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Sło wa klu czo we
n sie ci kom pu te ro we

n bez pie czeń stwo sie ci i sy s -
te mów in for ma tycz nych

n sy ste my ope ra cyj ne

GRZE GORZ
BLI NOW SKI
Grze gorz Bli now ski uro dzi³ siê 5 mar ca 1969
ro ku w War sza wie. W 1987 ro ku ukoñ czy³
Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ta de usza Re y -
ta na w kla sie o pro fi lu ma te ma tycz no-fi zycz -
nym. W 1987 ro ku roz po cz¹³ stu dia o spe cjal -
no œci In for ma ty ka na Wy dzia le Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma tycz nych Po li tech ni ki War -
szaw skiej. W 1989 oraz 1990 ro ku odby wa³
let nie prak ty ki stu denc kie w ze spo le cy fro -
wej ana li zy da nych w Hahn-Me it ner-In sti tut
w Ber li nie. W ro ku aka de mic kim 1991/1992
ucze st ni czy³ w pro gra mie Tempus, w ra mach
które go przez rok stu dio wa³ w Oxford Uni -
ver si ty (De part ment of En gi ne e ring Scien ce)
w Wiel kiej Bry ta nii. W 1993 ro ku obro ni³ z wy -
ró¿ nie niem pra cê ma gi ster sk¹ na Wy dzia le
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma tycz nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej i roz po cz¹³ na tej uczel -
ni pra cê ja ko asy stent w In sty tu cie In for ma ty -
ki. Dok to rat z in for ma ty ki uzy ska³ w 2001 ro ku
na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -
tycz nych Po li tech ni ki War szaw skiej za pra cê
z dzie dzi ny roz pro szo nych sy ste mów kom -
pu te ro wych. Obe cnie Grze gorz Bli now ski jest
za tru dnio ny na sta no wi sku ad iunk ta w Za k³a -
dzie Opro gra mo wa nia i Ar chi tek tu ry Kom pu -
te rów, w In sty tu cie In for ma ty ki Po li tech ni ki
War szaw skiej.

Grze gorz Bli now ski jest au to rem kil ku na -
stu pu bli ka cji na u ko wych oraz kil ku dzie siê ciu
ar ty ku ³ów w pi smach zwi¹ za nych z bran ¿¹
in for ma tycz n¹, by³ tak ¿e pro mo to rem oko ³o
30 prac ma gi ster skich i in ¿y nier skich.

Zaj mu je siê te ma ty k¹ roz pro szo nych sy s -
te mów kom pu te ro wych, w tym jê zy ka mi ko -
mu  ni ka cyj ny mi, a tak ¿e te ma ty k¹ bez pie -
czeñ stwa sy ste mów i sie ci, sy ste ma mi ope ra -
cyj ny mi oraz tech no lo gia mi in ter ne to wy mi,
w szcze gól no œci apli ka cja mi Web oraz apli -
ka cja mi po rta lo wy mi.

Przy go to wa³ i pro wa dzi³ wy k³a dy w za -
kre sie sy ste mów ope ra cyj nych oraz tech no -
lo gii sie cio wych, w szcze gól no œci opra co wa³
kon cep cjê i przy go to wa³ ma te ria ³y dy dak tycz -
 ne do wy k³a du „Tech ni ki In ter ne to we” oraz
„Unix — pro gra mo wa nie i ad mi ni stra cja”.

¯o na ty, ma dwo je dzie ci. W³a da czyn nie
jê zy kiem an giel skim i ro syj skim, bier nie nie -
miec kim.


