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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Подршка за напредну анализу променљивих локалних за нити помоћу алата GNU
GDB”
Значаj теме и области:
Jедан од наjистакнутиjих алата за динамичку верификациjу софтвера jе дебагер GNU GDB. Оваj алат се
може користити у разне сврхе, али од посебног значаjа се издваjа анализа програма коjи се извршаваjу
на уређаjима са уграђеним рачунаром. Ови уређаjи често имаjу другачиjу процесорску архитектуру у
односу на рачунар на коjем се врши развоj софтвера. Постоjе различити начини коjе алат GNU GDB
пружа за анализу програма других архитектура од коjих се посебно издваjа анализа датотеке jезгaра.
Датотека jезгра садржи слику мемориjе процеса у извршавању и податке о статусу процеса.
Датотеку jезгра на уређаjу са уграђеним рачунаром генерише jезгро оперативног система на том уређаjу.
Броj могућности алата GNU GDB jе редукован у односу на уобичаjену анализу програма исте архитектуре,
а jедна од непостоjећих опциjа jесте читање вредности променљивих локалних за нити (енг. Thread
Local Storage) из датотеке jезгара. Променљиве локалне за нити се jављаjу у оквиру конкурентног
програмирања и немогућност праћења њихових вредности отежава развоj конкурентних програма.
Специфични циљ рада:
Циљ рада jе проширење алата GNU GDB додавањем подршке читања вредности променљивих локалних
за нити из датотека jезгара генерисаних на уређаjима са уграђеним рачунаром различитих архитектура.
Имплементациjа ће подржати архитектуре MIPS, ARM, i386, PowerPC и AARCH64. Тренутно, ако би
алатом покушали да прочитамо вредност неке променљиве локалне за нити, алат би приjавио да ниjе у
могућности да приступи таквоj адреси. Руковање мемориjом коjа се додељуjе нитима има архитектурално
зависне поjединости (као што су, на пример, мапирање мемориjског простора и регистри) коjе треба
препознати како би анализа програма других архитектура користећи алат GNU GDB била могућа.
Литература:
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