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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Подршка за профаjлирање софтвера за уређаjе са уграђеним рачунаром”
Значаj теме и области:
Области примене и типови уређаjа са уграђеним рачунаром (телевизори, модеми, рутери итд.) се из
године у годину шире. Међу њима су веома популарни уређаjи коjи користе архитектуру МИПС [1].
Софтвер на овим уређаjима мора бити поуздан, а због ограничености хардвера самих уређаjа, поставља
се и захтев за високом временском и просторном ефикасношћу кода.
У развоjу софтвера за уређаjе са уграђеним рачунарм користе се различити компаjлери. Наjшире се
користе компаjлери ГЦЦ [2] (енг. GCC) и Кланг [3] (енг. Clang). Оба компаjлера подржаваjу компаjлерско
профаjлирање кода коjе се односи на превођење изворног кода са опциjама коjе омогућаваjу скупљање
података приликом извршавања кода и затим, након извршавања кода, поновно превођење коjе користи
прикупљене податке ради боље оптимизациjе кода.
Специфични циљ рада:
Да би се остварили захтеви за поузданошћу и ефикасношћу апликациjа за уређаjе са уграђеним
рачунаром, потребно jе профаjлирањем прикупити и анализирати податке о раду уређаjа. Циљ рада
jе унапређење компаjлерског профаjлирања као развоjног алата са мотивациjом бољег прилагођавања
ограниченим ресурсима уређаjа. У оквиру рада биће унапређена profile библиотека коjа jе саствани део
рантаjм библиотекe compiler-rt коjу користи Кланг. Додатно, биће упоређен утицаj компаjлера ГЦЦ
и Кланг на перформансе софтвера при профаjлирању апликациjа уређаjа са уграђеним рачунаром, на
примеру уређаjа коjи се засниваjу на архитектури МИПС. Да би резултати профаjлирања могли да буду
адекватно упоређивани и приказивани на униформан начин, биће обезбеђена трансформациjа интерних
формата компаjлера у jединствен формат коjи ће служити за приказ и поређење података добиjених
профаjлирањем.
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