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רציונל הקורס :הקורס מורכב משש שאלות גדולות ופרובוקטיביות הנוגעות בסוגיות עכשוויות באמינות ואבטחת
המידע הרלוונטיות לחיים הפרטיים והמקצועיים של כולנו .השאלות כוללות נושאים כמו פרטיות ,אנונימיות ,זכויות
יוצרים ,התחזויות ואמינות המידע בו אנו נתקלים בתיווך אמצעים אלקטרוניים .כל שיעור יתחיל בשאלה המרכזית
ויסקור את שאלות המחקר המדעיות הספציפיות ,התובנות הרלוונטיות והפרקטיקות העכשוויות המנסות לפתור
חלקים מהשאלה הגדולה וכן את הנושאים שעדיין שנויים במחלוקת והשאלות הפתוחות לעתיד האנושי.
הסטודנטים ייחשפו הן למידע עדכני אודות הדיספלינה והמחקר המתקיים בה ,אך גם לתהליך המחקרי והמקצועי
עצמו ,לרבות ביצוע סקירה הולמת למחקרי אבטחת מידע.

משימות:
.1

.2

.3

.4

על כל סטודנט להגיש פעמיים לאורך הקורס סקירה של חומר הקריאה של אותו שיעור( .ניתן לבחור את
השיעורים לפי העדפה אישית ,יש להגיש את הסיכום במייל לתחילת השיעור) .על הסקירה לכלול הן
סיכום של חומרי הקריאה באורך עמוד אחד ,והן מאמר דעה קצר של הסטודנט באורך עמוד נוסף,
העושה שימוש במאמרים כבסיס ומסכם את מחשבותיו והגיגיו של הסטודנט על הנושא 30%( .מהציון =
)2 * 15%
כל זוג סטודנטים יציגו באחד השיעורים לאורך הקורס (לפי בחירתם) – טכנולוגיה או פרקטיקה
המסייעת/קשורה לפתרון השאלה המוצגת בשיעור (לדוגמא :טכנולוגיות המסייעות לנהל פרטיות ,או
טכנולוגיות העוזרות לשמור על אנונימיות) .בכל שבוע יציגו שלושה זוגות .שיבוץ הסטודנטים לשיעורים
יתבצע בשבוע הראשון של הקורס בשיטת כל הקודם זוכה 20%( .מהציון)
כל זוג סטודנטים יתבקש להציג ולהגיש סקירה מחקרית בתחום אבטחת או אמינות מידע העוסקת
בסוגיה עכשווית .הסקירה תכלול הצגת ספרות רלוונטית ,גילוי הפערים המחקריים בתחום ,ניסוח שאלות
מדויקות המעניינות את המדע והתעשיה ,וכן מחשבות על מתודלוגיית מחקר שתבדוק את הנושא בצורה
ראויה .יש להציג את הממצאים כמצגת של  20דקות וכן להגיש את ההצעה כמסמך של כ 6-10עמודים
( 40%מהציון) .שימו לב שההצעות יוצגו בשני השיעורים האחרונים (תתקיים הגרלה מי מציג באיזה
שיעור).
לאורך הקורס -נדרשת השתתפות פעילה בשיעורים והן בפורום הקורס – בהעלאה של שאלות נוספות,
הצעה של חומרי קריאה ,רקע ומחשבות 10%( .מהציון).
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