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Guia docent
330120 - SSCI - Seguretat i  Secret en la Codificació de la
Informació

Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Unitat que imparteix: 749 - MAT - Departament de Matemàtiques.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES TIC (Pla 2010). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: MONTSERRAT ALSINA AUBACH

Altres: ENRIC VENTURA CAPELL

CAPACITATS PRÈVIES

L'assignatura és adequada per complementar els estudis en qualsevol grau industrial o de ITIC, però està especialment indicada en
aquells relacionats amb sistemes electrònics o digitals. No utilitza matemàtiques avançades, només requereix uns coneixements
d'aritmètica i àlgebra lineal, que es revisaran i ampliaran en el tema 2.
Cal que es disposi d'un nivell de comprensió oral i escrita de l'anglès que no interfereixi negativament en la intercomunicació a l'aula.
No es requereixen coneixements tècnics de sistemes de transmissió.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar la codificació de la informació per garantir la seguretat i el secret en els processos de
transmissió.

Transversals:
2. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit
i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de quatre hores de classe presencial a l'aula on es combinen la teoria i els problemes amb activitats més
aplicades (resolució d'exercicis, discussió de casos pràctics,...), convidant als estudiants a una participació activa.

S'utilitzarà l'anglès com a llengua vehicular a l'aula, integrant-la en la metodologia docent. Així: s'impartiran classes magistrals,
classes de problemes en anglès, es consultaran recursos d'informació recomanats en anglès, i es redactaran entregables (exercicis,
problemes, suport escrit de presentacions, etc) en anglès.

Existeix la possibilitat,  però no l'obligació,  de programar algoritmes. En aquest cas,  l'alumnat podrà utilitzar el  llenguatge de
programació que li sigui més còmode.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura l'alumnat ha de ser capaç de:

- Comprendre els principis actuals bàsics de la transmissió d'informació i la necessitat de la codificació.

- Utilitzar eines d'aritmètica modular.

-  Enumerar  i  descriure  els  principals  mètodes  criptogràfics  per  protegir  la  informació  i  aconseguir  confidencialitat,  integritat,
autenticitat i no repudiació.

- Enumerar i descriure els principals codis detectors i correctos d'errors.

- Elaborar programes que implementin alguns mètodes per codificar i descodificar.

Pel que fa a la competència genèrica en 3a llengua, en acabar l'assignatura a l'alumnat se li hauran donat recursos per a ser capaç
de:

- Conéixer terminologia tècnico-científica relativa al contingut de l'assignatura en anglès.
- Llegir i comprendre textos en anglès i material audio relacionats amb el contingut de l'assignatura.
- Resoldre problemes i exercicis en anglès.
- Produir textos tècnics i explicar en anglès continguts relacionats amb l'assignatura.
- Utilitzar l'anglès en la intercomunicació a l'aula, en activitats escrites i/o orals.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 30,0 20.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Títol del contingut 1: INTRODUCCIÓ A LA TEORIA DE LA INFORMACIÓ

Descripció:
Problema del soroll i la privacitat en els canals de transmissió de la informació. Exemples i vocabulari bàsic.

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 12h

Títol del contingut 2: EINES D'ARITMÈTICA MODULAR

Descripció:
Definicions i conceptes bàsics. Resultats fonamentals d'utilitat en la teoria de codis i la criptografia.

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 12h
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Títol del contingut 3: TEORIA DE CODIS

Descripció:
Introducció a la teoria de codis detectors i correctors. Codis de bloc i codis aritmètics. Codis lineals i codis perfectes. Codis de
Hamming. Altres codis i aplicacions.

Dedicació: 60h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup mitjà/Pràctiques: 12h
Aprenentatge autònom: 36h

Títol del contingut 4: CRIPTOGRAFIA

Descripció:
Principis bàsics de la criptografia i el criptoanàlisi. Criptosistemes de clau privada. Criptosistemes de clau pública.

Dedicació: 50h
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 10h
Aprenentatge autònom: 30h

ACTIVITATS

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 1: PROVA D'AVALUACIÓ CONTÍNUA (CONTINGUTS 1-2)

Descripció:
Prova individual amb una part dels conceptes teòrics de l'assignatura, resolució d'exercicis i problemes relacionats amb els
objectius de l'aprenentatge.

Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'alumnat ha de ser capaç de:
Conèixer, comprendre i utilitzar el principis bàsics de la teoria de la informació i l'aritmètica modular.

Material:
Enunciats, taules i calculadora.

Lliurament:
La prova resolta es lliura al professor.
La seva qualificació es denota A1 i representa un 20% de la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 4h 30m
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TÍTOL DE L'ACTIVITAT 2: PROVA D'AVALUACIÓ CONTÍNUA (CONTINGUT 3)

Descripció:
Prova individual amb una part dels conceptes teòrics de l'assignatura, resolució d'exercicis i problemes relacionats amb els
objectius de l'aprenentatge.

Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'alumnat ha de ser capaç de:
Conèixer i comprendre el funcionament dels codis detectors i correctors d'errors.

Material:
Enunciats, taules i calculadora.

Lliurament:
La prova resolta es lliura al professor.
La seva qualificació es denota A2 i representa un 20% de la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 4h 30m

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 3: PROVA D'AVALUACIÓ CONTÍNUA (CONTINGUT 4)

Descripció:
Prova individual amb una part dels conceptes teòrics de l'assignatura, resolució d'exercicis i problemes relacionats amb els
objectius de l'aprenentatge.

Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Conèixer i comprendre el funcionament dels criptosistemes per xifrar i desxifrar.

Material:
Enunciats, taules i calculadora.

Lliurament:
La prova resolta es lliura al professor.
La seva qualificació es denota A3 i representa un 20% de la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 4h 30m
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TÍTOL DE L'ACTIVITAT 4: TREBALL DE RECERCA (CONTINGUT 1, 2, 3 I 4)

Descripció:
Individualment o per parelles, fora de l'aula, caldrà realitzar un petit treball de recerca sobre un contingut relacionat amb
l'assignatura. S'entregarà una memòria escrita i es farà una presentació oral del treball.

Objectius específics:
Recerca de la informació, comunicació oral, tercera llengua.

Material:
Bibliografia i internet.

Lliurament:
Comunicació oral a classe amb suport multimèdia.
La seva qualificació es denota A4 i representa un 40% de la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 16h

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 5: PROVA FINAL (CONTINGUT 1, 2, 3 I 4)

Descripció:
Prova individual que mostri l'assoliment global dels conceptes de l'assignatura.

Objectius específics:
Avaluar l'assoliment general dels objectius dels continguts 1, 2 3 i 4.

Lliurament:
La prova o treball es lliura al professor.
La seva qualificació es denota A5 i representa un 60% de la qualificació final de l'assignatura.

Dedicació: 15h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 12h

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 6: PROVA DE REAVALUACIÓ (CONTINGUT 1, 2, 3 I 4)

Descripció:
Prova individual que mostri l'assoliment global dels conceptes de l'assignatura.
Només la poden realitzar els alumnes que hagin obtingut la qualificació de 'suspens' en el període ordinari d'avaluació. No la
poden realitzar aquell alumnes que tinguin un 'no presentat' o hagin aprovat l'assignatura en el període ordinari d'avaluació.

Objectius específics:
Reavaluar l'assoliment general dels objectius dels continguts 1, 2, 3 i 4.

Lliurament:
La prova o treball es lliura al professor.
La seva qualificació es denota A6 i es té en compte en el procés de reavaluació.
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Activitat 1 : A1= 20% de la nota de l'assignatura
Activitat 2 : A2= 20% de la nota de l'assignatura
Activitat 3 : A3= 20% de la nota de l'assignatura
Activitat 4 : A4= 40% de la nota de l'assignatura
Activitat 5 : A5= 60% de la nota de l'assignatura
Si un alumne no realitza alguna de les activitats, la seva qualificació en aquesta activitat serà 0.

L'alumat té opció a millorar la qualificació de les activitats (Activitat 1 ,2 i 3) realitzant l'activitat 5.

La nota final serà: NF= Max (0.2 A1 + 0.2 A2 + 0.2 A3 , 0.6A5) + 0.4 A4

L'avaluació del nivell assolit de la competència genèrica en tercera llengua s'efecturarà seguint el criteri dels tres nivells que indiquen
les graelles de mesura, A (ben assolit), B (assolit), C (no assolit), en consonància amb els criteris d'avaluació que s'aprovin a l'EPSEM.

Procés de reavaluació:

L' alumnat que hagi obtingut la qualificació de 'suspens' en el període ordinari d'avaluació pot accedir al procés de reavaluació,
realitzant l'activitat 6. No poden accedir-hi aquells alumnes que tinguin un 'no presentat' o hagin aprovat l'assignatura en el període
ordinari d'avaluació.

La nota final reavaluada de l'assignatura no pot superar el 5 i es calcula:

NFR= mínim { 5 , 0.4 A4 + 0.6 A6}
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