Математички факултет
Универзитета у Београду
МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Реализациjа програмског jезика aKcent за програмирање ATmega328P микроконтролера
помоћу LLVM инфраструктуре”
Значаj теме и области:
Микроконтролери пружаjу детаљан увид у основне концепте и начин функционисања сложених
рачунарских система. Присутност у наjразличитиjим врстама уређаjа, ниска потрошња електричне
енергиjе и миниjатурне димензиjе само су неке од многоброjних карактеристика коjе доприносе њиховом
значаjу. Микроконтролери представљаjу важну спону коjом се остваруjе интеракциjа између стварног
и виртуелног света. Проjекат LLVM, започет као истраживачки проjекат на Универзитету Илиноис,
представља скуп модуларних и поновно искористивих компаjлерских технологиjа, чиjи jе циљ подршка
статичкоj и динамичкоj компилациjи произвољних програмских jезика. Од верзиjе 4, LLVM уводи
подршку за AVR архитектуру, коjоj припада ATmega328P микроконтролер.
Специфични циљ рада:
У оквиру рада потребно jе реализовати императивни, статички типизирани програмски jезик,
коjи би требало да омогући jедноставниjе програмирање одређених функционалности ATmega328P
микроконтролера. Програмски jезик би требало да поседуjе наредне карактеристике: типове података
различитих ширина, подршку за променљиве, наредбе за контролу тока извршавања програма
(различите врсте цикличних програмских структура и гранање), подршку за издваjање делова кода
у засебне програмске целине (функциjе) и њихову употребу (функциjске позиве), као и механизам за
омогућавање нових функционалности микроконтролера посредством помоћне библиотеке (тj. употребом
кориснички дефинисаних функциjа, написаних у програмском jезику C ). Програмски преводилац, за
описани програмски jезик, требало би да спроводи: лексичку, синтаксичку и семантичку анализу изворног
кода, као и генерисање LLVM -овог међукода. Након фазе генерисања међукода, потребно jе искористити
погодности коjе пружа инфраструктура LLVM, како би се генерисао машински ко̂д за циљну архитектуру.
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