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bra³ udzia³ w wie lu pro jek tach i gran tach
ba daw czych, m.in. w ra mach Eu ro pej skie go
7. Pro gra mu Ra mo we go w pro jek cie EFI PSANS
(Expo sing the Fe a tu res in IP Ver sion Six Pro -
to cols That Can Be Explo i ted/Exten ded for the
Pur po ses of De si gning/Bu il ding Au to no mic
Ne tworks and Se rvi ces) w ra mach pro gra mu
„In no wa cyj na Go spo dar ka” w pro jek cie IIP
(In ¿y nie ria In ter ne tu Przy sz³o œci) oraz fi nan -
so wa nym przez Na ro do we Cen trum Ba dañ
i Roz wo ju pro jek cie In fi ni ty-Pas sim. Po za tym
ucze st ni czy³ w pro jek cie dla podmio tów go -
spo dar czych — dla fir my Sam sung oraz, wraz
z In sty tu tem Te le ko mu niak cji, dla Ar mii Ame -
ry kañ skiej i Si³ Po wie trz nych (US Ar my and US
Air For ce), pro jekt Tru st mas (Tru sted Com mu -
ni ca tion Plat form for Mul ti-Agent Sy stems).

Krzy sztof Ca baj jest au to rem lub wspó³ -
au to rem po nad 20 ar ty ku ³ów i wy st¹ pieñ na
kon fe ren cjach kra jo wych oraz miê dzy na ro -
do wych. Trzy ar ty ku ³y zo sta ³y wy dru ko wa ne

cabaj

KRZY SZTOF CA BAJ
Krzy sztof Ca baj uro dzi³ siê 18 stycz nia 1980
ro ku. W 1999 ro ku ukoñ czy³ VI Li ceum Ogól -
 no ksza³ c¹ ce im. T. Re y ta na w War sza wie i roz -
 po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej.
Po ukoñ cze niu stu diów ma gi ster skich w 2004
ro ku roz po cz¹³ stu dia dok to ranc kie, które
ukoñ   czy³ w 2009 ro ku. W li sto pa dzie 2009 ro -
 ku obro ni³ roz pra wê dok tor sk¹, której pro mo -
 to rem by ³a pro fe sor Ma rze na Kry szkie wicz. 

Od mar ca 2009 jest za tru dnio ny w In sty -
tu cie In for ma ty ki na sta no wi sku asy sten ta, a od
stycz nia 2010 na sta no wi sku ad iunk ta.

Je go za in te re so wa nia na u ko we zwi¹ za ne
s¹ z eks plo ra cj¹ da nych, bez pie czeñ stwem sie -
 cio wym oraz ich po ³¹ cze niem. W szcze gól no -
œci je go za in te re so wa nia do ty cz¹ wy kry wa nia
zau to ma ty zo wa nych za gro ¿eñ oraz wy ko rzy -
sta nia me tod eks plo ra cji da nych w ana li zie
da nych uzy ska nych z sy ste mów Ho ne y Pot.
Wspó³  pra cu je z In sty tu tem Te le ko mu ni ka cji,
gdzie jest cz³on kiem gru py zaj mu j¹ cej siê bez -
 pie czeñ stwem sie ci kom pu te ro wych — Ne t -
work Se cu ri ty Gro up (sec gro up.pl).

W cza sie stu diów dok to ranc kich uzy ska³
upraw nie nia do pro wa dze nia cer ty fi ko wa nych
przez fir mê Ci sco kur sów zwi¹ za nych z sie -
cia mi kom pu te ro wy mi. Od 2004 ro ku jest in -
stuk to rem w re gio nal nej Aka de mii Ci sco dzia -
³a j¹ cej przy Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych. Prze szko li³ kil ka na œcie grup
na kur sach CC NA (Ci sco Cer ti fied Ne twork
As so cia te), FNS (Fun da ments of Ne twork Se -
cu ri ty), NS (Ne twork Se cu ri ty) oraz CCNP
(Ci sco Cer ti fied Ne twork Pro fes sio nal).

W cza sie stu diów dok to ranc kich i od mo -
men tu za tru dnie nia w In sty tu cie In for ma ty ki
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w ksi¹¿ kach w wy daw nic twie Sprin ge ra oraz
IOS Press.

Pro wa dzi za jê cia la bo ra to ryj ne, æwi cze -
nio we i pro jek to we z przedmio tów: AIS DI
(„Al go ryt my i struk tu ry da nych”), BSS („Bez -
pie czeñ stwo sy ste mów i sie ci”), MED („Me to -
dy eks plo ra cji da nych”), PROI („Pro gra mo wa -
nie obiek to we”), SKM2 („Sie ci kom pu te ro we”),
TIN („Tech ni ki in ter ne to we”). Do dat ko wo wy -
g³a sza³ za pro szo ne wy k³a dy do ty cz¹ ce ro ba -
ków in ter ne to wych oraz sy ste mów Ho ne y Pot
na przedmio tach BSS i OINS („Ochro na in for -
ma cji”) oraz po œwiê co ne bez pie czeñ stwu sie ci
Wi-Fi i Wi Max dla stu diów po dy plo mo wych
pro wa dzo nych przez In sty tut Ra dio e lek tro ni ki.

Je go za in te re so wa nia po zana u ko we do ty -
cz¹ astro no mii i tu ry sty ki. Od pierw sze go ro ku
stu diów zwi¹ za ny jest z dzia ³a j¹ cym na Wy -
dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
Aka de mic kim Klu bie Tu ry stycz nym Ma luch.
W la tach 2002–2003 pe³ ni³ funk cjê pre ze sa
klu bu.
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