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Objectius

Els objectius que assolireu amb l’estudi dels materials d’aquesta assignatura

són els següents:

1. Conèixer què és un sistema de tallafocs, quin és el seu sistema de funciona-

ment i com es pot utilitzar per a dotar de seguretat una xarxa informàtica.

2. Comprendre les diferents tècniques que es poden utilitzar per a detectar

intrusos en un sistema informàtic i saber com es poden implementar.

3. Entendre els problemes de seguretat i els atacs a xarxes WLAN i coneixer-ne

els mecanismes que permeten minimitzar-los.

4. Identificar els problemes de seguretat que sorgeixen en entorns de xarxes

sense fils d’abast personal (WPAN) i veure els diferents mecanismes de se-

guretat que proporcionen diferents tecnologies (RFID, Bluetooth i ZigBee).

5. Conèixer com afecten diferents atacs les propietats de confidencialitat de

la informació i autenticitat dels serveis de veu sobre IP i de missatgeria

instantània.

6. Entendre els problemes de seguretat i algunes possibles solucions de les xar-

xes emergents, especialment xarxes ad hoc, de sensors, i xarxes tolerants a

retards.
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Mòdul 2

Sistemes de detecció d’intrusos en xarxa

Joaquín García Alfaro

1. Detecció d’intrusos en xarxa

2. Detecció d’intrusos en xarxa amb Snort

3. Gestió d’esdeveniments, alertes i incidents

Mòdul 3

Seguretat en xarxes WLAN

Xavier Perramon Tornil

1. Conceptes bàsics de xarxes Wi-Fi

2. Mètodes d’autenticació de les estacions Wi-Fi

3. Protecció de trames amb WEP

4. Vulnerabilitats del protocol WEP

5. Solucions a les vulnerabilitats WEP
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1. RFID
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Seguretat en serveis de veu sobre IP i missatgeria instantània
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1. Serveis de comunicació síncrona

2. Denegació i degradació del servei

3. Problemes de seguretat en la comunicació

4. Eines per a comunicacions segures
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Mòdul 6

Xarxes emergents. MANET, WSN, DTN

Helena Rifà Pous, Sergi Robles Martínez i Joan Borrell Viader

1. Xarxes emergents

2. Xarxes ad hoc

3. Xarxes de sensors

4. Protocols tolerants a retards i a interrupcions

5. Problemes de seguretat en protocols DTN
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