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1 Objetivos
Este projecto tem por objectivo explorar a área do desenho de linguagens de
programação e em particular a engenharia da compilação.

A construção dum compilador envolve a utilização de vários métodos e ferra-
mentas de análise léxica e sintáctica. As linguagens de programação modernas
de alto nível propõem uma detecção precoce dos erros graças a uma análise
semântica, cada vez mais complexa e poderosa, muitas vezes sob a forma dum
controlo de tipos. A última fase da compilação é a geração de código que é
realizada em várias etapas que correspondem a tradução para várias linguagens
intermédias antes de se concluir pela produção de código executável eficaz.

Assim, neste projecto, pretendemos desenvolver de raíz e de forma completa
um pequeno compilador que visa uma arquitectura de computador por designar
(que poderá ser por exemplo x86-64, ARM, MIPS ou ainda as arquitecturas que
suportam sistemas embutidos populares como o Raspberry PI ou Arduino).

A exploração da compilação mostrará o quão úteis para a informática em
geral são as técnicas e as ferramentas oriundas deste estudo. Procurar-se-á
também dominar as características das linguagens de programação. De facto
um compilador é um programa complexo que é necessário bem estruturar. Este
deve ser também eficiente e é importante que esteja isento de erro. Ser capaz
de escrever um compilador é assim uma competência “desafio” para qualquer
programador que se quer exímio.

2 Tarefas a Realizar
T1 Estudo dos mecanismos e dos algoritmos para a produção de código

T2 Estudo da arquitectura alvo

T3 Desenho da linguagem de programação

T4 Implementação do compilador

T5 Analises dos resultados

T6 Escrita do relatório de projeto
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3 Cronograma
T1 0,5 mês

T2 0,25 mês

T3 0,25 mês

T4 2,5 mês

T5 0,5 mês

T6 1 mês

4 Requisitos Técnicos
Gosto em programar e em resolver com rigor problemas de natureza informática.
Gosto em desenvolver capacidade em programação, algoritmos e estruturas de
dados. Vontade de aprender novas conceitos e novas tecnologias.

5 Requisitos Académicos
Programação, Teoria da computação, Lógica computacional, Algoritmos e Es-
truturas de Dados, Processamento de Linguagem.

6 Resultados esperados
• 1 compilador.

• 1 relatório de projeto.

7 Contactos
Simão Melo de Sousa (desousa@di.ubi.pt)
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