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[GIFF06] SEGURTASUNA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa SISTEMA OPERATIBOAK, BANATUAK ETA
SAREAK

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2008 Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 6 Ordu/aste 3,72 Orduak guztira [!] 67 irakastordu + 82,97 irak. gabeko ordu = 
149,97 ordu guztira

IRAKASLEAK
 ARENAZA NUÑO, IGNACIO

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

KOMUNIKAZIO SAREAK I
KOMUNIKAZIO SAREAK II

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G2I304 - Segurtasun Eta Adimen Artifizialeko arazoei erantzuteko algoritmoak eta protokoloak aplikatzea pertsonen
integritatea bermatzeko

3,36

G2I307 - Enpresaren zerbitzu informatikoa kudeatzeko prozesuak diseinatzea, sozialki iraunkorra izango den negozio
estrategiarekin bat eginda

0,76

G2I310 - Arazo informatikoak autonomia maila handiarekin konpontzea, alternatibak proposatzea, konponbiderik egokiena
hautatu eta justifikatzea, taldean lan egitea, eginkizunak gidatzea eta irtenbideak komunikatzeaz

0,4

G2I301 - Hainbat kontzeptu, metodo, eredu eta software arkitektura aplikatzea aplikazio informatikoak aztertu, diseinatu eta
garatzeko, indarrean dauden kalitate ereduak eta estandarrak betez eta interes taldeei erantzunez.

0,84

G2I309 - Proiektu informatikoak planifikatu, antolatu eta zuzentzea, arazoak aurreikusiz eta bezeroekin eta proiektuaren
garapenen inplikatutako departamentu funtzionalekin harreman positiboak mantenduz

0,6

  
Guztira: 5,96

IKASTE-EMAITZAK

  RGI315  Aplikazioen analisi, diseinu, garapen, balidazio eta ziurtapenean segurtasun irizpideak aplikatzea

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 10 h. 4 h. 14 h.

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 3 h. 4 h. 7 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%60

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.

%40

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol puntuaren errepikapena.
Egindako praktiken inguruko defentsa pertsonala.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 13 h.
IG - Irak. gabekoak: 8 h.
OG - Orduak guztira: 21 h.

 

  RGI342  Azpiegituretako, sareetako eta Interneteko mehatxu informatiko eta urrakortasun nagusiak ezagutzea

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 14 h. 4 h. 18 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 6 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%60

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%20

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, %20

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol puntuaren errepikapena.
Oharrak:
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ordenagailuko praktikei eta laborategiko praktikei buruz.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 14 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 24 h.

 

  RGI343  Sistema eta sareetako egiaztapen, baimen eta sarbide kontrolerako teknologiak erabiltzea, eta egiaztapen, baimen eta
sarbide kontrolerako teknologien oinarrian dauden protokolo eta segurtasun aplikazio desberdinak aplikatzea

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 14 h. 2 h. 16 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 9 h. 14 h. 23 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 7 h. 7 h. 14 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 3 h. 4 h. 7 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%50

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%10

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.

%40

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol puntuaren errepikapena.
Egindako praktiken inguruko defentsa pertsonala.
POPBL-ko defentsa pertsonala.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 33 h.
IG - Irak. gabekoak: 27 h.
OG - Orduak guztira: 60 h.

 

  RGI374  Segurtasunaren kudeaketarekin lotutako prozesuak kudeatzea

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 5 h. 3 h. 8 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 1 h. 4 h. 5 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 1 h. 5 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
POPBL-an defentsak.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 7 h.
IG - Irak. gabekoak: 12 h.
OG - Orduak guztira: 19 h.

 

  RGI391  Arazoa nahiz premia aztertzen du, eta proiektuaren helburuak zehazteko, helburuon lorpena ebaluatzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 6,5 h. 6,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
POPBL-ko defentsa pertsonala.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 6,5 h.
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OG - Orduak guztira: 6,5 h.

 

  RGI392  Proiektua antolatzeko, rol eta funtzio tekniko garrantzitsuenak identifikatzen ditu, eta lortutako lankidetza maila
ebaluatzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4,33 h. 4,33 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
POPBL-an defentsak.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 4,33 h.
OG - Orduak guztira: 4,33 h.

 

  RGI393  Lantaldean ondo integratzen da, benetako testuinguruetan parte hartuz eta kolaboratuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4,33 h. 4,33 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 4,33 h.
OG - Orduak guztira: 4,33 h.

 

  RGI3011  Proposatutako soluzioaren euskarri gisa, denetariko informazio iturri fidagarriak erabiltzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2,15 h. 2,15 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 2,15 h.
OG - Orduak guztira: 2,15 h.

 

  RGI3012  Eskuratutako informazioa modu kritikoan aztertzen eta ebaluatzen du eta hortik abiatuz informazio propioa sortzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4,33 h. 4,33 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:
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trebetasunak eta jarrerak.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 4,33 h.
OG - Orduak guztira: 4,33 h.

 

  RGI3013  Benetako ingurune bateko arazoak ebazteko orduan, iniziatiba, autonomia eta gaitasun teknikoa duela erakusten du

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4,33 h. 4,33 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 4,33 h.
OG - Orduak guztira: 4,33 h.

 

EDUKIAK

1. Segurtasun informatikora sarrera.
2. Tresna kriptografikoak.

1. Enkriptazio simetrikoa eta asimetrikoa.
2. Algoritmo simetrikoak eta asimetrikoak.
3. Mezuen autentikazioa.
4. Hash funtzioak.

3. Erabiltzaileen autentikazioa.
1. Identifikazio metodo desberdinak.
2. Identifikazio algoritmoak.

4. Sarrera kontrolak.
1. Sistema eragileen sarrera kontrolak eta baimenak.

5. Intrusio detekzioa.
1. Erasotzaile motak.
2. Eraso motak.
3. IDS mota desberdinak eta funtzionamedua.

6. Malware.
1. Malware mota desberdinak.
2. Malware-aren funtzionatzeko era desberdinak.
3. Eraso mota desberdinak.

7. Firewall-ak
1. Firewall motak.
2. Funtzionamendua.
3. VPN-ak.

8. Software segurtasuna.
1. Eraso mota desberdinak.
2. Ahuleziak.

9. Segurtasun fisikoa.
10. Segurtasunarekin lotutako legeak eta gestioa.

1. LOPD.
2. Aspektu legal eta etikoak.
3. Segurtasun planak eta prozedurak.
4. Segurtasun auditoriak.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Mondragon Unibertsitateko material propia.
Bibliografia

Computer security : principles and practice. William Stallings, Lawrie
Brown. Editor: Pearson Prentice Hall. 2008. ISBN 0-13-600424-5
Network security essentials: applications and standards. William
Stallings. Editor: Prentice Hall. 2007. ISBN 0-13-238033-1
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