
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe 

 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 3/6  3/6 3/6  

 Liczba godzin w semestrze   30/10  30/30 15/15  

 Forma zaliczenia zal.na ocenę  zal.na ocenę zal.na ocenę  

 Liczba punktów ECTS 1  3 2  
 

WYKŁAD 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu ogólnych zasad budowy 

i funkcjonowania sieci komputerowych oraz zasad działania wybranych aplikacji sieciowych. 

Oczekuje się, że uczestnictwo w zajęciach umożliwi studentowi uzyskanie umiejętności 

w biegłym poruszaniu się w zasobach sieciowych. 

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład wzbogacony prezentacjami i pokazami. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. 

 

Treści programowe:  

1. Ogólna charakterystyka sieci komputerowych. 

2. Model odniesienia systemów otwartych ISO/OSI. 

3. Protokół TCP/IP. 

4. Adresy IP, nazwy w sieciach, DNS, DHCP, komunikacja hostów w sieci. 

5. Rodzaje topologii sieciowych i ich przeznaczenie, sieci LAN, MAN, WAN. 

6. Usługi i aplikacje sieciowe, udostępniania zasobów sieci. 

7. Zarządzanie sieciami i ochrona danych w sieciach komputerowych. 

8. Bezpieczeństwo pracy w sieciach komputerowych. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka, IDG, Warszawa 2004. 

2. Comer D., Sieci komputerowe i intersieci. WNT, Warszawa 2003. 

3. Gast M., 802.11 Sieci bezprzewodowe. Helion, Gliwice 2003. 

 



 

Literatura uzupełniająca:  

1. Woźniak J., Nowicki K., Sieci LAN, MAN i WAN – protokoły komunikacyjne. 

Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 2003. 

2. Haugdahl S. J., Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Helion, Gliwice 2000. 

 

Efekty kształcenia: 

Poznanie i zrozumienie budowy i funkcjonowania różnych struktur sieci komputerowych, 

świadczonych przez nie usług, organizacji i zarządzania siecią, a także zdobycie umiejętności 

z zakresu, konfiguracji i udostępniania zasobów dla innych użytkowników sieci. 

 

Język wykładowy: polski 
 

LABORATORIUM 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 
 

Cele kształcenia:  

Praktyczna weryfikację wiedzy nabytej na wykładzie oraz zdobycie umiejętności w zakresie 

konfiguracji systemów operacyjnych, a także poznanie problematyki związanej 

z zarządzaniem dostępu do zasobów, oraz protokołów sieciowych. 
 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia laboratoryjne odbywają się przy stanowiskach komputerowych pod nadzorem 

nauczyciela. Kontrola przygotowania do zajęć odbywa się przed rozpoczęciem ćwiczeń 

w formie pytań i odpowiedzi. Ćwiczenie danego zagadnienia realizowane jest przy zadanych 

kryteriach przez prowadzącego. 
 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Pozytywna ocena z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.  

 

Treści programowe:  

1. Konfiguracja sieci pod Windows 2000 Professional. 

2. Konfiguracja karty sieciowej, klient sieci Microsoft Networks. 

3. Usługa udostępniania plików i drukarek w sieciach. 

4. Konfiguracja sieci na różnych protokołach (TCP/IP, IPX/SPX, ipconfig). 

5. Udostępnianie zasobów w Windows. 

6. Udostępnienie na poziomie zasobów i użytkownika, zasoby ukryte, mapowanie 

zasobów, podłączenie się do zasobów za pomocą sieciowej ścieżki dostępu, 

podłączenie się do zasobów udostępnionych i odłączenie za pomocą polecenia net use.  

7. Uprawnienia w Windows 2000 Professional. 

8. Uprawnienia do zasobów, uprawnienia NTFS, kombinacja uprawnień. 

9. Diagnostyka sieci. 

10. Konfiguracja protokołu TCP/IP pod Linuxem; ifconfig, edycja plików.  
 

Literatura podstawowa:  

1. Comer D.: Sieci komputerowe i intersieci. WNT, Warszawa 2003. 

2. Mucha M.: Sieci komputerowe, budowa i działanie. Wydawnictwo Helion, 2003. 

3. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka, IDG, Warszawa 2004. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Haugdahl S. J., Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Helion, Gliwice 2000. 



 

 

Efekty kształcenia: 

Umiejętność planowania i konfiguracji sieci TCP/IP, oraz diagnozowania przy użyciu 

narzędzi diagnostycznych. Umiejętność konfigurowania aplikacji klienckich, usług 

sieciowych oraz bezpieczne korzystanie z tych usług. Umiejętność kopiowania plików 

pomiędzy różnymi systemami sieciowymi. Umiejętność zdalnej pracy w środowisku 

systemów Windows i Linux. 

 

PROJEKT 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Zajęcia projektowe mają na celu praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu 

projektowania, konfigurowania, diagnostyki i eksploatacji sieci komputerowej. 

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia odbywają się pod nadzorem nauczyciela, który stawia zadania projektowe studentom 

do wykonania we własnym zakresie. Kontrola realizacji i postępu wykonywanych zagadnień 

jest realizowana w czasie zajęć w postaci referatu studenta z wykonanych zadań, nauczyciel 

kontroluję pod względem merytorycznym poziom i zaawansowanie realizacji danego 

projektu.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Pozytywna ocena za wykonany projekt. Projekt realizowany jest w formie pisemnej.  

 

Treści programowe:  

1. Konfiguracja protokołów routingu TCP/IP w sieciach Ethernet oraz łączach 

szeregowych. 

2. Tunelowanie protokołów TCP/IP. 

3. Zarządzanie sieciami. 

4. Niezawodność struktur sieciowych. 

5. Protokoły komunikacyjne w sieciach radiowych. 

6. Projektowanie różnych struktur sieciowych dla określonej liczby użytkowników. 

7. Projektowanie okablowania strukturalnego oraz urządzeń sieciowych. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka, IDG, Warszawa 2004. 

2. Gast M., 802.11 Sieci bezprzewodowe. Helion, Gliwice 2003. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Haugdahl S. J., Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Helion, Gliwice 2000. 

 

Efekty kształcenia: 

Zajęcia pozwolą studentowi na poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu projektowania 

i eksploatacji sieci komputerowych. Student po odbyciu zajęć potrafi zaprojektować 

i wykonać sieć lokalną realizującą usługi dla określonej liczby użytkowników.  

 

Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inż. Mirosław Chrzanowski, mgr inż. Wojciech Łyczek 


