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МОЛБА
    ЗАОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДАТЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДАМЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДАМАСТЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДАРРАДА

  Молим да  ми       се одобри израда мастер рада под насловом:

     Језички инваријантна провера семантичке еквивалентности структурно
 сличних   сегмената императивног кода

   :Значај теме и области
   ( .  abstАпстрактно синтаксичко стабло енгл ract  syntax  tree,   AST) настаје као резултат)    скраћено настаје као резултат

         .   парсирања улазног програма и представља основу за семантичку анализу кода У оквиру
          семантичке анализе кода веома су важне анализе које омогућавају обезбеђивање високог

 ,           квалитета софтвера било кроз анализе које укључују статичко откривање грешака у коду или
           кроз анализе које имају за циљ аутоматску трансформацију кода у семантички еквивалентан

     (  ,     ).облик са неком жељеном карактеристиком на пример у оквиру процеса рефакторисања кода
,           Међутим апстрактно синтаксно стабло је специфично за конкретан виши програмски језик и

           на основу њега се не могу поредити карактеристике програма написаних у различитим у различитим
 ,           . програмским језицима што је посебно важно у оквиру процеса миграције на нове тех у различитимнологије

  :Специфични циљ рада:рада
        AST) настаје као резултат   Основни циљ рада је креирање и имплементација опште репрезентације за императивне

         програмске језике са циљем њене примене у анализи семантичке еквивалентности
     .   имплементација алгоритама у различитим програмским језицима Имплементација ће

        дозвољавати креирање апстракције на основу задате граматике императивног програмског
,           ,    језика при чему ће концепт бити приказан на примеру једноставног псеудокода као и на

  C   Lua.         C#програмским језицима и Имплементација ће бити урађена у програмском језику
 ANT) настаје као резултатLR4  .користећи генератор парсера
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