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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
Проширивање алата KLEE напредним алгоритмом претраге стабла извршавања програма

Значаj теме и области:
Симболичко извршавање [1] jе важна техника статичке верификациjе софтвера. Циљ симболичког извршавања
jе да без извршавања програма провери његову исправност, односно да ли може доћи до грешака у извршавању
као и, ако су грешке могуће, коjе су конкретне вредности одговараjућих улазних података. О важности овог
приступа сведочи и чињеница да jе чак 30% грешака при имплементациjи оператвиног система Windows 7
откривено коришћењем управо ове технике, при чему jе ко̂д претходно интензивно тестиран и анализиран
стандардним приступима за утврђивање исправности програма. У оквиру симболичког извршавања програма,
конструише се стабло извршавања програма и формуле коjе одговараjу условима путања извршавања програма
и вредностима променљивих на тим путањама, као и условима исправности програма. За проверавање
доступности генерисаних путања као и услова исправности програма наjчешће се користе SMT решавачи.
KLEE [2] jе алат отвореног кода, заснован на LLVM платформи, коjи врши потпуно симболичко извршавање
кода. У оквиру алата постоjе имплементирани различити алгоритми претраге стабла извршавања програма, на
пример претрага у дубину, претрага у ширину, рандом претраге, претраге вођене покривеношћу кода и слично.
Ови алгоритми пружаjу могућност да се на различите начине истражуjу стања програма и тиме да се допре
до критичних путања и потенциjалних грешака у фази извршавања.
Специфични циљ рада:
Циљ рада jе осмишљавање и имплементациjа новог алгоритма претраге стабла извршавања програма у оквиру
алата KLEE. Поред имплементациjе, потребно jе експериментално упоредити резултате са већ постоjећим
алгоритмима коjи се користе у алату. Циљ jе да нови алгоритам надомести познате недостатке неких постоjећих
алгоритама и постигне резултате коjи су на изабраним корпусима приближно jеднако добри или бољи од
тренутно наjбољих алгоритама коjи су препоручени од стране аутора алата.
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