מבוא לניהול הגנת הסייבר –  40שעות

עם התפתחות הטכונלוגיה וחשיפת המידע הפרטי והארגוני ברשת האינטרנט גדלו סוגי
האיומים ואיכות ההתקפות על מערכות שמאחסנות מידע זה.
לוחמת סייבר הינה כלל המקרים בהם ישנם נסיונות חדירה למערכות ממוחשבות על ידי
האקרים וארגוני פשע במטרה לפגוע במידע השמור במערכות אלה.
התכלית של התקפות מסוג אלה עשויה להיות מחיקת נתונים ,גניבה ,זיוף ,סחיטה ,פרסום
ועוד
כיום מומחי רשתות מחשבים נדרשים בידע נרחב בסוגי איומים וחולשות ,איתור נסיונות
התקפה ויישום של תוכנות ומערכות הגנה מתקדמות.

בין הנושאים המרכזיים :

◉ מבוא לרשתות ותקשורת
◉ הכרת מערכות הפעלה כולל LINUX
◉ זיהוי הצורך באבטחת מידע
◉ הכרת עולם לוחמת הסייבר
◉ זמינות ארגונית
◉ הכרת מודל CIA
◉ הגנה על המידע האישי
◉ הסתרת מידע
◉ ווירוסים ,רוגלה ונוזקה
◉ סוגי התקפות והאקינג
◉ שיטות הנדסה אנושיות
◉ פיירוול ושיטות הגנה על הארגון
◉ סריקות ורשת פנימית/חיצונית
◉ מוצרי אבטחה מתקדמים
◉ זיהוי וכלי התגוננות

קהל היעד
מנהלים ואנשי מחשוב ,אנשים טכנולוגיים שרוצים לעבור לתחום הגנת סייבר
נושאי לימוד
 .1סקירה \  – Landscapeפירוט :
 oעולם הסייבר
 oרשת האינטרנט
 oרגולטורים ,הנחיה ואסדרה
 oתקנים והסמכות
 oתפקידים בעולם הסייבר
 oהגנת הפרטיות ( ,GDPRהרשות להגנת הפרטיות)
 oמקורות מידע
 2+3רשתות ותקשורת מחשבים – פירוט :
WAN – LAN o
 oמערכות הפעלה
 oמרכיבי הרשת
 oמודל OSI
 oפרוטוקולי תקשורת
 oציוד תקשורת
 oאינטרנט ואתרים
IOT o
 oתשתיות ענןIaaS, PaaS, SaaS :
 .4תקיפה – פירוט :
 oשרשרת התקיפה
 oסוגי תוקפים
 oאיום ייחוס
 oתרחיש ייחוס
 oמודל CIA
 5+6הגנה – פירוט :
 oשרשרת התקיפה בהיבטי הגנה
 oאבטחת מידע מול הגנת סייבר
 oאמצעי הגנה ובקרות
 oהגנת סייבר ע"י כלל הארגון
 oאבטחת מידע פיזית
 oארכיטקטורה
DiD o
 oהצפנה
 oפיתוח מאובטח

 .7ניהול סיכונים – פירוט :
 oניהול סיכונים אפקטיבי
 oמונחים בניהול סיכונים
 oסקר סיכונים
 oדרכי התמודדות
 oהמשכיות עסקית
 .8ניהול סייבר בארגון – פירוט :
 oתפקידים וסמכויות ,מנא"מ
 oנכסי מידע – מיפוי וסיווג
 oניהול סיכונים – תפקידים ,שרשרת אחריות
 oשרשרת האספקה
 oאסטרטגיית ניהול הגנת סייבר
 oמגבלות

מפרט ואבני דרך :

Course details
Objectives
After taking this course, you should be able to:


Describe network operations and attacks, basic cryptography
concepts, and network infrastructure device operations



Describe basic Windows and Linux OS operations, common network
applications and attacks, endpoint attacks, and network and endpoint
security solutions



Describe security data collection and monitoring and the common
threat models that security operations organizations can reference
when performing cybersecurity analysis
Prerequisites

We recommend that you have knowledge of one or more of the
following before attending this course:


Familiarity with basic networking concepts



Working knowledge of the Windows operating system

Course Topics


TCP/IP and Cryptography Concepts
o

Understanding the TCP/IP Protocol Suite

o

Understanding the Network Infrastructure

o

Understanding Common TCP/IP Attacks

o

Describing Information Security Concepts

o

Understanding Network Applications

o

Understanding Common Network Application Attacks

o

Understanding Windows Operating System Basics

o

Understanding Common Endpoint Attacks

o

Understanding Network Security Technologies

Understanding Endpoint Security Technologies
Security Monitoring and Analysis
o Describing Security Data Collection
o



Describing Security Event Analysis
Lab outline
o



Explore the TCP/IP Protocol Suite



Explore the Network Infrastructure



Explore TCP/IP Attacks



Explore Cryptographic Technologies



Explore Network Applications



Explore Network Application Attacks



Explore the Windows Operating System



Explore the Linux Operating System



Explore Endpoint Attacks



Explore Network Security Technologies



Explore Endpoint Security



Explore Security Data for Analysis

