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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 פעם אחת לאורך הקורס מאמר דעה המתבסס על לפחות אחד (אפשר יותר)
ממאמרי הקריאה חובה לאותו שיעור .מאמר הדעה יהיה באורך של כ 500-700-מילים ויפורסם בפורום
לפני השיעור הרלוונטי 20%( .מהציון).
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  2-3זוגות .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
( 50%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).

:מבנה הקורס

נושאים משניים
ידע מומחים מול חוכמת ההמונים
Eco Chambers  וFilter Bubbles
השפעות של עומס מידע ודלות קשב
על טקטיקות תקשורת
 ואימות מידעFake news

נושא ראשי ושאלה מנחה
 מדוע בעידן שבו היכולת לאמת- פוסט אמת
 רבים בוחרים להאמין,מידע גדולה מאי פעם
?לתחושות הלב

תאריך
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Social Engineering, Adblocking
 נייטרליות הרשת,Social Capital
Signaling theory – Reliable Signals
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 מדוע החלנו להאמין יותר- אמון ואמינות
בטכנולוגיה ופחות באנשים ומה ההשפעות
?של שינוי מסוג זה
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.אבחון פייק ניוז
 מדוע יש פער בין הדאגה של- פרטיות
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 מעקב,Man in the middle attacks
נוקטים
שהם
הצעדים
ובין
לפרטיותם
אנשים
, פרדוקס הפרטיות,Prism  תוכנית,על
?כדי לשמור עליה
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אנונימיות וזהות ברשת – האם אנונימיות
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קריאות חובה
Matias, J, Nathan. (2017). The Real Name Fallacy. The Coral Project
https://blog.coralproject.net/the-real-name-fallacy/
Cheng, J., Bernstein, M., Danescu-Niculescu-Mizil, C., & Leskovec, J. (2017). Anyone can become a troll:
Causes of trolling behavior in online discussions. arXiv preprint arXiv:1702.011

https://arxiv.org/pdf/1702.01119
קריאות רשות
Buckels, E. E., Trapnell, P. D., & Paulhus, D. L. (2014). Trolls just want to have fun. Personality and
individual Differences, 67, 97-102
http://newspaper23.com/ripped/2014/12/http-_____-___-_scottbarrykaufman___-com__-_wp-content___uploads__-_2014__-_02__-_trolls-just-want-to-have-fun.pdf
Jake Swearingen, “Can You Be Online Without Leaving Any Digital Fingerprints?” New York Magazine,
Oct 2016.
http://nymag.com/selectall/2016/10/how-to-be-anonymous-on-the-internet.html
Coleman, G. (2011). Hacker politics and publics. Public Culture, 23(3 65), 511-516.
http://steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/uploads/006/821/Coleman-hacker-politics-publics.pdf
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Viruses ,Denial of Service attacks
and Trojans, Accountability,
Cyberwarfare, Dark Web

– ההשפעה של אבטחת המידע על העתיד
מה הסכנות הצפויות לחברות ולמשטרים
?בעתיד
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