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CONSUMO DE ENERGIA:
UM NOVO DESAFIO PARA
1
PROGRAMADORES
DESENVOLVEDORES DE SOFTWARE PRECISAM ESTAR ATENTOS
À OTIMIZAÇÃO DOS SEUS APLICATIVOS, PARA REDUZIR O CONSUMO
DE ENERGIA DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS.
por Gustavo Pinto, Wellington Oliveira e Fernando Castor
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O

surgimento dos dispositivos móveis mudou a forma como
pessoas usam e interagem com software. No entanto, esses dispositivos compartilham uma restrição: são fortemente dependentes de baterias. Este fator leva desenvolvedores de software
a se preocuparem mais com a otimização dos seus aplicativos, tentando
reduzir o consumo de energia. Infelizmente, pouca atenção foi dada à criação de técnicas, ferramentas e processos para facilitar o entendimento do
uso de energia em software, o que torna a participação do desenvolvedor de
extrema importância.
Conduzimos um survey com 62 desenvolvedores Android para entender
seus problemas com relação à energia. 70,31% responderam que alto consumo de energia pode ser um problema para aplicações móveis, 59,68% já
enfrentaram problemas relacionados ao tema e 67% consideram energia
como “importante” ou “muito importante”. Funcionalidades de consumo
de energia em IDEs (Integrated Development Environment) foram comumente reportadas como importantes. Devido à falta de suporte ferramental,
desenvolvedores são reféns de sítios de perguntas e respostas, posts de blogs
ou vídeos técnicos quando precisam otimizar seus apps. Entretanto, essas
fontes de informação frequentemente
apresentam soluções inadequadas para o
Diversos trabalhos
contexto, não amparadas por evidência
tentam mitigar os
empírica e por vezes até incorretas.
problemas relacionados Diversos trabalhos tentam mitigar os
ao consumo de energia, problemas relacionados ao consumo de
especificamente em
energia, especificamente em plataforplataformas móveis,
mas móveis, investigando-o nas mais
investigando-o nas
diversas áreas (e.g., APIs, cores e brilho
mais diversas áreas.
na tela, abordagens de desenvolvimento
[2]). Outros exemplos incluem o consu-
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mo de energia de requisições HTTP ou de estruturas de dados tanto para
execuções sequenciais [3] quanto concorrentes. Entretanto, em algumas
situações, paralelismo é apontado como uma possível solução para reduzir
o consumo de energia.
Apesar de esses estudos fornecerem um conjunto abrangente de descobertas com implicações práticas, estão longe de cobrirem todo o espectro de
construções de código e bibliotecas de uma linguagem de programação.
Por exemplo, poucos trabalhos investigaram o impacto de testes de consumo de energia. Soluções nessa área incluem reduzir o consumo através
de uma minimização da suíte de testes ou o uso de DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) para diminuir a frequência enquanto testes
estão sendo executados.
Realizar profiling de código para identificar pontos energeticamente ineficientes ainda é desafiador, mesmo com as IDEs mais utilizadas para computação móvel incluindo
profilers de energia 2,3. Parte
O consumo de energia é um
do problema deve-se à improblema que permeia todos
precisão típica desse tipo de
os aparelhos móveis. No entanto,
ferramenta, principalmente
desenvolvedores atualmente
quando trabalhando com
têm pouco conhecimento
uma granularidade fina de
sobre como escrever, manter
artefatos de código. Além
e evoluir sistemas de software
disso, para desenvolvedores,
energeticamente eficientes.
faz sentido também analisar
o consumo de energia de
um subsistema ou de um conjunto de funcionalidades que é parte de um
sistema maior. Por exemplo, em uma aplicação rodando em um smartphone, como calcular o consumo de energia de uma tela e da funcionalidade
associada a ela? Ao mesmo tempo, deve ser possível entender o consumo de
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energia do todo a partir das suas partes. As ferramentas atualmente disponíveis oferecem pouca ajuda nesse contexto.
O consumo de energia é um problema que permeia todos os aparelhos móveis. No entanto, desenvolvedores atualmente têm pouco conhecimento
sobre como escrever, manter e evoluir sistemas de software energeticamente eficientes. Embora a literatura na área de Engenharia de Software tenha
evoluído bastante nos últimos cinco anos (e o mesmo possa ser dito das
ferramentas de desenvolvimento), os problemas da falta de conhecimento e
da falta de ferramentas continuam existindo. Ainda há muitas oportunidades para pesquisadores interessados nessa área.
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