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Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr inż. Mariusza Sepczuka 

 

temat: „Schemat zarządzania uwierzytelnieniem ze zmiennym poziomem bezpieczeństwa i 

oceną satysfakcji użytkownika” 

 

promotor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski z  Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

dr hab. inż. Bogdan Księżopolski  z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

dr hab. inż. Grzegorz Kołaczek, prof. Politechniki Wrocławskiej 

 

Obrona odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. w sali 116 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


Autor pracy: mgr inż. Mariusz Sepczuk 

promotor pracy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski  

tytuł (+tytuł angielski): Schemat zarządzania uwierzytelnieniem ze zmiennym poziomem 

bezpieczeństwa i oceną satysfakcji użytkownika (An authentication management schema 

with Quality of Protection and Quality of Experience) 

streszczenie  

 Współczesne zabezpieczenia usług internetowych są bardzo często przewymiarowane, tzn., 

że zapewniają poziom ochrony wyższy niż jest to faktycznie wymagane, co może skutkować 

np. wyczerpaniem się zasobów systemu. Inną kwestią jest to, że zastosowane metody 

zabezpieczeń nie uwzględniają potrzeb konkretnego użytkownika, a te mogą się znacznie 

różnić. Nasuwa się zatem spostrzeżenie, że fakt ten można wykorzystać przy dobieraniu 

właściwych mechanizmów bezpieczeństwa. Pierwszą linią obrony usługi przed 

nieautoryzowanym dostępem są mechanizmy uwierzytelnienia. Obecnie stosowana praktyka 

pozwala na trzykrotną próbę identyfikacji tożsamości osoby, po czym konto jest blokowane i 

wymagane są dodatkowe czynności i weryfikacje w celu przywrócenia jego aktywnego stanu. 

Wynika to z przyjętych reguł ochrony, które mają chronić przed atakami siłowymi. Pojawia 

się zatem pytanie, czy taka sytuacja może być zmieniona przy zachowani wymaganego 

poziomu ochrony. 

W prezentowanej rozprawie doktorskiej zaproponowano nowy schemat zarządzania 

uwierzytelnieniem ze zmiennym poziomem bezpieczeństwa i oceną satysfakcji użytkownika. 

Pozwala on zapewniać odpowiedni poziom ochrony usługi (określany jako QoP – Quality of 

Protection), a równocześnie jest zorientowany na potrzeby użytkownika (QoE – Quality of 

Experience).  

 






























