
 הצעות לפרוייקטים

 ומחקר הפרוקטים כוללים חלקי למידה

 IPהמאפשרת למשתמש לגלות ברשת האינטרנט מבלי לחשוף את ה , TORמערכת בסגנון  – אנונימיזר .1

העבודה כוללת . זאת על ידי העברת התעבורה בצורה מוצפנת דרך כמה תחנות בדרך, האמיתי שלו

אפשר לממש . ופיתוח שרת הרץ על תחנות המעבר, על מחשב לקוח עם ממשק הפעלה Clientפיתוח 

 .אט'את התוכנה עם ייעוד ספציפי כמו צ

o רעיונות הרחבה: 
 הוספת שרת המספק את רשימת המחשבים הזמינים להתחברות דרכם ברשת 
 Redundancy – בכדי למנוע ניתוק במידה ושרת , העברת התעבורה בכמה מסלולים

 ".נופל"בדרך 
 

2. IDS –  יודע לחסום תעבורה כזו/ כתיבת שרת פרוקסי היודע להתריע על תעבורה חשודה . 

o  זיהוי כתובותDNS לא תקינות 

o  (התרעה למסך)יכולת חסימת כתובות מסוכנות? 
o זיהוי חתימות על פקטות 
o עדכוני חתימות משרת מרכזי 
o איסוף סטטיסטיקות לשרת מרכזי 

 

אוספת מידע על התעבורה ומרכזת את כלל , כתיבת תכנה הרצה על מחשבי משתמשים – ניתור רשתות .3

 'שעות פעילות וכו, סוגי תעבורה, עם אפשרות לצפייה בנפחי תעבודה שעברו, הנתונים בשרת מרכזי
 

4. Router – למשל ביצוע  -רים 'כתיבת ראוטר עם מגוון פיצCaching  לDNS ,Port Forwarding , הגדרת

 (webאפשר למשל ממשק )חשוב שיהיה ממשק '. ברשת וכו IPווחי מספר ט

 

 .משרת מרכזי ולהציגו למשתמש Streamingנגן מדיה היודע לקבל  – Streamingנגן מדיה מבוסס  .5

 , ברשת אינטרנט בעלת קצבים לא קבועים.Buffering-בדגש על בעיות ה

 

 להסנפות וניתוח הרשת Wiresharkכלי דמוי  .6

 

כלי המציג לך בצורה גרפית על המפה את מסלול החיבור שלך למחשבים באינטרנט  –מסלול תעבורה  .7

 שאליהם אתה מחובר
 

8. Remote Desktop – להקיש תווים, אפשרות לראות את המסך. שליטה מרוחקת במחשב לצורך תמיכה ,

 'להריץ תוכנות וכו

9. Synergy – !שימוש  – העומדים זה ליד זה( שונים בניית תוכנה המאפשרת לשני מחשבים )או יותר

 במקלדת ועכבר אחד.

המקלדת והעכבר יהיו מחוברים למחשב אחד, וכאשר העכבר יגיע לגבול המסך, הוא "יעבור" למסך השני 

 באמצעות התוכנות שרצות על שני המחשבים.

. ותיקיה במחשב המסונכרנת עם השרת, כולל שרת מרכזי. Dropboxבסגנון  – מערכת שיתוף קבצים .10

 .הם היו רוצים להוסיף Dropboxכדאי לחשוב על איזה דברים שאין ב 

 



11. Disk on key  כתיבת מערכת  –מוצפןDOK המאפשר פתיחה וקריאה של הקבצים רק עם סיסמא, מוצפן .

 מוצפן. –שלכם  FileSystemחלק מהדיסק יהיה גלוי, וחלק מהדיסק יכיל 

 

 רעיונות שלכם! –משחקי רשת  .12

 

13. Performance Monitor 

 

 השונים. Processes-התוכנה תראה מידע על ה

 / וכד'. ותדווח עליהם. CPUבעיתיים מבחינת צריכת זיכרון / צריכת  Processesהתוכנה תזהה 

 

 והעברתו דרך שרת צד ג'כיווץ תקשורת  .14

 

 

 

 

 

 

 התקשורת תכווץ/תיפרס ע"י התוכנית שלכם.. )דברו איתנו איך( 

 [SOCKS( ]ראו CHROME, Firefoxיעבוד עם  שבאמתיהיה סטנדרטי )כך  Browser-הקשר עם ה 

 GOOGLE.COM שרת צד ג' 

CHROME 

 

Compressor 

 

Decompressor 

 


