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RESUMO 

Uma estrutura de servidor que possua maleabilidade na estrutura e facilidade no 

transporte, além de um tamanho reduzido é algo que um servidor tradicional 

geralmente não atende. O Pocket Server é um servidor que procura integrar esses 

aspectos sem abrir mão de aspectos como eficiência energética e processamento. 

INTRODUÇÃO 

Há a necessidade de desenvolver uma estrutura de hardware melhor em eficiência 

energética e com menos requisitos de espaço físico necessários para a sua 

implementação por motivos como: redução de custos, maior sustentabilidade, 

facilidade de uso e transporte, além de outros. O Pocket Server (PS) é um projeto 

pensado com base nessas observações, principalmente. 

1 OBJETIVOS 

O PS tem como principal objetivo se tornar uma estrutura portátil de servidor, ou 

seja, com todas as funcionalidades de um servidor convencional, mas em um 

tamanho muito reduzido. Então, o PS terá como característica a plena 

funcionalidade de uma máquina servidora com grande mobilidade. O PS também 

atende a pequenos e médios empresários fornecendo uma solução estável, segura 

e simples de manusear, agregando valor ao seu serviço. 

2 METODOLOGIA 

O projeto foi dividido em fases, visando evoluí-lo com o tempo, juntamente com as 

habilidades e conhecimentos do grupo. Com essa metodologia, podemos incorporar 

novas tecnologias ao PS, a medida que vamos passando de fase. 

Não foi estipulado um número de fases, ou seja, esse é um projeto em constante 

evolução. 



3 DESENVOLVIMENTO 

A primeira fase foi finalizada no fim de 2014, após 1 ano de pesquisa e 

desenvolvimento. Nessa fase, buscou-se utilizar uma placa mãe padrão micro-ATX, 

que é um dos padrões mais utilizados em máquinas domésticas e não apresenta 

redução significativa em relação a um servidor comum. A ideia para essa primeira 

fase era reduzir o máximo para uma placa desse tamanho, suportando duas 

unidades de 3,5” ou quatro de 2,5”, com fonte de alimentação padrão ATX, que é o 

mais comum. 

A fase atual, ou segunda fase, está em desenvolvimento desde o início de 2015, 

onde a busca é por reduzir extremamente o tamanho em relação à primeira fase. 

Para tal, foi escolhido o padrão de placas-mãe Mini-ITX, que é significativamente 

menor que o micro-ATX. Foi conjuntamente implementado o padrão TFX para a 

fonte de alimentação, configurando mais uma substancial redução de tamanho. A 

capacidade tanto para unidades de 3,5” quanto para 2,5” foi mantida. Com isso, o 

PS teve uma redução de aproximadamente 52% em seu volume. 

Para a próxima fase do PS está sendo estudada a implementação de um novo 

padrão lançado este ano pela Intel, chamado 5x5, nome que leva as dimensões do 

novo padrão, 5x5”. Também é considerada a implementação de uma tela 

incorporada ao servidor, facilitando seu uso. 

Imagem 1: renderização segunda fase



4 RESULTADOS PRELIMINARES 

A estrutura se mostrou versátil por ter ao mesmo tempo tamanho reduzido e utilizar 

arquiteturas que são padrões da indústria, o que facilita a manutenção da estrutura. 

O PS possui uma arquitetura maleável e pode ser utilizado em vários ambientes, de 

industriais a domótica. 
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