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Abstract. This article presents a cost-benefit analysis of web infrastructure 

implemented in a dedicated server hardware and in a Raspiberry Pi Model B. 

The cost-benefit was obtained making performance tests of common network 

services used in web environment. It was done speed tests of read, write, 

update and delete in MySQL SGDB. Also, it was measured the quantity of 

HTTP requests and performance of Python scripts. The Raspiberry shows a 

better cost-benefit, and performance, in four of six tests. 

Resumo. O presente artigo apresenta uma análise da relação custo-benefício 

de uma infraestrutura web implementada em um hardware destinado a 

servidores e sobre o Raspiberry Pi modelo B. A relação custo-benefício foi 

obtida fazendo testes de performance de serviços que tipicamente suportam 

um ambiente web. Foram realizados testes de velocidade de leitura, escrita, 

atualização e remoção de dados no SGBD MySQL. Também foi avaliada a 

quantidade de requisições HTTP por segundo que os hardwares testados 

suportam e a performance na execução de scripts Python. O Raspberry 

mostrou uma relação custo-benefício, e performance, melhor em quatro dos 

seis testes realizados. 

1. Introdução 

Para se prover o acesso a informações contidas em um site na Internet é necessário o 

uso de uma série de tecnologias de hardware e software. De um ponto de vista simplista, 

as páginas dos sites são arquivos enviados de um computador, chamado de servidor, 

para o computador do usuário. Estes arquivos utilizam uma estrutura específica de tal 

forma que o navegador do usuário possa interpretá-los, de forma metódica, e assim 

expor as informações do site. A administração destes arquivos é feita por um serviço de 

rede, que é um software destinado a prover informações a outros computadores. 

 Muitos sites armazenam e consomem informações dos Sistemas Gerenciadores 

de Banco de Dados (SGBDs), pois estes possibilitam uma forma segura, escalável e 

padronizada de se armazenar, alterar, deletar e consumir informações. Para realizar os 

experimentos presentes neste trabalho foi utilizado o SGBD MySQL porque este é o 

banco de dados relacional, de código-fonte aberto, mais utilizado no mundo de acordo 

com seu site oficial Oracle (2014). O mesmo site afirma que empresas como Facebook, 

Google e Adobe utilizam esse SGBD em sites de muito acesso. 

 A comunicação com o MySQL foi feita utilizando a linguagem de programação 

Python. Lutz (2009) informa que essa linguagem é desenvolvida priorizando a 



 

 

 

produtividade, a qualidade do software e a portabilidade. O Python possui diversos 

frameworks que possibilitam um desenvolvimento web seguro e ágil. 

 Para se comunicar com o browser do usuário e prover as informações de um site 

se faz necessário a utilização de um servidor HTTP. Para o presente trabalho foi 

utilizado o Apache2 nessa função. Em seu site (http://apache.org/) oficial o Apache2 é 

apontado como o servidor web mais utilizado no mundo. 

 Todos os softwares que compõem uma infraestrutura de serviços web têm de 

serem implementados em um Sistema Operacional (SO). Neste trabalho foi utilizado 

SOs Linux para se implementar os ambientes dos experimentos. Os sistemas Linux vêm 

sendo utilizados em ambientes de produção há vários anos. Nemeth, Snyder, Hein 

(2007) definem que o ambiente de produção é aquele com o qual a empresa conta para 

realizar trabalhos reais, em oposição aos trabalhos de teste, pesquisa ou 

desenvolvimento. 

 Para se prover um serviço web atendendo a requisitos de performance, 

escalabilidade e disponibilidade é necessário fazer o dimensionamento adequado do 

hardware ao qual o SO e os serviços serão implementados. Para certas necessidades, 

com pouco poder computacional já se atende uma demanda de um sistema web. 

 A análise proposta nesse trabalho é de grande importância pois revela aos 

administradores de rede, pequisadores e desenvolvedores o potencial econômico no uso 

do Raspberry Pi modelo B para uma infraestrutra web. 

 O presente trabalho teve como objetivo fazer uma análise da relação custo-

benefício de uma infraestrutura web entre um computador de plataforma server e o 

Raspberry Pi modelo B. Também foi investigado as vantagens e desvantagens de cada 

plataforma. Para se concluir qual plataforma apresenta o melhor custo-benefício. Foram 

obtidas as seguintes métricas: 

 A) Performance de escrita de dados em MySQL sobre o Raspberry; 

 B) Performance de escrita de dados em MySQL sobre o server; 

 C) Performance de leitura de dados em MySQL sobre o Raspberry; 

 D) Performance de leitura de dados em MySQL sobre o server; 

 E) Performance de atualização de dados em MySQL sobre o Raspberry; 

 F) Performance de atualização de dados em MySQL sobre o server; 

 G) Performance de remoção de dados em MySQL sobre o Raspberry; 

 H) Performance de remoção de dados em MySQL sobre o server; 

 I) Performance de execução de scripts em Python sobre o Raspberry; 

 J) Performance de execução de scripts em Python sobre o server; 

 K) Quantidade de requisições HTTP simultâneas suportadas no Raspberry; 

 L) Quantidade de requisições HTTP simultâneas suportadas server. 

2. Infraestrutura de Serviços Web 

2.1 Servidor HTTP 



 

 

 

A troca de informações entre o servidor web com o navegador do usuário é feita 

utilizando-se o Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Gourley, Totty (2002) afirmam 

que este protocolo estabelece regras de como deve ser feita a troca dos arquivos de 

hipertexto (páginas) e as interações com o navegador do usuário. Lemay (1988) informa 

que os arquivos de hipertexto são escritos na linguagem, de marcação, Hypertext 

Markup Language (HTML). 

 Gourley, Totty (2002) declaram que o desenvolvimento do HTTP é feito pelo 

World Wide Web Consortium (W3C). Os mesmos autores informam que existem 

diversas implementações de serviços de rede que servem sites utilizando o HTTP. 

  O Apache2 é um serviço de HTTP que pode ser instalado em sistemas 

operacionais UNIX e em Windows NT, conforme descrito no site (http://apache.org/). 

Existem várias métricas que podem ser utilizadas para medir a performance de um 

servidor de HTTP. O httperf é uma aplicação destinada a execução de testes de 

performance de servidores web. Esta aplicação foi desenvolvida dentro dos laboratórios 

de pesquisa da Hewlett-Packard (HP) de acordo com Hewlett-Packard (2009). 

 

2.2 Bancos de Dados 

Damas (2007) declara que o conceito de Banco de Dados não é necessariamente um 

Banco de dados informatizado. Um conjunto de folhas manuscritas contendo 

informações de fornecedores de uma empresa, por exemplo, também é considerado um 

Banco de Dados. 

 O mesmo autor informa que um Sistema Gerenciador de Banco de Dados é um 

software que fornece a interface entre os dados que estão armazenados físicamente nas 

mídias de armazenamento e o usuário. Uma vez estabelecida a interface, o usuário não 

precisa se preocupar como os dados que estão sendo armazenados, pesquisados ou 

ordenados, pois é o SGDB que gerencia tudo isso. 

 Essa interface é expressa através de uma linguagem, a Structured Query 

Language (SQL), para os bancos do tipo relacional. Damas (2007) informa que a SQL é 

utilizada para se criar, apagar, alterar e ler as estruturas dos bancos de dados, bem como 

os dados contidos neles. O padrão SQL é estabelecido pela American National 

Standardization for Information (ANSI) e pela International Organization for 

Standardization (ISO). 

 Damas (2007) também afirma que o principal conceito dos SGBDs do tipo 

relacional é a relação. De um ponto de vista prático, este conceito pode ser representado 

como uma tabela constituída por linhas e colunas, na qual as colunas representam os 

atributos e as linhas representam os registros. 

 Para se ler, deletar ou alterar algum dado de uma única linha é necessário poder 

identificá-la exclusivamente. Para isso é comum utilizarmos uma coluna que não tenha 

dados repetidos. 

 

2.3 Python 

De acordo com Lutz (2009), o Python é uma linguagem de programação orientada a 

objetos de propósito generalista e com código-fonte aberto. Seus programas são 



 

 

 

referenciados como scripts pelo fato de serem interpretados em tempo de execução. O 

mesmo autor afirma que um script escrito em Python pode ser implementado em 

sistemas Unix (incluindo o Linux ), Windows e Macintosh. 

 Lukaszewski (2010) declara que o Python possui uma grande quantidade de 

módulos que provêm recursos adicionais a linguagem. O mesmo autor informa que 

estes módulos podem adicionar uma interface de comunicação com um SGBD, como o 

MySQL, para que possamos enviar comandos em SQL para armazenar os dados de 

nossa aplicação. 

 O Python também pode ser utilizado no desenvolvimento web conforme 

informado por Bissex, Chun e Forcier (2009). O site 

https://wiki.python.org/moin/WebFrameworks informa que há uma grande relação de 

frameworks web que utilizam o Python. O mesmo site define um framework web como 

uma coleção de módulos que possibilitam aos desenvolvedores construirem aplicações 

sem ter de lidar com detalhes de baixo nível, como os protocolos. 

 

2.4 Sistemas Operacionais 

De acordo com Tanenbaum (2008), o SO proporciona uma forma facilitada de se 

acessar os recursos do hardware de um computador. Ele também afirma que o SO é a 

base para todos os outros programas. 

 Nemeth, Snyder, Hein (2007) afirmam que o Linux é uma reimplementação e 

reelaboração dos SOs do tipo UNIX. Por estar dentro dos padrões estabelecidos pelos 

sistemas UNIX, o Linux é capaz de executar a maioria dos softwares UNIX existentes. 

 Os mesmos autores também afirmam que o projeto do Linux define somente o 

kernel do SO, que é o componente que faz a intermediação das aplicações com o 

hardware e que para se ter um SO funcional, o kernel precisa estar acompanhado de 

outros softwares. O conjunto do kernel com outras aplicações formam as distribuições 

Linux. 

 Nemeth, Snyder, Hein (2007) afirmam que as distribuições Linux podem ser 

agrupadas em famílias. Estas famílias compartilham sua estrutura de organização e têm 

uma distribuição pai em comum. O Ubuntu Server e o Raspian são considerados 

integrantes da família Debian, ou seja, derivados do Debian. O Raspian é uma 

otimização do Debian para ser utilizada no hardware do Raspberry Pi de acordo com o 

site (http://www.raspbian.org/) oficial desse SO. 

 

2.5 Redes de Computadores 

Para se prover a comunicação entre dois computadores são necessários outros 

equipamentos intermediários que compõem uma rede de computadores. Tanembaum 

(2003) define uma rede de computadores como sendo um conjunto de computadores 

autônomos interconectados por uma única tecnologia. Dois computadores estão 

interconectados quando conseguem trocar informações. 

  Morimoto (2008) afirma que o cabeamento é responsável por prover o meio 

físico por onde os dados irão trafegar. O mesmo autor declara que o Switch (ou hub) é o 



 

 

 

equipamento que faz o encaminhamento dos dados para os computadores conectados a 

ele, através do cabeamento. 

 

3. Raspberry Pi 

Na Figura 1 é apresentado o Raspberry Pi modelo B. O Frequently Asked Questions 

(FAQ) do site (www.raspberrypi.org/help/faq) oficial, nos diz que neste modelo temos 

uma interface de rede ethernet 10/100 e que a alimentação elétrica dele é feita através de 

conectores MicroUSB. 

 O processador que acompanha todos os modelos do Raspberry Pi é o 

ARM1176JZF-S e este possui 700Mhz de clock. O processador e a memória Random 

Access Memory (RAM) são soldados na placa, o que não possibilita a troca destes 

componentes em caso de falhas ou para expansão de hardware. No modelo B temos 

512MB de memória (RAM). 

 Para saída de vídeo há duas opções inclusas, uma de Radio Corporation of 

America(RCA) e outra de High-Definition Multimedia Interface(HDMI). A reprodução 

de áudio pode feita utilizando a interface de 3.5 mm ou via HDMI. 

 No FAQ também é informado que para se armazenar o sistema operacional 

podem ser utilizados cartões Secure Digital (SD). Uma opção que temos é usar o cartão 

SD para inicializar um SO instalado em um pendrive, de acordo com Stephen Wright 

(2013). 

 Com exceção das portas USB, a única forma de expandir o hardware do 

Raspberry é através dos pinos General Purpose Input Output (GPIO) e do Image 

System Pipeline (ISP) conforme apontado no FAQ. Por ter um hardware específico, o 

Raspberry Pi modelo B têm uma gama restrita de SOs que podem ser instalados nele, 

conforme visto em http://www.raspberrypi.org/downloads/. 

 De acordo com Adafruit (2013) os Light-Emitting Diodes (LEDs) presentes na 

placa servem para indicar o acesso ao cartão SD, a presença de energia elétrica bem 

como informações de estado da interface de rede. 

 

http://www.raspberrypi.org/downloads/


 

 

 

Figura 1. Raspberry Pi Modelo B 

Fonte: Adaptado de Electronics Blog(2013) 

4 Plataforma Server 

Em Dell (2014) é informado que os equipamentos destinados a servidores tem 

basicamente a mesma arquitetura dos equipamentos destinados ao uso residencial ou em 

estações de trabalho. O que difere a plataforma server é possuir alguns recursos 

avançados em seus componentes. 

 No mesmo texto é afirmado que os computadores server possuem o recurso de 

Redudant Array of Independent Disks (RAID). Este recurso possibilita um maior 

desempenho e disponibilidade no armazenamento de informações. 

 Há vários barramentos comerciais para se adicionar memória RAM em um 

servidor. Morimoto (2013) informa que existem memórias para servidores que têm 

Error Correct Coding (ECC), uma tecnologia que garante a exatidão dos dados 

carregados na memória RAM. 

 As placas mãe para servidores podem comportar múltiplos processadores, cada 

um com múltiplas cores de processamento, o que pode provêr um alto poder de 

processamento de acordo com Dell (2014). 

 

5. Experimentos 

5.1 Arquitetura 

Para realizar os experimentos foram preparados três computadores de acordo com a 

arquitetura ilustrada na Figura 2. A análise da relação custo-benefício foi obtida 

utilizando os resultados dos experimentos de performance executados sobre o 

Raspberry Pi modelo B e do hardware destinado a servidores descrito na Tabela 1. O 

hardware destinado a servidores e o Raspberry são apresentados na Figura 2 como 

Server e Rapberry repectivamente. 

Tabela 1. Hardware Server 

Placa Mãe Intel Server S3420GLPC 

Processador Intel I3-530 Dual Core 2.93Ghz 4MB 

Memória RAM 2x 2GB DDR3 Kingston 1333Mhz ECC 

Hard Disk Wester Digital 1TB 64MB Cache 

Fonte Thermaltake PP-550PL1NC 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 No Raspberry foi instalado em um pendrive Kingston DT101G2/16 de 16GB o 

SO Raspian Wheezy, já no Server foi utilizado Ubuntu Server 12.04. Em ambas 

plataformas foram instalados os softwares descritos na Tabela 2, juntamente com os 

scripts de teste desenvolvidos em Python. 



 

 

 

 

 

Tabela 2. Softwares Instalados 

Softwares Versão 

MySQL 5.5..38 

Apache2 2.2..22 

Python 2..7 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 A quantidade de requisições HTTP simultâneas que cada ambiente suporta foi 

obtida utilizando-se a máquina identificada como Tester na Figura 2. Nesta máquina foi 

utilizado o SO Ubuntu Server 12.04 para se implementar o httperf. Para a realização 

desse teste foi necessário interconectar os três equipamentos utilizando um Switch. 

 

Figura 2. Arquitetura dos Experimentos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 Para se executar os experimentos de leitura, escrita, atualização e remoção de 

informações armazenadas no MySQL foi utilizada uma tabela com a estrutura da Tabela 

3. A comunicação dos scripts de teste e o SGBD foi feita com Python MySQLdb. 

Tabela 3. Estrutura da Tabela dos Experimentos 

Id Random 

1 “100 caracteres randômicos” 

... ... 



 

 

 

1000 “100 caracteres randômicos” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

5.2 Custos 

Foi feita uma pesquisa de mercado com o objetivo de se saber o custo médio do 

Raspberry Pi Modelo B e de um hardware semelhante ao descrito na Tabela 1. 

 O Raspberry é distribuido oficialmente no Brasil somente pela empresa Farnell 

(www.farnell.com.br). Na data em que este trabalho foi escrito o Raspberry Pi modelo 

B custava R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais). O custo total do Raspberry, fonte e 

um pendrive Kingston DT101G2/16 para se instalar o Raspian, foi de R$ 266,90 

(duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos). 

 A Tabela 4 apresenta o custo de um hardware, semelhante ao utilizado nos 

experimentos, em três sites distintos. O valor utilizado nas contas de relação custo-

benefício para a plataforma server foi obtido fazendo-se a média do custo que seria pago 

nos sites Atera (www.atera.com.br), Techclube (www.techclube.com.br) e Waz 

(www.waz.com.br) na data em que este trabalho foi escrito. 

Tabela 4. Pesquisa de Custo de Plataforma Server 

 Atera Techclube Waz 

Custo (R$) .2108,60 .2400,47 .2257,70 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 O custo médio da plataforma server ficou em R$ 2.255,59 (dois mil duzentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). 

 

5.3 Velocidade de Escrita 

O objetivo deste experimento é revelar quantas operações de inserção por segundo, em 

uma tabela do MySQL, consegue-se em cada ambiente. Com essa métrica conseguimos 

obter a relação custo-benefício desse tipo de operação em cada ambiente. Para se obter 

o tempo necessário para se escrever 1000 linhas em cada ambiente foi desenvolvido um 

programa em Python. Esse programa foi instalado nas duas plataformas e tem a seguinte 

lógica de funcionamento: 

 1º) Conecta-se ao MySQL; 

 2º) Apaga o banco de dados existente; 

 3º) Cria um banco de dados novo; 

 4º) Cria uma tabela com as colunas Id e Random; 

 5º) Armazena o horário de início das inserções; 

 6º) Escreve 1000 linhas, cada uma com um valor incremental, de 1 a 1000, na 

coluna Id e 100 caracteres randômicos no atributo Random; 

 7º) Armazena o horário de término das inserções; 

http://www.atera.com.br/
http://www.techclube.com.br/
http://www.waz.com.br/


 

 

 

 8º) Salva em um arquivo o tempo gasto nas inserções. 

 

5.4 Velocidade de Leitura 

O objetivo do experimento de velocidade de leitura é saber quantas operações de 

seleção por segundo, em uma tabela do MySQL, consegue-se em cada ambiente. Com 

essa métrica conseguimos obter a relação custo-benefício dessa operação em cada 

ambiente. Para se obter o tempo necessário para ler 1000 linhas em cada ambiente foi 

desenvolvido um programa em Python seguindo a lógica a seguir: 

 1º) Conecta-se ao MySQL; 

 2º) Cria uma lista com números de 1 a 1000. 

 3º) Embaralha a lista criada no segundo passo; 

 4º) Armazena o horário de início das leituras; 

 5º) É feita a leitura de cada um dos 1000 registros seguindo a ordem da lista 

embaralhada;  

 6º) Armazena o horário de término das leituras; 

 7º) Salva em um arquivo o tempo decorrido nas leituras. 

 

5.5 Velocidade de Atualização 

O experimento de velocidade de atualização tem como objetivo revelar quantas 

operações de alteração de registros por segundo, de uma tabela do MySQL, consegue-se 

em cada ambiente. Com essa métrica conseguimos obter a relação custo-benefício desse 

tipo de operação em cada ambiente. Para se obter o tempo necessário para alterar 1000 

linhas de informações do SGBD foi desenvolvido um programa em Python seguindo a 

lógica a seguir: 

 1º) Conecta-se ao MySQL; 

 2º) Cria uma lista com números de 1 a 1000; 

 3º) Embaralha a lista criada no segundo passo; 

 4º) Armazena o horário de início das atualizações; 

 5º) É feito a alteração de cada um dos 1000 registros seguindo a ordem da lista 

embaralhada; 

 6º) Armazena o horário de término das atualizações; 

 7º) Salva em um arquivo o tempo decorrido nas atualizações. 

 

5.6 Velocidade de Remoção 

O objetivo do experimento de velocidade de remoção é revelar quantas operações de 

exclusão por segundo, em uma tabela do MySQL, consegue-se em cada ambiente. Com 

essa métrica conseguimos obter a relação custo-benefício desse tipo de operação em 



 

 

 

cada ambiente. Para se obter o tempo necessário para excluir 1000 linhas dos SGBDs 

foi desenvolvido um programa em Python seguindo a lógica a seguir: 

 1º) Conecta-se ao MySQL; 

 2º) Cria uma lista com números de 1 a 1000. 

 3º) Embaralha a lista criada no segundo passo; 

 4º) Armazena o horário de início das remoções; 

 5º) É feita a remoção de cada um dos 1000 registros seguindo a ordem da lista 

embaralhada; 

 6º) Armazena o horário de término das remoções; 

 7º) Salva em um arquivo o tempo decorrido nas remoções. 

 

5.7 Velocidade de Execução de Scripts Python 

O objetivo deste experimento é medir a velocidade de execução de scripts 

desenvolvidos em Python em cada ambiente. Com esta métrica podemos verificar qual 

plataforma têm melhor custo-benefício para se processar códigos em Python. Para se 

realizar este experimento foi desenvolvido um script que segue a lógica a seguir: 

 1º) Cria a matriz 100x100 de nome A; 

 2º) Cria a matriz 100x100 de nome B; 

 3º) Armazena o horário de início das execuções; 

 4º) É feito o produto da matriz A e B 100 vezes; 

 5º) Armazena o horário de término das execuções; 

 7º) Salva em um arquivo o tempo decorrido nas execuções. 

 

5.8 Requisições HTTP Simultâneas 

Este experimento teve como objetivo revelar a quantidade de requisições HTTP 

simultâneas que cada ambiente suporta. Essa métrica, expressa em conexões por 

segundo, foi obtida utilizando-se o httperf instalado no computador identificado como 

Tester na Figura 2. 

 Os experimentos foram realizados com cada ambiente, individualmente. Para 

cada teste, foram feitas cem mil conexões HTTP, a partir do Tester, requisitando uma 

mesma página HTML nas plataformas testadas. 

 

6 Resultados 

Nas tabelas 5 a 10 temos os resultados dos experimentos de performance e sua relação 

custo-benefício para as plataformas testadas. A relação custo-benefício foi obtida 

dividindo-se o custo de cada hardware pelo resultado do experimento de performance. 



 

 

 

 A Tabela 5 apresenta os resultados dos experimentos de escrita em MySQL na 

plataforma server e no Raspberry. Nessa tabela são reveladas as informações de 

operação por Segundo (Op/s) e a relação custo-benefício (Custo). Vemos que o 

Raspberry se mostrou mais performático, além de ter um custo inferior. 

Tabela 5. Experimentos de Escrita em MySQL 

 Server Raspberry 

Op/s .17,50 22,62 

Custo(R$) 128,89 11,79 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 Na Tabela 6 são apresentados os resultados dos experimentos de leitura de dados 

em MySQL em cada ambiente. Nessa tabela são apresentadas as informações de 

operação por Segundo (Op/s) e a relação custo-benefício (Custo). Vemos que o 

Raspberry se mostrou bem menos performático o que acarretou uma pior relação custo-

benefício. 

Tabela 6. Experimentos de Leitura em MySQL 

 Server Raspberry 

Op/s 9090,9 632,91 

Custo(R$) 0,24 0,42 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 A Tabela 7 apresenta os resultados dos experimentos de atualização de dados em 

MySQL na plataforma server e no Raspberry. Nessa tabela são reveladas as 

informações de operação por Segundo (Op/s) e a relação custo-benefício (Custo). 

Vemos que o Raspberry se mostrou mais performático, o que implicou uma relação 

custo-benefício superior. 

Tabela 7. Experimentos de Atualização em MySQL 

 Server Raspberry 

Op/s .17,50 32,91 

Custo(R$) 128,89 .8,10 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 Na Tabela 8 são apresentados os resultados dos experimentos de remoção de 

dados em MySQL em cada ambiente. Nessa tabela são apresentadas as informações de 

operação por Segundo (Op/s) e a relação custo-benefício (Custo). O Raspberry 

apresentou uma performance superior, o que acarretou uma melhor relação de custo-

benefício para esta operação. 

 Na Tabela 9 são apresentados os resultados de performance (Op/s) e relação 

custo-benefício (Custo) na execução de Script Python em cada ambiente. Vemos que o 



 

 

 

Raspberry se mostrou muito menos performático o que implicou em uma relação custo-

benefício desfavorável a ele para esta operação. 

 

Tabela 8. Experimentos de Remoção em MySQL 

 Server Raspberry 

Op/s 17,47 34,59 

Custo(R$) 129,11 7,71 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Tabela 9. Experimentos de Execução de Scripts Python 

 Server Raspberry 

Op/s 240455,13 9013,67 

Custo(R$) .0,009 .0,029 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 Na Tabela 10 são apresentados os resultados dos experimentos de quantidade de 

requisições HTTP simultâneas. O Custo indica o valor em reais por requisição por 

segundo. Vemos que mesmo sendo menos performático o Raspberry teve uma relação 

custo-benefício melhor. 

Tabela 10. Experimento de Conexões HTTP Simultâneas 

 Server Raspberry 

Requisições Simultâneas .843,50 .274,4 

Custo(R$) 2,67 0,97 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

7 Conclusão 

O Raspberry Pi Modelo B mostrou uma melhor relação custo-benefício em quatro dos 

seis comparativos realizados. Para os testes de inserção, atualização e remoção de dados 

de uma tabela do MySQL ele se mostrou, inclusive, mais performático. Porém, antes 

implementar um sistema web utilizando o Raspberry temos de considerar alguns 

fatores. 

 Para se utilizar o Raspberry Pi modelo B como servidor de um sistema web os 

requisitos de performance têm de serem bem avaliados pois este hardware não 

possibilida a expansão de sua capacidade de processamento nem de armazenamento em 

RAM. 



 

 

 

 O Raspberry não possibilita a substituição de suas partes componentes em caso 

de falhas. Outro fator que também pode diminuir a disponibilidade de um sistema web 

implementado neste hardware é a ausência de ECC em sua memória RAM interna e de 

recursos de RAID no armazenamento de informações. 

 Por outro lado, se o Raspberry suprir os requisitos de performance e 

disponibilidade de um sistema web, seu uso é muito favorável pois ele apresenta uma 

melhor relação custo-benefício geral. Em partircular, sua utilização é indicada em 

ambientes de teste e pesquisa de aplicações web. 

 

7.1 Trabalhos Futuros 

O ambiente de infraestrutura web não se resume aos softwares que foram utilizados nos 

experimentos. Usando a mesma metodologia desenvolvida neste trabalho, gostaríamos 

de ter feito os experimentos listados a seguir: 

 A) Performance de inserção, leitura, atualização e remoção com o SGBD 

PostgreSQL; 

 B) Performance de inserção, leitura, atualização e remoção com o SGBD Sqlite; 

 C) Performance de execução de scripts escritos em PHP; 

 D) Performance de execução de scripts escritos em Ruby; 

 E) Quantidade de conexões HTTP simultâneas utilizando o servidor web Nginx; 

 F) Quantidade de conexões HTTP simultâneas utilizando o servidor web 

Lighttpd. 
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