Dr bab.1 inż. Evgeny Ochin, prof. zw. AM

Dziedzina nauki:

nauki techniczne

Dyscyplina:

informatyka, transport

Specjalność naukowa:

architektura komputerów i sieci komputerowych,
bezpieczeństwo transportu

OBSZARY BADAWCZE - ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
1. Antyterroryzm i bezpieczeństwo transportu i portów morskich
2. Antyterroryzm: telematyka systemów transportowych
3. Antyterroryzm: steganografia
4. Architektura komputerów i sieci komputerowych
5. Informatyka
Działalność naukowa skoncentrowana jest na problemach bezpieczeństwa transportu. Obejmuje
m.in. zagadnienia analizy i modelowania procesów decyzyjnych w bezpieczeństwie
transportu, metod i systemów organizacji i planowania telematyki systemów transportowych.
Obszary badawcze:
1. Antyterroryzm: projektowanie i analiza algorytmów antyspoofingu dla globalnych nawigacyjnych
systemów satelitarnych
2. Antyterroryzm: antyspoofingowa architektura GNSS do cywilnych systemów nawigacji
3. Antyterroryzm: magnetyczno-akustyczne systemy zabezpieczania portów morskich
4. Antyterroryzm: problemy projektowania sieci telekomunikacyjnych dla zabezpieczania portów
morskich
5. Antyterroryzm: systemy steganografii

ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
1. Opracowanie systemów zabezpieczania portów morskich
2. Opracowanie algorytmów wykrywania spoofingu w globalnych nawigacyjnych
systemach satelitarnych
3. Opracowanie algorytmów steganografii
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