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Karta Opisu Przedmiotu 

Studia podyplomowe    INFORMATYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI ŚLEDCZEJ  

Nazwa przedmiotu  Pozyskiwanie danych z systemów mikroprocesorowych 

Subject Title  Data recovery from mircroprocessors systems 

Semestr ECTS (pkt)  Tryb zaliczenia przedmiotu  Kod przedmiotu  

2 1 Zaliczenie na ocenę  

Wymagania 
wst ępne w 

zakresie 
przedmiotu  

Wiedza     1. Podstawowa wiedza z zakresu technologii informacyjnej 

Umiejętno ści    1. W podstawowym zakresie potrafi obsługiwać system operacyjny Windows 

Kompetencje 
społeczne  

1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie  

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie odzyskiwania i 
zabezpieczania danych w systemach mikroprocesorowych 

Program przedmiotu  

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

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

Wykład  6 Dr hab inż. Mirosław Szmajda, prof. PO 

Ćwiczenia           

Laboratorium  6 dr inż. Krzysztof Górecki 

Projekt             

Seminarium             

Treści kształcenia  

Wykład  Sposób realizacji  Kształcenie na odległość 

Lp.  Tematyka zaj ęć Liczba godzin  

1.  Wprowadzenie do techniki mikroprocesorowej  2   

2.  Wprowadzenie do j ęzyka asembler  2   

3.  Inżynieria odwrotna   2 

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        



13.        

14.        

15.        

Liczba godzin zaj ęć w semestrze   6 

Laboratorium  Sposób realizacji  Zajęcia praktyczne 

Lp.  Tematyka zaj ęć Liczba godzin  

1.  Wprowadzenie do środowiska programistycznego 1   

2.  Przykład programowania w j ęzyku asembler   2  

3.  Deasemblacja.   1 

4.   Zabezpieczenia przeciw in żynierii odwrotnej  2   

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

Liczba godzin zaj ęć w semestrze  6 

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.  Posiada wiedz ę w zakresie ochrony danych w 
systemach mikroprocesorowych  

  P_W01  W  D 

2.         

3.         

…         

Umiejętno ści  

1. 

Potrafi pozyskiwa ć informacje z literatury, baz 
danych oraz innych wła ściwie dobranych źródeł, 
także w języku obcym w zakresie informatyki, a 
także integrowa ć uzyskane informacje, dokonywa ć 
ich analizy i interpretacji, a tak że wyci ągać wnioski 
oraz formułowa ć i uzasadnia ć opinie.  

 P_U01 L  H  

2. 
Potrafi posługiwać się technikami, narzędziami właściwymi do 
realizacji zadań związanych z ochroną danych w systemach 
mikroprocesorowych. 

 PU_05 W, L  D, I  

3.         

…         

Kompetencje 
społeczne  

1. Rozumie konieczno ść przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i konkurencji.  

P_K02 W, L  D 

2.         

3.         

…         

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 i dyskusja, prowadzone z wykorzystaniem modułów startowych, wyposażonych w 
mikroprocesory. 
Laboratorium – metoda zajęć praktycznych (środki: komputery, moduły startowe z mikroprocesorami, spreparowane pliki). 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   

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

 

Literatura podstawowa:  
[1]  MSP430 Teaching ROM 
[2]  HADAM P.: Projektowanie systemów mikroprocesorowych. Wyd. BTC, 2004. 
[3]  BORKOWSKI P. AVR&ARM7, programowanie mikrokontrolerów.Wyd. Helion, 2010. 
[4]  KALISZ J.: Podstawy elektroniki cyfrowej, WKiŁ, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniaj ąca:  
[1]  DAVIES J. H.: MSP430 Microcontroller Basics. Elsevier 2008. 
[2]  http://www.easy-soft.net.pl/artykuly/techniki-technologie-dla-elektronikow/atak-na-mikrokontrolery 

______________  
* niewła ściwe przekre ślić  

…………………………………………………..  ……………………………………………………….  
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpo średni przeło żony:  (Dziekan Wydziału  

piecz ęć/podpis)  piecz ęć/podpis)  

  


