrega 32 bits para detecção de erro, calculados pela técnica de 

CRC – Código de Redundância Cíclica. O cálculo é realizado sobre todos 

os campos, exceto o preâmbulo, SFD e FCS. 

2.3.1.2 Carrier Sense Multiple Access - Collision Detect (CSMA-CD) 

O CSMA-CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) é bastante 

conhecido como método de acesso ao meio (MAC) compartilhado  usado pelo 

Ethernet IEEE 802.3, (Dolejs et al., 2004). 

Com base em Metcalfe e Boggs (1976), Dolejs et al., (2004) e Scharbarg et 

al., (2005), o CSMA-CD tem o seguinte fluxo de atividade: um nó que deseja 

transmitir “escuta” primeiro o meio, se o meio estiver livre, o nó transmite e escuta o 

meio para verificar se não houve colisão durante certo tempo (t - time slot). Se 

houver colisão, a transmissão é interropinda por um dado tempo (sinal jam – reforço 

de colisão) e o nó entra em estado de retransmissão. Logo após o jam, é 

determinado um novo instante para uma nova tentativa de transmissão através do 

algoritmo de back-off.

O CSMA-CD é fundamentado em um tempo mínimo de transmissão para que 

seja detectada uma colisão por todos os nós de um segmento de rede. Este tempo 

está relacionado com o tempo máximo de propagação (tp) de um sinal pela rede, 
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mais os retardos de processamento nos hubs. A Figura 2.3 ilustra que, no pior caso, 

para que todos os nós possam detectar uma colisão este tempo corresponde a duas 

vezes ao tempo de propagação (2tp). 

Outro aspecto também importante do CSMA-CD no processo de detecção de 

colisão é que este é dirigido ao tamanho mínimo do quadro Ethernet que deve ser de 

64 Bytes para 10 / 100 Mbps e 512 Bytes para 1000 Mbps, (IEEE 802.3, 1990), 

(Tanenbaum, 2003).

Na subseção seguinte é descrito o algoritmo de back-off, com vistas a prover 

um melhor entendimento sobre os aspectos deste algoritmo. Deste modo, permitindo 

um detalhamento do protocolo CSMA-CD.

Figura 2.3 – CSMA-CD no pior caso para detecção de colisão, Fonte: (Tanenbaum, 2003). 

2.3.1.3 CSMA-CD – Algoritmo de Back-off 

O algoritmo de back-off determina o número (r) de slot time ( ) que o nó 

deverá esperar após uma colisão, antes de fazer uma nova tentativa de transmissão, 

(Dolejs et al., 2004). Para tanto, se tem: time slot  = 2tp, onde, nesta expressão 

“tp” é o tempo de propagação máxima no meio físico.
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No caso de haver uma colisão, todos os nós que colidiram param de transmitir 

e determinam o instante de uma nova tentativa de transmissão a partir de um 

algoritmo de retardo, que no caso da Ethernet é do tipo binário exponencial, definido 

por: m = (2i  1), onde, “m” representa o limite máximo superior de slot time de espera 

e “i” indica o número de colisões. O nó retransmite no slot time r, escolhido 

arbitrariamente no intervalo dado por: [0  r  m], (Tanenbaum, 2003). 

A seguir, tem-se um exemplo do funcionamento do algoritmo de back-off, 

citado em Dolejs et al., (2004) e baseado no exemplo da Figura 2.3: 

 Na primeira tentativa (i = 1), após a colisão, A e B escolhem 

aleatoriamente um valor na escala {0, 1}, a probabilidade das duas 

estações escolherem o mesmo valor na escala é 1/2.

 Na segunda tentativa (i = 2), após a colisão, A e B escolhem 

aleatoriamente um valor na escala {0, 1, 2, 3}, a probabilidade das duas 

estações escolherem o mesmo valor na escala é 1/4.

 Na terceira tentativa (i = 3), após a colisão, A e B escolhem 

aleatoriamente um valor na escala {0, 1, 2, 3, 5, 6, 7}, a probabilidade 

das duas estações escolherem o mesmo valor na escala é 1/8.  

Com base no padrão IEEE 802.3 (1990), Dolejs et al., (2004) e Tanenbaum, 

(2003), o número máximo de colisões (i) é 16 (dezesseis), porém o valor máximo de 

m é fixado em 1023, (i = 10).  

Na Figura 2.4, pode-se verificar que o algoritmo de back-off é uma entidade 

presente na implementação do CSMA-CD, uma vez que o processo de detecção de 

colisão e disputa do meio físico se fundamenta totalmente neste.

Efetivamente, são características de imprevisibilidade das colisões e o fator 

exponencial do algoritmo de back-off que perfazem um dos aspectos que tornam as 

redes Ethernet inadequadas a aplicações de tempo real. É neste contexto, que as 

atuais pesquisas em torno da Ethernet para tempo real buscam alteração no 

protocolo de acesso ao meio.
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Figura 2.4 – Fluxograma do CSMA-CD. 

2.4 UDP (User Datagram Protocol) e RAW Ethernet

Nesta seção é realizada uma breve descrição de dois dos principais 

protocolos utilizados na troca de dados sem confirmação em redes IEEE 802.3, estes 

são UDP e RAW Ethernet. Os protocolos UDP e RAW Ethernet atuam em camadas 

diferentes do modelo OSI, conforme pode ser observado na Figura 2.5. 

Apesar dos protocolos UDP e RAW Ethernet atuarem em camadas diferentes 

eles têm características similares, por não serem orientados a conexão e sem 

confirmação, desta forma, não sendo confiável quanto à entrega dos dados. 

Segundo Stevens et al., (2005), o UDP é um protocolo de datagrama simples e não-

confiável (não existe garantia de que os dados são entregues ao destino).  Segundo 

Tanenbaum (2003), o protocolo Ethernet não prevê o envio de mensagens 

confirmadas, deste modo, não existindo também garantia de entrega dos dados ao 

destino. Segundo Schaufler (2006), comunicações baseadas em UDP e RAW 

Ethernet são similares do ponto de vista de implementação. 
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Figura 2.5 – UDP e RAW Ethernet em relação ao modelo OSI. 

As diferenças entre os dois protocolos estão situadas no formato de um 

pacote UDP e de um quadro Ethernet (utilizado no RAW Ethernet). Estas diferenças 

denotam um comportamento distinto quanto ao desempenho no envio dos dados 

para ambos os protocolos. Isso ocorre porque as comunicações baseadas em UDP 

promovem um maior overhead, dado que o UDP situa-se dois níveis acima no 

modelo OSI em relação ao RAW Ethernet, como foi visto na Figura 2.5. 

2.4.1 UDP: Formato do Datagrama  

Nesta subseção é detalhado o formato do datagrama UDP (RFC 768 Postel, 

1980). O formato para RAW Ethernet já foi previamente detalhado na subseção 

2.3.1.1, uma vez que este é totalmente fundamentado no formato do quadro Ethernet 

IEEE 802.3.

Um cabeçalho UDP tem, como finalidade, identificar uma aplicação emissora 

e uma recepora (Stevens et al., 2005), conforme pode ser visto na Figura 2.6.

Figura 2.6 – Formato do datagrama UDP. 
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Segundo Tanenbaum (2003), os segmentos UDP consitem em um cabeçalho 

de 8 bytes seguido de uma carga útil (Payload).  As portas servem para identificar os 

pontos de saída e recebimento da carga útil transmitida, estando esta área de 

payload devidamente associado à porta de destino.

Com base em Tanenbaum (2003) e na RFC 768 (Postel, 1980), segue abaixo 

uma descrição das funcionalidades de cada campo em um datagrama UDP: 

 Porta de destino (2 Bytes): utilizada para transmitir um dado a um 

serviço que está associado à esta porta. 

 Porta de origem (2 Bytes): este campo é opcional. É normalmente 

utilizado quando uma resposta deve ser devolvida a origem. Quando 

não utilizado o valor deve ser zero. 

 Tamanho UDP (2 Bytes): utilizado para informar o tamanho em bytes 

(octetos) do datagrama UDP.

 UDP Checksum (2 Bytes): é um campo opcional, quando não utilizado 

o seu valor é zero. Sua funcionalidade é garantir e validar o datagrama 

UDP quanto à sua integridade. 

 Dados: campo que contém a carga útil a ser transmitida ao destino. 
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Capítulo 3 

3. Medidas de Desempenho dos Protocolos UDP e RAW 

Ethernet sobre Hub e Switch

Este capítulo realiza verificações de medida de desempenho em uma rede 

local do tipo Ethernet, confrontando implementações sobre protocolo UDP e RAW 

Ethernet. Estas verificações são norteadas pelos resultados obtidos, os quais 

revelam qual o protocolo mais eficiente em termos de desempenho de comunicação 

em redes locais do tipo Ethernet. 

Um aspecto importante é que as medidas de desempenho foram realizadas 

em um ambiente sem carga. Para tanto, considerando o melhor caso, dado que não 

há perturbação de carga na rede, pois a comunicação ocorre apenas entre duas 

estações. Objetivo deste experimento é medir desempenho de comunicações 

emulando uma rede totalmente controlada, onde não há mais de uma estação 

transmitindo por vez.

3.1 Projeto Experimental 

Os experimentos realizados têm como objetivo medir o desempenho da 

tecnologia Ethernet utilizando dois protocolos (UDP e RAW Ethernet), com vista a 

subsidiar um aprofundamento no objeto de estudo deste trabalho de pesquisa. 

Efetivamente, as medidas de desempenho foram conduzidas por uma metodologia 

aplicada na coleta e análise de dados, a qual é discutida ao longo deste capítulo. 

3.2 Ambiente de Teste 

A fim de viabilizar os experimentos propostos, o presente trabalho utilizou 

duas estruturas para configurar o ambiente de teste: hardware e software.
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A estrutura de hardware é composta por dois microcomputadores similares 

interligados por uma rede Ethernet utilizando um ativo de Rede (Hub ou Switch),

conforme ilustrado na Figura 3.1. 

Figura 3. 1 - Ativos de Rede utilizados no experimento. 

As configurações utilizadas no ambiente ilustrado na Figura 3.1 foram:  

 Processador: Intel Pentium III, 800Mhz; 

 Memória RAM: 128 MB SDRAM DIMM; 

 Placa mãe: Soyo modelo 7VBA133; 

 Placa de rede: 10/100 Mbps, Realtek; 

 Hub:10Mbps, 3Com, SuperStack II hub 10;  

 Hub:100 Mbps, 3Com, SuperStack II hub 100;    

 Switch: 10/100/1000 3Com,  SuperStack III; 

 Cabos: UTP Categoria 5E.   

Nos microcomputadores foram instalados softwares desenvolvidos 

especificamente para os testes propostos neste capítulo. No PC-A foram instalados 

softwares Clientes que são capazes de enviar pacotes UDP e RAW Ethernet. No PC-

B foram instalados softwares servidores que são capazes de receber e retransmitir 

pacotes UDP e RAW Ethernet para a aplicação cliente de origem.    

A estrutura de software foi totalmente desenvolvida no sistema operacional 

Linux com kernel 2.6.12 (The Linux Kernel Archives, 2006), utilizando-se da 

linguagem de programação C. As aplicações desenvolvidas para realizar os testes 

foram compiladas no GCC na versão 3.4.5. Na subseção seguinte é detalhada a 

arquitetura destas aplicações implementadas para o teste.
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3.2 Arquitetura da Aplicação 

A fim de prover a análise de desempenho da rede Ethernet foram 

desenvolvidas duas aplicações: 

 uma baseadas em UDP e  

 uma baseadas em RAW Ethernet. 

As Figuras 3.2 e 3.3 ilustram as arquiteturas dos softwares, mostrando os 

mecanismos de funcionamento utilizados nos testes. Um dos aspectos das 

aplicações é que as duas abordagens operam em camadas diferentes na pilha de 

protocolo, porém os seus fluxos de atividades são iguais. O fluxo de atividade das 

aplicações é orientado à medição do tempo do Round Trip Time (RTT). Para tanto, 

foi implementado um relógio de medição nas aplicações clientes com precisão de 

microsegundos.

O relógio é acionado no instante que a função de envio de dados é chamada, 

deste modo se obtém o instante T1, e finalizado quando o mesmo dado enviado à 

aplicação servidora é recebido de volta pela aplicação cliente, portanto, obtendo o 

instante T2. Assim, o tempo de RTT de um dado pacote é igual à diferença entre T2 

e T1, ou seja, RTT = T2 – T1.

Figura 3. 2 - Arquitetura da aplicação baseada em UDP.
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Figura 3.3 - Arquitetura da aplicação baseada em RAW Ethernet. 

Como pode ser visto nas Figuras 3.2 e 3.3, existem aplicações clientes que 

enviam dados para as aplicações servidoras. As aplicações servidoras recebem os 

dados e imediatamente devolvem os mesmos dados recebidos para as aplicações 

clientes. Esse procedimento é adotado para garantir que os dados de ida e volta 

sejam iguais, desta forma, os pacotes de dados retornados a suas respectivas 

aplicações têm exatamente o mesmo tamanho.   

Um fator substancial que diferencia estas aplicações em termos de arquitetura 

de software são os pontos de acesso na pilha de protocolo. No caso da aplicação da 

Figura 3.2, um socket é aberto sobre a camada de transporte (UDP). No caso da 

aplicação da Figura 3.3, um socket é aberto sobre a camada de enlace (RAW 

Ethernet). Esta estratégia foi adotada afim de medir a diferença de desempenho de 

comunicação levando em consideração o overhead gerado para aplicações que 

trabalham no nível dois (enlace) e no nível quatro (transporte) do modelo de 

referência OSI (Tanenbaum, 2003).

A quantidade de vezes que os pacotes são enviados e seus respectivos 

tamanhos podem ser configurados na aplicação cliente, por exemplo: 1000 envios de 

pacotes de 512 Bytes. Na próxima subseção são descritos de forma detalhada os 

casos de teste que compõem a estratégia de medida de desempenho.
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3.3 Cenários de Teste 

Os casos de teste utilizando o software desenvolvido foram aplicados em três 

cenários distintos: 

 PC´s interligados via Hub a 10 Mbps; 

 PC´s interligados via Hub a 100 Mbps; 

 PC´s interligados via Switch a 100 Mbps; 

Em todos os cenários os pacotes de dados (payload) foram criados com os 

seguintes tamanhos em bytes: 64, 128, 256, 512 e 1024. Estes pacotes foram 

enviados do PC-1 para o PC-2 e retornados do PC-2 para o PC-1. Cada experimento 

foi repetido 1000 vezes de modo a se obter resultados estatisticamente confiáveis. 

Para cada experimento foram medidos os tempos médios de RTT utilizando o 

software de teste para os protocolos UDP e RAW Ethernet, onde se obteve a média 

aritmética e o desvio padrão. Com base em Kiszka et al. (2005), foram determinadas 

as medidas de desempenho apresentadas na Tabela 3.1, onde n corresponde ao 

número de repetições do experimento. Verificou-se através dos experimentos que 

valores de n a partir de 500 são suficientes para se conseguir boa confiabilidade 

estatística. Em todos os experimentos se utilizou n = 1000.

Tabela 3.1 - RTT - Round Trip Time.

Variável Descrição 

T1proc Tempo de processamento na pilha de protocolo, somado 

ao tempo do NIC (Network Interface Card) do PC-1. 

T2proc
Tempo de processamento na pilha de protocolo, somado 

ao tempo do NIC (Network Interface Card) do PC-2. 

Tframe
Tempo de propagação do quadro (Cabeçalho e dados) 

no meio físico sobre Ethernet (ida e volta). 

n

i

procframeproc TTT
n 1

21
1

   RTT

Neste caso, é considerado que T1 proc = T2 proc, uma vez que as duas 

máquinas são similares. Os valores do tempo de processamento na pilha de 



41

protocolo foram medidos utilizando envio em loopback. Todos os cenários de teste 

propostos neste capítulo subsidiaram as amostras necessárias para as avaliações de 

desempenho.

3.4 Resultados Experimentais 

Os resultados comentados nesta seção são orientados aos gráficos gerados a 

partir das amostras obtidas com os experimentos realizados em cada cenário.   

3.4.1 Cenário de teste 

Os testes baseados no cenário proposto foram fundamentados nas amostras 

coletadas a partir dos sistemas desenvolvidos, o que permitiu a aquisição dos 

resultados e construção dos gráficos necessários. No Gráfico 3.1 é mostrado um 

exemplo do RTT/22 com várias amostras que foram coletadas utilizando um Hub a 

100Mbps.

Gráfico 3.1 - Amostra de pacotes enviados em Hub. 

Estas amostras de tempo do RTT/2 variam com o tamanho do pacote. Para 

todas as amostras o desvio padrão foi de aproximadamente 5 microsegundos. Como 

2 Máquinas com exatamente a mesma configuração de hardware e software.
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pode ser observado no Gráfico 3.1, existem pontos que fogem da média, isso ocorre 

devido à utilização de um sistema operacional padrão que não atende aos requisitos 

de tempo real.

Para os experimentos, procurou-se primeiramente verificar o tempo médio de 

processamento na pilha de protocolo. Para tanto, utilizou-se os envios de dados em 

loopback, como pode ser visto no Gráfico 3.2 e na Tabela 3.2, de onde se constatou 

que os tempos do RAW Ethernet para todos os tamanhos de pacotes enviados são 

praticamente constantes. Em contraste, o comportamento observado no UDP que 

varia em função do tamanho do pacote de dados.
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Gráfico 3.2 - Loopback para UDP e RAW Ethernet. 

No Gráfico 3.3 e na Tabela 3.2 são ilustrados o desempenho médio da rede 

Ethernet para os dois protocolos, utilizando ativos de redes com características 

diferentes (largura de banda e controle de acesso ao meio). Nesse experimento 
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verifica-se que o desempenho do Hub de 100 Mbps é superior ao Hub de 10 Mbps e 

também ao Switch de 100 Mbps.

Um fator importante notado neste experimento é que, para os dois ativos de 

rede com mesma taxa de transmissão (Hub e Switch a 100Mbps), os desempenhos 

para os protocolos foram bem diferenciados. No caso onde os pacotes eram de 1024 

Bytes, o desempenho do Hub foi de aproximadamente 67% superior ao do Switch.

64 128 256 512 1024
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

UDP e RAW Ethernet: Hub  e Switch 

UDP – Hub 10

UDP – Hub 100

UDP – Switch 100

RAW – Hub 10

RAW – Hub 100

RAW – Switch 100

Tamanho do Pacote de Dados em Bytes  por Microsegundos

T
e

m
p

o
 d

e
 R

T
T

/2
 (

µ
s)

UDP – HUB 10 

RAW – HUB 10 

UDP – SWITCH 100 

RAW – SWITCH 100 

RAW – HUB 100 

UDP – HUB 100 

Gráfico 3.3 - Comparação entre o UDP e RAW Ethernet. 

Para o caso onde os pacotes eram de 64 Bytes, o rendimento do Hub em 

relação ao Switch foi melhor em aproximadamente 25%, independentemente do 

protocolo. Este fator é decorrente do tempo de processamento do Switch, que 

aumenta de acordo com o tamanho do pacote, o que não ocorre no Hub. Os 

resultados obtidos com estes experimentos mostram que o custo com overhead

gerado pelo UDP3 é maior em relação ao RAW Ethernet4. Este custo se reflete na 

transmissão dos pacotes de dados e no tempo de processamento da pilha de 

3 Overhead total para o UDP é de 46 Bytes (Tanenbaum, 2003).  
4 Overhead total para o RAW Ethernet 18 Bytes (Barbato, 2004). 
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protocolo. Deste modo, o UDP aumenta o tempo de processamento e também o 

custo de comunicação. Diante destes resultados, o melhor desempenho de 

comunicação verificado foi do RAW Ethernet utilizando Hub de 100Mbps. 

Tabela 3.2 - Medida de desempenho. 

3.4.2 Comentando os Resultados

Um dos principais pontos deste capítulo foi verificar os custos nos envios dos 

pacotes de dados, considerando o Hub de 100Mbps, uma vez que o mesmo 

demonstrou o melhor desempenho.

A metodologia utilizada foi segmentar o custo de comunicação em: 

 SUT – Tempo de subida na pilha; 

 SDT – Tempo de decida na pilha; 

 NUT – Tempo de processamento do NIC (Subida); 

 NDT – Tempo de processamento do NIC (Descida); 
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 HTX – Tempo de transmissão do cabeçalho (de acordo com protocolo 

utilizado, UDP ou RAW); 

 DTX – Tempo de transmissão dos dados. 

Os tempos de transmissão dos cabeçalhos (HTX) e dos dados (DTX) foram 

obtidos de forma teórica, considerando o envio em apenas um sentido, ou seja, do 

PC-1 para o PC-2. As outras variáveis foram obtidas através dos valores 

experimentais. Os tempos de decida (SDT) e subida (SUT) na pilha foram obtidos a 

partir dos experimentos de loopback. Os tempos de processamento dos NICs  

(Network Interface Card), os quais tem implicitamente incluído os preâmbulos5 dos 

quadros Ethernet, foram obtidos a partir das seguintes equações: 

6

6

DTXHTXTframe ,

,
SDTSUTTpilha

Logo, tem-se: 
22

pilha

frameNIC

T
T

RTT
T ,

Assim, NDTNUTTNIC

No Gráfico 3.4 é ilustrado o custo discriminado com comunicação e 

processamento, onde se pode verificar que o custo do overhead do protocolo UDP é 

constante e superior em 55,5% em relação RAW Ethernet. Também, foi observado 

que os custos de processamento na pilha e no dispositivo de rede estão relacionados 

respectivamente com a capacidade do processador e o desempenho do NIC.

No Gráfico 3.5 é ilustrado o desempenho do Hub em relação ao Switch a 

100Mbps. Como pode ser observado, o Switch aumenta o tempo de comunicação, 

5 Formado de 8 Bytes, constituído de bits de “0”s e “1”s alternados, serve essencialmente para 
sincronizar os receptores.  

6 Para o Tframe foi considerado o tempo gasto apenas no envio do dado e não o RTT, pois para este 
experimento tinha-se necessidade apenas do custo de comunicação para enviar um dado de um 
destino a uma origem.  
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isso é devido a seu custo de processamento, que aumenta proporcionalmente ao 

tamanho do pacote.
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Nos experimentos realizados foi possível verificar que um dos maiores custos 

na comunicação ocorre nos NIC`s (NUT e NDT). Outro fator observado é o menor 

overhead na pilha utilizando o protocolo RAW Ethernet, o que pode ser observado de 

forma mais evidente no Gráfico 3.4. 

3.4.2 Considerações Finais do Capítulo

O estudo desenvolvido neste capítulo permitiu realizar verificações de 

comportamento da tecnologia Ethernet através do projeto experimental de análise de 

desempenho proposto. Diante deste contexto, as medidas de desempenho da 

Ethernet foram aferidas através dos protocolos UDP e RAW Ethernet em um 

ambiente sem perturbação de carga. 

Os testes foram realizados em um ambiente onde os microcomputadores são 

dotados de um baixo poder de processamento, o que tipicamente ocorre em 

aplicações industriais embarcadas. Deste modo, validando a presente pesquisa para 

arquiteturas semelhantes.

Outra observação é que o Protocolo RAW Ethernet possibilita um ganho de 

desempenho de 55,5% em relação ao overhead gerado pelo protocolo UDP. 

Todavia, foi possível observar que o desenvolvimento de aplicações com RAW 

Ethernet aumenta em complexidade, pois sua API (Application Program Interface) é 

de baixo nível, quando comparado à API socket UDP.

Um outro resultado interessante obtido com RAW Ethernet pode ser verificado 

nos testes com Hub a 100 Mbps onde se obteve um desempenho entre 25% a 65% 

(variando de acordo com o tamanho do pacote) melhor que com Switch de 100 

Mbps. Esta característica ocorre devido ao tempo de atraso imposto pelo mecanismo 

de enfileiramento do Switch aos pacotes. 

Diante deste contexto, os experimentos realizados neste capítulo indicaram 

que RAW Ethernet é o protocolo mais adequado para o desenvolvimento de 

aplicações para redes Ethernet industrial do tipo IEEE 802.3. Isso porque o mesmo 

se mostrou mais eficiente em termos de tempo de comunicação (desempenho), uma 

vez que os resultados obtidos com ele foram melhores do que os obtidos com o 

UDP.  Outro aspecto importante é que no RAW Ethernet quase não a variação do 
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tempo de processamento gasto no NIC o que é um aspecto de determinismo, essa 

característica se apresenta mesmo em função do aumento do tamanho do pacote 

como pode ser observado nos Gráficos 3.4 e 3.5. 

Todavia, nestas medidas de desempenho não foram realizadas aferições 

onde fosse possível avaliar o impacto de perturbações externas sobre as prioridades 

temporais dos fluxos de mensagens que utilizam à mesma tecnologia de 

comunicação, portanto, motivando novas medidas de desempenho de forma a 

contemplar aspectos de tempo real relacionado à tecnologia Ethernet de acesso ao 

meio.
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Capítulo 4 

4. Medidas de Desempenho sobre Redes IEEE 802.3 

4.1 Introdução 

O objetivo deste capítulo é avaliar o desempenho de três tipos diferentes de 

tecnologias de comunicação (todas baseadas no padrão Ethernet), quando 

suportando um conjunto idêntico de fluxo de mensagens de tempo real num 

ambiente sujeito a perturbação externa. Esta análise de desempenho permitirá 

avaliar qual entre as tecnologias de comunicação abordada apresenta um 

comportamento mais adequado ao desenvolvimento de sistemas com requisitos de 

tempo real. Para tanto, considerando um ambiente sujeito a perturbação de tráfego 

externo, o que não ocorreu nos experimentos realizados no Capítulo 3, haja vista, 

que a comunicação ocorria sem perturbações de tráfego, pois o objetivo era analisar 

o desempenho de dois protocolos (UDP e RAW Ethernet). 

Neste capítulo são descritos o processo metodológico adotado para realizar 

as medidas de desempenho e à análise dos resultados alcançados com os 

experimentos proposto.

4.2 Escopo 

O escopo dos testes de medida de desempenho será baseado no esquema 

ilustrado na Figura 4.1. A topologia delineada na Figura 4.1 representa três cenários 

de testes, os quais perfazem o ambiente onde serão realizadas as medidas de 

desempenho sobre cada um dos cenários descritos. Das sete estações ilustradas na 

Figura 4.1, serão utilizadas cinco estações para gerar tráfego (ET – Estação de 

trabalho) na rede, o qual será baseada em uma distribuição uniforme de geração de 

tráfego. Esta metodologia é relevante para a análise de desempenho das tecnologias 

de comunicação utilizadas, isso porque, garante que não existirão instantes de baixa 

na carga gerada sobre a rede. As outras duas são estações de tempo real (ETR), 
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implementam um conjunto de fluxo de mensagens de tempo real que são trocadas 

entre ambas, sendo estas  estações (ETR1 e ETR2). 

O objetivo deste experimento é verificar a perturbação causada pelo tráfego 

gerado pelas estações de trabalho (ET1...ET5) na comunicação entre as estações de 

tempo real. Deste modo, verifica-se o comportamento relativo de três diferentes 

tecnologias de comunicação baseadas no padrão Ethernet quando submetidas a 

variações de carga, e qual o impacto que estas variações de carga (de 10% a 60% 

da largura) terão sobre as propriedades temporais de um conjunto de mensagens de 

tempo real.

Figura 4.1 - Sistemas de avaliação de desempenho.

4.1.2 Configuração do Ambiente 

Para os testes de medida de desempenho foram utilizadas as seguintes 

configurações: 

Configurações de hardware: 

o 7 (sete) estações do tipo PC; 

o Processadores de 800MHz (ET) e 2.2GHz (ETR); 
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o Memória de 128 MB (ET) e 1GB (ETR) e 

o Placa de Rede 10/100 Mbps. 

Configuração de software: 

o Sistema operacional em um versão genérica para as 5 (cinco) ET 

(Plataforma Windows); 

o Sistema operacional Linux para as estações ETR e 

o Um gerador de tráfego utilizado nas estações ET desenvolvido sobre o 

protocolo UDP.

4.3 Cenários de Teste 

Os cenários de testes são orientados aos três mecanismos de acesso, 

conforme ilustrado na Figura 4.1: 

 Estações (ETs e ETRs) interligadas via Hub Ethernet a 10 Mbps; 

 Estações (ETs e ETRs) interligadas via Switch Ethernet a 100 Mbps e 

 Estações (ETs e ETRs) interligadas via Switch Ethernet com 

Prioridades (802.1Q com duas filas por porta) a 100 Mbps. 

O cenário de testes de medição é dividido em duas partes: A) geração de 

tráfego e B) testes de medição com ETRs, conforme pode ser observado na Figura 

4.2. Na parte (A), estão as ETs responsáveis pela geração de tráfego na rede: ET1, 

ET2, ET3, ET4 e ET5, que irão gerar tráfego de acordo com perfis de carga 

necessário (10% a 60% da largura de banda). Para tanto, todo o tráfego gerado entre 

as respectivas ETs tem o mesmo destino (ETR1), de forma a se obter a carga 

necessária à verificação do comportamento da rede de comunicação no que se 

refere ao tempo de resposta e ao Jitter (desvio padrão) das comunicações. Na parte 

(B), estão as ETRs que são responsáveis pelo suporte de fluxo de mensagens de 

tempo real, de onde efetivamente serão medidos os tempos. As ETRs irão realizar 

suas trocas de mensagens utilizando o mesmo mecanismo adotado no Capítulo 3 

desta dissertação para envio de dados utilizando o RAW Ethernet, ver Figura 3.3.    
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Um aspecto importante deste cenário é que apesar das ETs abrirem Sockets 

UDP e enviarem mensagens a ETR1, a mesma não realiza a recepção destes, pois 

não foi criado receptores na ETR1 para os fluxos de dados enviados pelas ETs. 

Portanto, a carga é gerada na Interface de rede da ETR1, porém preservando o 

processamento, haja vista que os pacotes são descartados na própria interface de 

rede sem passar para o S.O. 

Figura 4.2 - Envio de dados entre as estações. 

4.3.1 Descrição Geral dos Cenários Identificados 

Os cenários de testes foram dirigidos à avaliação do impacto de perturbações 

externas sobre as propriedades temporais dos fluxos de mensagens que 

compartilham a mesma tecnologia de comunicação para o seu suporte. Portanto, 
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avaliando qual das tecnologias de comunicação testadas é mais apropriada à 

comunicação de tempo real em ambientes de trabalho compartilhado (rede de não 

tempo real operando sobre o mesmo meio de acesso de uma rede de tempo real).

Neste ambiente os testes foram desenvolvidos diante da seguinte 

metodologia:

 Para as estações de trabalho na geração de tráfego (ET1....ET5): 

o Rajada de dados: o número de pacotes por segundo a ser enviado pelas 

ETs. A rajada de dados tem relação com o tamanho do pacote (carga 

útil), largura de banda e carga a ser alcançada; 

o Tamanho dos pacotes enviados pelas ETs  foi de 1000 Bytes (carga útil), 

portanto variando apenas na rajada por segundo; 

o Variação da carga: 10%, 20%,... 60%. A carga imposta a rede é igual ao 

somatório de toda a carga útil considerando os dados transmitidos pelas 

ETs, relativamente à taxa máxima de transmissão de dados suportada 

pela tecnologia Ethernet testada.

Na Tabela 4.1 é ilustrada de forma quantitativa o tráfego individual que cada 

ET gerou para garantir os cenários de carga desejados.

Tabela 4.1 – Tráfego gerado individualmente por cada ET para garantir a carga desejada. 

Tecnologia
Carga para cada ET: quantidade em 

bits por segundo  

 Para 10%: 2x10 5 bps;

 Para 20%: 4x10 5 bps;

 Para 30%: 6x10 5 bps;
Hub Interligando as Estações (ETs e ETRs) a 
10Mbps.  Para 30%: 8x10 5 bps;

 Para 40%: 10x10 bps; 5

 Para 50%: 12x10 bps; 5

 Para 60%: 14x10 bps; 5

 Para 10%: 2x10 6 bps;

 Para 20%: 4x10 6 bps;

 Para 30%: 6x10 6 bps;Switch Ethernet /Switch com Prioridade 
Interligando as Estações (ETs e ETRs) a 
100Mbps. 

 Para 30%: 8x10 6 bps;

 Para 40%: 10x10 bps; 6

 Para 50%: 12x10 bps; 6

 Para 60%: 14x10 bps; 6
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Para as estações de tempo real: 

o Tamanho dos pacotes = 64 bytes (carga útil); 

o Amostra 1000 pacotes (tamanho baseado nos experimentos anteriores 

citados no Capítulo 3, o demonstrou satisfatória qualidade estatística); 

o Modo não promíscuo.  

4.4 Resultados Experimentais  

Os resultados obtidos são provenientes do processo metodológico abordado 

nas subseções anteriores deste capítulo, no qual compõe o objetivo desta 

dissertação de mestrado. Buscando melhorar a leitura dos resultados a serem 

descritos, esta seção está dividida em subseções que abordam cada um dos 

cenários de teste propostos em relação à tecnologia Ethernet. Portanto, analisando 

substancialmente duas medidas em relação à carga imposta na rede: Jitter (desvio 

padrão) e o Tempo de Resposta (RTT7). Um ponto importante é que nos gráficos 

dispostos em cada uma das subseções seguintes foram inseridos também os valores 

do Jitter e Tempo de Reposta considerando uma rede com apenas as ETRs se 

comunicando, ou seja, os resultados se referem apenas as estações de tempo real 

(ETR1 e ETR2). Deste modo, foi considerado o melhor caso de carga na rede, tais 

valores são ilustrados nos gráficos considerando-se um tráfego de 0% na rede, haja 

vista, que só existem duas ETRs a realizar troca de dados sem sofrem perturbações 

externas no que se refere a tráfego de dados.

4.4.1 Medidas Realizadas em Shared Ethernet (Hub) 

Os resultados em relação ao tempo de resposta mostram que na Ethernet 

compartilhada os valores de RTT aumentam de forma substancial quando existe 

carga na rede, conforme pode ser observado na Figura 4.3. Um aspecto observado 

neste experimento é que no caso onde a carga foi de 60% o tempo médio de 

resposta foi 9 vezes maior que no experimento realizado com ausência de carga.       

7Tempo ida e volta: tempo total para que um pacote, datagrama, ou quadro deixe uma estação, atinja 
a outra e retorne.  



55

Figura 4.3 – Tempo de resposta com Hub em função da carga. 

As medidas de desempenho realizadas sobre a Ethernet compartilhada 

indicaram também que esta tecnologia tem um Jitter considerável, deste modo, 

elevando substancialmente o seu fator de aleatoriedade. Este aspecto tem relação 

direta com as colisões geradas no meio físico, que quando ocorrem acionam o 

algoritmo de back-off, portanto, fazendo com que as estações escolham 

aleatoriamente slots de tempo para realizar o acesso ao meio.   

Na Figura 4.4 é ilustrado um gráfico que apresenta o Jitter (desvio padrão) 

entre os tempos de RTT em função do aumento de tráfego na rede. Um aspecto 

importante observado neste gráfico é que a inserção de carga na rede de 

comunicação aumenta consideravelmente o Jitter quando comparado com o valor 

onde ocorre ausência de carga.

Outra característica observável na Figura 4.4 é um expressivo aumento no 

Jitter em função da carga, isso se justifica devido ao número de colisões, que 

probabilisticamente tem sua freqüência aumentada quando cresce o número de 

pacotes na rede. Este aspecto apresenta-se como sendo o pior problema da 

Ethernet compartilhada para aplicações de tempo real, pois o tempo de resposta 
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torna-se mais imprevisível, o que é ruim para aplicações de tempo real, as quais têm 

como um dos principais requisitos a previsibilidade.

Figura 4.4 - Jitter no Hub em função da carga. 

4.4.2 Medidas Realizadas em Switch Ethernet    

  Os resultados obtidos com Switch em relação ao tempo de resposta são 

ilustrados na Figura 4.5. Um dos aspectos que podem ser observado neste gráfico é 

a variação entre o tempo de resposta com carga em 0% e 10%, neste caso o tempo 

médio de resposta para uma carga de 10% é aproximadamente 2 vezes maior em 

relação a carga em 0%. Este fator ocorre devido ao mecanismo de enfileiramento de 

mensagens dos Switches e também devido a atrasos gerados na placa de rede.  

Os resultados obtidos com Switches para o tempo médio de resposta se 

comparado com o Hub levando-se em consideração os mesmo aspectos há um 

ganho substancial de desempenho.
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Figura 4.5 - Tempo de resposta com Switch em função da carga. 

Neste mesmo contexto, observando os resultados obtidos com Switch e o 

comparando ao do Hub é possível identificar um fator que torna mais notório o 

desempenho superior do Switch em cenários de carga, para tanto, verificando os 

pontos de carga em 0% e 60% o tempo de resposta no Switch aumenta em 2,83 

vezes, em quanto que, no Hub o aumento é de 9 vezes. Deste modo, é possível 

verificar que os Switches sofrem um impacto menor quando submetidos a ambientes 

sujeitos as perturbações ocasionadas por tráfego da rede. 

Na Figura 4.6 é ilustrado o Jitter das comunicações realizadas sobre o switch. 

Um aspecto observado nas medidas realizadas com switch foi uma redução 

considerável do Jitter quando comparado com o Jitter obtido com Hub. 

O gráfico ilustrado na Figura 4.6 também denota aspectos onde é possível 

verificar um aumento do Jitter em função da carga, por exemplo, quando a carga é 

de 10% o Jitter é aproximadamente 4 vezes maior se comparado com a carga em 

0%.  Neste mesmo gráfico, também é verificado o aumento do valor do Jitter em 

forma de 4 vezes para uma carga de 60% em relação ao experimento realizado com 

carga igual a 10%. Este fator de aumento do Jitter em função da carga é um aspecto 
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de não determinismo, haja vista que o aumento do Jitter reduz o grau de previsão 

quanto aos tempos de resposta.  

Figura 4.6 - Jitter no Switch em função da carga 

O Switch Ethernet demonstrou melhores resultados em relação ao Hub. Esta 

característica se dá devido ausência de colisão, ou seja, os switches não fazem uso 

do protocolo CSMA-CD. Porém, por não apresentarem nenhum mecanismo de 

priorização de mensagens (QoS), o Jitter e o tempo de resposta das comunicações 

aumentam ou diminuem de forma não determinística de acordo com a carga imposta 

na rede. Esta característica ocorre devido ao mecanismo de escalonamento dos 

switches (FIFO – First In First Out), o qual não contempla aspectos como fila de 

prioridades.  
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4.4.3 Medidas Realizadas em Switch Ethernet 802.1Q 

O Switch utilizado para realizar as medidas de desempenho opera apenas 

com nível dois e com duas filas de prioridades.  Para tanto, foi necessário incluir no 

cabeçalho do quadro Ethernet os bits que indicavam a prioridade das mensagens 

enviadas. Estes bits foram inclusos apenas nas mensagens trocadas entre as ETRs 

de modo que estas teriam maior prioridade sobre as mensagens enviadas pelas ETs. 

A efetiva implementação deste experimento só foi possível devido à utilização 

do RAW Ethernet no qual provê mecanismo para escrever diretamente no quadro 

Ethernet, o que não seria suportado pelos tradicionais mecanismos de Sockets. 

A dificuldade em viabilizar o experimento em forma de implementação da 

aplicação foi o de seguir o formato do quadro Ethernet especificado pelo padrão 

IEEE-802.1Q (1998), no qual se diferenciava um pouco da implementação original 

(Capítulo 3) com relação à montagem do cabeçalho. A Figura 4.7 explicita os 

campos que devem ser utilizados a fim de se fazer uso dos recursos de QoS 

providos por um Switch nível 2 utilizado neste experimento.       

Com base na norma IEEE-802.1Q (1998), atribuiu-se ao campo prioridade o 

valor 6 (seis), informado que o dado deve ser classificado com um dado de voz, no 

qual para o Switch utilizado representa um dado de maior prioridade. Embora o 

Switch disponibiliza-se apenas duas filas de prioridade, o mesmo tinha uma 

abordagem de acordo com o padrão 802.1p para classificar os diferentes tipos de 

tráfego:

 000 = 0: Best Effort;

 001 = 1: Background; 

 010 = 2: Não Utilizado; 

 011 = 3: Excellent Effort;  

 100= 4: Carga Controlada; 

 101 = 5: Vídeo;  

 110 = 6: Voz;

 111= 7: Controle de Rede. 
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Todavia, estas classificações eram configuradas em dois perfis de tráfego, 

onde os valores entre 0 a 3 são classificados como baixa prioridade e os valores 

entre 4 e 7 são classificados como alta prioridade. Para tanto, estes valores deveriam 

está devidamente incluído no campo prioridade do cabeçalho Ethernet 802.1Q, 

conforme Figura 4.7. 

Figura 4.7 - Formato do Quadro para 802.1Q, Fonte: (IEEE-802.1Q, 1998). 
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4.4.3.1 Resultados obtidos com o Switch Ethernet 802.1Q  

O tempo de resposta do Switch com prioridade demonstrou melhor 

desempenho em relação ao Hub e ao Switch, o que é explicado pelo mecanismo de 

priorização de tráfego. Como observado na Figura 4.8 os tempos do Switch com 

prioridade aumenta em função da carga, porém todos os tempos são inferiores aos 

obtidos com os outros dispositivos avaliados.  

Figura 4.8 - Tempo de resposta com Switch com prioridade em função da carga. 

Um outro aspecto são os resultados referentes à variação do tempo de 

resposta, no qual demonstraram uma pequena variante no Jitter em função do 

aumento da carga, como pode ser verificado na Figura 4.9. Esta característica torna-

se mais visível quando comparado aos resultados referentes ao Jitter obtido nos 

outros dispositivos analisados. 

Comparando o Switch (a) e o Switch com prioridade (b) ambos entre 0% e 

10% verifica-se que o aumento do Jitter em função da carga para (a) é de 3,80 vezes 

maior, enquanto que para (b) o aumento de 3,27 vezes maior, deste modo, mostrado 
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um pequeno ganho. Porém, os ganhos mais expressivos se apresentam quando se 

observa o Jitter a partir de 10%, onde em (a) a diferença do Jitter para as cargas de 

10% e 60% é de 36,4 s, enquanto para (b) é de 1,79 s. Deste modo, mostrado que 

em situação de carga o Switch com prioridade mantém uma variação menor nos 

tempos de resposta. Portanto, probabilisticamente torna-se mais fácil de realizar 

predições, ou seja, este dispositivo é dotado de um maior fator de determinismo.   

Figura 4.9 - Jitter no Switch com prioridade em função da carga. 

Assim, e com base nos valores analisados é possível verificar que os 

Switches com prioridade apresentam maior potencialidade a serem utilizados em 

ambientes onde existem demandas por aplicações de tempo real, haja vista, que 

apresentou um Jitter mais baixo em relação às outras tecnologias analisadas e 

também por demonstrar um bom desempenho diante dos cenários de carga 

apresentados. A fim de melhorar a leitura, nas Figuras 4.10 e 4.11 é ilustrada uma 

comparação entre Switch Ethernet e Switch com Prioridade, levando-se em 

consideração o tempo médio de resposta e o Jitter, respectivamente.
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Figura 4.10 – Comparação do RTT Médio entre Switch Ethernet(SW) e Switch com Prioridade(SWP).  

Figura 4.11 – Comparação do Jitter entre Switch Ethernet (SW) e Switch com Prioridade (SWP).  
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4.4.4 Histogramas das Medidas Realizadas  

Os histogramas listados nesta subseção ilustram a freqüência do tempo de 

resposta em função da tecnologia Ethernet utilizada e também da carga imposta 

sobre tais tecnologias. Para tanto, os histogramas estão dispostos entre as seguintes 

subseções: 4.4.4.1 a 4.4.4.3. Ainda nesta subseção, segue também um breve 

comentário a respeito dos histogramas listados a fim de indicar as principais 

características observadas. 

   Um aspecto denotado entre as Figuras 4.12 a 4.17 é que nos histogramas 

gerados a partir do Hub é possível detectar que existem intervalos de maior 

freqüência. Contudo, verifica-se que existem vários outros intervalos de RTT que 

ocorrem muito distante da média. Deste modo, colaborando para elevação do Jitter.

Esta característica é um fator que aponta a tendência de imprevisibilidade 

ocasionada pelo CSMA-CD (protocolo intrínseco a Ethernet compartilhada).

  Os histogramas gerados através dos resultados obtidos no Switch podem ser 

verificados entre as Figuras 4.18 a 4.23. Nestes histogramas é possível observar que 

existe uma dispersão no tempo de resposta (RTT) bem menor que as apresentadas 

nos histogramas do Hub. Isso ocorre porque existem pontos de maior concentração 

no qual indicam que o tempo de resposta do Switch está mais próximo ao tempo 

médio de RTT. Portanto, tais resultados influenciam em uma redução expressiva do 

Jitter, se comparados ao Hub.

Em relação aos histogramas gerados através dos resultados obtidos com o 

Switch com prioridade foi possível verificar que em relação às outras tecnologias 

Ethernet analisadas demonstrou a uma menor dispersão no tempo de RTT, com 

forme Figuras 4.24 a 4.29. Está característica pode ser observada quando se verifica 

que existem freqüências em relação ao RTT pouco dispersa. Todavia, estes valores 

ainda assim se apresentam muito próximo ao tempo médio de RTT. Deste modo, 

contribuindo para uma pequena variação no tempo de resposta, o que demonstra um 

maior potencial de determinismo na comunicação. 
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4.4.4.1 Histogramas do Tempo de Resposta no HUB  

Figura 4.12 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no HUB(10%). 

Figura 4.13 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s)  no HUB(20%). 
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Figura 4.14 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no HUB(30%). 

Figura 4.15 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no HUB(40%). 
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Figura 4.16 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no HUB(50%). 

Figura 4.17 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no HUB(60%). 
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4.4.4.2 Histogramas do Tempo de Resposta no Switch

Figura 4.18 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no Switch(10%).  

Figura 4.19 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no Switch(20%). 
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Figura 4.20 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no Switch(30%).  

Figura 4.21 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no Switch(40%).  



70

Figura 4.22 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no Switch(50%).  

Figura 4.23 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no Switch(60%). 
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4.4.4.3 Histogramas do Tempo de Resposta no Switch (802.1Q) 

Figura 4.24 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no Switch (802.1Q : 10%). 

Figura 4.25 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no Switch (802.1Q : 20%). 
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Figura 4.26 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no Switch (802.1Q : 30%). 

Figura 4.27 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no Switch (802.1Q : 40%). 
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Figura 4.28 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no Switch (802.1Q : 50%). 

Figura 4.29 - Histograma da Variação do Tempo de Resposta ( s) no Switch (802.1Q : 60%). 
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Capítulo 5 

5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

 O objeto de estudo deste trabalho de dissertação permitiu analisar o 

comportamento de algumas das principais tecnologias Ethernet ainda em uso, tendo 

como foco as redes industriais as quais utilizam aplicações com requistos de tempo 

real.

 Um aspecto substancial desta pesquisa, e que foi verificado diante dos 

resultados apresentados foi o potencial uso de aplicações de tempo real sobre 

Switches que implementam políticas de QoS em nível 2. Neste mesmo contexto os 

estudos realizados também apresentaram uma contribuição interessante, pois 

permitiu demonstrar que existe possibilidades factíveis de convivência entre tipos 

distintos de comunicação sobre um mesmo meio de acesso (Switch com prioridade), 

ou seja, comunicação de tempo real e de não tempo real sem que necessariamente 

precise altera o controle de acesso, como ocorre em algumas pesquisas atualmente 

desenvolvidas.

 No ínterim do estudo desenvolvido entorno da proposta deste trabalho, foi 

observado que a utilização do protocolo RAW Ethernet em aplicações na área da 

automação industrial contribui efetivamente para minimizar os custos na aquisição de 

Switches. Tal característica ocorre, pois este protocolo permite trabalhar QoS em 

nível dois, ao invés de nível quatro, portanto reduzindo o custo na compra dos 

dispositivos, dado que os Switches com QoS em nível dois são mais baratos que os 

Switches com QoS em nível quatro. Este aspecto é remetido a API do RAW Ethernet 

que permite operar diretamente sobre o quadro Ethernet e deste modo atribuir as 

prioridades necessárias em cada mensagem.       

5.1 Trabalhos Futuros

 Como trabalho futuro será realizado testes sobre Switches com QoS em nível 

dois que implementem as oito filas de prioridades especificada pelo padrão 802.1p. 



75

Para tanto, levando-se em consideração aspectos de dinamicidade na atribuição das 

prioridades e também a utilização de um sistema operacional de tempo real com 

implementações de algoritmos de escalonamento os quais permitam impor maior 

prioridade as tarefas que tratam do envio de mensagens através do RAW Ethernet.
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