
Преддипломная практика

Аннотация

1  «Преддипломная практика»  (практика)  является  частью цикла  нормативных дисциплин

ООП  специалиста по  направлению подготовки  6..05010101  «Компьютерные науки»  (за

специальностью 7.05010101 «Информационные управляющие системы та технологии»).

2.  Общая  трудоемкость  практики  составляет  12 кредитов (ЕКТС),  360 часов.  Период

проведения практики с 01.09.2015г по 26.10.2015г. 

3. Практика реализовывалась Моцным Ярославом Геннадиевичем студентом 6 курса,  гр.

БС-41с кафедры  Биомедицинской  кибернетики факультета Биомедицинской  инженерии

НТУУ «КПИ» .

4. Тема практики: Симметрическое и ассиметрическое шифрование в криптографии. 

5. Цель и задачи практики: исследовать теорию в сфере симметрических и ассиметрических

алгоритмов шифрования.

6.  Результаты по теме практики: 

- освоено: теория криптографии, криптологии и криптоанализа.

- приобретены навыки в шифровании

-  проведены  практическое  применение  приобретенных  знаний  путем исследования

особенностей работы некоторых алгоритмов 

- реализовано программный продукт для шифрования файлов 

Реализация поставленных задач:

- уметь реализовывать большинство современных алгоритмов в программном коде, 

- владеть теорией криптографии, криптологии и криптоанализа.

7. Содержание отчета по практике: Введение

Терминология

Современная криптография

Влияние криптографии

Управление ключами

Цифровые подписи и сертификаты

Криптоключи

8. По практике предоставлены документы контроля прохождения практики: 

- дневник практики; 

- отчет на 17 листах, приложение к отчету на 3 листах.

- ииллюстрационный материал (презентация) на 7 листах (слайдах).

- отзыв руководителя ДР;

9.  Сформированная  тема  дипломной работы  в  приказ:  «Создание  программы для  защиты

файлов пользователя путем шифрования»

10. Промежуточная аттестация  в форме дифференциального зачета.

11.  Ключевые  слова:  безопасность,  шифрование,  кодирование,  алгоритмы,  защита

персональных данных, криптография, криптология, криптостойкость.



Переддипломна практика

Анотація

1  «Переддипломна  практика»  (практика)  є  частиною  циклу  нормативних  дисциплін  ООП

спеціаліста за напрямком підготовки 6..05010101 «Комп'ютерні науки» (за спеціальністю

7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»).

2.  Загальна  трудомісткість  практики  становить  12  кредитів  (ЄКТС),  360  годин.  Період

проведення практики з 01.09.2015г по 26.10.2015г.

3. Практика реалізовувалася Моцним Ярославом Геннадійовичем студентом 6 курсу, гр.БС41с

кафедри Біомедичної кібернетики факультету Біомедичної інженерії НТУУ «КПІ».

4. Тема практики: симетричне і асиметричне шифрування в криптографії.

5.  Мета  і  завдання  практики:  дослідити  теорію  у  сфері  симетричних  і  асиметричних

алгоритмів шифрування.

6. Результати по темі практики:

- Освоєно: теорія криптографії, криптології такриптоаналізу.

- Придбані навички в шифруванні бінарних послідовностей

- Проведені практичне застосування набутих знань шляхом дослідження особливостей роботи

деяких алгоритмів

- Реалізовано програмний продукт для шифрування файлів

Реалізація поставлених завдань:

- Вміти реалізовувати більшість сучасних алгоритмів в програмному коді,

- Володіти теорією криптографії, криптології такриптоаналізу.

7. Зміст звіту по практиці:  Введення

Термінологія

Сучасна криптографія

Вплив криптографії

Управління ключами

Цифрові підписи та сертифікати

Криптоключі

8. По практиці надані документи контролю проходження практики:

- Щоденник практики;

- Звіт на 17 аркушах, додаток до звіту на 3 аркушах.

- Іллюстраційний матеріал (презентація) на 7 аркушах (слайдах).

- Відгук керівника ДР;

9. Сформована тема дипломної роботи до наказу: «Створення програми для захисту файлів

користувача шляхом шифрування»

10. Проміжна атестація у формі диференціального заліку.

11. Ключові слова: безпека, шифрування, кодування, алгоритми, захист персональних даних,

криптографія, криптологія, крипостійкість.



Undergraduate practice

Abstract

1 "Pre-diploma practice" (practice) is part of a series of regulatory disciplines in the direction of the

PLO specialist training 6.05010101 "Computer Science" (the specialty 7.05010101 "Information

Control Systems is the technology").

2.  Total  labor  practice  is  12  credits  (ECTS),  360  hours.  Period  practices  on  26.10.2015g

01.09.2015g.

3. Practice implemented Motsnyi Yaroslav 6th year student, c. BC-41c of biomedical cybernetics

faculty of Biomedical Engineering NTUU "KPI".

4. Subject practices: Symmetric and Asymmetric encryption cryptography.

5.  The  purpose  and  objectives  of  the  practice:  To  investigate  the  theory  in  symmetric  and

asymmetric encryption algorithms.

6. Results on practice:

- Mastered the theory of cryptography, cryptology and cryptanalysis.

- Acquired skills in encryption

- Carried out the practical application of acquired knowledge through studies of the works of some

algorithms

- Implemented software to encrypt files

The implementation of the tasks:

- To be able to implement most modern algorithms in the code

- Possess the theory of cryptography, cryptology and cryptanalysis.

7. The contents of the report of the Practice: An Introduction

Vocabulary

Modern cryptography

Influence of cryptography

Key Management

Digital signatures and certificates

Crypto keys

8. In practice, the documents provided by the control of practice:

- Diary of practice;

- Report on 17 pages, annex to the report on 3 pages.

- Illustrative material (presentation) on 7 pages (slides).

- Review DR head;

9.  Formed topic of the thesis  in  order to  ”Create  a program for  the  protection  of user  files  by

encrypting”

10. Intermediate certification in the form of a differential offset.

11. Keywords: security, encryption, encoding algorithms, protection of personal data, cryptography,

cryptology, cryptographic strength.


