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D z i e k a n a t 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

Mgr. inż. Marcina Alana Tuni 

 

temat: „Nowy model adaptacyjny usługi niezaprzeczalności wykorzystującej twarde i miękkie 

mechanizmy bezpieczeństwa” 

,  

 
promotor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski z Wydziału  Elektroniki i Technik 

Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

prof. dr hab. inż. Piotr Zdzisław Gajewski z Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, 

dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

 

Obrona odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. w sali 229 na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19; 

początek godz. 11.00
   

. 
 
  

Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-

streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów streszczenia 

rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy Politechniki 

Warszawskiej.  

 

 

 
  
  

        Dziekan 

      

          
        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje
http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje


 

Mgr inż. Marcin Alan Tunia 

 

Promotor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski z Wydziału Elektroniki i Technik 

Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 

 

tytuł pracy brzmi: "Nowy model adaptacyjny usługi niezaprzeczalności wykorzystującej 

twarde i miękkie mechanizmy bezpieczeństwa" 

 

 

Streszczenie: 

Wymagania stawiane nowoczesnym usługom bezpieczeństwa dotyczą nie tylko zapewnienia 

wymaganego poziomu zabezpieczeń, ale także elastyczności, a co za tym idzie dostosowania 

swojego działania do aktualnej sytuacji użytkowników i chronionej aplikacji. Jest to cecha, 

która umożliwia optymalizację wykorzystanych zasobów na wymagane zabezpieczenia. 

Istnieje wiele prac dotyczących kontekstowego uwierzytelnienia, natomiast mniej intensywnie 

eksplorowany jest obszar kontekstowej niezaprzeczalności, która jest także jedną  

z podstawowych usług bezpieczeństwa i znajduje zastosowanie w wielu nowoczesnych 

systemach. 

 

Celem rozprawy jest zaproponowanie modelu adaptacyjnego usługi niezaprzeczalności, która 

podczas swojego działania wykorzystuje miękkie i twarde mechanizmy bezpieczeństwa.  

 

Została wykonana analiza ewolucji usług bezpieczeństwa, od standardowych do 

kontekstowych usług, ze szczególnym naciskiem na niezaprzeczalność. W kolejnych 

rozdziałach rozprawy został przedstawiony model usługi niezaprzeczalności, który poza 

mechanizmami kryptograficznymi, wykorzystuje także dane kontekstowe w celu zapewnienia 

elastyczności usługi w zakresie podejmowania decyzji o zapisaniu dowodu i jego zawartości. 

Zaprojektowany model został oceniony przez przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa, która 

uwzględnia miękkie i twarde metody ochrony zastosowane w zaproponowanym rozwiązaniu. 

Na podstawie zaproponowanego modelu powstały dwie usługi bezpieczeństwa: usługa 

niezaprzeczalności dla procesu logowania użytkownika do aplikacji oraz usługa 

niezaprzeczalności dla danych przesyłanych przez sieć. Dla pierwszego przypadku został 

wykonany opis teoretyczny, natomiast dla drugiego przypadku została dodatkowo wykonana 

praktyczna implementacja w środowisku produkcyjnym, która została przebadana pod kątem 

analizy wybranych parametrów czasowych i zajętości pamięci przez generowane dowody. 

 

Wyniki badań pokazują, że zaproponowany nowy model adaptacyjny usługi 

niezaprzeczalności, wykorzystujący miękkie i twarde mechanizmy ochrony, umożliwia 

konstruowanie usług zdolnych do pozyskiwania dowodów zawierających informacje  

o poziomie szczegółowości adekwatnym do kontekstu odpowiadającego rejestrowanemu 

zdarzeniu. Wykorzystanie kontekstu umożliwia w tym przypadku pozyskanie dodatkowych 

informacji i zgromadzenie odpowiednich danych w zależności od cech zaistniałego 

zdarzenia." 
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Warszawa, 28 października 2018r. 

prof. UKSW, dr hab. Mirosław Kurkowski 

Instytut Informatyki 

Uniwersytet kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Marcina Tuni 

Nowy model adaptacyjny usługi niezaprzeczalności 

wykorzystującej twarde i miękkie mechanizmy bezpieczeństwa 

Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski 

 

Recenzja niniejsza została sporządzona na prośbę Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik 

Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prof. dra hab. inż. Krzysztofa Zaremby. Opiniowana 

rozprawa dotyczy metod zapewniania usługi niezaprzeczalności przez sieciowe systemy 

zabezpieczeń. Przewód doktorski prowadzony jest w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie 

naukowej telekomunikacja. 

1. Jakie zagadnienie naukowe jest rozpatrzone w pracy /teza rozprawy/ i czy zostało 

dostatecznie jasno sformułowane przez autora? Jaki charakter ma rozprawa (teoretyczny, 

doświadczalny, inny)? 

W dzisiejszych czasach ludzkość coraz bardziej masowo wykorzystuje najnowsze zdobycze 

techniki, w tym systemy i sieci komputerowe. Możliwość gromadzenia danych i ich błyskawicznego 

przesyłania na duże odległości coraz szybciej zmienia otaczający nas świat. W tych warunkach 

bardzo istotnym aspektem, na jaki należy zwracać uwagę, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo sieci 

i systemów komputerowych. Zapewniające je techniki kryptograficzne są już bardzo dobrze 

ugruntowane i przebadane. Umożliwiają one realizację różnych celów związanych z bezpieczeństwem 

samej informacji oraz jej przesyłu. Problemom tym poświęcone jest zaangażowanie i liczne prace 

wielu badaczy. Prace te odpowiadają między innymi na potrzeby określone w dokumentach Unii 

Europejskiej, które określają cele badawcze związane z cyberbezpieczeństwem.  

Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy w omawianym zakresie oraz najnowsze potrzeby 

i kierunki badań można stwierdzić, że badania konstrukcji usług związanych z bezpieczeństwem 

danych i systemów komputerowych, w tym usług niezaprzeczalności są całkowicie uzasadnione 

i istotne z punktu widzenia bieżących problemów związanych z rozwojem systemów zabezpieczeń 

w sieciach i innych systemach komputerowych. 

Rozprawa doktorska mgra inż. Marcina Tuni liczy 152 strony, nie licząc spisu treści, spisów 

dodatków, bibliografii oraz Załączników. W mojej ocenie zaproponowany układ rozprawy budzi 

zastrzeżenia związane z  raczej niewłaściwym podziałem prezentowanych treści na rozdziały. Jeden 

z  rozdziałów ma tylko trzy strony. Moim zdaniem można było nieco inaczej rozłożyć treści grupując je 

w  nieco większe partie (rozdziały). 
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We Wstępie do rozprawy autor jasno określił Cel pracy: ... celem (pracy) jest opracowanie 

i przebadanie modelu nowej usługi niezaprzeczalności, której zadaniem będzie zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa w stosunku do standardowych rozwiązań dzięki świadomości wewnętrznego 

kontekstu usługi i jej otoczenia.  

Teza pracy jest następująca: Nowy model adaptacyjny usługi niezaprzeczalności, 

wykorzystujący miękkie i twarde mechanizmy ochrony, umożliwia konstruowanie usług zdolnych do 

pozyskiwania dowodów zawierających informacje o poziomie szczegółowości adekwatnym do 

kontekstu odpowiadającego rejestrowanemu zdarzeniu.  

Aby wykazać powyższą tezę doktorant zrealizował kolejno kilka celów szczegółowych: 

 Prezentacja (…) obecnego sposobu postrzegania i kierunków rozwoju usług (…) 

niezaprzeczalności (od klasycznych do kontekstowych usług bezpieczeństwa) z punktu widzenia 

potrzeb współczesnych systemów teleinformatycznych i innowacyjności proponowanego (…) 

modelu, 

 Wybór praktycznych metod implementujących miękkie i twarde mechanizmy bezpieczeństwa (…) 

 Opracowanie nowego modelu adaptacyjnego usługi niezaprzeczalności wykorzystującej miękkie 

i twarde mechanizmy bezpieczeństwa, 

 Analiza bezpieczeństwa usługi realizowanej z wykorzystaniem zaproponowanego modelu, 

 Przedstawienie na podstawie badań, korzyści wynikających z wykorzystania kontekstowości do 

wzbogacenia standardowej usługi niezaprzeczalności, 

 Analiza możliwości implementacji i przydatności zaprojektowanego modelu usługi w   różnych 

obszarach zastosowań nowoczesnych, bezpiecznych systemów teleinformatycznych. 

Podsumowując tę część recenzji stwierdzam, że zagadnienie naukowe rozwiązywane 

w rozprawie mgra inż. Marcina Tuni zostało sformułowane konkretnie i jasno. Recenzowana praca 

doktorska proponuje nowe rozwiązania w dziedzinie systemów potwierdzania niezaprzeczalności i ma 

charakter w większości teoretyczny. Zawiera jednak odpowiednie aspekty doświadczalne i praktyczne. 

2. Czy w rozprawie przeprowadzono w sposób właściwy analizę źródeł / w tym literatury 

światowej, stanu wiedzy i zastosowań w przemyśle/ świadczący o dostatecznej wiedzy autora? 

Czy wnioski z przeglądu źródeł sformułowano w sposób jasny i przekonywujący? 

Prezentowana w rozprawie Literatura zawiera 148 pozycji. Znajdują się tutaj zarówno uznane 

monografie tematyczne najlepszych autorów, jak i artykuły z czasopism o zasięgu światowym, są 

prace z materiałów konferencji międzynarodowych i krajowych oraz normy i  dokumenty zagraniczne, 

w tym z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Bibliografia jest dostosowana do tematyki 

rozprawy i w sposób odpowiedni wypełnia potrzebną dla prowadzenia rozważań przestrzeń. Moim 

zdaniem wykonany przez doktoranta dobór materiału źródłowego świadczy o Jego obszernej 

i szczegółowej wiedzy w zakresie związanym z tematyką rozprawy. 



3 
 

Dla potwierdzenia realizacji wyżej zacytowanych celów rozprawy, jakie postawił sobie 

doktorant, prezentuje On w kolejnych rozdziałach następujące rozważania.  

W  rozdziale drugim omówione są podstawowe pojęcia związane z mechanizmami usług 

zapewniających bezpieczeństwo jak podatność, zagrożenie, czy ryzyko. Przedstawiono między innymi 

paradygmat INFOSEC, kostkę McCumbera oraz ramy bezpieczeństwa określone przez NIST. Zawarto 

również historię rozwoju tych usług wraz z ich opisem i uzasadnieniem wpływu na bezpieczeństwo 

systemów.  

Rozdział trzeci zawiera wprowadzenie do opisu jakości ochrony systemów 

teleinformatycznych. Omówiono również problematykę bezpieczeństwa kontekstowego, które 

wykorzystuje mechanizmy zabezpieczające zachowujące się zmiennie w zależności od 

kontekstu/sytuacji, w której znajdują się określone podmioty/użytkownicy systemu.  

W rozdziale czwartym przedstawiono definicje usług niezaprzeczalności, jej typy, architektury 

oraz własności i standardy. Rozważana w pracy główna definicja niezaprzeczalności jest następująca: 

Niezaprzeczalność jest usługą bezpieczeństwa umożliwiającą jednoznaczne i obiektywne 

stwierdzenie post factum, czy dany podmiot wykonał określoną czynność lub czy zaszło określone 

zdarzenie. Przedstawiono także obecne techniki realizacji usług niezaprzeczalności. 

Rozdział piąty zawiera próbę definicji miękkich i twardych mechanizmów zabezpieczeń, które 

będą później wykorzystane do autorskiej metody realizacji usługi niezaprzeczalności. Zaprezentowano 

przykłady rekomendowanych przez NSA (Stany Zjednoczone), czy ANSSI (Francja) grup 

zabezpieczeń. 

W tym miejscu kończy się część wprowadzająca, a zaczyna prezentacja oryginalnych 

wyników pracy badawczej mgra inż. Marcina Tuni. Stwierdzam, że prezentowane w  rozprawie wnioski 

z przeglądu źródeł doktorant sformułował w sposób jasny i przekonywujący. 

W rozdziale szóstym znajduje się wyszczególnienie założeń przyjętych przy projektowaniu 

nowej, autorskiej, adaptacyjnej usługi niezaprzeczalności. Przedstawiono cele szczegółowe pracy. 

Opisano także kryteria i metody oceny proponowanego rozwiązania.  

Rozdział siódmy jest głównym rozdziałem recenzowanej rozprawy prezentującym oryginalne 

wyniki autora. Zawiera on opis nowej propozycji procedury i formalnego modelu usługi 

niezaprzeczalności, która wykorzystuje twarde i   miękkie mechanizmy bezpieczeństwa. Proponowane 

rozwiązanie polega na dodaniu do procedury uzasadniania niezaprzeczalności generowania dowodów 

uwzględniając kontekst, który jest determinowany przez różne parametry o wielu poziomach 

istotności. Opisano parametry proponowanych rozwiązań. Przedstawiono formalne określenia 

wykorzystywanych w nowym modelu prymitywów. Opisano sposób wyboru parametrów kontekstu dla 

funkcji decyzyjnej określającej wagi kontekstów podczas procedury ustalania niezaprzeczalności. 

Zaprezentowano i omówiono wewnętrzną architekturę nowego modelu realizacji usługi 

niezaprzeczalności. 

W rozdziale ósmym autor przedstawia szczegółową analizę bezpieczeństwa zaproponowanej 

procedury i modelu usługi niezaprzeczalności. Jest to ważna część rozprawy. Uzasadnia ona 
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poprawność proponowanych rozwiązań. Opracowano i  przedstawiono między innymi drzewo 

ewentualnych ataków jakie mogą być przeprowadzone na system realizujący usługę 

niezaprzeczalności. Drzewo to pozwala między innymi na identyfikację obszarów koniecznych do 

poddania dalszej analizie. Przedstawiono również założenia przyjmowane w powyższych 

rozważaniach. 

Rozdział dziewiąty przedstawia opis przykładu zastosowania proponowanego, autorskiego 

modelu do zagwarantowania usług niezaprzeczalności w przypadku procesu logowania się do 

aplikacji. Wykonano i przedstawiono szczegółową analizę bezpieczeństwa w tym przypadku. 

W   opisywanych rozwiązaniach uwzględniono zarówno twarde jak i miękkie mechanizmy ochrony.  

W rozdziale dziesiątym znajdziemy wyniki badawcze wykonane przy pomocy autorskiej 

implementacji zaproponowanego modelu w środowisku rzeczywistym. Przedstawiono charakterystyki 

czasowe generowania składowych dowodu niezaprzeczalności oraz charakterystyk pamięciowych 

w zależności od wybranej metody adaptacji kontekstowej. Rozdział ten stanowi jeden z głównych 

wyników praktycznych niniejszej rozprawy.  

W rozdziale jedenastym przedstawiono wnioski końcowe dla proponowanej nowej procedury 

usługi niezaprzeczalności. Przedstawiono także dyskusję możliwości wdrożenia proponowanych 

metod oraz przypuszczalnych obszarów zastosowań. Rozdział dwunasty zawiera podsumowanie 

końcowe, wnioski z pracy oraz prezentację autorskich publikacji doktoranta. Rozdział kończy 

omówienie kierunków dalszych badań w zakresie rozwijania proponowanej w rozprawie metody. 

Stwierdzam, że prezentowane treści zostały przedstawione klarownie i rzeczowo. Kolejność 

ich prezentowania stanowi jasny i przejrzysty tok rozumowania, 

3. Czy Autor rozwiązał postawione zagadnienia, czy użył właściwej do tego metody i czy 

przyjęte założenia są właściwe? 

Nie ma wątpliwości, że autor pozytywnie rozwiązał postawione zagadnienie naukowe. 

Oczywiście można dyskutować nad sposobem tego rozwiązania, czy podawać pomysły jak można 

zrobić to inaczej. Zawsze w podobnych problemach da się określić metodę bardziej skomplikowaną, 

czy obejmującą szersze spektrum problemów. Co do użytych metod, to również tutaj mogły być one 

różne. Nie można tutaj stawiać zerojedynkowego pytania, czy użyta do rozwiązania problemu metoda 

jest właściwa lub nie. Można stwierdzić, że na pewnym poziomie abstrakcji autor zaproponował 

rozwiązania adekwatne do przyjętych założeń i oczekiwanych celów. Konkludując stwierdzam, że 

moim zdaniem mgr inż. Marcin Tunia zrealizował postawiony Cel badawczy i w sposób odpowiedni 

wykazał postawione na początku rozprawy tezy. 

4. Na czym polega oryginalność rozprawy, co stanowi samodzielny i oryginalny dorobek 

autora, jaka jest pozycja rozprawy w stosunku do stanu wiedzy czy poziomu techniki 

reprezentowanych przez literaturę światową? 
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Nie mam wątpliwości co do oryginalności wyników opisanych w recenzowanej rozprawie. 

Oryginalny dorobek naukowy mgra inż. Marcina Tuni wniesiony w nauki techniczne można 

wyszczególnić następująco: 

 przedstawiono systematyzację pojęć oraz stanu nauki w obszarze związanym z tematyką 

rozprawy, 

 zaproponowano oryginalną procedurę realizacji usługi niezaprzeczalności, zależnej od aktualnej 

sytuacji kontekstowej podmiotu związanego z usługą, 

 wykonano i omówiono szczegółową analizę bezpieczeństwa proponowanej procedury, 

 wybrano i omówiono środowisko badawcze i dokonano jego implementacji pozwalającej na 

przeprowadzenie badań eksperymentalnych, 

 eksperymentalnie przebadano zaimplementowany przykład środowiska realizującego 

proponowaną, autorską procedurę i wyciągnięto wnioski. 

Podsumowując tę część recenzji należy stwierdzić, że przedstawiane w pracy rozwiązania są 

moim zdaniem oryginalne. Nie znam podobnych rozwiązań prezentowanych w światowej literaturze. 

5. Czy autor wykazał umiejętność poprawnego i przekonywującego przedstawienia uzyskanych 

przez siebie wyników /zwięzłość, jasność, poprawność redakcyjna rozprawy/? 

Recenzowana praca, w tym zawarte w niej wyniki, są napisane językiem zwięzłym 

i  przejrzystym. Czytelnik może zauważyć łatwość doktoranta w prowadzeniu badań w omawianym 

zakresie i ich odpowiednim opisie. Jak napisałem wcześniej jakość zawartości merytorycznej nie budzi 

zastrzeżeń. Wnioski z prowadzonych badań są sformułowane trafnie i w sposób odpowiedni. Moim 

zdaniem wyniki uzyskane przez autora zostały omówione i zinterpretowane prawidłowo. 

6. Jakie są słabe strony rozprawy i jej główne wady? 

Recenzowana rozprawa została przygotowana bardzo starannie. Jest to pod tym względem 

najlepsza rozprawa doktorska recenzowana przeze mnie do tej pory. Tak jak napisałem wcześniej 

wątpliwości budzi podział na rozdziały. Przydałyby się także krótkie wprowadzenia do rozdziałów (jest 

to zrobione np. w rozdziale 9tym). W kilkunastu miejscach rozprawy znaleźć można określenia lub 

stwierdzenia moim zdaniem czasem zbyt kolokwialne lub nieprecyzyjne jak na rozprawę doktorską. 

Także jak każda rozprawa naukowa również recenzowana praca nie jest zupełnie wolna od 

niedociągnięć, pomyłek, czy błędów natury redakcyjnej lub stylistycznej. Trzeba jednak stwierdzić, że 

rozprawa mgra inż. Marcina Tuni zawiera wyjątkowo mało takich pomyłek. Poniżej zamieszczam listę 

przykładowych pomyłek, błędów, czy niedociągnięć: 

 str. 1 – Wraz z ewolucją usług teleinformatycznych muszą zmieniać się także sposoby 

zapewniania im bezpieczeństwa, gdyż ich zabezpieczenia muszą chronić…, (zabezpieczenia 

sposobów, czy usług)?, 

 str. 25 - 26 – koperta zabezpieczająca, czy bezpieczne opakowanie? 
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 str. 26 – opis podpisu cyfrowego zbyt kolokwialny i nieprecyzyjny, 

 str. 26 - 27 – CHKX(y), czy CHKX(y), SX(y), czy SX(y)? I inne, 

 str. 37 – Tabela 3. zbyt kolokwialna, 

 str. 37 – Prymitywy - zbyt kolokwialnie, 

 str. 53 – kluczowanie??? 

 str. 101 – brak precyzji w określeniu funkcji fd, 

 str. 101-103 – jakie konkretnie relacje oznacza „=”?? 

 str. 103 – NRSA – zbiór liczb nRSA  NRSA??  

 str. 104 – skąd czytelnik ma wiedzieć co to jest (nRSA)??  

 str. 104 – dRSA eRSA = 1?? (powinno być (dRSA eRSA = 1)mod nRSA ). 

 str. 112 – środowisko produkcyjne, czy obsługa nowych studentów i pracowników?? 

 str. 45 – nie jest jasne, czy kanał komunikacyjny to kanał określony np. na str. 32. 

Przedstawione wyżej uwagi są raczej drobne, nie zmniejszają wartości naukowej rozprawy 

i nie mają wpływu na pozytywną opinię pracy jako całości.  

Można tutaj jeszcze nieco polemizować z pewnymi fragmentami rozprawy. Na przykład 

w moim odczuciu w rozprawie brakuje wprowadzenia do kryptografii i omówienia pokrótce 

stosowanych i cytowanych potem algorytmów szyfrujących. Niedosyt budzi określenie i opis 

wykorzystania wprowadzonej przez autora funkcji decyzyjnej. Nie opisano dostatecznie uzasadnienia 

zastosowania podejścia eksperckiego do wyboru parametrów kontekstowych i ich wartości. Nie 

podano szczegółów/parametrów technicznych związanych z generowaniem badanych potem 

incydentów. 

7. Jaka jest przydatność rozprawy dla nauk technicznych? 

Moim zdaniem prezentowane w rozprawie rozważania i wyniki są przydatne 

wielopłaszczyznowo. Począwszy od waloru poznawczego i dobrego wzorca rozprawy doktorskiej dla 

innych, młodych adeptów nauki do istotnej i aplikowalnej w praktyce propozycji wzmocnienia usług 

niezaprzeczalności. Proponowane rozwiązania mogą być stosowane praktycznie w systemach 

wymagających zwiększonego poziomu zabezpieczeń. Na uwagę zwraca również fakt 

przeprowadzenia odpowiednich badań praktycznych i symulacji.  

8. Do której z następujących kategorii Recenzent zalicza rozprawę: 

a) niespełniająca wymagań stawianych rozprawom przez obowiązujące przepisy, 

b) wymagająca wprowadzenia poprawek i ponownego recenzowania, 

c) spełniająca wymagania, 

d) spełniająca wymagania z wyraźnym nadmiarem, 

e) wybitnie dobra, zasługująca na wyróżnienie. 
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Przedstawione w recenzowanej rozprawie doktorskiej rozważania związane z  projektowaniem 

i użytkowaniem usług niezaprzeczalności w systemach komputerowych dotyczą moim zdaniem 

bieżących, ważnych i   interesujących problemów naukowych związanych z konstrukcją i metodami 

analizy współczesnych systemów zabezpieczeń. Rozprawa doktorska mgra inż. Marcina Tuni zawiera 

oryginalne oraz interesujące wyniki. Uwagi polemiczne zawarte w niniejszej recenzji nie zmieniają 

mojej pozytywnej opinii o rozprawie jako całości. Stwierdzam, że bez wątpliwości zaliczam rozprawę 

do kategorii c) spełniająca wymagania. 

Biorąc pod uwagę wyniki naukowe przedstawione w recenzowanej rozprawie mgra inż. 

Marcina Tuni stwierdzam, że moim zdaniem, praca ta spełnia wymagania stawiane rozprawom 

doktorskim przez obowiązującą aktualnie w Polsce Ustawę o Stopniach i Tytule Naukowym. 

Stawiam zatem wniosek o dopuszczenie mgra inż. Marcina Tuni do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego prowadzonego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja  

przez Radę Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 

 














