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კიბერუსაფრთხოება 

ლექტორი 

შალვა სვანიშვილი  

საკონტაქტო  ინფორმაცია 
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კურსის  დრო 

24 შეხვედრა (48 საათი) 
 
 

სასწავლო  კურსის  მიზნები 

კურსის მიზანია მსმენელმა მიიღოს ცოდნა 
კიბერუსაფრთხოების საკითხებში,  გამოიმუშაოს 
უნარები მავნე პროგრამებთან  და კიბერსაფრთხეებთან 
საბრძოლველად, გახდეს დონე 1  უსაფრთხოების 
ანალიტიკოსი 

სასწავლო  კურსის  შინაარსი 

ლექცია 1: შესავალი  კიბერუსაფრთხოებაში ; ბრძოლა კიბერდანაშაულის  
წინააღმდეგ ;  უსაფრთხოების ოპერაციების ცენტრი  (SOC) 

• კიბერუსაფრთხოების დომენები 
• კიბერდამნაშავეები; კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტები 
• გავრცელებული საფრთხეები; საფრთხეების გავრცელების წყაროები;  კიბერომი 
• უსაფრთხოების პრინციპები, CIA ტრიადა  
• უსაფრთხოების ოპერაციების ცენტრი (SOC) და მისი ელემენტები 

ლექცია  2: ვინდოუს  ოპერაციული სისტემა 

• ვინდოუსის არქიტექტურა 
• ვინდოუსის პროცესები, ნაკადები და სერვისები; რეესტრი  
• მომხმარებლები და ჯგუფები  
• რესურსებისა და მოვლენების მონიტორინგი  

ლექცია  3: ლინუქს ოპერაციული  სისტემა 

• ლინუქსის არქიტექტურა; ლინუქსის როლი უსაფრთხოების ოპერაციების ცენტრში  
• ლინუქსის გამაგრება  
• მონიტორინგის სერვისული ლოგები 
• ნებართვები და წვდომები  
• პროცესები და სერვისები  

ლექცია  4: ქსელური პროტოკოლები ; ეთერნეტი  და  ინტერნეტ პროტოკოლი (IP); 
კავშირის  შემოწმება ; მისამართის  განსაზღვრის  პროტოკოლი 

• ქსელური კომუნიკაციების პროცესი; საკომუნიკაციო პროტოკოლები 
• მონაცემთა ინკაპსულაცია; ეთერნეტი  
• IPv4 და IPv6 მისამართები; IP დამისამართების საფუძვლები; ICMP პროტოკოლი 
• MAC და IP; ARP პროტოკოლი; ARP-ს პრობლემები 
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ლექცია  5: ტრანსპორტის  შრე ; ქსელური სერვისები 

• ტრანსპორტის შრის მახასიათებლები 
• სესიის შექმნა ტრანსპორტის შრეზე  
• ტრანსპორტის შრის საიმედოობა 
• DHCP, DNS, NAT 
• ფაილების გადაცემისა და გაზიარების სერვისები  
• Email  
• HTTP და HTTPs პროტოკოლები  

ლექცია  6: ქსელის  საკომუნიკაციო მოწყობილობები ; ქსელის უსაფრთხოების  
ინფრასტრუქტურა 

• ქსელური მოწყობილობები  
• უკაბელო კომუნიკაციები  
• ქსელური ტოპოლოგიები  
• უსაფრთხოების მოწყობილობები (ფაიერვოლი, IDS/IPS)  
• უსაფრთხოების სერვისები (ACL, SNMP, NetFlow, Syslog, NTP, VPN) 

ლექცია  7: მავნე პროგრამები , ფიშინგი , სოციალური  ინჟინერია  და თაღლითობის  
სხვადასხვა ტიპები 

• მავნე პროგრამები: ვირუსები, ვორმები და ტროას ცხენები 
• ლოგიკური ბომბები, გამომძალველი მავნე პროგრამები, ბექდორები და რუთკიტები  
• სპამი; ფიშინგი; თაღლითობა: თაღლითობის მეთოდები  
• სოციალური ინჟინერიის ტაქტიკები  

ლექცია  8: თავდამსხმელები და მათი  ინსტრუმენტები ; გავრცელებული 
საფრთხეები  და თავდასხმები 

• საფრთხის ინიციატორები და მათი ინსტრუმენტები 
• გავრცელებული ქსელური თავდასხმები - დაზვერვა, წვდომითი შეტევები  
• ქსელური თავდასხმები - DoS/DDoS, ბუფერის გადავსება და გვერდის ავლის 

ტექნიკები 

ლექცია  9: ქსელის მონიტორინგი და ინსტრუმენტები 

• შესავალი ქსელის მონიტორინგში  
• ქსელური მახეები, სატყუარები; ტრაფიკის სარკირება და SPAN პროტოკოლი 
• ქსელური მონიტორინგის ინსტრუმენტების მიმოხილვა  
• ქსელური პროტოკოლის ანალიზერები, სნიფერები (Wireshark);  
• SIEM და SOAR სისტემები  

ლექცია  10: ქსელის შრისა და ტრანსპორტის  შრის  საფრთხეები 

• IP PDU-ს დეტალური განხილვა  
• IP სისუსტეები (ICMP თავდასხმები, სპუფინგ თავდასხმები) 
• TCP და UDP სისუსტეები (TCP და UDP სეგმენტის თავსართები, TCP და UDP 

თავდასხმები  
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ლექცია  11: აპლიკაციის  შრის  თავდასხმები , საწარმოო  სერვისები 

• ARP დაუცველობები; ARP ქეშის მოწამვლა  
• DNS თავდასხმები; DNS ტუნელირება  
• DHCP; DHCP თავდასხმები 
• HTTP და HTTPS; გავრცელებული HTTP ექსპლოიტები 
• ელ. ფოსტის საფრთხეები; ვებ საფრთხეები  

ლექცია  12: წვდომის  კონტროლი 

• ფიზიკური წვდომის კონტროლი  
• ლოგიკური წვდომის კონტროლი  
• ადმინისტრაციული წვდომის კონტროლი  
• სავალდებულო წვდომის კონტროლი; დისკრეციული წვდომის კონტროლი  
• როლზე დაფუძნებული წვდომის კონტროლი  
• წესზე დაფუძნებული წვდომის კონტროლი  
• იდენტიფიკაცია, აუთენტიკაცია, ავტორიზაცია, ანგარიშგება (AAA)  
• პრევენციული, შემაკავებელი, სამძებრო, გამოსწორებითი, აღდგენითი, 

საკომპენსაციო კონტროლის მექანიზმები  

ლექცია  13: კრიპტოგრაფიული  სისტემები - კონფიდენციალობა 

• კრიპტოგრაფიის ისტორია: გადანაცვლებადი შიფრი, ჩანაცვლებადი შიფრი  
• კრიპტოანალიზი, კოდის „გატეხვის“ მეთოდები; კრიპტოლოგია  
• კონფიდენციალობა: სიმეტრიული და ასიმეტრიული შიფრაცია 
• სიმეტრიული და ასიმეტრიული შიფრაციის ალგორითმები 
• ბლოკური და ნაკადური შიფრები; 
• DES, 3DES, AES ალგორითმების განხილვა 

ლექცია  14: კრიპტოგრაფიული სისტემები - ბაზისური მთლიანობა და 
აუთენტიკაცია 

• კრიპტოგრაფიუ-ლი ჰეშები; ჰეშირების ალგორითმები 
•  მთლიანობა MD5, SHA-1, SHA-2 ალგორითმებით 
• პაროლების ჰეშირება; დანამატი (salting) 
• აუთენტიკაცია HMAC-ით 
• მონაცემთა ბაზების მთლიანობის უზრუნველყოფა 

ლექცია  15: კრიპტოგრაფიული სისტემები - კრიპტოგრაფია  ღია გასაღებით 

• ასიმეტრიული გასაღების ალგორითმები (DH, RSA, DSA/DSS)  
• ციფრული ხელმოწერები, ხელმოწერა კოდზე;  
• ციფრული სერტიფი-კატები, ციფრული სერტიფიკატების დამუშავება 
• ღია გასაღების ინფრასტრუქტურა 

ლექცია  16: საბოლოო მოწყობილობის  უსაფრთხოება  და ანალიზი 

• ანტივირუსული უსაფრთხოება,  
• ჰოსტზე დაფუძნებული შემოჭრების სისტემები  
• აპლიკაციების უსაფრთხოება 
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ლექცია  17:  საბოლოო  მოწყობილობის სისუსტეების  შეფასება 

• ქსელისა და სერვერების პროფილირება  
• სისუსტეების შეფასების გავრცელებული სისტემა (CVSS)  
• მოწყობილობების უსაფრთხო მართვა 
• ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემები 

ლექცია  18: ხშირად გამოყენებული  პროტოკოლების  მონიტორინგი ; უსაფრთხოების 
ტექნოლოგიები 

• Syslog და NTP; DNS; HTTP და HTTPS; Email პროტოკოლები; ICMP 
• წვდომის კონტროლის სიები (ACLs) 
• NAT და PAT; შიფრაცია, ინკაპსულაცია და ტუნელირება; Peer-to-peer და Tor 

ლექცია  19: ქსელის  უსაფრთხოების  მონაცემები 

• უსაფრთხოების მონაცემთა ტიპები 
• საბოლოო მოწყობილობის ლოგები  
• ქსელის ლოგები 

ლექცია  20: გამაფრთხილებელი შეტყობინებების  შეფასება 

• გამაფრთხილებელი შეტყობინებების წყაროები 
• Security Onion; გამოვლენის ინსტრუმენტები, ანალიზის ინსტრუმენტები, 
• წესები და გამაფრთხილებელი შეტყობინებები, Snort-ის წესების სტრუქტურა 

ლექცია  21: ქსელური უსაფრთხოების  მონაცემებთან  მუშაობა 

• მონაცემთა გავრცელებული პლატფორმა 
• ქსელურ მონაცემთა გამოკვლევა  
• კიბერუსაფრთხოების ანალიტიკოსის სამუშაო პროცესის გაუმჯობესება 

ლექცია  22: ხელმისაწვდომობა 

• მაღალი ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომობის საფრთხეები 
• აქტივების იდენტიფიკაცია, მარკირება, კლასიფიკაცია, სტანდარტიზაცია 
• რისკების რაოდენობრივი და თვისობრივი ანალიზი 
• ავარიული აღდგენა (DRP); ბიზნეს უწყვეტობა (BCP) 

ლექცია  23: ციფრული  ექსპერტიზა , ინციდენტის  ანალიზი და მასზე რეაგირება 

• მტკიცებულებების დამუშავება და თავდასხმის ნამდვილობის დადგენა 
• შემოჭრების ანალიზის ბრილიანტის მოდელი  
• ინციდენტზე რეაგირება 

ლექცია  24: უსაფრთხოების  პოლიტიკები , რეგულაციები და სტანდარტები 

• ბიზნეს პოლიტიკები; უსაფრთხოების პოლიტიკები 
• რეგულაციები და სტანდარტები; კომპლაენსი 
• ქართული და საერთაშორისო კანონმდებლობები; ეთიკის საკითხები 
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სასწავლო  კურსის  შედეგები 

კურსის მსმენელებს ეცოდინებათ:  
• კიბერუსაფრთხოების საფრთხეები 
• ქსელური პროტოკოლები და სერვისები 
• მავნე პროგრამები, გავრცელებული კიბერთავდასხმები და მათგან თავდაცვის გზები 
• უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის კომპონენტები და მათი დანერგვის ეტაპები 
• კრიპტოგრაფიული სისტემებისა და ალგორითმების გამოყენება 
• ინციდენტზე რეაგირების ეტაპები 
• საბაზისო პოლიტიკებისა და პროცედურების შექმნა 
• ქართული და საერთაშორისო კანონმდებლობები და ეთიკის საკითხები 

 
კურსის მსმენელებს შეეძლებათ:  

• ოპერაციული სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 
• ქსელის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 
• ქსელის ტრაფიკის სიღრმისეული ანალიზი 
• წვდომის კონტროლის მექანიზმების დანერგვა 
• კრიპტოგრაფიული სისტემების დანერგვა 
• საბოლოო მოწყობილობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 
• ქსელის უსაფრთხოების მონაცემთა დამუშავება 
• შემოჭრების შესახებ ინფორმაციის ანალიზი 
• აქტივების შეფასება, რისკების ანალიზი; ინციდენტის ანალიზი და მასზე რეაგირება 
• SGUIL, ELSA, Kibana, ElasticSearch, Wireshark პროგრამების გამოყენება 

 

სასწავლო  კურსის  მოთხოვნები  

კურსის გასავლელად, სტუდენტს უნდა შეეძლოს კომპიუტერის გამოყენება საბაზისო დონეზე  
 

სასწავლო  კურსის  შეფასება 

შეფასების კომპონენტები: 
ქვიზები - 40 ქულა 
ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება - 30 ქულა 
ფინალური გამოცდა - 30 ქულა 
 
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:  
კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა მოაგროვოს 
მინიმუმ 70 ქულა. 
 
კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი ლექტორისგან მიიღებს 
წერილობით დახასიათებას/რეკომენდაციას. 
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ლექტორის შესახებ 

• შალვა სვანიშვილს აქვს კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით სწავლების, 
მენტორობის და მუშაობის დიდი გამოცდილება. 

• ის არის შემდეგი სასწავლო კურსების ინსტრუქტორი: Cisco IT Essentials, Cisco Introduction 
to Cybersecurity, Cisco Cybersecurity Essentials, Cisco CCNA Routing & Switching, Cisco CyberOps 
Associate, Cisco CCNA Security, Certified Ethical Hacking (CEH), NDG Linux Essentials,                     
NDG Linux I & II, MS Server.  

• 2014 წლიდან დღემდე VTB ბანკში იკავებს ინფორმაციული უსაფრთხოების 
სპეციალისტისა და შემდგომ ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების მენეჯერის 
პოზიციას. 

• 2017 წლიდან დღემდე კითხულობს ლექციებს კავკასიის უნივერსიტეტში, არის 
კომპიუტერული უსაფრთხოებისა და ქსელის უსაფრთხოების კურსის ლექტორი 

• 2019 წლიდან დღემდე იკავებს ასისტენტ-პროფესორის პოზიციას ბიზნესისა და 
ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში, არის ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და 
კიბერუსაფრთხოების კურსის ლექტორი. 

• შალვა სვანიშვილი არის 7 სახელმძღვანელოსა და ათეულობით სხვა პუბლიკაციის 
ავტორი. 

 
 


