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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Примена машинског учења у верификациjи софтвера”
Значаj теме и области:
Верификациjа софтвера jедан jе од кључних изазова у развоjу софтвера. Постоjе различити приступи
верификациjи софтвера, од динамичких приступа (коjи су наjчешће засновани на тестирању) до статичких
приступа (строго формалних математичких приступа коjи испитуjу исправност софтвера без извршавања
кода). Статички верификациjски алати су временски и мемориjски веома захтевни, те jе свако побољшање
у ефикасности ових алата веома важно и доноси напредак у развоjу поузданог софтвера.
У машинском учењу, на основу улазних података и познатих излаза за те податке, гради се модел коjи
се затим користи за предвиђање излазних података. Машинско учење има броjне примене у многим
областима, а од недавно и у верификациjи софтвера.
Специфични циљ рада:
Циљ овог рада jе да се применом машинског учења добиjе на ефикасности у верификациjи, односно да
се, без скупих статичких анализа, техникама машинског учења процени могућност постоjања грешке
у задатом коду. Алгоритам машинског учења биће трениран на постоjећим корпусима коjи садрже
информациjе о особинама програма и о томе да ли програм садржи грешку или не. Рад ће обухватити
и имплементациjу програма коjи за произвољан C код издваjа одговараjуће атрибуте на основу коjих
се врши предвиђање и његови резултати ће се користити као улаз за алгоритам машинског учења. У
зависности од добиjеног предвиђања, биће одлучено да ли се за анализу исправности програма покреће
верификациjски алат. Ефикасност и прецизност овог приступа биће упоређена са класичним приступом
у коjем се за сваки програм покреће само верификациjски алат.
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