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Факультет «Комп’ютерні технології і системи»
Основні компетентності:
- Здатність використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
- Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел.
- Здатність застосовувати практичні методи, методологічні аспекти
та комп’ютерну логіку при конструюванні, побудові та схемотехніці
апаратних та програмних засобів захисту комп’ютерних систем та
мереж, з врахуванням вимог техніки безпеки, охорони праці та
протипожежної безпеки в професійній діяльності.
- Здатність до застосування сучасних інформаційних та безпекових
технологій в сфері захисту інформації.
Основні результати навчання:
- Мати знання із новітніх технологій в галузі кібербезпеки.
- Уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язання задач
синтезу та аналізу захисних засобів в системах, які характерні обраній
спеціальності.
- Уміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного,
функціонального, конструкторського та технологічного проектування
для створення сучасних захисних систем.
- Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з
метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань,
удосконалення креативного мислення.
- Відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Для успішного вивчення дисципліни необхідні базові знання, отримані
студентами в дисциплінах, що викладаються паралельно: "Комплексні
системи захисту".
Вступ до баз даних в Delphi. (Лекція, 2 год.)
Механізм BDE. Набори даних. (Лекція, 2 год.)
Компоненти для роботи з базами даних в Delphi. (Лекція, 2 год.)
Компоненти для візуалізації даних в Delphi. (Лекція, 2 год.)
Створення звітів в Delphi. (Лекція, 2 год.)
Засоби роботи з сервером InterBase. Технологія InterBase Express.
(Лекція, 2 год.)
Компоненти для роботи з технологією InterBase Express. (Лекція, 2 год.)
Засоби налагодження програм. Робота з файлами ініціалізації в Delphi.
(Лекція, 2 год.)
Засоби роботи з системним реєстром Windows в Delphi (Лекція, 2 год)
Програмування сокетів в Delphi. (Лекція, 2 год.)
Використання MS CryptoAPI в Delphi. (Лекція, 2 год.)

Мова викладання
Список основної та
додаткової
літератури

Симетричне шифрування та хешування в MS CryptoAPI. (Лекція, 2 год.)
Побудова багатопоточних додатків в Delphi. (Лекція, 2 год.)
Побудова динамічних бібліотек (Dynamic Link Libraries). (Лекція, 2
год.)
Створення вбудованої довідкової системи в додатках. Утиліта MS Help
Workshop. (Лекція, 2 год.)
Розповсюдження додатків. Утиліта InstallShield Express (Лекція, 2 год)
Робота з файл-серверними базами даних в Delphi. (Лаб. роб., 8 год.)
Робота з клієнт-серверними базами даних в Delphi. (Лаб. роб., 8 год.)
Розробка клієнт-серверних додатків з використанням сокетів в Delphi.
(Лаб. роб., 4 год.)
Симетричне шифрування та хешування з використанням MS CryptoAPI
в Delphi. (Лаб. роб., 4 год.)
Розробка багатопоточних додатків в Delphi. (Лаб. роб., 4 год.)
Створення інсталяційних дисків програм. (Лаб. роб., 4 год.)
Самостійна робота:
Підготовка до аудиторних занять;
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях;
Підготовка до контрольних заходів та їх складання.
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Інформаційні ресурси:
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