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Proposta de Projeto

Orientador: Simão Melo de Sousa
Co-Orientador: Mário Pereira

1 Objetivos
Os compiladores optimisantes modernos sabem transformar automaticamente
funções com padrões complexos de uso da Call Stack em funções que operam
em espaço constante na pilha de chamadas. Casos particulares destas são, por
exemplo, as bem comportadas funções recursivas terminais.

Uma técnica poderosa para realizar esta operação é designada de transfor-
mação CPS (continuation passing style).

O objectivo deste projecto é implementar um mecanismo desse como uma
extensão da linguagem de programação OCaml que opera automaticamente via
uma extensão particular da sintaxe.

Esta extensão deverá poder ser usada numa metodologia de implementação
funcional de algoritmos que permita que cada implementação natural conside-
rada (fornecida por um programador) possa ser automaticamente instrumentada
e logo executada passo a passo de uma forma direta ou inversa (isto é, desfazer)
e tal que cada implementação tenha a capacidade de mostrar seu estado interno
(por exemplo, complementando a transformação CPS com monads, etc.).

2 Tarefas a Realizar
T1 Estudo dos conceitos envolvidos

T2 Estudo das tecnologias por utilizar

T3 Desenho e Implementação da solução

T4 Validação, teste e analises dos resultados

T5 Escrita do relatório de projeto

3 Cronograma
T1 1 mês

T2 1 mês

T3 2 mês
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T4 0,5 mês

T5 0,5 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
UE. de Matemáticas, Programação, Algoritmos e Estruturas de Dados, Lógica
Computacional, Teoria da Computação, Processamento de Linguagens.

6 Resultados esperados
• 1 protótipo.

• 1 relatório de projeto.

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