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Objectius:

L'objectiu del curs és cobrir la teoria i la pràctica del que podríem anomenar, en curt, seguretat en xarxes TCP/IP, és a dir, internets i intranets. El nivell del curs està dissenyat per cobrir els aspectes rellevants en el camp
de la seguretat en totes les capes dels protocols de la família TCP/IP, protocols que regulen el funcionament d’aquestes xarxes. 
Internet ha estat tradicionalment un mitjà obert i insegur. Les estructures client-servidor o, recentment, els agents mòbils i les aplicaciones entre parells, han revolucionat el mon de la computació i de les comunicacions.
La disponibilitat dels serveis, la capacitat de càlcul i d’administració de negoci utilitzant tecnologies basades en navegadors i en el w3 han permès als usuaris un fàcil accés a la informació que, físicament, està ubicada en
llocs remots del planeta. 
La seguretat en la utilització d’una estructura distribuïda ha esdevingut cada dia més important i més complexa tan a nivell de disseny com a nivell d’implementació. 
En aquest curs volem donar, en primer lloc, les bases criptogràfiques que permeten entendre la implementació d’uns protocols de seguretat que donen solucions adequades al problema. Estudiarem els principis
criptogràfics bàsics, el substracte matemàtic adequat, les primitives criptogràfiques, els algorismes i els protocols criptogràfics que ens donaran solucions a molts dels problemes de seguretat existents en les xarxes. En
segon lloc, el curs pretén oferir els elements necessaris per comprendre els diferents atacs possibles als protocols TCP/IP i les mesures de protecció i les de reacció davant aquests atacs, tant criptogràfiques com de
filtratge de dades. 

Programa de l'assignatura:

Introducció a la seguretat
Valors, riscos i mesures de protecció
Aspectes socials i legals
Metodologies d’avaluació de la seguretat
Sistemes criptogràfics

1.

Coneixements previs aritmètics.2.
Criptografia de clau privada.

Xifratges en fluxe i en bloc
Criptografia clàssica (fins a la segona guerra mundial).
Estàndards de xifratge: DES, AES
Estàndards i Aplicacions

3.

Criptografia de clau pública.
Criptosistema RSA i altres
Funcions resum o de Hash
Signatures digitals.
Infraestructures de clau pública (PKI).

4.

Protocols criptogràfics
Protocol de tres passes de Shamir
Protocols d’Administració de claus.
Protocols d’Autenticació.

5.

Atacs contra xarxes TCP/IP
Vulnerabilitats a nivell de xarxa, transport i aplicació
Activitats prèvies a un atac
Descripció dels atacs més coneguts

6.

Mecanismes de prevenció i protecció de la informació
Mecanismes a nivell de xarxa: Tallafocs, Xarxes privades virtuals, IPsec
Mecanismes a nivell de transport: SSL/TLS
Mecanismes a nivell d’aplicació: SSH

7.

Mecanismes de detecció i reacció contra atacs i intrusions
Sistemes de detecció d’intrusions
Sensors, analitzadors, unitats de resposta

8.

Pràctiques:

Hi haurà sis sessions de pràctiques al laboratori del departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, Q5-2008, els dilluns, de 18:00 a 20:30. 

L'assistència a les sessions de pràctiques és obligatòria i per cada pràctica s'haurà de lliurar obligatòriament un informe final.
Les pràctiques són un 20% de la nota final de l'assignatura
No hi ha segona convocatoria per a les pràctiques.

Sessions
Sessió Data Contingut
1 03-04-2006 Certificats
2 24-04-2006 PGP
3 08-05-2006 SSL + SSH
4 15-05-2006 Firewalls
5 22-05-2006 Atacs a xarxes
6 29-05-2006 Mecanismes de prevenció d'atacs

Horari de Pràctiques:

Dilluns, de 18:00 a 20:30 
Sessions
Sessió Data Contingut
1 03-04-2006 Certificats
2 24-04-2006 PGP
3 08-05-2006 SSL + SSH
4 15-05-2006 Firewalls
5 22-05-2006 Atacs a xarxes
6 29-05-2006 Mecanismes de prevenció d'atacs
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Avaluació de l'assignatura:

Avaluació de l'assignatura: L'avaluació de l'assignatura serà contínua, en dues parts, teoria i pràctiques, que caldrà aprovar per separat. 
Avaluació de la teoria: Durant la primera convocatòria, cada setmana hi haurà un problema o activitat proposada que haurà de ser resolt de forma individual per cada alumne i lliurat per correu electrònic al professor, o
incorporat dins d'un wiki per fer un portafoli virtual de l'assignatura. Altres activitats (treballs d'ampliació del temari per exemple) seran optatives. Els alumnes que no hagin lliurat un mínim del 70% dels problemes i/o
activitats obligatoris de la primera convocatòria hauran d'anar a la segona convocatòria, on hi haurà un examen escrit. La nota de teoria serà el 80% de la nota final. 
Avaluació de les pràctiques: Les sessions de pràctiques són d'assistència obligatòria i cada pràctica s'avalua pel seu obligatori informe final. Cal aprovar les pràctiques per aprovar l'assignatura. La nota de pràctiques és
el 20% de la nota final, i s'obté per la mitjana ponderada de les notes de les diferents pràctiques.
No hi ha segona convocatòria per a les pràctiques. 
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