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1 Тақырып. Кіріспе
Ұлттық қауіпсіздендірудің негізгі түсініктері; қауіпсіздендірудің
түрлері: мемлекеттіқ, экономикалық, қоғамдық, әскери, ақпараттық,
экологиялық; ақпаратық қауіпсіздендірудің жүеліқ қамтамамасының ҚР
ұлттық қауіпсіздендірудің жүйесіндегі ролі мен орны.
2 Тақырып. Ақпараттық қорғау
Акпараттық кауіптер. Ақпараттық қауіптерге қарсы әрекет. Ақпаратты
қорғау жүйелердің сипаттамалық қасиеттері. Қорғау пәні. Қорғау құралдары.
3 Тақырып. Ақпараттық қауіпсіздендіру
Ақпараттық қауіпсіздендіруді қамтамасыз ету жүйелердің
сипаттамалық қасиеттері, ақпаратты қауіпсіздендіруді қамтамасыз ету
құралдары, ақпаратты қауіпсіздендіруді қамтамасыз ету әдістері.
4 Тақырып. Ақпараттық жүйелердің аппаратық және
программалық платформасын анализдеу
Мәліметтрді өндеу электрондық жүйелердің құрылысы; программалы
қамтамасыздандырудың құрылысы; мәліметтерді ондеудің жүйелік
құралдары; мәліметтерді өңдеудің қолданбалы құралдары; ақпараттық
қорғаудың аппаратық құралдары; ақпараттық қорғаудың программалық
құралдары.
5 Тақырып. Ақпараттық жүйелердін қауіпсіздік модельдері
Формальды модельдер; қауіпсіздіқтің модельдері; қауіпсіздіқтің
саясаты; есептеу техникасының құралдары мен автоматтандырылған
ақпараттық жүйелердің қорғалуының кретерияларі мен кластары; корғалған
жүйелерді бағалау бойынша стандарттар.
6 Тақырып. Қорғау және қауіпсіздендіру жүйелерін практикалық
іске асырудың мысалдары
Құпия сөз жүйелерінің құрылуы; криптографиялық әдістерді
қолданудың ерекшеліктері; криптографиялық ішкі жүйелерді іске асырудың
әдістері; симметриялық және бисимметриялық кілттері бар жүйелерді іске
асырудың ерекшеліктері; стенографиялық жүйелерді іске асыру түрлері.
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