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МОЛБА
    ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕМАСТЕР РАДА

  Молим да  ми       се одобри израда мастер рада под :насловом

           LLVM Технике маскирања кода и података у програмима и њихова имплементација у преводиоцу

   :Значај теме и области
   ,        Приликом развоја комерцијалног софтвера често постоји потреба за скривањем података и

 .         детаља имплементације У таквим случајевима није довољно само ускратити приступ изворном
,               коду с обзиром да постоје технике и алати који омогућавају анализу тока програма и над

 .          машинским кодом Под маскирањем подразумевамо трансформације кода и података које не
  ,          мењају семантику програма а значајно отежавају анализу контролног тока и података у

.             програмима Иако се маскирање традиционално примењује након што се програм преведе у
 ,           .машински облик све више пажње се посвећује уграђивању маскирања у сам процес превођења

  :Специфични циљ рада
            y У овом раду ће бити разматране различите технике маскирања и њихова примена отежавању

  .       ,     процеса анализе програма Као мотивација за употребу ових техника најпре ће бити описани
       ,       .алати који се користе у сврху анализе програма као и могућности које пружају корисницима

        ,    Технике маскирања ће бити представљене кроз своје теоријске моделе али и кроз
  LLVM  .          имплементацију у преводиоцу Фокус рада биће на програмима чији се изворни код

     .       статички преводи директно у машински код Имплементација ће пружити добру основу за оцену
  ,        ,    сваке од техника како по питању ефикасности извршавања маскираног програма тако и по

     .     ,   питању ефекта на процес његове анализе Оцењивање ће бити вршено емпиријски тако што ће
           кроз примере бити поређен машински код који је добијен регуларним превођењем са

    .семантички еквивалентним маскираним машинским кодом
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