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מטרות הקורס
בקורס ילמדו התלמידים/ות את העקרונות הבסיסיים של אבטחת מחשבים ורשת על ידי לימוד התקפות
על מערכות מחשב ,רשת והאינטרנט .התלמידים/ות ילמדו כיצד התקפות אלו פועלות וכיצד ניתן למנוע
או לגלות אותן .לאחר סיום הקורס ,התלמידים/ת יוכלו:
להסביר את עקרונות האבטחה ,להעריך סיכונים העומדים בפני מערכות מחשב ,להסביר כיצד
מספר התקפות עובדות ,לתאר סוגים של פגיעויות בתוכנה ,לנתח ולהעריך תכונות אבטחה של
מערכות תוכנה ,להסביר כיצד פועלים מנגנוני אבטחה שונים בהתאם לעקרונות האבטחה,
להשוות בין מנגנונים שונים ,לנסח את היתרונות והמגבלות שלהם ,להסביר ולנתח מספר
עקרונות בנושאי פרטיות ברשת ,ליישם מספר עקרונות אבטחה כדי לפתור בעיות.
תכני הקורס
הקורס ידון בנושאים הבאים :אבטחת מידע ברשת ,עקרונות תכנון בסיסיים (סודיות ,פרטיות ,יושרה
ואותנטיות) ,מדיניות אבטחה .פגיעות והתקפות ,נגיפים ,תולעים ,התקפות מבוזרות למניעת שירות
( ,)DDOSנוזקות ,התקפות כופר .חומות אש ,פרוטוקולים לאבטחת מידע (כגון  .)TLSאבטחת רשת
אלחוטית ,פרוטוקולים לבקרת כניסה .רקע יסודי בקריפטוגרפהי.
דגשים מתודולוגיים
הקורס מתבסס על הרצאות ,קריאה וניתוח של חומרים ,ניתוח אירועים ,דיונים בכיתה ולמידה קולקטיבית
מהצגת עבודות .נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות הן חשובות ביותר ,ולכן מוגדרות כחובה.
דרישות הקורס והרכב הציון
הנוכחות בכל השיעורים ,הגשת כל המטלות וקבלת ציון עובר בהם ,הן חובה ומהוות תנאי הכרחי
לקבלת ציון בקורס .למי שעמד בתנאי הקורס ,הציון הסופי בקורס יורכב משקלול של ציון מעקב
(התרשמות) ,ציוני עבודות הבית ,הגשת עבודה מסכמת (בזוגות/שלשות) ,הערכת הצגות נושאים של
התלמידים בקורס ,וציוני המבדקים המעשיים (שיינתנו במהלך תקופת הלימוד) .תמהיל הניקוד
וההנחיות לעבודות השונות ,צורת ההגשה ,ומועדי ההגשה יינתנו במהלך השיעורים .משקלה של
העבודה המסכמת (בזוגות/שלשות) יהיה  40נקודות מתוך .100
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