Шановні колеги!
Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України
проводить 9 грудня 2021 року XXI Міжнародну науково-практичну конференцію
«Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2021). http://its.ipri.kiev.ua
До участі в конференції запрошуються представники науки, освіти, органів державної
влади і управління, бізнесу, сфери господарювання та надання послуг. Захід передбачає
обмін досвідом і укріплення співробітництва, діалог з питань інформаційної безпеки,
аналітики, управління ризиками, а також підвищення кваліфікації з міжнародних
стандартів.
У зв’язку з карантинними обмеженнями конференція буде проходити в режимі он-лайн.
Програма роботи конференції орієнтована на розгляд наступних тем:







безпека та живучість критичних інфраструктур;
комп’ютерне моделювання складних систем;
технології аналітики великих обсягів даних (Big Data);
аналітичні системи на основі відкритих джерел інформації (OSINT);
моделювання, аналіз та прогнозування процесів мережевої взаємодії;
методи та засоби підтримки прийняття рішень.

Робочими мовами конференції є українська, англійська, російська.
Для участі в конференції необхідно надіслати тези доповідей та матеріали доповідей
на е-mail: its@ipri.kiev.ua до 6 грудня 2021 р.
Тези доповідей, що подані на конференцію та представлені на ній, будуть опубліковані у
науковому збірнику матеріалів конференції.
Вимоги до оформлення та подання матеріалів наукових доповідей:










імена файлів тез доповіді повинні відповідати прізвищам авторів латиницею,
наприклад: Ivanenko.docx, Petrenko_Sydorenko.docx;
тези доповіді повинні містити наступні обов’язкові структурні елементи: назву,
прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), назву організації, яку представляє
автор (автори), місто, країна, e-mail адресу автора (авторів), анотацію, ключові
слова;
текст доповіді повинен бути структурованим: обов’язково поділятися на розділи,
включати вступ та висновки, перелік посилань;
текст доповіді має бути оформлений у текстовому редакторі MS Word з
розширенням імені файлу "docx", шрифт – Times New Roman, розмір шрифту тексту
– 11, розмір шрифту заголовків розділів – 14, формат – А4, відстань між рядками – 1
інтервал;
для не англомовних тез доповіді додатково потрібно надати інформацію
англійською: назву доповіді, прізвище, ім’я та по-батькові (повністю) авторів, назву
організації, місто, країна, e-mail адреса (по кожному з авторів), анотацію (анотація
англійською мовою повинна мати обсяг не менше 250 слів), ключові слова;
при направленні файлів матеріалів доповідей електронною поштою на е-mail
конференції ІТБ-2021 (its@ipri.kiev.ua) тема листа повинна містити прізвища авторів

та назву доповіді, у тексті листа обов’язково має бути надана інформація про
кількість публікацій кожного з авторів у базі наукових публікацій за тематикою
"Computer Science" – DBLP (http://dblp.uni-trier.de) та посилання на профілі кожного
з авторів у цій базі, а також у тексті листа слід повідомити прізвище та ініціали
автора, який має намір виступити на конференції з доповіддю.
Обрані Програмним комітетом доповіді з представлених на конференції за тематикою
"Комп’ютерні науки" ("Computer Science") будуть подані до публікації у міжнародному
науковому виданні CEUR Workshop Proceedings (http://ceur-ws.org). Авторам обраних робіт
буде запропоновано доопрацювати доповіді відповідно до вимог цього видання, де
перевага надається доповідям, поданим англійською мовою, з достатнім рівнем
представленості авторів у базі наукових публікацій за тематикою "Computer Science" –
DBLP (http://dblp.uni-trier.de) та де авторські колективи мають міжнародне представництво.
E-mail конференції ІТБ-2021: its@ipri.kiev.ua

