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Temat: Bezpieczeństwo danych w Internecie Kryptologia - 

szyfrowanie danych w sieci. 

Nie ulega wątpliwości, że nasze cenne dane wymagają skutecznej, aktualnej i zarazem łatwej w 

użyciu ochrony. Dawniej ochronę przed mieczem stanowiła tarcza, dzisiaj korzysta się z kamizelki 

kuloodpornej. Bezpieczeństwo informacji jest oparte na tych samych zasadach. Obecnie jedną z 

najbardziej wiarygodnych technologii ochrony jest szyfrowanie danych. 

Trochę Historii 

Kryptologia jako nauka liczy kilka tysięcy lat. Zapiski  na temat stosowania szyfrów znaleziono na 

pochodzących z Mezopotamii tabliczkach z pismem klinowym datowanych już na 1500 rok p.n.e. 

Rozwój kryptografii był powolny i nierówny. Kiedyś szyfrowanie było wykorzystywane jedynie 

w celach militarnych. Potrzeba przekazywania informacji dotyczących rozkazów, stosowanych 

strategii, zawierania sojuszów itp. wykluczała możliwość dostania się cennych danych w niepowołane 

ręce. W ten sposób, około 440 roku przed naszą erą, powstało pierwsze urządzenie szyfrujące, 

wynalezione w Sparcie. Składało się ono z pergaminu nawiniętego na patyk o określonej średnicy. 

Informacje były zapisywane na pergaminie wzdłuż osi patyka. Aby odczytać informację, potrzebny był 

drugi patyk o takiej samej średnicy. Metoda ta jest nazywana prostym szyfrem zamiennym. 

W czwartym wieku w Rzymie wynaleziono kolejne urządzenie. Składało się ono z dwóch krążków 

umieszczonych na osi. Na każdym z nich umieszczone były litery w przypadkowej kolejności. Juliusz 

Cezar posiadał swój własny szyfr, w którym każda litera w tekście źródłowym była zastąpiona inną 

literą lub określoną liczbą kolejnych liter w alfabecie. Jednak prawdziwym przełomem w okazało się 

wynalezienie w 1918 roku legendarnej, elektromechanicznej maszyny szyfrującej o nazwie Enigma. 

Enigma działała na zasadzie obracających się wirników, za pomocą których wprowadzano szyfr 

zamienny. W 1926 roku niemiecka marynarka zakupiła kilka maszyn Enigma z zamiarem 

dostosowania ich do celów wojskowych. Następnie siły zbrojne oraz powietrzne III Rzeszy rozpoczęły 

nabywanie i wykorzystywanie zmodyfikowanych maszyn Enigma. W efekcie wyprodukowano około 

miliona maszyn zawierających różnorodne modyfikacje. Ostatecznie szyfr Enigmy został złamany 

przez Polaków. 

Kryptologia jest nauką o szyfrowaniu, czyli bezpiecznych sposobach przekazywania informacji. 

Kryptologię dzieli się na: 

kryptografia - nauka o tworzeniu szyfrów i  kryptoanaliza - nauka o łamaniu szyfrów, tzn. o 

odczytywaniu zaszyfrowanej wiadomości bez znajomości klucza.  

Istotą kryptografii jest zamiana tekstu jawnego na zaszyfrowany. Algorytm służący do zaszyfrowania i 

odszyfrowania wiadomości to szyfr, zaszyfrowana wiadomość - szyfrogram. Szyfry dzieli się na 

symetryczne i asymetryczne. 

Szyfry Szyfry symetryczne  



symetryczne to takie, gdzie do szyfrowania i odszyfrowania potrzebny jest ten sam klucz. 

Bezpieczeństwo tych szyfrów opiera się tylko na utrzymaniu w tajemnicy klucza. Ujawnienie klucza 

pozwala odtworzyć szyfrogram. 

 

To jeden z najstarszych i najbardziej znanych szyfrów. Posługiwał się nim Juliusz Cezar. Polega ona na 

zastąpieniu każdej litery tekstu literą, która w alfabecie znajduje się  np 3 miejsca dalej. Jest to bardzo 

łatwy do załamania szyfr. (Złośliwi twierdzili, że jego skuteczność wynikała głównie z faktu, że 

wrogowie jego, którzy mogli przechwycić szyfrowane nim wiadomości, często nie potrafili czytać. ) 

 

Zatem do odczytu tekstu konieczna jest ta sama wiedza, co do jego zaszyfrowania: algorytm i klucz. 

 

Zakodowane słowo uczelnia  

 

Zakoduj słowo informatyka, swoje imię i nazwisko    -    np   INFORMATYKA = 

***********  ,  Jakub Nowak = ********** 

 

Link do strony z szyfrowaniem 

https://www.szyfry.matw.pl/ 

 

https://www.szyfry.matw.pl/

