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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Имплементациjа правила из стандарда AUTOSAR C++14 у оквиру програмског
преводиоца Clang”
Значаj теме и области:
Програмски jезик C++ се често користи у развоjу програма за сигурносно критичне системе (енг. safety
critical systems). Постоjе смернице и стандарди коjи описуjу добре праксе кодирања коjих се треба
придржавати ради добиjања безбедниjег и поузданиjег софтвера. Jедан такав стандард долази из аутомобилске индустриjе и назива се AUTOSAR C++14 (AUTOSAR jе акроним од енг. Automotive Open System
Architecture) [1]. Оваj стандард у своjоj последњоj верзиjи садржи преко 400 правила кодирања (за верзиjу
jезика С++ из 2014. године) и представља проширење стандарда MISRA C++ из 2008. године [2].
Clang jе популаран програмски преводилац отвореног кода за jезике C и C++ коjи jе саставни део
проjекта LLVM [3]. Clang одликуjе веома квалитетна диjагностика грешака и упозорења, као и модуларна
архитектура коjа омогућава проширење преводиоца новим проверама и диjагностиком.
Специфични циљ рада:
Циљ рада jе проширење програмског преводиоца Clang додатним проверама изворног кoдa изабраних
из стандарда AUTOSAR C++14. Подскуп провера коjи ће бити обрађен се односи на део препорука и
смерница коjе jе потребно следити приликом употребе switch наредбе из jезика C++. Свака провера ће
бити имплементирана тако да се по потреби може укључити посебном опциjом командне линиjе приликом
употребе преводиоца Clang. Сваки прекршаj неког правила ће бити приjављен као ново упозорење помоћу
механизама диjагностике. Сама анализа ће се вршити над апстрактним синтаксним стаблом (скраћено
АСТ) за коjе у преводиоцу Clang постоjе две могућности: (1) АСТ посетиоци (енг. Visitors) и (2) АСТ
упаривачи (енг. Matchers). Имплементациjа ће искористити оба интерфеjса и извршити испитивање
њихових могућности и карактеристика.
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