
כנס החוקרים השנתי של
המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק

18/2/2018
18:00 - 08:30

סטוקו, שטרית 2, תל אביב

sadna@post.tau.ac.il לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל. 03-6406041 או בדוא"ל
החניה במגרשי החניה החיצוניים לאוניברסיטה, הכניסה רגלית דרך שערי האוניברסיטה

כנס מס.הכניסה מותנית ברישום מראש

התכנסות09:00-08:30

דברי פתיחה: פרופ' איציק בן ישראל, ראש המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק ויו"ר סדנת 09:15-09:00
        יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון

 גילי דרוב היישטיין, מנהלת המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק

סיכום שנתי: מדדי ביצוע מרכזיים09:35-09:15

       ד"ר יניב הראל, ראש אסטרטגיית המחקר, המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק

       ליאור טבנסקי, ראש פיתוח מחקר, המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק

מושב ראשון11:15-09:35
פרופ' ליאור וולף, הפקולטה למדעים מדויקים

Compilation Integrity Assurance through Deep Code Alignment
פרופ' אבישי וול, הפקולטה להנדסה

Avionic Bus Cyber Attack Identification
פרופ' יעל שטיינהרט, הפקולטה לניהול

The Selfish and Caring of Sharing: Exploring the Reasons and Personal Outcomes of Public 
Shaming

פרופ' דוד הורן, הפקולטה למדעים מדוייקים
Adapting QC and MEC algorithms to Anomaly Detection in Big Data

הפסקת קפה11:40-11:15

מושב שני13:20-11:40
דברי ברכה: יגאל אונא, ראש מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה

ד"ר אוהד ברזילי, הפקולטה לניהול
Cyber Threats in Self-Regulating Digital Platforms

עמי שלזינגר, מומחה ויועץ בעולם קוד פתוח
Open Source Tools and Projects for Research

ד"ר אילה ערד, הפקולטה לניהול
Strategic Reasoning in Competitive Resource Allocation Games

ליאור טבנסקי, הפקולטה למדעי החברה
Towards a Theory of Cyber Power: Strategy, Public Policy, Innovation

ארוחת צהריים14:20-13:20

מושב שלישי16:00-14:20

Amazon Web Services , כלים ושירותים למחקר מדעי
ד"ר ערן טוך, הפקולטה להנדסה

Guiding and Incentivizing Cyber-Security Behavior
ד"ר שחר רייכמן, הפקולטה לניהול

The Interplay of Cyber Vulnerability and Enterprise Credit Risk
אילן גרייצר, האקר ויזם סדרתי

ויסקי וסייבר

הפסקת קפה16:20-16:00

מושב רביעי18:05-16:20
פרופ' אלי עמיר, הפקולטה לניהול

Do Firms Under-Report Information on Cyber-Attacks? Evidence From Capital Markets
פרופ' עירד בן גל, הפקולטה להנדסה

Identification of Malicious Websites by Learning the Websites’ Design Attributes
פרופ' אמיר גלוברזון, הפקולטה למדעים מדויקים

Detection of Cyber Attacks in Industrial Control Systems by Intrinsic Sensor Data
נורית שטרנברג, הפקולטה למדעי החברה

You can Log-out Any Time You Like, But Can You Ever Leave?
Increased Online Social-Network Usage is Associated with Psychological Distress Among 
Individuals with Impaired Neural Filtering Ability of Online Social-Network Information.


