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نتایج مقدمه
ر و تی هوشمند روز به روز گستردههاهای کاربردی طراحی شده برای گوشیبرنامه

ستگاه های تجربه کاربری دجنبهمهم ترین عمر باتری یکی از . شوندتر میپیچیده
ستگاه های کاربردی در مصرف انرژی دبا در نظر گرفتن این نکات، دقت برنامه. است

.  بسیار حائز اهمیت می باشد
، پروژه ای در (DRTS)آزمایشگاه سیستم های بالدرنگ و توزیع شده قابل اتکا در 

از یکی. راستای بهبود مصرف انرژی در برنامه های کاربردی اندروید آغاز شده است
تا بخش های این پروژه مربوط به یافتن خطاهای انرژی با استفاده از تحلیل ایس

ط در این راستا، ابزاری پیاده سازی شده که تعدادی از خطاهای انرژی توس. می باشد
.آن، قابل کشف است

-اگبطریق یافتن انواع شده، از ی فعالیت های انجام هدف این پروژه، تکمیل و ادامه

.های انرژی و تکمیل ابزار موجود است

حلیل باز است و به منظور تاستفاده می کنیم که چارچوبی منبعSootما در این پژوهش از 
ای مبتنی افزونهFlowDroid. های جاوا و اندروید توسعه یافته استسازی برنامهو بهینه

ن افزونه، با استفاده از ای. کندهای اندروید را پشتیبانی میاست که تحلیل برنامهSootبر 
حلیل گراف کنترل جریان برنامه را از روی کد برنامه استخراج کرده و سپس این گراف را ت

م که هایی نامناسب هستیاز روی این گراف به دنبال پیدا کردن و گزارش الگو. کنیممی
باگ های ز تعدادی ا. کنندشوند باتری دستگاه را بدون ارائه عملکردی مفید مصرف باعث می

: به دالیل زیر می توانند به وجود بیایندانرژی کشف شده از طریق تحلیل ایستا 

.  شودشوند و باعث مصرف بیهوده انرژی میمنابع گرفته شده هرگز رها نمی•
ردی اندروید نویسی کاربنویس بر روی رابط برنامهبه دلیل نداشتن تسلط کامل برنامه•

.  طوری برنامه را طراحی کند که از نظر مصرف انرژی کارآمد نباشد
ها به طور های گرافیکی اندرویدی مواردی وجود دارد که رعائت کردن آنبازیدر •

.گذاردمستقیم روی کاهش انرژی مصرفی اثر می

برای مثال در گراف کنترل جریان قطعه کد درشکل زیر زیر مسیری وجود دارد که دستگاه 
پخش رسانه متوقف نمی شود، در صورتی که تا انتهای مسیر هیچ گاه متوقف نشود، این 

. مسیر به عنوان اخطار گزارش می شود

شدههای انرژی گزارشهای کاربردی اجرا شده و توانسته باگاین ابزار بر روی تعدادی برنامه
ستبه درهای پرطرفدار کافه بازاهمچنین نتایج اجرای آن بر روی برنامه. ها را بیابددر آن

.آمده است

جمع بندی
اختیم و پردهای اندرویدی در برنامهبررسی سه مورد کلی از انواع باگ انرژی تحقیق به این در 

نرژی های اتشخیص باگسپس با کمک ابزار های آماده، . ها را بررسی کردیمی عملکرد آننحوه
ه سازی کردیم تا در صورت ظاهر شدن در کد به عنوان اخطار گزارش دادیافت شده را پیاده

یف از انواع باگ انرژی که در این پروژه بیان شد باگ انرژی ناشی از طراحی ضعیکی . شود
امال پس از تشخیص این باگ توسط ابزار ما، ممکن است باگ ک. دهنده استتوسط توسعه

از برای دهنده و عملکرد مورد نیصحیح نباشد و جز مواردی باشد که بنا به تشخیص توسعه
ای به همین دلیل خروجی ابزار اخطاری بر. برنامه، طراحی به درستی صورت گرفته باشد

.نویسی نیستطراحی استفاده شده است و لزوما به معنی خطا در برنامه

:کاربرد های صنعتی
ه باگ را تواند در در مراحل اولیتحلیل ایستا به این دلیل که نیاز به اجرای برنامه ندارد و می

شود و می توان برنامه ها را پیش از انتشارمیتشخیص دهد، باعث صرفه جویی در هزینه 
.تحلیل کرد
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