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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Алат Valgrind - имплементациjа конвенциjе FPXX за архитектуру MIPS”
Значаj теме и области:
Valgrind jе проjекат отвореног кода коjи представља скуп алата за динамичку анализу програма. У
оквиру овог проjекта постоjе алати коjи могу аутоматски да детектуjу многе проблеме са мемориjом као
и проблеме у раду са нитима: Memcheck, Callgrind, Cachegrind, Massif, Helgrind и DRD.
Архитектура MIPS jе jедноставна високо скалабилна архитектура са смањеним броjем инструкциjа
(енгл. RISC ). Приступачна цена чипова заснованих на овоj арихитектури, ниска потрошња енергиjе и
доступност алата за развоj апликациjа чине jе погодним за наjразличитиjе примене. На платформама
MIPS jе у току миграциjа са архитектура са 32-битним регистрима за броjеве у покретном зарезу на
архитектуре са 64-битним регистрима. FPXX jе конвенциjа коjу треба да прати преводилац и коjа
jе проjектована како би помогла у овоj миграциjи. FPXX предвиђа опциjу коjа се користи приликом
превођења програма, а коjа омогућава да се преведен програм, у зависности од архитектуре, извршава у
одговараjућем режиму (са 32-битним или 64-битним регистрима).
Специфични циљ рада:
У овом раду, Valgrind ће бити проширен додавањем подршке за анализу програма коjи су преведени
са FPXX конвенциjом. Захаљуjући овоj имплементациjи, Valgrind ће имати подршку за анализу ширег
спектра софтвера што ће омогућити бржи и исплативиjи развоj на платформама MIPS. Такође, биће
омогућена и компилациjа самог проjекта Valgrind са FPXX конвенциjом. У раду ће бити детаљно описане
могућности алата коjи се налазе у оквиру проjекта Valgrind, њихове наjчешће примене као и специфични
начини употребе ових алата.
Литература:
1) Valgrind, http://valgrind.org/
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