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Politechnika Opolska 
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Karta Opisu Przedmiotu 

Studia podyplomowe    INFORMATYKA ŚLEDCZA  

Nazwa przedmiotu  Podstawy sieci komputerowych    

Subject Title    Computer networks  

Semestr ECTS (pkt)  Tryb zaliczenia przedmiotu  Kod przedmiotu  

1 2 Zaliczenie na ocenę  

Wymagania 
wst ępne w 

zakresie 
przedmiotu  

Wiedza  
    1.   Ma podstawową wiedzę w zakresie systemu binarnego, decymalnego i 
heksadecymalnego. 

Umiejętno ści  
1.   Potrafi dokonywać konwersji liczb w dowolnej konfiguracji w systemach: 
binarnym, decymalnym i heksadecymalnym. 

Kompetencje 
społeczne  

1.   Potrafi współdziałać i pracować w grupie.  

Cele przedmiotu:  Celem przedmiotu jest zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności w zakresie działania sieci 
komputerowych oraz podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania telefonii komórkowej GSM i systemów nawigacji 
satelitarnej GPS i glonass 

Program przedmiotu  

Forma zaj ęć  L. godz. zaj ęć w sem.          
Prowadz ący zaj ęcia                                 

(tytuł/stopie ń naukowy, imi ę i nazwisko)  

Wykład  10 dr inż. Mariusz Gola 

Ćwiczenia             

Laboratorium  10 dr inż. Mariusz Gola 

Projekt             

Seminarium             

Treści kształcenia  

Wykład  Sposób realizacji  Kształcenie na odległość 

Lp.  Tematyka zaj ęć Liczba godzin  

1.  Zakres wykładu, warunki zaliczenia, literatura. Wprowadzenie do sieci komputerowych. 1 

2.  Wprowadzenie do sieci komputerowych: wykorzystanie sieci, zapewnienie jakości usług. 1 

3.  Funkcjonalność i protokoły warstwy aplikacji: DNS, HTTP, SMTP, POP3, FTP. 1 

4.  Warstwowy model sieci ISO/OSI.  
Warstwa transportowa modelu OSI: protokoły TCP i UDP. 

1 

5.  Warstwa sieci modelu OSI: protokół IPv4. Adresowanie sieci zgodnie z IPv4. 1 

6.  Warstwa łącza danych OSI: dostęp do medium, adresowanie.  
Warstwa fizyczna modelu OSI: media transmisyjne i kodowanie sygnału. 

1 

7.  Elementy, funkcje i zasada działania sieci Ethernet, 
Okablowanie, planowanie i konfigurowanie sieci komputerowych. 

1 

8.  Testowanie i diagnostyka sieci komputerowych. 1 

9.  Podstawy systemu telefonii komórkowej GSM, 
Podstawy systemów nawigacji satelitarnej GPS i glonass. 

1 



10.  Zaliczenie przedmiotu. 1 

Liczba godzin zaj ęć w semestrze  10   

Laboratorium  Sposób realizacji  Zajęcia praktyczne z komputerem 

Lp.  Tematyka zaj ęć Liczba godzin  

1.  
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w laboratorium, potwierdzenie 
odbycia instruktażu. Zapoznanie się z regulaminem, zasadami pracy, omówienie warunków 
uzyskania zaliczenia oraz przedstawienie zagadnień poruszanych na zajęciach. 

0,5 

2.  Prezentacja dostępnych programów narzędziowych, ćwiczenia z enkapsulacji jednostek 
danych protokołu modelu OSI przy pomocy programu przechwytującego. 

1 

3.  Ćwiczenia przy pomocy programu przechwytującego w zakresie analizy działania 
protokołów warstwy transportowej modelu OSI: TCP i UDP. 

1 

4.  Ćwiczenia przy pomocy programu przechwytującego w zakresie analizy działania 
protokołów warstwy sieci modelu OSI: IPv4. 

1,5 

5.  Ćwiczenia z podstawowych poleceń konfiguracyjnych i diagnostycznych właściwości 
sieciowych w środowisku Windows. 

1,5 

6.  Ethernet: analiza ramek z różnymi typami transmisji, analiza działania przełączników 
sieciowych, analiza działania protokołu ARP. 

1,5 

7.  Praca z symulatorem: realizacja prostego modelu sieci. 1,5 

8.  Podstawowa konfiguracja przełączników i routerów. 1,5 

Liczba godzin zaj ęć w semestrze  10   

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zako ńczonym cyklu kształcenia 

Odniesienie do 
kierunkowych 
efektów kształcenia 

Formy  
realizacji 
(W, C, L, P,  
S)  

Formy  
weryfikacji 
efektów 
kształcenia  

Wiedza  

1. ma uporządkowaną podbudowana teoretycznie wiedzę 
dotyczącą sieci komputerowych, 

 P_W01  W  C,D 

2. ma szczegółową wiedzę w zakresie protokołów 
sieciowych i ich wzajemnych relacji,  

 P_W01  W  C,D 

3. 
ma podstawową wiedzę w zakresie działania systemu 
sieci komórkowej GSP, systemów nawigacji satelitarnej 
GPS i glonass. 

 P_W01  W  C,D 

Umiejętno ści  

1. potrafi skonfigurować i zdiagnozować prostą sieć 
komputerową, 

 P_U01  L  H 

2. 
potrafi zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz ogólnoświatowymi standardami zaprojektować 
prostą sieć kampusową 

 P_U02  L  H 

3. potrafi skonfigurować i zdiagnozować prostą sieć 
komputerową, 

 P_U02  L  H 

Kompetencje 
społeczne  

1. 

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną 
oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy 
w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania. 

 P_K03  L H  

Formy weryfikacji efektów kształcenia:  
A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pi semne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cz ąstkowych z 
odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cz ąstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna,  H-ocena ze 
sprawozda ń, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, 
L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obr ony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena tr eści prezentacji, 
P-obserwacja aktywno ści na zaj ęciach, R-obserwacja systematyczno ści.  

 
Metody dydaktyczne:   

 Wykład może być prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
 Laboratorium – metoda laboratoryjna problemowa, metoda zajęć praktycznych (środki: komputery, osprzęt sieciowy). 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   

 Wykład – zaliczenie pisemne w formie testu na ocenę. Laboratorium – ocena na podstawie ocen cząstkowych z poszczególnych 
zadań do wykonania. Ocena odzwierciedlająca wiedzę, kreatywność i zdobyte umiejętności techniczne. 

 

Literatura podstawowa:  
[1]  Dye M. A., McDonald R.: Akademia sieci CISCO. CCNA Exploration. Semestr 1 Podstawy sieci, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2011 
[2]  Andrew S. Tanenbaum: Sieci komputerowe Wydawnictwo Helion S.A. ,2008 

Literatura uzupełniaj ąca:  



[1]  Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE 802.3, 2011 
[2]  Defense Advanced Research Projects Agency: RFC 793 TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL, 1982 
[3]  J. Postel : RFC 768  User Datagram Protocol 
[4]  Defense Advanced Research Projects Agency: RFC 791 INTERNET PROTOCOL 
[5]  J. Postel : RFC 792  INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL 
[6]  Strony internetowe: http://www. standards.ieee.org/develop/regauth/oui/oui.txt 
[7]  Strony internetowe: http://www.iana.org: IEEE 802 Numbers, Protocol Numbers, Service Name and Transport Protocol 

Port Number Registry 
[8]  Polska Norma PN-5173 
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