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Statutul
Baze de date în Internet ºi comerþ electronic
2
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Sisteme distribuite în Internet ºi Intranet
2
2+2+0

obligatorie

Titularii de disciplinã
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Familiarizarea studenþilor masteranzi cu criptografia ºi cu modlele matematice utilizate în criptografie.Insuºirea aspectelor practice legate de protocoalele de securitate utilizate în Internet. Rolul administratorilor în securizarea reþelelor. Virusi ºi antiviruºi. Aspecte metodologice, moral-etice ºi juridice privind securitatea în Internet.
Conþinutul
1.	Probleme generale privind protecþia ºi securitatea datelor; fixarea terminologiei, tratarea specificitãþii securitãþii în context Internet.
2.	Aspecte metodologice, moral-etice ºi juridice ale securitãþii în Internet.
3.	Concepte ºi modele aritmetico-logice utilizate în tehnicile criptografice: operaþii booleene, elemente de teoria numerelor, aritmeticã modularã.
4.	Criptografie cu cheie secretã. Detalierea tehnicilor de criptografie simetricã: DES (Data Encription Standard), algoritmi de substituþie, tehnica one-time-pad.
5.	Criptografie cu chei publice. Descrierea metodelor RSA (Rivest-Shamir-Aldeman) ºi ElGamal.
6.	Criptare folosind curbele eliptice 
7.	Funcþii de dispersie (hash) utilizate în criprografie. Descrierea metodelor MD5 (Message Digest) ºi SHA (Secure Hash Alghorithm).
8.	Semnãturi digitale.
9.	Protocoale de autentificare: Diffie-Helman, Notari electronici, sisteme de încredere
10.	Protocolul ºi sistemul Kerberos.
11.	Securitate în cadrul protocolului TCP/IP: structura ºi funcþiile unui firewall.
12.	Protocoale la nivel de aplicaþie ºi aplicaþii securizate: SSH, sftp, https, ssl.
13.	Viruºi: anatomie, clasificãri, funcþionalitãþi; protecþia antivirus.
14.	Slãbiciuni ºi calitãþi legate de implementarea ºi de utilizarea practicã a protocoalelor de securitate.
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Evaluare
Redactarea unui referat pe o temã de securitate, elaborarea unui proiect care sã utilizeze  / demonstreze facilitãþi de securitate, examen scris la finele semestrului. Nota este obþinutã ca medie între:
- 	nota de la lucrarea scrisã 50%;
- 	nota la proiect 25%;
- 	nota pentru referat 25%.


