Математички факултет
Универзитета у Београду

МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Виртуелна машина Дартино - имплементациjа интерпретатора за платформу
МИПС”
Значаj теме и области:
Дартино jе експериментални проjекат отвореног кода, коjи развиjа компаниjа Гугл, а коjи се заснива на
програмском jезику Дарт. Дартино jе виртуелна машина коjа омогућава писање софтвера за наменске
(енг. embedded) уређаjе у програмском jезику Дарт, са много већом продуктивношћу у односу на постоjеће
приступе jер смањуjе цену развоjа уштедом времена и побољшањем квалитета и сигурности. Дартино
може да се интегрише у различите оперативне системе, као што су Линукс, Мек ОС и ФриРТОС.
Дартино садржи интерпретатор коjи се може користити за различите архитектуре процесора, а постоjи
и специjализована подршка за АРМ и Интел архитектуре процесора. Дартино не садржи подршку за
МИПС архитектуре, коjе су веома важне и широко присутне у наменским уређаjима.
Специфични циљ рада:
Циљ рада jе подесити постоjећи мултинаменски интерпретатор тако да може да ради за платформу
МИПС и направити нови интерпретатор за Дартино коjи jе специфичан за платформу МИПС. Очекуjе се
да развиjен интерпретатор има боље перформансе, али jе то потребно проверити и потврдити поређењем
ефикасности ова два решења на скупу постоjећих тест примера коjи се користе за мултинаменски
интерпретатор. Описати могућности програмског jезика Дарт и приказати кроз пример програма
употребу развиjеног интерпретатора.
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