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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Примена jезика Скала у паралелизациjи расплинутог тестирања”
Значаj теме и области:
Аутоматизациjа процеса генерисања тест примера и провере резултата тестирања посебно jе важна
jер олакшава и убрзава процес тестирања. Пример технике коjу jе могуће потпуно аутоматизовати jе
расплинуто тестирање (енг. fuzz testing). Овом техником генеришу се неисправни, неочекивани и случаjни
улази за коjе се затим прати ток извршавања програма са циљем детектовања неочекиваних крахова,
подизања изузетака, цурења мемориjе и других безбедносних слабости. Тест пример са коjим се започиње
тестирање може бити случаjно генерисан или улаз обезбеђен од стране програмера, а сваки наредни тест
пример генерише се на основу претходно генерисаних тест примера. У оквиру расплинутог тестирања
генерише се велики броj тест примера што чини оваj процес погодним за паралелизациjу.
Скала jе модеран програмски jезик опште намене коjи комбинуjе парадигме обjектно ориjентисаног и
функционалног програмирања. Настао jе 2003. године као функционално проширење програмског
jезика Jава коjе задржава потпуну компатибилност са Jавом и библиотекама коjе су развиjане за
Jаву. Захваљуjући додатим функционалним своjствима, Скала пружа низ предности у односу на
Jаву, поред осталог и у домену паралелног програмирања коjе jе све значаjниjе услед експанзиjе
мултипроцесорских уређаjа. Могућност jедноставне паралелизациjе чини Скалу погодном за разне врсте
проблема, укључуjући и проблеме коjи се jављаjу у оквиру техника аутоматског генерисања тест примера.
Специфични циљ рада:
Циљ рада jе сагледавање могућности примене напредних концепата Скале (тj. управо оних концепата
коjи се односе на функционално програмирање и коjи jе раздваjаjу од Jаве) у решавању проблема
паралелизациjе расплинутог тестирања. Ови концепти биће демонстрирани кроз имплементациjу jедне од
техника расплинутог тестирања у оквиру коjе ће бити примењена и пaралелизациjа процеса генерисања
тест примера.
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