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Informació general de l'assignatura

Denominació SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS

Codi 103061

Semestre d'impartició 2n Quadrimestre 2N Cicle Informàtica i Màster

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Horari de tutoria/lloc Carles Mateu - Despatx 3.23 (horari lliure, concertar per correu electrònic). 
Ramon Béjar - Despatx 3.23 (horari lliure, concertar per correu electrònic).

Departament/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Modalitat Presencial

Idioma/es d'impartició Carles Mateu - Català / Anglés (materials) 

Grau/Màster Màster en Enginyeria Informàtica

Distribució de crèdits Carles Mateu Piñol 3 
Ramon Bejar Torres 3

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

carlesm@diei.udl.cat 
ramon@diei.udl.cat
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Professor/a (s/es)
Carles Mateu Piñol Ramon Bejar Torres

Objectius acadèmics de l'assignatura

Competències estratègiques de la UdL

Domini d'una llengua estrangera.

Objectius:

Sap preparar una presentació oral curta en anglès sobre un tema relacionat amb la seguretat
Sap treballar amb diferents fonts d'iinformació en anglès

 

Domini de les TIC.

Objectius:

Sap preparar treballs amb diferents eines de preparació de documents digitals

Competències transversals de la titulació

Capacitat de concebre, dissenyar i implementar projectes i / o aportar solucions noves, utilitzant eines
pròpies de l'enginyeria

Objectius:

Dissenyar una proposta de model de seguretat integral per un escenari de xarxa/servidors.

 

Competències específiques de la titulació

Capacitat per dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de
seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.

Objectius

Dissenyar una proposta de model de seguretat integral per un escenari de xarxa/servidors.

 

 

Competències significatives

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

UdL2. Domini d'una llengua estrangera.

UdL3. Domini de les TIC.

Competències transversals de la titulació

EPS4. Capacitat de concebre, dissenyar i implementar projectes i/o aportar solucions noves, utilitzant eines
pròpies de l'enginyeria.

Competències específiques de la titulació
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MII7. Capacitat per dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de
seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Seguretat en xarxes

2. Seguretat en servidors

3. Anàlisi forense i auditoria

4. Disseny de polítiques i plans de seguretat

5. Anàlisis de riscos.

6. Aspectes legals de la seguretat informàtica.

Eixos metodològics de l'assignatura

Hi haurà tres tipus d'activitats:

1) Classes magistrals.

2) Classes de laboratori.

3) Treball autònom fora de classe.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana Contingut

1 Introducció

2 Seguretat en servidors

3 Seguretat en servidors

4 Seguretat en xarxes

5 Seguretat en xarxes

6 Auditoria i anàlisi forense

7 Auditoria i anàlisi forense

8 Seguretat Wifi

9 Gestió de la seguretat amb plans de seguretat

10 Gestió de la seguretat segons ISO27001

11 ISO27001 y ISO27002

12 Anàlisi de riscos - modelització de valoració de actius

13 Anàlisi de riscos - modelització de valoració de amenaces

14 Anàlisi de riscos - aspectes legals

Sistema d'avaluació
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Tres treballs individuals:
(35% A1, 35% A2, 30% A3)

A1: Discussió sobre un paper en el Campus Virtual.
A2: Anàlisi de seguretat de servidors.
A3: Anàlisi de riscos

Bibliografia i recursos d'informació

Tot el material d'aprenentatge per aquesta part serà proporcionat durant el curs en forma de transparències, apunts
i manuals dels diferents programes que s'utilitzaran.
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