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“Цифрова реальність” відбудеться Міжнародна науковопрактична конференція “Інформаційна безпека та
інформаційні
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присвячена
актуальним
напрямкам розвитку кібербезпеки та інформаційних
технологій.
Для участі в конференції запрошуються науковці,
викладачі, аспіранти, студенти, співробітники наукових
установ та промислових підприємств.
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Обмін новими ідеями, отриманими теоретичними й
практичними результатами наукових досліджень у галузі
кібербезпеки/інформаційної безпеки та комп’ютерних
технологій. Обговорення сучасного стану інформаційної
безпеки в Україні та у світі, а також шляхів її підвищення.
Обговорення
перспективних напрямків розвитку
інформаційних
технологій.
Інтеграція
зусиль
з
впровадження результатів досліджень, встановлення
творчих контактів і розширення наукових зв’язків.

СЕКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секція 1 – Інформаційна
безпека
суспільства та особистості:

держави,

- Інформаційна безпека держави.
- Інформаційно-психологічна безпека.
- Захист інформації в комп’ютерних системах та
мережах.
- Безпека інформації у хмарних сховищах.
- Криптографічні засоби захисту інформації.
- Стеганографічні засоби захисту інформації.
- Технічні засоби захисту інформації.
- Комплексні системи захисту інформації.
- Захист персональних даних.
- Інформаційні війни.
- Кібертероризм та кібербезпека.
- Аудит інформаційної безпеки.
- Менеджмент у сфері інформаційної безпеки.

Секція 2 – Програмування
комунікаційні технології:
-

та

інформаційно-

Системне програмування.
Мережні інформаційні технології.
Паралельні, розподілені та хмарні обчислення.
Моделювання складних систем.
Ігрові програми та комп'ютерна графіка.
Парадигми, мови та технології програмування.
Алгоритми та методи обчислень.
Інженерія програмного забезпечення.
Програмування для мобільних платформ.
Програмування вбудованих систем.
Комп’ютерна електроніка й схемотехніка.
Big data в інформаційних технологіях.
Додатки доповненої реальності.
Менеджмент в ІТ-сфері.
Експертні системи.
Моделі подання знань в експертних системах.
Штучні нейронні мережі.
Інтелектуальні агенти та багатоагентні системи.
Генетичні алгоритми та генетичне програмування.
Штучні імунні системи.
Нечітка логіка.
Системи підтримки прийняття рішень.
Інформаційне забезпечення технологічних процесів.
Машинне навчання.

Секція 3 – Інформаційні технології в економіці,
медицині та освіті:
-

Інформаційні технології в економіці.
Економічна безпека.
Інформаційні технології в медицині.
Інформаційні технології в освіті.
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− розміщення рекомендованих науковим комітетом
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