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ANOTACE PŘEDNÁŠKY
Pro poskytování záruk týkajících se správnosti, bezpečnosti a výkonu software je nutné
umět formálně analyzovat možná chování programu. Určit, jestli daná funkce umožní
útočníkovi zjistit heslo, zamezit selhání vestavěného řídicího systému, či aplikovat
transformace umožňující řádové zrychlení výpočtu, to jsou příklady úloh, které vyžadují
analyzovat kód jako objekt, na kterém je možné provádět transformace zachovávající
význam kódu.
V přednášce stručně představíme základy analýzy programů, počínaje analýzou toku dat
a metodou abstraktní interpretace, které byly vytvořeny před více než 50 lety. Popíšeme
i některé novější techniky a jejich praktické důsledky. Nakonec zmíníme i postupy
nekorektní, vysvětlíme důvody jejich nekorektnosti a to, jak zmírnit její následky.
O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI
Seminář se schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15, kromě června až září a prosince, a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem
přednášky by mělo být něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem
srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.
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