
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

II / 3 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                        

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2TSI 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Technologie sieciowe 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmioty kierunkowe 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Andrzej Kużelewski, dr inż., Dominik Tomaszuk, mgr inż. 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Andrzej Kużelewski, dr inż. 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Andrzej Kużelewski, dr inż., Dominik Tomaszuk, mgr inż. 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

4 4  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu sieci komputerowych: 

protokołów komunikacyjnych, topologii sieci, przełączaniu i routingu, 
urządzeniach wykorzystywanych w sieciach, zagrożeniach atakami na sieć oraz 
sposobach ich wykrywania i zapobiegania. Zajęcia prowadzone częściowo w 

formie e-zajęć (blended learning). 

 

 
Wymagania wstępne 

Wstęp do informatyki 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Wprowadzenie do sieci komputerowych. Komunikacja w sieciach komputerowych. 
Modele sieci. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych. Technologie 

udostępniania informacji w sieciach komputerowych. 

 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

Wprowadzenie. Wpływ sieci komputerowych na życie w nowoczesnym 

społeczeństwie (stacjonarnie) 

2 

Sposoby komunikacji w sieci (stacjonarnie) 2 

Warstwa aplikacji. Protokoły i funkcjonalność (stacjonarnie) 2 

Warstwa transportowa. Łączenie procesów (stacjonarnie) 2 

Warstwa sieci. Komunikacja pomiędzy hostami (on-line) 2 

Adresowanie sieci IPv4 (on-line) 4 

Warstwa dostępu do sieci (stacjonarnie) 2 

Routing (stacjonarnie) 4 

Przełączanie (switching) (stacjonarnie) 2 

Wirtualne sieci lokalne (VLAN) (on-line) 2 

Sieci rozległe (WAN) (on-line) 2 

Listy kontroli dostępu (ACL – Access Control Lists) (on-line) 2 

Wirtualne sieci prywatne (VPN) (on-line) 2 

Razem godzin 30 
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Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

Zajęcia wstępne. Zapoznanie ze sprzętem i oprogramowaniem 

stosowanym na zajęciach (stacjonarnie) 

2 

Konfiguracja interfejsu sieciowego w SO LINUX (stacjonarnie) 2 

Przechwytywanie i przeglądanie zawartości pakietów (stacjonarnie) 2 

Przechwytywanie pakietów w sieci przełączanej (stacjonarnie) 2 

Skanowanie sieciowe (on-line) 2 

Zapory sieciowe – iptables (on-line) 2 

Maskowanie adresów sieciowych, linux jako router, logowanie pakietów 
na zaporze sieciowej (stacjonarnie) 

2 

Podział sieci (stacjonarnie) 2 

Kolokwium (stacjonarnie) 2 

Podstawowa konfiguracja routera (stacjonarnie) 2 

Routing statyczny (on-line) 2 

Podstawowa konfiguracja przełącznika (on-line) 2 

Konfiguracja VLANów (on-line) 2 

Konfiguracja VPN (on-line) 2 

Zajęcia zaliczeniowe (stacjonarnie) 2 

Razem godzin 30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

Cisco System Inc., Akademia sieci Cisco. CCNA semestry 1 & 2. Mikom 
Warszawa, 2006. 
Cisco System Inc., Akademia sieci Cisco. CCNA semestry 3 & 4. Mikom 

Warszawa, 2006. 
A. S. Tanenbaum, Sieci komputerowe. Helion Gliwice, 2004. 

K. Ankar, S. Sundaralingam, A. Balinsky, D. Miller, Cisco. Bezpieczeństwo sieci 
bezprzewodowych. Mikom Warszawa, 2005. 

D. E. Comer, Sieci komputerowe i intersieci. WNT Warszawa, 2007. 
K. Krysiak, Sieci komputerowe. Kompendium. Helion Gliwice, 2003. 
P. Ciccarelli, Ch. Faulkner, Podstawy sieci. Mikom Warszawa, 2005. 

F. J. Derfler Jr., Sieci komputerowe dla każdego. Helion Gliwice, 2001. 
A. Michałowska, S. Michałowski, Sieci komputerowe od A do Z. Mikom Warszawa, 

1998. 
http://www.cisco.com 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 
 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Wykład: egzamin pisemny - test (20 pkt) + zadanie do rozwiązania (15 pkt) – 
łącznie do zdobycia 35 punktów. Warunek zaliczenia egzaminu: uzyskanie min. 17 

punktów. 
Laboratorium: 12 sprawozdań z zajęć (wykonywanych w trakcie zajęć i dostarczo-

nych przed ich końcem) x 4 punkty + 1 zadanie x 12 punktów. W sumie 60 punk-
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tów do zdobycia. Warunek zaliczenia laboratorium: uzyskanie min. 30 punktów. 

 
 

Podpisy zespołu dydaktycznego: (tylko w wersji papierowej) 
 

 
Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 

 
Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 

 

Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 

 
Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 

 
 


