
            78                           XI Workshop de Computação em Clouds e Aplicações

Predição de Consumo Energético com Base na Utilização de
Recursos Computacionais

Lucas Venezian Povoa1, Pedro W. Bignatto Junior1, Carlos E. Monteiro1,
Daniel Mueller1, Cesar A. C. Marcondes1, Hermes Senger1

1Departamento de Computação – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Rodovia Washigton Luís, Km 235, Caixa Posta 676 - São Carlos/SP - Brasil

{lucas.povoa, marcondes, hermes, carlos.monteiro}@dc.ufscar.br
{pedro_junior, daniel_mueller}@comp.ufscar.br

Abstract. Measurement and comprehension of the impact that computing re-
sources have on energy consumption is a valuable information, in a way, to
improve processes and infrastructures, aiming at energy cost reduction and be-
nefit the environment. However, the high cost inherent to sophisticated sensors
that measure power consumption is a major obstacle for obtaining precisely this
type of information. Therefore, in this paper we provide a low-cost approach for
measuring indirectly energy consumption, which consists of a regression mo-
del that can predict the amount of watts consumed at a given time, where the
independent variables are derived from operation systems data. Through expe-
riments, it was obtained an accuracy of 85.23% and an average random error
of 8.6 watts, which makes the proposed an efficient and effective tool for measu-
rement power consumption without the requirement of sensors.

Resumo. A medição e compreensão do impacto que recursos computacionais
exercem sobre o consumo energético é uma importante informação para que
processos e infraestruturas sejam aperfeiçoados, visando redução de gastos e
benefício ao meio ambiente. No entanto, o alto custo inerente aos sensores
de medição de consumo de energia é um grande empecilho para a obtenção
desse tipo de informação. Dessa forma, o presente artigo traz uma abordagem
de baixo custo para medição de consumo energético, a qual consiste de uma
equação de regressão para predizer a quantidade de watts consumida em um
determinado instante, onde as variáveis independentes do modelo são oriundas
de dados de sistemas operacionais. Através dos experimentos, foi obtido uma
acurácia de 85,23% e um erro aleatório médio de 8,6 watts, o que torna a
proposta uma ferramenta eficiente e eficaz para o mensuramento de consumo
energético sem a necessidade de sensores.

1. Introdução
Nos últimos anos, temos presenciado o aumento significativo da importância do gerencia-
mento do consumo e da eficiência energética em diversos setores de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (TIC). Questões relacionadas à melhoria da eficiência energética
envolvem inúmeros processos dessa área - desde o desenvolvimento de processadores e
dispositivos mais eficientes, virtualização e consolidação de recursos, até a definição de
novas arquiteturas de aplicações e serviços e a aplicação de boas práticas em seus proces-
sos. Pontualmente, o consumo e a eficiência energética nos data centers se tornam cada
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vez mais uma prioridade em decorrência do aumento do consumo de energia em TIC, da
escassez de recursos que tem motivado a elevação dos preços de energia e em função da
tendência de maior regulação no setor por parte de governos.

Estudos mostram que a indústria de TICs produz 2% da emissão global de CO21,
e que 23% desse montante, vem de data centers. Complementarmente, um relatório da
Google de 2007, apontou que servidores têm taxas médias de utilização entre 10 e 50%,
enquanto entre 40% e 70% dos custos operacionais de um data center são gastos com
energia para refrigeração. O relatório anual Greenpeace 2012 year report [Cook 2012]
indica que “data centers são as fábricas do século 21 na era da informação”, os quais po-
dem consumir tanta eletrecidade quanto 180 mil residências. Com a redução nos preços
dos recursos computacionais, a informatização dos processos de negócio e a populariza-
ção de serviços pervasivos através da internet e de redes sem fios, os data centers estão
crescendo rapidamente, tanto na quantidade de recursos quanto no consumo de energia.
Atualmente, os datacenters que executam aplicações que populam a Internet consomem
cerca de 1.3% da produção mundial de energia [Gao et al. 2012], e há previsões de que
esse percentual aumente para 8% por volta de 2020 [Koomey 2011].

Em face desse cenário é preciso desenvolver técnicas e tecnologias capazes de
melhorar a eficiência energética nos data centers. Com essa finalidade, heurísticas e
técnicas para consolidação de recursos têm sido desenvolvidas [Lee and Zomaya 2012,
Song et al. 2009] e implementadas em infraestruturas reais como a Grid5000 fran-
cesa [Orgerie et al. 2011]. A eficiência energética é uma métrica que considera o con-
sumo de energia e a ocupação dos recursos [Barroso and Hölzle 2007]. Entretanto, outras
métricas que considerem não somente a ocupação dos recursos, mas também a quanti-
dade de trabalho despendida, a quantidade de energia consumida pela infraestrutura do
data center (refrigeração, iluminação, transformação, nobreaks, entre outros) podem ser
utilizadas para avaliar os benefícios obtidos por estratégias de gerência de recursos com-
putacionais [Haas et al. 2009].

A melhoria da eficiência energética dos data centers muitas vezes requer uma ava-
liação dinâmica do consumo energético por parte dos recursos computacionais. Com esse
intuito, medidores de energia [Assunção et al. 2012] podem ser empregados para moni-
torar dinamicamente o consumo de energia dos equipamentos. Apesar da disponibilidade
de equipamentos para medição de energia e instrumentação de data centers, os investi-
mentos necessários para monitorar dezenas ou centenas de servidores podem representar
custos proibitivos na maioria das vezes.

Motivado por esses fatos, este artigo apresenta a porposta e avaliação de um mo-
delo de regressão para estimar o consumo energético em servidores com base em dados
sobre a utilização de recursos computacionais (e.g., processador, memória, interface de
rede, disco, entre outros), observados a partir de variáveis de sistemas operacionais. O
método oferece um mecanismo simples e barato de instrumentação por software, com
precisão de 85,23% e erro aleatório médio de 8,86 watts, o que o torna fácil de ser im-
plantado em computadores que se queira estimar o consumo energético.

O restante do artigo se organiza da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os métodos
e ferramentas e o ambiente de experimentação utilizados. A Seção 3 apresenta as variáveis

1http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=502432
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de maior impacto no consumo energético, que foram utilizadas na composição de um
modelo de predição proposto na seção 4. A Seção 5 apresenta estudos sobre aplicações
que utilizam a informação do consumo energético na área de computação. Finalmente, a
Seção 6 apresenta as considerações finais e aponta para trabalhos futuros.

2. Métodos e Ferramentas
O objetivo do presente trabalho é produzir um modelo de predição do consumo de energia
com base na medição da utilização dos recursos computacionais a partir de variáveis de
sistemas operacionais *Unix, particularmente, em um servidor típico de data center. De
posse de tal recurso, será possível estimar instantaneamente o consumo energético de
um computador, sem a necessidade de ter um equipamento de medição. Assim sendo,
esta seção descreve os passos iniciais realizados para o desenvolvimento do modelo de
predição.

2.1. Preliminares

Os componentes de um computador consomem energia quando em operação, sendo que a
potência é a taxa instantânea de consumo de eletricidade de cada equipamento de infraes-
trutura de TIC, medida em joules por segundo ou watts (W). Em um data center, essa taxa
é tipicamente reportada em quilowatts (kW). A energia, por sua vez, é a quantidade total
de eletricidade consumida durante um dado intervalo de tempo, dada pela taxa integrada
ao longo desse, tipicamente expressa em quilowatt-hora (kWh).

Também vale destacar que a potência não é medida de forma instantânea, dado
que a mesma pode variar de forma cíclica 50 ou 60 vezes por segundo, mas sim medida
sob a forma de consumo, e então dividida pelo intervalo de tempo. Assim, a potência
média é uma medida que tem grande utilidade, pois é mais estável e reflete uma taxa
média de consumo num intervalo que se queira investgar.

2.2. Planejamento da Carga de Trabalho

Para analisar o consumo energético de computadores a partir de variáveis, que sistemas
operacionais normalmente disponibilizam, sobre a utilização de recursos computacionais,
foi produzida uma carga de trabalho sintética. Essa carga utiliza recursos computacionais
como memória, disco rígido, processador, interfaces de rede e entrada e saída. A partir
dessa carga de trabalho foram gerados e coletados dados sobre a utilização dos recursos
computacionais, e um modelo de predição foi então proposto e analisado.

A carga de trabalho foi gerada por três ferramentas de código aberto. O stress
foi utilizado para produzir carga para processadores, memória, disco rígido e entrada e
saída. O programa cpulimit foi utilizado para limitar o percentual de utilização de CPU
em diferentes patamares desejados. Por fim, o iperf foi utilizado para criar tráfego na
interface de rede do nó em análise.

Utilizando tais ferramentas, a carga de trabalho foi produzida com as seguintes
características. A utilização de CPU teve variação de 0% até 100%, com incrementos de
5%.A carga de memória variou de 512MB até a sua capacidade máxima menos 256MB,
para evitar a sobrecarga e utilização de swap. Para cada passo do teste, um processo
de aplicação aloca porções de memória e produz operações de leitura/escrita. A carga
de disco rígido variou de 1GB a 64GB, sendo gerada por um único processo. A carga
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de entrada e saída (I/O) foi produzida por uma quantidade crescente de processos que
executam trocas de mensagens entre a memória e o disco rígido.

Inicialmente, cada uma das cargas descritas acima foi executada individualmente,
com objetivo de isolar a influência de cada recurso sobre o consumo energético. Em se-
guida, as cargas variaram com a finalidade de produzir todas as combinações possíveis
de utilização dos recursos. O tempo de execução de cada configuração da carga de tra-
balho foi de aproximadamente cinco minutos executados em sequência, sem intervalos,
observados e anotados em intervalos de um segundo. Do total foi utilizada uma amostra
contendo mais de quatorze horas de execução, gerando aproximadamente 51 mil tuplas.
Cada tupla possui o instante da observação, os dados das vinte e nove variáveis de utili-
zação de recursos e uma leitura do consumo energético medido.

2.3. Ambiente de Execução dos Experimentos
Os experimentos foram realizados em um servidor do cluster que executou a carga de
trabalho. O servidor foi instrumentado para a medição do consumo energético, conforme
ilustrado na Figura 1. O servidor possui um chassis 2U com 2 processadores AMD Opte-
ron modelo 246 de 2 GHz, 8 GB de memória SDRAM PC2700, 4 discos rígidos de 250
GB e interface de rede de 1Gbps.

A medição da potência consumida foi feita por um sensor conectado em série com
o cabo de alimentação do gabinete da máquina. O sensor se liga a um módulo de aquisição
de dados, modelo MW-100-E-1D2 fabricado pela Yokogawa, com capacidade para 10
canais. O módulo de aquisição possui um servidor embarcado, que coleta e disponibiliza
leituras atualizadas a cada 100 milissegundos sobre o consumo energético. Um agente
foi implementado em Java para coletar dados disponibilizados pelo módulo via telnet e
produzir um arquivo de log para posterior análise. O sistema operacional empregado no
servidor foi o Ubuntu Server 11.10.

Figura 1. Cenário de experimentos, com um servidor para executar cargas, me-
didor e máquina para coleta e armazenamento de dados

2.4. Descrição das Variáveis Coletadas
O software de coleta3 captura quarenta e sete variáveis, sendo que trinta continham valores
significativos para a análise (i.e., com soma maior que zero ou com valores não constan-
tes), as quais foram separadas em quatro grupos: CPU, memória, disco, rede e consumo
energético. O grupo CPU possui sete variáveis, que são expressas na unidade USER_HZ4.

2http://www.yokogawa.com/ns/daq/mw100/ns-mw100_01.htm
3https://github.com/pmdusso/energyagent
41/100 de segundo na arquitetura investigada
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O grupo de memória possui dez variáveis que refletem aspectos de utilização da memó-
ria. O terceiro grupo se refere ao disco, sendo a coleta feita com base nas suas partições
físicas. Inicialmente, o sistema mapeia as partições de disco (de /proc/Partitions2) e então
começa a coletar as estatísticas de uso para cada partição. Este grupo possui sete variá-
veis. Por fim, o último grupo, Consumo Energético, possui uma única variável, a qual
descreve o consumo energético em watts (W).

3. Análise dos Resultados dos Experimentos

Os dados coletados foram analisados com o auxílio da ferramenta R [R Core Team 2012].
Mais precisamente, foram utilizadas as bibliotecas nortest, para análise de normalidade
de amostras de dados e boot para executar a validação cruzada sobre o modelo proposto.

3.1. Determinação dos fatores de maior influência no consumo energético

Idealmente, um modelo de predição do consumo energético deve possuir um conjunto
pequeno e tratável de variáveis. Isso facilita a compreensão do modelo, bem como a
sua execução e avaliação. Assim, procuramos identificar, dentre o conjunto de variáveis
observadas, um subconjunto de maior influência sobre a variável dependente.

Figura 2. Resultados do método MIC sobre o grau de influência de cada variável
independente sobre a variável dependente

Inicialmente, procuramos ferramentas que pudessem identificar quais seriam as
variáveis de maior influência sobre o consumo de energia, e portanto, as mais relevantes
para a composição do modelo. Existem diversas ferramentas para a análise de influência
entre pares de variáveis, mas foi considerado duas propriedades importantes para o con-
texto em questão, a generalidade e equitabilidade. A primeira diz respeito a capacidade
de capturar qualquer tipo de associação, não se limitando a determinados tipos funções
como linear, exponencial ou periódica. E a segunda se refere a habilidade de fornecer um
índice comum para expressar relações com o mesmo nível de ruído.
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Tabela 1. Estatística das variáveis com maior influência sobre o consumo ener-
gético

Variáveis Soma Máximo Mínimo Média Variância Desvio-padrão
cpu_user* 744078, 00 172, 00 0, 00 14, 59 885, 29 29, 75
memory_resident** 632328, 24 18, 76 7, 47 12, 40 1637, 51 1, 26
memory_rss** 632328, 63 18, 76 7, 47 12, 40 1637, 48 1, 26
memory_used** 44781852, 54 899, 61 861, 78 878, 02 19570, 60 4, 37
memory_cached** 19187255, 89 376, 62 375, 39 376, 20 239, 85 0, 48
memory_buffers** 9437196, 04 185, 08 184, 97 185, 03 2, 98 0, 05
* Unidade de medida em USER_HZ
** Unidade de medida em MB

Assim, utilizamos uma ferramenta estatística denominada Coeficiente de Infor-
mação Máxima (MIC) para a seleção das variáveis de maior influência sobre o consumo
energético. O MIC faz parte de uma família de estatísticas denominada Exploração Não-
paramétrica baseda na Informação Máxima (MINE) [Reshef et al. 2011]. O MIC fornece
como resultado valores entre 0 e 1, onde zero significa completa ausência de relação entre
os pares e 1 influência total.

A Figura 2 ilustra os resultados da análise de correlação entre cada variável inde-
pendente e a variável dependente. O gráfico mostra os índices resultantes, MIC e MIC-p2,
sendo que esse último descreve em que medida a relação entre os pares é não linear.

Para manter um número baixo de coeficientes e ao mesmo tempo um bom nível de
explicação do consumo energético por parte do modelo de predição, foram selecionadas
apenas as seis variáveis independentes com maior relação com a variável dependente,
as quais possuem as principais estatísticas descritas pela Tabela 1. É importante notar
que o MIC entre as variáveis memory_used e memory_free é o mesmo, porém, como a
primeira é determinada em função da segunda, ter ambas no modelo não agrega qualquer
explicação a ele, dessa forma somente a memory_used foi selecionada.

4. Modelo de Predição do Consumo Energético

A partir da seleção das variáveis que possuem maior influência sobre o consumo ener-
gético, foi feita uma análise da distribuição da variável dependente para determinar qual
modelo seria mais adequado para definir a equação de predição. A Figura 3 ilustra a
distribuição da variável dependente, que sugere uma distribuição não normal da amostra,
hipótese confirmada com o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov [Thode 2002].
Essa conclusão foi obtida com valor p do teste de normalidade da ordem de 10−16, que,
a um nível de significância de 5%, determina a rejeição da hipótese nula, a qual assume
uma distribuição normal da amostra.

O resultado do teste de normalidade para a variável dependente indica que os
dados podem ser tratados por um Modelo Linear Genearalizado (GLM) [Dobson 2002],
representado pela Equação 1.

γ̂ = α + βX + ε (1)

onde:
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• γ̂ é o valor estimado do consumo energético;
• α é o ponto de intersecção da reta de ajuste com a ordenada;
• β é o vetor de coeficientes de regressão;
• X é o vetor de coeficientes;
• ε = 8, 864575 é o erro aleatório médio (estimado conforme Seção 4.1.2).

A Tabela 2 descreve os coeficientes utilizados na composição do modelo de predi-
ção. A primeira linha da tabela mostra o intercepto da equação, cuja finalidade é descrever
o ponto de intersecção da reta de ajuste com a ordenada. As linhas seguintes descrevem as
variáveis independentes, onde a segunda coluna informa o valor que determina o grau de
associação entre cada variável independente e a variável dependente. A segunda coluna
mostra o erro padrão e a terceira e quarta colunas descrevem, respectivamente, os valores
das estatísticas t e p.

Figura 3. Distribuição da variável dependente

O valor t é a divisão do coeficiente pelo seu erro padrão, sendo que |valor t| ≥
t0,025,50997 = 1, 960 demonstra um coeficiente siginificante ao nível de 5%, propriedade
comum entre todos os coeficientes do modelo gerado. O valor p, por sua vez, verifica se a
distribuição da variável dependente é ou não aleatória em relação à variável dependente.
Nesse caso, o valor p reforça as evidências de que existe correlação entre as variáveis
selecionadas e o consumo energético, uma vez que os valores p são da ordem mínima de
10−6, o que, a um nível de significância de 5%, rejeita a hipótese nula, a qual assume uma
relação aleatória entre os pares de variáveis.
4.1. Acurácia do Modelo de Predição
Esta seção apresenta os resultados de três medidas distintas para a definição da acurácia
do modelo de predição de consumo energético. A primeira é a análise dos resíduos do
modelo, que apresenta as diferenças entre os valores observados e os valores estimados,
revelando qual foi o erro inerente a cada coeficiente da equação e do modelo como um
todo. A segunda abordagem é a Validação Cruzado leave-one-out, que apresenta o erro
aleatório médio do modelo. A última abordagem utilizada para demonstrar a acurácia
do modelo é o cálculo do Coeficiente de Determinação R2, que descreve o quão bom o
modelo de predição é em relação aos dados observados.
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Tabela 2. Dados da regressão multilinear generalizada

Regressores Coeficientes de Regressão Erros Padrão Valores t* Valores p*
Intercepto (α) 1, 934× 10+4(α) 1, 381× 10+2 140, 062 < 2× 10−16

cpu_user (x0) 2, 913× 10−1(β0) 5, 894× 10+4 494, 319 < 2× 10−16

memory_resident (x1) 5, 263× 10−2(β1) 1, 181× 10+2 4, 456 8, 36× 10−06

memory_rss (x2) −5, 623× 10−2(β2) 1, 181× 10+2 −4, 761 1, 93× 10−06

memory_used (x3) 8, 709× 10−4(β3) 8, 910× 10+6 97, 749 < 2× 10−16

memory_buffers (x4) −1, 321× 10−1(β4) 9, 408× 10+4 −140, 361 < 2× 10−16

memory_cached (x5) 1, 347× 10+2(β5) 1, 106× 10+4 121, 798 < 2× 10−16

* ao nível de significância de 5%

4.1.1. Análise Residual

A análise residual evidencia a diferença entre os dados observados e os dados preditos
pelo modelo. Com o objetivo de investigar os resíduos gerados por cada regressor da
equação, foi criado um modelo linear generalizado individual para cada um deles. Dessa
forma, a Figura 4 ilustra os gráficos de resíduos de cada um dos regressores, destacando a
reta de ajuste de cada modelo. O eixo das abscissas representa o intervalo assumido pela
variável, enquanto o das ordenadas representa o nivel de ruído observado.

(a) cpu_user (b) memory_resident (c) memory_rss

(d) memory_used (e) memory_buffers (f) memory_cached

Figura 4. Análise dos resíduos do modelo, para cada uma das seis variáveis
consideradas.

Nesses gráficos é notável a dispersão dos resíduos e o comportamento da reta
de ajuste do modelo. A Tabela 3 sumariza as estatísticas dos resíduos de cada coefici-
ente, destacando os dados do modelo completo. A Figura 5(a) descreve a relação entre o
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consumo energético previsto e os resíduos, destacando a curva de ajuste no gráfico. A Fi-
gura 5(b) descreve a distribuição dos resíduos na amostra, sugerindo uma distribuição não
normal. Tal informação é confirmada no teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov
com valor p na ordem de 10−16, que a um nível de significância de 5%, determina a
rejeição da hipótese nula, comprovando que não se trata de uma distribuição normal.

Tabela 3. Estatísticas dos resíduos de cada coeficiente e do modelo completo

Coeficiente Mínimo Mediana Média Máximo Desvio-padrão Variância
cpu_user (x0) −33, 150 −1, 431 0, 000 29, 540 4, 163 17, 332
memory_resident (x1) −8, 796 −3, 820 0, 000 50, 700 7, 710 59, 442
memory_rss (x2) −8, 796 −3, 820 0, 000 50, 700 7, 710 59, 442
memory_used (x3) −13, 420 −3, 450 0, 000 49, 130 7, 658 58, 641
memory_buffers (x4) −12, 500 −1, 905 0, 000 52, 600 7, 324 53, 642
memory_cached (x5) −13, 510 −2, 232 0, 000 52, 000 7, 370 54, 313
Modelo Multilinear −41, 210 −0, 772 0, 000 27, 770 2, 977 8, 860

(a) Resíduos dos valores preditos (b) Distribuição dos resíduos do modelo

Figura 5. Análise dos resíduos do modelo

4.1.2. Validação Cruzada

Para determinar a acurácia do modelo proposto, inicialmente estimamos o erro aleatório
médio do modelo de regressão. O erro médio foi estimado por meio do método de Valida-
ção Cruzada [Witten et al. 2011]. Esse procedimento é amplamente utilizado para estimar
o erro médio de métodos de predição, em áreas como mineração de dados e aprendizado
de máquina, entre outras, com base em uma amostra de dados. A Validação Cruzada
pode ser aplicada de diversas formas, e uma forma livre de ajustes é conhecida como
leave-one-out. Essa técnica utiliza um conjunto composto por n entradas (cada uma com-
posta pelas variáveis independentes e uma variável dependente). Desse conjunto, n − 1
entradas são utilizadas para ajustar os coeficientes de regressão, e a entrada desconside-
rada para o ajuste é utilizada para confrontar o valor estimado com o valor real da variável
dependente, estimando-se o erro aleatório. O procedimento é repetido n vezes, cada vez
deixando de fora uma entrada diferente, que é utilizada para estimar o erro aleatório. Ao
final, o erro aleatório médio será fornecida pela média dos n experimentos.
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O método de Validação Cruzada foi empregado para avaliar o erro aleatório mé-
dio do modelo de regressão proposto na Seção 4. Evidentemente, diferentes valores dos
coeficientes de regressão foram gerados a cada iteração da validação cruzada. Esse fato
é importante, pois assim ele consegue estimar o erro aleatório médio do modelo, sendo
essa medida mais significativa e aplicável do que o erro médio, uma vez que este último
possui valor 0, 00 (como descrito na Tabela 3). O erro aleatório médio obtido foi de
8,864575 watts, sendo incorporado ao modelo de predição do consumo de energia (des-
crito na Equação 1), aumentando seu nível de acurácia.

4.1.3. Coeficiente de Determinação

Para avaliar a acurácia do modelo de predição descrito pela Equação 1, utilizamos o coe-
ficiente de determinação R2 descrito pela Equação 2:

R2 = 1−
∑n

i=1 (γi − γ̂i)2∑n
i=1 (γi − γ̄)2

(2)

onde:

• n é o tamanho da amostra;
• γi é o consumo energético observado da amostra de índice i;
• γ̂i é o valor predito com base nas variáveis independentes da amostra de índice i;
• γ̄ é o valor médio dos consumo energético observado.

Essa medida fornece resultados entre 0 e 1, onde 0 se refere a um modelo que não
fornece qualquer explicação sobre os dados e 1 se refere ao ajuste perfeito, demonstrando
o quão bom é o modelo em relação aos dados observados.

Para o modelo proposto o valor do R2 foi de 85.23%, que seria uma margem de
acerto boa para o consumo energético estimado. Por fim, a Figura 6 ilustra a diferença
entre o consumo estimado e o consumo energético medido nos experimentos. O intervalo
varia de 239.7 W (ocioso) até 299.5 W com utilização plena. Como se pode ver na figura,
o valor do consumo estimado permanece bastante próximo ao real.

5. Aplicações Relacionadas na Literatura
Abordagens para aumentar a eficácia do consumo de recursos estão normalmente
baseadas em limitar os recursos do usuário através de um agente externo, como
em [Raghavendra et al. 2008] onde é criado um software que avalia carga nas CPUs das
máquinas virtuais e servidores de um data center. Esse software atua nas CPUs com maior
consumo diminuindo a frequência de processamento para 75% a 85% da capacidade ori-
ginal, e a cada época o software remaneja as instâncias de máquinas virtuais de forma a
equilibrar carga por todo data center reduzindo o consumo energético de 30% a 64% mas
perdendo de 8% a 3% da performance das instâncias. Apesar de ser interessante, não é
permitido que o usuário conheça ou controle o consumo de energia dos computadores.

Em [Stoess et al. 2007], é ressaltada a ausência de ferramentas de gerenciamento
de energia para ambientes virtuais e apresentado um framework multi-camadas como
monitor do consumo de energia. Usuários possuem contas das quais é debitado o consumo
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Figura 6. Comparação entre o consumo predito e o consumo de energia obser-
vado.

energético por utilização de CPU ou por acesso a disco e creditado a cada nova iteração do
framework. O consumo energético de cada usuário é calculado através do monitoramento
de eventos de suas CPUs no supervisor e de uma implementação específica do dispositivo
de disco. Os autores apresentam um modelo do consumo de energia limitado a eventos
ocorridos no processador, ignorando o consumo dos demais componentes do hardware.

Finalmente, [Lim et al. 2011], analisaram diversas abordagens de como limitar
o consumo energético para evitar picos em data centers que alteram voltagem das prate-
leiras ou frequência de CPUs afetando diversos grupos de VMs, e implementaram uma
abordagem hierárquica que distribui o consumo energético de acordo com as VMs ou
grupos de VMs, garantindo assim o bom desempenho dos grupos que possuem garantias
de serviços através da limitação do consumo energético dos grupos de VMs com menor
prioridade e, posteriormente, limitando o fornecimento de energia para recursos menos
essências à aplicação que o grupo de VMs executa.

6. Considerações Finais
Este artigo apresentou um modelo baseado em Regressão Multilinear Generalizada
(GLM) para a predição de consumo energético com base em informações de utilização de
hardware a partir de variáveis de sistemas operacionais. O modelo possui uma acurácia
de 85, 23% com um erro aleatório médio de 8,864575 watts. Dessa forma, a abordagem
apresenta-se como uma ferramenta eficaz para a mensuração de baixo custo de consumo
energético de computadores. Há vários nichos de aplicações possíveis para este estudo,
no entanto, um dos mais relevantes atualmente seria o seu emprego para auxiliar na defi-
nição de heurísticas para escalonamento de servidores e consolidação de serviços em data
centers, amenizando custos com energia e beneficiando o meio ambiente.
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