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Pré-requisitos (se aplicável):
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Faculta os conhecimentos elementares sobre criptografia e criptanálise do ponto de vista matemático, que permitem aos aluno
desenvolver algoritmos criptográficos e efectuar ataques criptanalíticos recorrendo a programas de computador. As
competências a desenvolver são:
1. Compreender a evolução da criptografia e da criptanálise;
2. Compreender as várias técnicas criptográficas e a sua aplicação;
3. Desenvolver algoritmos criptográficos e criptanalíticos e programa-los de forma eficiente.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Introdução à criptografia e à criptanálise
1.1 Serviços de segurança
1.2 Conceitos essenciais
1.3 Força bruta e criptanálise
2. Criptografia clássica
2.1 Técnicas de substituição
2.2 Técnicas de transposição
2.3 Criptanálise
3. Abordagem à criptografia na segunda grande guerra
4. Criptografia moderna
4.1 Teoria matemática das comunicações
5.Cifras por blocos
5.1 Modos de operação
5.2 Arqitectura de Feistel
5.3 DES e AES e outras cifras
5.4 Criptanálise
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6.Cifras por fluxo de chaves
6.1 LFSRs, RC4 e cifras caóticas
6.2 Criptanálise
7. Funções de mistura, códigos de autenticação de mensagens e assinatura digital
7.1 Aplicações e requisitos de segurança
7.2 SHA e outros algoritmos
7.3 Algoritmos MAC
7.4 Assinatura digital
7.5 Criptanálise
8. Abordagem à teoria dos números
9. Criptografia de chaves públicas
9.1 RSA
9.3Diffie-Hellman
9.2 Curvas elípticas
9.3 Criptanálise
10. Gestão e distribuição de chaves
11. Programação com números grandes
11.1 GNU Multiple precision arithmetic library
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Os objectivos da unidade curricular dividem-se em duas áreas: os conhecimentos elementares sobre criptografia e criptanálise
do ponto de vista matemático; desenvolver algoritmos criptográficos e efectuar ataques criptanalíticos recorrendo a programas
de computador. Os conteúdos programáticos reflectem ambos objectivos, pois é abordado um conjunto significativo de tópicos
criptográficos desde a sua origem até à actualidade, sendo para cada um deles apresentada a perspectiva criptanalítica. São
ainda abordados diversos aspectos puramente matemáticos, considerados essenciais à compreensão de alguns dos tópicos
criptográficos. A componente de programação assume que os alunos possuem conhecimentos de programação e é utilizada a
biblioteca de código aberto GMP - GNU Multiple precision arithmetic library como suporte à programação com números
grandes.
MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
1.Aulas teórico-práticas, que incluem a exposição da matéria e o seu debate com os alunos, a análise de casos de estudo do
mundo real, demonstrações pelo professor e a realização de exercícios práticos.
2. Aulas laboratoriais, que incluem a experimentação de exemplos e a realização de fichas de trabalho laboratorial.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
Os objectivos da unidade curricular dividem-se em duas áreas: conhecimentos elementares sobre criptografia e criptanálise do
ponto de vista matemático; o desenvolvimento de algoritmos criptográficos e de ataques criptanalíticos recorrendo a programas
de computador. A metodologia de ensino adoptada divide-se em dois tipos de aulas: aulas teorico-práticas focadas na
concretização do objectivo relativo aos conhecimentos elementares sobre criptografia e criptanálise do ponto de vista
matemático; aulas laboratoriais focadas na concretização do objectivo relativo ao desenvolvimento de algoritmos criptográficos
e de ataques criptanalíticos recorrendo a programas de computador. O número de aulas total divide-se igualmente por aulas
teorico-práticas e laboratoriais, reflectindo a importância atribuída à componente prática e profissional do Mestrado.
A avaliação divide-se em duas partes com igual peso na nota final, sendo uma de cariz laboratorial e outra de cariz teórico,
focando desta forma os dois objectivos da UC.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação inclui uma frequência com um peso de 50% na nota final e um trabalho de grupo de pesquisa e desenvolvimento
com um peso de 50% na nota final.
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
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Education, 2016.
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[3] Bruce Schneier, "Applied Cryptography", 2nd Edition, ISBN: 0471117099, Wiley, 1996.
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