
Notka biogra�znaDr hab. in». Czesªaw Ko±ielny jest profesorem Wroªawskiej Wy»-szej Szkoªy Informatyki Stosowanej. Praowaª na wielu uzelniah m. in. Po-litehnie Wroªawskiej, Uniwersyteie Zielonogórskim, Politehnie Zielonogór-skiej, Wy»szej Szkole In»ynierskiej w Zielonej Górze, Instytuie Automatyki Sys-temów Energetyznyh we Wroªawiu, a tak»e w Algierii w harakterze wy-kªadowy. Jest autorem ponad 80 publikaji. Naukowo zajmuje si� m. in.kryptogra�¡, a jego najnowsze prae aplikayjne mo»na znale¹¢ pod adresem:
http : //www.maplesoft.com/applications/app_centeradvanced_search.aspx?ABA =

16738Dr Mirosªaw Kurkowski jest z wyksztaªenia matematykiem, doktorat z in-formatyki obroniª w Instytuie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie. Przez kilka-na±ie lat praowaª w Instytuie Matematyki i Informatyki Akademii Jana Dªugoszaw Cz�stohowie. Obenie jest adiunktem w Instytuie Informatyki Teoretyznej iStosowanej Politehniki Cz�stohowskiej. Od 2000 jest zªonkiem grupy badawzejzajmuj¡ej si� wery�kaj¡ systemów ohrony danyh przy IPI PAN. Jest autorem lubwspóªautorem ponad dwudziestu pra naukowyh i popularnonaukowyh gªównie zzakresu kryptogra�i i jej zastosowa«.Dr hab. Marian Srebrny jest profesorem w Wy»szej Szkole Handlowej im. Bo-lesªawaMarkowskiego w Kielah i doentem w Instytuie Podstaw Informatyki PANw Warszawie. Praowaª w University of Mihigan, Ann Arbor, USA, i w Universityof Manhester, Wielka Brytania. Realizuje zadania badawze w IPI PAN na tematOhrony Danyh i Transakji w Sieiah Teleinformatyznyh. Spejalista w zakre-sie projektowania i wery�kaji poprawno±i protokoªów kryptogra�znyh, podpisuelektroniznego, wzmonionej ohrony dost�pu, audytu. Byª ekspertem Polskiego To-warzystwa Informatyznego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikaji, sejmowejkomisji d.s. podpisu elektroniznego, Departamentu Spoªeze«stwa Informayjnegow Ministerstwie Infrastruktury, mi�dzyresortowego zespoªu ds. opraowania aktówwykonawzyh do ustawy o podpisie elektroniznym. Wspóªautor ustawy o usªugah±wiadzonyh drog¡ elektronizn¡. Autor lub wspóªautor kilkunastu artykuªów na-ukowyh i popularno-naukowyh zwi¡zanyh z ww. tematyk¡.
StreszzenieCelem ksi¡»ki jest wielostronne i przyst�pne przedstawienie najwa»niejszyh obe-nie i najiekawszyh zagadnie« wspóªzesnej kryptogra�i wraz z zastosowaniami wsieiah komputerowyh. Prezentowane s¡ podstawowe poj�ia kryptogra�i i zasadykonstruowania algorytmów szyfruj¡yh. Przedstawiono w sposób przyst�pny nie-zb�dne do zrozumienia tyh algorytmów podstawy matematyzne. Ksi¡»ka omawiastosowane w praktye algorytmy symetryzne i asymetryzne wraz z ih zastoso-waniami. Materiaª mo»e stanowi¢ baz� do semestralnego lub roznego wykªadu zkryptogra�i stosowanej.


