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  : דר' שרה ביתןשם המרצה

  : שעות הרצאה:  שתיים, שעות תרגול: אחתהיקף הקורס

  מערכות הפעלה: דרישות קדם

  :מטרות הקורס

 ותקיפות על מ"ה עדכניותהצגת חולשות  .1

 זכויות, הפרדת רשויות, הפרדה ובידודהצגת עקרונות אבטחת מידע דוגמת מזעור  .2

 הצגת מנגנונים מתקדמים לאבטחת מ"ה .3

 )TEEהצגת ארכיטקטורות חומרה מתקדמות לאבטחה ( .4

  הצגת התקדמות בנושאי אבטחת מחשבים משולבת חומרה תוכנה .5

  ציון תרגילים. כל עבודות הבית שוות במשקלן. 30%ציון בחינה.  70% :מרכיבי הציון

  : סילבוס

 מבוא .1

o הגדרת גבולות גזרה  

o מודל האיום  

  חולשות, התקפות ועקרונות הגנה .2

o דוגמאות של חולשות  

o PE: Privileges elevation  

  שטח פני ההתקפה .3

 בקרת גישה .4

o  : שיטות בקרת גישהDAC, MAC, RBAC  

o בקרת גישה מבוססת שיקול דעת (DAC): 



o בקרת גישה ב-Linux וב-Windows ,Linux Capabilities  

o  כפויהבקרת גישה (MAC) 

o LSM – Linux Security Module   

o SeLinux  

  Android-אבטחה ב .5

o  מודל האבטחה שלAndroid  

o בידוד והפרדה ב-Android  

o Dalvik, Android name spaces  

o הרשאות ב-Android  

o ה-Manifest  

o Android Binder ו-MAC  

o Rooting 

 הפרדה ובידוד: .6

o  וירטואליזציה- Hypervisors, containers  

o  בחומרהתמיכה: AMD-V ,Intel VT ,ARM  

o Blue Pill malware    

o Separation Kernel  

  ):Trusted Execution Environmentסביבת מחשוב ( .7

o TC: Trusted Computing & TPM  

o Intel TXT  

o Intel SGX (Software Guard Extensions) 

o AMD SME, SVE 



o ARM TZ – TrustZone  
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