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Sinteza articolului

Magda
AXON

La USV, astăzi
treisprezece echipe
finaliste participă la
concursul studențesc
în domeniul
securității

Crai Nou
Pg.4

În perioada 24-26 noiembrie, are loc etapa finală a
concursului studenţesc în domeniul securităţii
informaţionale, organizat de Universitatea „Ştefan
cel Mare” din Suceava şi partenerii săi.

După etapa de calificări on-line, care a avut loc la
sfârşitul lunii octombrie, un număr de 13 echipe
finaliste au fost invitate să participe la etapa finală,
concursul hands-on.

Probele de concurs încep vineri dimineaţă, la ora
10:00, şi constau în rezolvarea unor probleme de
securitate informaţională, precum şi în
identificarea unor coduri numerice (flag-uri)
disimulate.

Probele de concurs se desfaşoară prin conectarea la
o platformă on-line locală, dedicată, accesibilă
concurenţilor timp de 24 de ore.

Festivitatea de închidere, comunicarea rezultatelor
şi premierea vor avea loc sâmbătă, ora 12:00, în
auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV.
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Concurs în domeniul
securității
informaționale, până
sâmbătă, la USV
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În perioada 24-26 noiembrie 2016 are loc etapa
finală a concursului studenţesc în domeniul
securităţii informaţionale - “Capture the flag”,
organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare”
Suceava (USV) şi partenerii săi. După etapa de
calificări on-line, care a avut loc la sfârşitul lunii
octombrie, 13 echipe au fost invitate să participe la
etapa finală, concursul hands-on.

Probele de concurs încep în această dimineaţă, la
ora 10:00, şi constau în rezolvarea unor probleme
de securitate informaţională, precum şi în
identificarea unor coduri numerice (flag-uri)
disimulate. Probele de concurs se desfăşoară prin
conectarea la o platformă on-line locală, dedicată,
accesibilă concurenţilor timp de 24 de ore.

Festivitatea de închidere, comunicarea rezultatelor
şi premierea vor avea loc sâmbătă, la ora 12:00, în
Auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV.

Detalii suplimentare şi programul detaliat sunt
disponibile pe site-ul competiţiei, http://ctf.usv.ro


