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WYKŁAD 
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Postępujący rozwój usług informatycznych realizowanych w drodze łączności elektronicznej 

powoduje koniczność zbudowania całej infrastruktury związanej z zapewnieniem 

bezpieczeństwa tego typu aktywności. Podstawowym celem tego wykładu jest prezentacja 

elementarnych pojęć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom 

nowoczesnych usług elektronicznych a  także przedstawienie podstawowych technik 

(algorytmy, protokoły) stosowanych w rożnego rodzaju strukturach teleinformatycznych 

takich jak: telefonia komórkowa, sieci komputerowe etc. Przedstawiono tez podstawowe 

pojęcia związane związana z globalna infrastruktura bezpieczeństwa jak np. Urzędy 

Certyfikacji. 

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów opartych o przygotowane prezentacje 

multimedialne. Największy nacisk jest położony na ilustratywność i poglądowość 

przekazywanych treści co uzyskuje się poprzez staranny dobór przykładów ,komputerowych 

animacji a także demonstracje działania komputerowych adaptacji przedstawianych na 

wykładzie algorytmów i protokołów kryptograficznych. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie wykładu nastąpi na podstawie przeprowadzonego testu. Warunkiem zaliczenia jest 

poprawna odpowiedź na co najmniej 50 % pytań testowych. 

 

Treści programowe:  

1. Wstęp. Potrzeba ochrony danych i zagrożenia postępującej wirtualizacji życia. 

Podstawowe pojęcia: uwierzytelnianie, poufność, integralność i dostępność. 

2. Wprowadzenie do nowoczesnej kryptografii. Skramblowanie: analogowe, 

częstotliwości. Szyfrowanie cyfrowe: strumieniowe i blokowe. Algorytmy szyfrujące. 

Algorytmy symetryczne i algorytmy asymetryczne.  Algorytmy podpisu cyfrowego. 



Algorytmy uzgadniania i wymiany kluczy. Kody uwierzytelniania wiadomości. Ataki 

na stosowane techniki szyfrowania: ocena odporności. 

3. Infrastruktura ochrony informacji. Generowanie kluczy szyfrujących. 

Przechowywanie kluczy szyfrujących. Dystrybucja kluczy szyfrujących. 

4. Systemy ochrony w telefonicznej komunikacji. Techniki sieciowe i ich zagrożenia. 

Chroniona łączność telefoniczna. Łączność satelitarna. Elementy bezpieczeństwa 

sprzętowego. Funkcje i architektura systemów ochrony telefonii stacjonarnej. 

Zarządzanie kluczami szyfrującymi i dostępem. 

5. Systemy ochrony telefonii komórkowej GSM. Struktura systemu GSM. Standardowe 

elementy bezpieczeństwa systemu GSM. Algorytmy szyfrowania w standardach GSM 

i ich odporność na ataki kryptograficzne .Zarządzanie kluczami szyfrującymi, 

dystrybucja i ładowanie kluczy szyfrujących. Podpisy kluczy szyfrujących. 

6. Bezpieczeństwo komunikacji komputerowej. Zagrożenia bezpieczeństwa 

komputerów: ataki na zasoby dyskowe. Podsłuchiwanie w sieciach lokalnych 

i publicznych. Ataki na zasoby poprzez sieć. Ataki na systemy operacyjne poprzez 

sieć. Ochrona przed atakami: przegląd. Bezpieczeństwo sieci lokalnej. 

Bezpieczeństwo sieci publicznych. 

7. Bezpieczeństwo poczty elektronicznej. Protokoły i algorytmy stosowane w ochronie 

poczty elektronicznej przed atakami. Scenariusze możliwych ataków i ochrona przed 

nimi. 
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Efekty kształcenia:  

Słuchacz po wysłuchaniu tego wykładu będzie świadom podstawowych zagrożeń związanych 

z ochroną informacji zarówno statycznej jak i transferowanej , zagrożeń pojawiających się 

w nowoczesnych systemach usług telekomunikacyjnych. Będzie posiadał podstawową wiedzę 

na temat stosowanych technik kryptograficznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkownikom rożnego rodzaju usług teleinformatycznych. Będzie w stanie ocenić poziom 

zabezpieczeń lokalnych systemów a także przedstawić wiarygodny projekt zabezpieczenia 

zasobów lokalnych i dynamiki lokalnej w oparciu o przedstawione na wykładzie techniki 

kryptograficzne.  



 

Język wykładowy: polski 

 

Osoba(y) prowadząca(e):  

prof. dr hab. Roman Gielerak 


