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Számonkérés módja (s,v,f):
vizsga
A tananyag
Oktatási cél: Az információ fogalomköre, továbbítása és tárolása és ezek során az információt fenyegető sérülések, támadások, valamint betekintés az információ-védelem módszereibe.
A hallgatók gyakorlati felkészítése e problémakör identifikációjára és a még kezelhető módszerek elsajátítására önálló feladat-megoldásokkal és labor gyakorlatokkal. Áttekintés a leginkább elterjedt alkalmazásokról.
Cél a gyakorlati módszerek elméleti alapjainak a megtanítása is.
Előadások
Óraszám
1. hét
02. 11.
Az információ és fogalomköre. Mértéke, releváns tartalma, továbbításának alapmódszerei, a kódolás céljai és alkalmazása. A tömörítés.
2

2. hét
02. 18.
Információ-rejtés zajban és képekben. Az elektronikus vízjel.
2*
3. hét
02. 25.
A biztonságos információcsere négy alapfeltétele. Röviden a protokollokról.
2
4. hét
03.04.
A titkosítás általában. A One-Time-Pad. A folyam-titkosítás és a blokk rendszerű. A feltörés elleni védelem általános feltételei. A rosszindulatú támadások céljai, típusai, ártalmasságuk és kivédésük lehetőségei. Az ábécé és a kulcstér jelentősége. 
2
5. és 6. hét
03.11.  és 03.18.
A leképezési modell, a transzformációk. 
A titkosítás legelemibb elvei és módszerei. Az egy- és a több-ábécés rendszerek. Az első három kriptogeneráció.
4
7. és 8. hét
03.25. és 04.01.
A 4. generációs, iterációs kriptorendszerek és a blokkos titkosítás.
A DES, mint alapmodell. A Feistel rendszerek. Az IDEA és az AES. A feltörések nehezítése. A nyers erővel való támadás. A nemlinearitások bevezetése. A blokkos titkosítás üzemmódjai. A láncolás.
4
9. és 10. hét
04.08. és 04.15.
A nyíltkulcsú (5.generációs) kriptorendszerek.
Az egyirányú függvények elve. Az RSA. A Knapsack, a diszkrét log és az elliptikus rendszerekről vázlatosan.
4
12. hét
04. 29.
A Diffie-Hellman kulcs csere algoritmus. A hibrid rendszerek.
2*
13. hét
05. 06.
Az autentikáció, a bizalmasság (Privacy), és a letagadhatatlanság.
Az elektronikus aláírás. A hitelesítés-szolgáltató. 
A „Hash”(ujjlenyomat) és egy minta-protokoll. Szabványok.
2
14. hét
05. 13.
Egy összetett szolgáltató rendszer és a protokollok
2*

Összesen:
26 ó.e.a.
Pótlás egyeztetett időpontban:
Írásbeli teszt és feladat-megoldás kb. 90 percben az aláírásért.




Hét
Laboratóriumi gyakorlatok
Óraszám
1.
Az informatikai biztonság fontossága, társadalmi beágyazottsága.  Az információbiztonsági alapfogalmak, alapelvek, ökölszabályok.
2
2.
Bizalmasság, Sértetlenség, Rendelkezésre állás = Confidentiality,Integrity, Availability (CIA). A CIA és a védelmi kontrollok. 
2
3.
Információbiztonsági szerepek, szervezeti feltételrendszer. Kölcsönösen egymást kizáró szerepek. Kockázatértékelés, kockázatkezelés. Példák.  
2
4.
Az üzletmenet folytonosság alapjai. Alapfogalmak. Az üzletmenet folytonossági -, katasztrófa elhárítási-, helyreállítási terve.  PDCA elv (Plan-Do-Check-Act ciklusok). ISMS (Information Security Management System) kialakítása, működtetése.
2
5.
Szabvány alapú információbiztonság (ITIL,COBIT,ISO 27000). Nemzetközi követelmény-rendszer (HIPPA, PCI DSS, GLBA, BÁZEL II-III, SOX/SOA). 
2
6.
Zárthelyi dolgozat. Social Engineering – emberi sebezhetőség.
2
7.
Fenyegetettségek, a védelem feladata, eszközei.  A leggyengébb láncszem, különféle szerepek. Fizikai biztonság kialakítása, szervezete. Azonosítási technikák, elektronikus dokumentumok védelme.
2
8.
Kriptográfia (ismétlés), kriptogenerációk. Nyílt szövegek titkosítása. Történelmi áttekintés: kódolási technikák. A kriptográfia alapvető szolgáltatásai. Titkosító kulcsok, algoritmusok.
2
9.
Harmadik generációs módszerek (A XX. század elejétől a XX. század második feléig). Elektromechanikus módszerek (Enigma, Purple). Több ABC használata, Navaho kódolás.
2
10.
Kriptográfiai protokollok. Matematikai alapok. Alkalmazott transzformációk, Stream cipher, kulcsfolyam, keverések. Példák.
2
11.
Rektori szünet.
0
12.
Elektronikus levelek. Felépítésük, kézbesítésük, kockázatok. SSH/SSL alkalmazása. Elektronikus titkosítások.
2
13.
Zárthelyi dolgozat. Elektronikus titkosítások.
2
14.
Gyakorlati pótlás, javítás.
2
Félévközi követelmények
AZ ELŐADÁSOK ÉS LABOROK LÁTOGATÁSA KÖTELEZŐ!
Előadások:
Nagy zárthelyi nincs betervezve, de bármelyik előadás-óra elején sor kerülhet az aktuális anyagból egy-egy  10-20 perces írásbeli tesztre
Minden feladatot pontrendszerben értékelünk. A félévközi kötelező feladatok és tesztek összértéke 100%. Az opcionális feladatok pontszáma ehhez hozzáadódik. A kötelező feladatok között nem fordulhat elő 0%-os. 
Igazolt hiányzás esetén lesz pótlási lehetőség. Témája a teljes félévi anyag.
Minden összesített értékelésnél (a vizsgán is) minimum 35%-os eredmény kell az elégséges szint eléréséhez.
Pótlás: egyeztetett külön időpontban írásbeli teszt és feladat-megoldás kb. 90 percben az előadások anyagából. Opcionális (nem kötelező) feladatok megoldásával, esszé-írással javíthat a félévközi eredményén, ha azt a szorgalmi időszak végéig beadja.

Laboratóriumi gyakorlatok:
6. és 13. héten laboratóriumi zárthelyi dolgozat. A laboratóriumi gyakorlatok eredményes elvégzésének feltétele mindkét laboratóriumi zárthelyi dolgozat legalább 50%-os eredménye.
A pótlás módja:
Írásbeli az előadások és laborok anyagából. Lásd mint fent!
Aláírás feltétele:
Ha az előadásokkal kapcsolatos számonkérés félévközi eredménye (vagy a pótlása) nem éri el a 35%-ot, vagy a laboratóriumi zárthelyik (vagy a pótlásuk) eredménye nem éri el az 50%-ot, akkor a hallgató vizsgára nem bocsájtható.
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb): 
Írásbeli, 35 % az elégséges szint, szóbeli javítás minimum 25%-os írásbeli esetén lehetséges és csak indokolt esetekben.
Kötelező irodalom
Kötelező: Az egyetem e-learning rendszerébe (folyamatosan) e tárgyhoz feltöltött valamennyi elektronikus tananyag (mind az előadások prezentációi, mind az elektronikus jegyzetek) rendszeres, előadásról-előadásra való figyelése, elolvasása és megtanulása.
Kötelező: Az egyetem e-learning rendszerébe (folyamatosan) e tárgyhoz feltöltött valamennyi házi feladat megoldása és hallgatói feltöltése a megadott határidőig ugyanebbe az e-learning rendszerbe. Kései feltöltés esetén a pontszám csökken.
Ajánlott irodalom
Virasztó Tamás: Titkosítás és adatrejtés, NetAcademia Kft. 2004t, ISBN 963 214 253 5
Dr. Berta István Zsolt: Nagy e-szignó könyv, Microsec Kft. 2011,  ISBN 978 963 08 1168  2           (Ez a könyv és egyes részei is internetről is letölthetők.)  
Niels Ferguson & Bruce Schneier:  Practical Cryptography, Wiley Publishing Inc. 2003. 
ISBN 0-471-22357-3 (Paperback)  NAGYON JÓ!
Nagy Sándor: Elektronikus leveleink védelme, Computerbooks, 2005
Himansu Dwivedi: SSH a gyakorlatban,Kiskapu, 2004
Tom Thomas: Hálózati biztonság, Panem Kft. 2005
Buttyán Levente-Vajda István :Kriptográfia és alkalmazásai, Typotex Kiadó, 2004
Opcionális szakirodalmat és linkeket találhat e tárgy e-learning webkikötőjén is.


Székesfehérvár, 2014. február 1.	…………………………….…..……………………….
 	Dr. Tóth Mihály                     Lukács Balázs



