Master i it

Netværkssikkerhed

– Beskyt dit netværk mod fejl og cyberkriminalitet
For at kunne beskytte en virksomheds netværk mod angreb er det nødvendigt at kunne forstå og
identificere de trusler, der kan være mod netværket. Denne fagpakke i Netværkssikkerhed tilbyder
viden om, hvordan overvågning af netværksaktivitet og -trafik kan bruges til at opdage unormal
aktivitet, så fejl og angreb kan detekteres. Målet er at beskytte virksomhedens it-systemer og data
ved at forebygge angreb og inddæmme dem, når de alligevel sker.
Udbytte
Fagpakken Netværkssikkerhed kombinerer teori og praksis,
så du bliver i stand til at forstå, analysere og løse konkrete
problemstillinger inden for netværkssikkerhed. Du lærer bl.a.
teorier, teknologier og metoder inden for internetarkitektur,
netværksbaserede sikkerhedstrusler, sikkerhedsprotokoller
og trådløs sikkerhed samt sikkerhedsudfordringer ved opsæt-

ning af netværk. I praksis lærer du bl.a. at forstå og anvende
teknikker til netværksovervågning, at indsamle og analysere
netværkstrafik og at konfigurere og operere sikrede testmiljøer.
Du kommer bl.a. til at arbejde med botnets, informationstyveri,
man-in-the-middle angreb og DDoS-angreb.

“Det var et rigtigt interessant forløb, hvor der var plads til både
fordybelse, hands on og faglige diskussioner. Det var blandt andet
meget lærerigt at diskutere, hvad symptomerne er på hacking, og
hvor meget der skal til, før man har en alvorlig situation. Efter jeg
har taget fagpakken, føler jeg mig bedre rustet til at rådgive vores
kunder og svare på spørgsmål af it-sikkerhedsmæssig karakter.”

JES HVOLDAL NIELSEN
Focus Advisor Security and
SAP Leonardo Machine Learning ved SAP Danmark
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Netværkssikkerhed

Målgruppe
Personer med en teknisk baggrund, der arbejder med netværk, netværksbaserede systemer eller it-sikkerhed generelt.
Desuden systemadministratorer, it-sikkerhedsansvarlige,
it-sikkerhedskonsulenter og it-revisorer eller systemdesignere,
systemudviklere m.v.
Adgangskrav
Diplomuddannelse i softwarekonstruktion, bacheloruddannelse
i datalogi, ikt-ingeniør eller tilsvarende samt efterfølgende to års
relevant erhvervserfaring. Har du ikke en af de adgangsgivende
uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurde
ring.
Fagansvarlig
Jens Myrup Pedersen, lektor ved Institut for Elektroniske
Systemer, Aalborg Universitet.
Undervisere
Jens Myrup Pedersen
Thomas Kobber Panum

Tatiana Kozlova Madsen
Kaspar Hageman

Underviserne på fagpakken forsker bl.a. i cybersikkerhed, overvågning, indsamling og analyse af netværkstrafikdata, malware
detektion på baggrund af trafikdata, analyse af DNS trafik og
maskinlæringsteknikker.

Periode
01.04.19 – 31.12.19
Datoer for undervisning
Se www.master-it-vest.dk
Pris
18.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur samt evt. ophold og
forplejning i forbindelse med seminarer.
Deltagerantal
Fagpakken gennemføres ved et tilstrækkeligt antal deltagere.
Max deltagerantal: 25.
Sprog
Dansk eller engelsk
Udbyder og undervisningssted
Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer
Fredrik Bajers Vej 7A, 9220 Aalborg Øst
Ansøgningsfrist
1. februar 2019. Efter ansøgningsfristen er du velkommen
til at kontakte universitetet og høre nærmere om eventuelle
ledige pladser.
Kontakt
Praktiske spørgsmål
Studiesekretær Lene Even
E-mail: even@cs.aau.dk
Telefon: 9940 8853

Faglige spørgsmål
Lektor Jens Myrup Pedersen
E-mail: jens@es.aau.dk
Telefon: 9940 8771

Master i it
Netværkssikkerhed er en selvstændig fagpakke på
Masteruddannelsen i it, linjen i softwarekonstruktion. Den kan
gennemføres som et enkeltstående forløb, eller du kan lade
den indgå i en fuld uddannelse til Master i it.

Læs mere på www.master-it-vest.dk
Scan og læs om fagpakken.

Udarbejdet september 2018. Ret til ændringer forbeholdes.

Indhold
Fagpakken Netværkssikkerhed er bygget op af tre enkeltfag:
●	Grundlæggende netværkssikkerhed giver en omfattende
introduktion til netværksovervågning og netværkssikkerhed,
så du får en god teoretisk ballast i forhold til at forstå og
analysere forskellige typer angreb.
●	Trafikanalyse og netværkssikkerhed går i dybden med
indsamling og analyse af netværkstrafik og inkluderer
både praktiske og teoretiske aspekter.
●	Hacker Space giver dig mulighed for i praksis at afprøve
både angrebs- og forsvarsstrategier i et kontrolleret
miljø samt efterfølgende at analysere og evaluere på de
opsamlede data.
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