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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 11 kwietnia 2017 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr inż. Marcina Pawłowskiego 

 

temat: „Lightweight, scalable and manageable link-layer authentication for security of the 

process of acquiring network access for the Internet of Things devices”. 

 
 

promotor – prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek z Uniwerystetu Jagiellońskiego 

 

recenzenci: 

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski z Politechniki Poznańskiej 

prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski z Akademii Górniczo-Hutniczej  

 

Obrona odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i Technik 

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

początek godz. 10 
30 

. 
 
  
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


Tytuł rozprawy: 

Lekkie, skalowalne i zarządzalne uwierzytelnianie w warstwie łącza dla bezpieczeństwa procesu 

uzyskiwania dostępu do sieci urządzeń Internetu Rzeczy 

 

Autor: 

mgr inż. Marcin Piotr Pawłowski 

 

Promotor: 

Prof. dr hab. inż.. Maciej Ogorzałek (Uniwersytet Jagielloński) 

 

 

 

Streszczenie rozprawy: 

 

Dysertacja porusza kwestie bezpieczeństwa Internetu Rzeczy (Obiektów) z naciskiem na 

zaprojektowanie i optymalizacje mechanizmów uwierzytelniania warstwy łącza. Praca jest 

podzielona na trzy części. 

Pierwsza część poświęcona jest zaprojektowaniu oraz optymalizacji zestawu protokołów warstwy 

łącza IEEE 802.15.4. Rzeczone protokoły bazują na standardzie uwierzytelniania IEEE 802.1X i są 

zoptymalizowane pod katem zminimalizowania liczby wykorzystywanych bajtów podczas 

uwierzytelniania oraz zwiększenia dostępnej przestrzeni przeznaczonej na dane uwierzytelniające. 

Druga cześć pracy jest poświęcona zaprojektowaniu jak i optymalizacji zbioru mechanizmów i 

algorytmów uwierzytelniających. Wyniki tej części pracy są˛ komplementarne do zaprojektowanych 

protokołów warstwy łącza przedstawionych w pierwszej części pracy. Tym samym stworzone jest 

całościowe rozwiązanie uwierzytelniające warstwy łącza zabezpieczające proces uzyskiwania 

dostępu do sieci w Internecie Rzeczy. 

Trzecia cześć  pracy jest poświęcona zaprojektowaniu a także optymalizacji metod uzyskiwanie liczb 

losowych z wbudowanych sensorów urządzeń Internetu Rzeczy w celu poprawienia bezpieczeństwa 

generatorów liczb losowych ograniczonych urządzeń Internetu Rzeczy. 


















