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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Претпроцесирањем до jедноставниjег писања лепог изворног кода”

Значаj теме и области:
Програмер jе у контакту са програмским кодом у две различите ситуациjе: док га пише и када га чита. Нечитак
код се тешко разуме, одржава и модификуjе и стога jе императив да се програмски код пише читко и уредно.
Да се ово не би десило програмери се приликом писања програма фокусираjу на уредност кода, што може
бити процес коjи односи одређени део времена и може донекле смањити продуктивност. Популарни едитори
програмског кода нуде одређене пречице коjе програмеру помажу да уз мало куцања добиjу текст честих
програмских конструкциjа (нпр. у едитору Visual Studio пречица for tab tab. У раду се предлаже сличан
концепт, али се уместо пречица планира дефинисање посебног jезика за скраћено изражавање.
Специфични циљ рада:
Креирањем jезика коjи охрабруjе програмера да у кратком коду напише много идеjа и превођењем таквог кода
у програмски jезик по избору (на пример, Java), убрзава се писање програма, а брига о уредности кода се
пребацуjе са човека на рачунар. У оквиру рада биће детаљно осмишљен jедан овакав jезик и имплементиран
програмски преводилац. Такође jе потребно направити додатке за програмске алате (на пример, Vim, Sublime,
Visual Studio, Eclipse) коjи би омогућавали програмерима да у току програмирања преводе фрагменте кода у
изворни код jезика на коме раде.
Jезик треба да садржи механизме за опис следећих конструкциjа:
• директне jезичке конструкциjе (на пример, наредба if или for),
• шаблоне (на пример, креирање jединствене (singleton) класе би требало да узме пар карактера а не
неколико линиjа),
• честe алгоритмe (на пример, бинарну претрагу, сортирање селекциjом),
• могућност проширивања сопственим фрагментима.
Остале битне информациjе:
Планирано jе да развиjени jезик и пратећи алат (преводилац и подршка за едиторе) буде слободно доступан
преко интернета чиме се може омогућити програмерским заjедницама да креираjу и деле фрагменте jезика коjи
су специфични за њихов домен. На оваj начин се корисност алата знатно повећава.
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