Notka biogra zna
Dr hab. in». Czesªaw Ko± ielny jest profesorem Wro ªawskiej Wy»szej Szkoªy Informatyki Stosowanej. Pra owaª na wielu u zelnia h m. in. Polite hni e Wro ªawskiej, Uniwersyte ie Zielonogórskim, Polite hni e Zielonogórskiej, Wy»szej Szkole In»ynierskiej w Zielonej Górze, Instytu ie Automatyki Systemów Energety zny h we Wro ªawiu, a tak»e w Algierii w harakterze wykªadow y. Jest autorem ponad 80 publika ji. Naukowo zajmuje si m. in.
kryptogra¡, a jego najnowsze pra e aplika yjne mo»na znale¹¢ pod adresem:

_

_

http : //www.maplesof t.com/applications/app centera dvanced search.aspx?ABA =
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Dr Mirosªaw Kurkowski jest z wyksztaª enia matematykiem, doktorat z informatyki obroniª w Instytu ie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie. Przez kilkana± ie lat pra owaª w Instytu ie Matematyki i Informatyki Akademii Jana Dªugosza
w Czsto howie. Obe nie jest adiunktem w Instytu ie Informatyki Teorety znej i
Stosowanej Polite hniki Czsto howskiej. Od 2000 jest zªonkiem grupy badaw zej
zajmuj¡ ej si weryka j¡ systemów o hrony dany h przy IPI PAN. Jest autorem lub
wspóªautorem ponad dwudziestu pra naukowy h i popularnonaukowy h gªównie z
zakresu kryptograi i jej zastosowa«.
Dr hab. Marian Srebrny jest profesorem w Wy»szej Szkole Handlowej im. Bolesªawa Markowskiego w Kiel a h i do entem w Instytu ie Podstaw Informatyki PAN
w Warszawie. Pra owaª w University of Mi higan, Ann Arbor, USA, i w University
of Man hester, Wielka Brytania. Realizuje zadania badaw ze w IPI PAN na temat
O hrony Dany h i Transak ji w Sie ia h Teleinformaty zny h. Spe jalista w zakresie projektowania i weryka ji poprawno± i protokoªów kryptogra zny h, podpisu
elektroni znego, wzmo nionej o hrony dostpu, audytu. Byª ekspertem Polskiego Towarzystwa Informaty znego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunika ji, sejmowej
komisji d.s. podpisu elektroni znego, Departamentu Spoªe ze«stwa Informa yjnego
w Ministerstwie Infrastruktury, midzyresortowego zespoªu ds. opra owania aktów
wykonaw zy h do ustawy o podpisie elektroni znym. Wspóªautor ustawy o usªuga h
±wiad zony h drog¡ elektroni zn¡. Autor lub wspóªautor kilkunastu artykuªów naukowy h i popularno-naukowy h zwi¡zany h z ww. tematyk¡.

Stresz zenie
Celem ksi¡»ki jest wielostronne i przystpne przedstawienie najwa»niejszy h obe nie i naj iekawszy h zagadnie« wspóª zesnej kryptograi wraz z zastosowaniami w
sie ia h komputerowy h. Prezentowane s¡ podstawowe poj ia kryptograi i zasady
konstruowania algorytmów szyfruj¡ y h. Przedstawiono w sposób przystpny niezbdne do zrozumienia ty h algorytmów podstawy matematy zne. Ksi¡»ka omawia
stosowane w prakty e algorytmy symetry zne i asymetry zne wraz z i h zastosowaniami. Materiaª mo»e stanowi¢ baz do semestralnego lub ro znego wykªadu z
kryptograi stosowanej.

