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do wytycznych w zakresie planów i programów studiów podyplomowych  

oraz kursów dokształcających 

Politechnika Opolska 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 

 

Karta Opisu Przedmiotu 

Studia podyplomowe    INFORMATYKA ŚLEDCZA  

Nazwa przedmiotu  Techniki odzyskiwania danych 

Subject Title  Data recovery 

Semestr ECTS (pkt)  Tryb zaliczenia przedmiotu  Kod przedmiotu  

1 2 Zaliczenie na ocenę  

Wymagania 
wst ępne w 

zakresie 
przedmiotu  

Wiedza  
   1. Podstawowa wiedza z zakresu technologii informacyjnej 

2. Podstawowa znajomość budowy i działania nośników danych 
stosowanych w komputerach osobistych  

Umiejętno ści  

  1. W podstawowym zakresie potrafi obsługiwać następujące systemy 
operacyjne: DOS, Linux/Unix, Windows 

2. Potrafi uruchamiać komputer z zewnętrznego nośnika oraz edytować 
ustawienia uruchamiania  

Kompetencje 
społeczne  

1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie  

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie odzyskiwania danych 
usuniętych oraz uszkodzonych. 

Program przedmiotu  

Forma zaj ęć  L. godz. zaj ęć w sem.         Prowadz ący zaj ęcia                                 
(tytuł/stopie ń naukowy, imi ę i nazwisko)  

Wykład  4 dr inż. Michał Podpora 

Ćwiczenia           

Laboratorium  14 dr inż. Michał Podpora 

Projekt             

Seminarium             

Treści kształcenia  

Wykład  Sposób realizacji  Kształcenie na odległość 

Lp.  Tematyka zaj ęć Liczba godzin  

1.  Systemy plików – wprowadzenie. Struktura danych na dysku, semantyka plików. 1 

2.  
Zasady pracy z blokerami sprzętowymi, kopia dysku/nośnika, obraz 
dysku/nośnika. 
Specyfika procedur odzyskiwania danych dla różnych typów nośników. 

1 

3.  

Narzędzia systemowe konserwacji systemów plików. 
Narzędzia darmowe konserwacji systemów plików. 
Narzędzia profesjonalne niskopoziomowej edycji systemu plików i odzyskiwania 
danych. 

1 

4.  Odzyskiwanie danych z urządzeń mobilnych. 
Zaliczenie przedmiotu. 

1 

Liczba godzin zaj ęć w semestrze  4 

 
 



Laboratorium  Sposób realizacji  Zajęcia praktyczne 

Lp.  Tematyka zaj ęć Liczba godzin  

1.  
Odzyskiwanie danych usuniętych z dysku, odzyskiwanie danych ze sformatowanego 
nośnika, odzyskiwanie danych z innych nośników. 
Praca z blokerami sprzętowymi. Procedury, raportowanie. 

6 

2.  Odzyskiwanie danych z nośników z błędami systemów plików, odzyskiwanie danych z 
nośników z błędami fizycznymi. Procedury, raportowanie. 

6 

3.  Odzyskiwanie danych z nośników USB, CompactFlash, SDHC, innych. 
Pozyskiwanie danych z pamięci EEPROM. 

2 

Liczba godzin zaj ęć w semestrze  14  

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. Zna możliwości i zastosowania darmowych oraz 
komercyjnych aplikacji do odzyskiwania danych 

  P_W01  W  C,D 

2. 
Zna procedury, zasady oraz specyfikę postępowania 
z materiałem dowodowym w postaci nośników 
elektronicznych 

 P_W06  W  C,D 

Umiejętno ści  

1. Potrafi oceniać przydatność danych do realizacji 
wybranego zadania 

 P_U06  L  E,I 

2. Ma umiejętność samokształcenia się i wyszukiwania  
potrzebnych informacji 

 P_U04  L  E,I 

3. Potrafi wybrać i zastosować odpowiednią metodę 
i narzędzie odzyskiwania danych 

 P_U05  L  E,I 

Kompetencje 
społeczne  

1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania 

 P_K03  L  E,I 

2. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 
z wykonywaniem zawodu 

 P_K03  L  E,I 

3. Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy  P_K01  L  E,I 

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 – wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja (wykład prowadzony z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość). Laboratorium – metoda laboratoryjna problemowa, metoda zajęć praktycznych (środki: komputery, 
spreparowane pliki i nośniki opracowane przez prowadzącego: dyski twarde, nośniki USB, pamięci EEPROM, inne). 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   

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

Literatura podstawowa:  
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[2]  Preston W.C., Archiwizacja i odzyskiwanie danych, ISBN: 978-83-246-1182-9, Helion 2008 
[3]  Nelson S., Profesjonalne tworzenie kopii zapasowych, ISBN: 978-83-246-3417-0, Helion 2012 
[4]  Watson D., Jones A., Digital Forensics Processing and Procedures: Meeting the Requirements of ISO 17020, ISO 17025, 
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Literatura uzupełniaj ąca:  
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