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Przedmowa
Sytuacja sprzed kilku lat (2007), gdy pisałem pierwowzór tej 
książki – Wprowadzenie do informatyki dla humanistów – w zak- 
resie spolegliwości komputerów niewiele się zmieniła. Nadal są 
one zbyt mało „życzliwe” – tylko w ograniczonym zakresie moż-
na w pełni, bez specjalnego przygotowania, korzystać z ich nie-
wyobrażalnego potencjału. Oczekujemy, by komputery były in-
tuicyjne oraz tolerancyjne dla błędów użytkowników. Wysiłki 
uczynienia tych maszyn łatwiejszymi w codziennych zastoso-
waniach niezmiennie pozostają o krok w tyle za rosnącą złożo-
nością ich eksploatacji, bogactwem funkcji oprogramowania, 
doskonaleniem urządzeń dołączanych do komputerów oraz eks-
plodującego potencjału Sieci (internetu)1. Problem umiejętne-
go wykorzystania komputerów, coraz częściej podłączonych do 
Sieci, zwiększa szybko rosnące zagrożenie bezpieczeństwa tele-
informatycznego. Wykorzystywana jest zaledwie drobna część 
potencjału, jaki drzemie w komputerach, jednocześnie szybko 
pogłębia się brak wiedzy o szkodliwych konsekwencjach stwa-
rzanych przez technologie informacyjne i sposobach ich unika-
nia. Przesłanki te stanowiły o zakresie tematyki książki, głów-
nie adresowanej do czytelników, których zainteresowania są 
dalekie od nauk ścisłych.
1 Dla wyróżnienia przyjęto, iż sieć pisana małą literą oznacza sieć lokalną, wielką 
– internet. W książce pominięto skrót „ang.” przed nazwami w języku angielskim.
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Dla pokolenia obecnych studentów komputery były zawsze. 
Także internet nie jest pojęciem abstrakcyjnym – szczególnie podczas 
odpoczynku, jako narzędzie służące rozrywce i zabawie (wszak gry 
komputerowe pochłaniają niemałą część każdego dnia młodych lu-
dzi, również starszych), ale także w pracy i nauce. Wynikające z tego 
wyzwania to przede wszystkim – skuteczne wykorzystywanie po-
tencjału maszyn i Sieci. Wiąże się to z przypomnieniem/uzupełnia-
niem wiedzy w zakresie możliwości komputerów. 

Na wspomniany potencjał maszyn składają się: moc kompu-
tera, ale także stosowanie odpowiednich urządzeń zewnętrznych, 
łączności cyfrowej, sieci, a nade wszystko dobrego oprogramo-
wania. Efektywne wykorzystanie owego potencjału, poza rada-
mi zaprzyjaźnionych informatyków, wynika przede wszystkim ze 
zrozumienia istoty funkcjonowania komputerów. Chodzi tu o spo-
soby, zalety i wady cyfrowego zapisu multimediów, podstawowe 
funkcje wykonywane przez komputer i wiedzę, czym (oprogra-
mowanie, urządzenia) ostatecznie owe zapisy przetworzyć, a po-
tem wydrukować, wysłać lub zapisać na stosownym nośniku. 
Przyjmując, iż elementy te wchodzą w skład książki, znajomość 
informatyki, w ogólnych zarysach, wydaje się koniecznością. 
Ogólność tę uzasadnia ogrom wiedzy składającej się na informa-
tykę. Wymaganie wiedzy szczegółowej od użytkowników kom-
puterów jest często deprymujące i mało przydatne. Założenie to, 
ze zrozumiałych względów, nie dotyczy osób profesjonalnie zwią-
zanych z tą dyscypliną naukową (informatyka teoretyczna, infor-
matyka ekonomiczna, bioinformatyka, geoinformatyka i inne).

Wspomniana tematyka stanowiła o treści książki będą-
cej w swojej istocie przewodnikiem po bogactwie informatyki,  
której różne części wykorzystuje niemal codziennie większość 
użytkowników komputerów2. Zainteresowani poznaniem szcze-
gółów poruszanej w książce problematyki, stosownie do swo-
ich potrzeb (np. wspomaganie prac biurowych, edycja obrazu, 
operowanie cyfrowym zapisem dźwięku czy wspieranie obsługi 

2 W książce jednak nie udało się pominąć niektórych informacji technicznych  
– stanowią one aktualne (lipiec 2011) uzupełnienie prezentowanych treści.
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klienta) znajdą w niej odwołania do sprawdzonych, godnych 
polecenia tytułów. 

Intencją moją podczas pisania książki była także próba zain-
teresowania Czytelników zaprezentowanym wachlarzem możli-
wości i zastosowań komputerów. Chodzi tu nie tylko o używanie 
sprawdzonych narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowa-
nia), ale również o inspirację – możliwość zainicjowania nowych, 
oryginalnych zastosowań ogromnego potencjału tych maszyn.

Naturalnym uzupełnieniem zawartych w książce treści jest 
wiedza o internecie, dla którego informatyka jest podstawowym 
narzędziem. Tematyka ta została w książce tylko zasygnalizowana3. 
Moim zdaniem jest ona zbyt bogata, by można efektywnie łączyć 
obie (informatyka i internet) w jednym opracowaniu. Ze względu 
na szybkie zmiany treści, które obejmują informatykę – często wy-
przedzające cykl wydawniczy książki – uzupełnieniem jej są na bie-
żąco aktualizowane prezentacje na mojej stronie www.gogolek.pl.  
Jest tam także aktualizowany słownik terminów związanych 
z technologiami informacyjnymi, który może ułatwić wędrówkę 
po wiedzy związanej z umownym komputerem.

W nadaniu ostatecznej postaci książce, poza doświadczenia-
mi i obserwacją świata technologii informacyjnych oraz oczekiwań 
rynku, miało udział zainteresowanie wyróżnioną tu tematyką stu-
dentów, z którymi prowadziłem i prowadzę zajęcia. Ważnymi wska-
zówkami do przyjętego zakresu treści książki były także wyniki 
egzaminów z technologii informacyjnych (często zawierających się  
w przedmiotach o nieco innych nazwach), które stanowiły całkiem 
reprezentatywną próbę, pozwalającą ocenić zasadność poruszanej 
w książce problematyki4.

3 Stanowi ona przedmiot pracy: W. Gogołek, Technologie Informacyjne Me-
diów, wyd. 2 zmienione, Aspra-JR, Warszawa 2006.
4 Egzaminy te zdawało kilka tysięcy studentów w kilku uczelniach na kierun-
kach: pedagogika, dziennikarstwo, ekonomia, bankowość.
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Wstęp 
O wadze informatyki oraz internetu (Sieci) – podstawowych skła-
dowych technologii informacyjnych (IT, Information Technology) 
– stanowi nie tylko zwiększenie sprawności operowania informa-
cją, udostępniania jej, potęgi wielkości cyfrowych zasobów in-
formacyjnych, którymi one operują, ale przede wszystkim szybko 
rosnąca ilość multimedialnych informacji dostępnych w postaci cy-
frowej. Multimedia oznaczają wszystkie formy cyfrowej informa-
cji: tekst, grafikę, obrazy, dźwięki, ruchome obrazy i sekwencje wi-
deo. Już dzisiaj ponad 90% zasobów informacyjnych zapisywanych 
jest cyfrowo (rys. 1). W 2010 roku wyprodukowano jeden zetabajt 
informacji (1000 miliardów gigabajtów). W postaci położonych na 
sobie książek jest to 10 kolumn z Ziemi do Plutona. Kartami tych 
książek można pokryć Ziemię 10 razy, a słup książek rośnie 20 razy 
szybciej niż prędkość najszybszej rakiety kosmicznej. Do Plutona 
leciała 13 miesięcy, „słup” rósł zaledwie trzy miesiące5. 

Tylko 10% informacji udostępnianych w organizacjach jest 
wartościowanych i przeznaczanych do dalszego wykorzystywa-
nia, 25% zostaje zgromadzonych poza ogólnodostępnymi w firmie 
zasobami (na pracowniczych pecetach). Ponadto dostęp do firmo-
wych zasobów informacyjnych jest świadomie ograniczany (np. 

5 J. Gantz, D. Reinsel, As the Economy Contracts, the Digital Universe Expands, 
May 2009, Sponsored by EMC Corporation IDC – Multimedia White, Paper. 
www.scribd.com/doc/15748837 [2009].
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restrykcje dostępu). Powoduje to, że problemem jest nie potencjał 
gromadzenia informacji, ale otrzymywanie stosownych informa-
cji w odpowiednim czasie. Takie wyzwanie staje się współcześnie 
podstawowym kierunkiem rozwoju technologii informacyjnych, 
a szczególnie informatyki umożliwiającej rejestrowanie informacji, 
ich przetwarzanie i udostępnianie.

Rysunek 1. Szacunek zmian (w latach 1950–2010) proporcji analogowych 
(jasne wypełnienie) i cyfrowych (ciemne wypełnienie) zasobów 
informacyjnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D. Sullivan, New Study Sizes Up the Web, 
www.clickz.com/experts/search/article.php/3512376, June 29, 2005; http://www.sims.
berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/ [styczeń 2004]. Measuring the 
Data Mountain, „The Economist” Dec. 6. 2003, „Financial Times”, Nov. 12, 2003; The 
Associated Press, Tech Researchers Calculate Digital Info, za: „The New York Times”, 
March 6, 2007.

Dostępny potencjał technologii informacyjnych stwarza nowe 
wyzwania. Szybko ulegają zmianie istniejące relacje IT z edukacją, 
biznesem, kulturą, a nawet z polityką. Są instytucje, które do swojej 
działalności niczego więcej, poza IT, nie potrzebują. Konsekwencją 
tego jest intensywna i permanentna edukacja użytkowników kom-
puterów w niemal każdej instytucji. Pojawia się potrzeba dosko-
nalenia polityki zarządzania informacją w firmie – bezpieczeń-
stwo, gromadzenie informacji, dostęp do danych. Rozszerzenie 
tej polityki na partnerów biznesowych. Rośnie zapotrzebowanie  
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na specjalistyczną edukację w zakresie: oprogramowania do za-
rządzania reputacją, dobrych praktyk wygrywania z konku-
rencją (Business Intelligence), ryzyko zarządzania marką firmy. 
Następuje przyspieszenie wprowadzania nowych narzędzi i stan-
dardów do organizacji. Kopie zapasowe, usuwanie duplikacji, wy-
szukiwanie niestrukturalne, analiza baz danych, etyczny haking, 
wirtualizacja aplikacji, semantyczne aplikacje webowe i szybko 
rozwijający się cloud computing (przedmiot rozdziału 4).

Wspomniane bogactwo informacji cyfrowych, możliwości IT,  
ma ogromny wpływ na to, iż jedną z naturalnych, podstawo-
wych umiejętności niezbędnych do jak najpełniejszego wyko-
rzystania potencjału współczesnego świata – pracy, nauki, roz-
rywki, codziennego życia – jest umiejętność posługiwania się 
komputerem. Zakres tej umiejętności, wiedzy z nią związanej, 
jest i pozostanie indywidualną sprawą każdego użytkownika 
komputera (maszyny)6. Wydaje się, iż istnieje pewne minimum, 
którym każdy powinien dysponować. Najczęściej zdobywamy 
je w szkole, często jednak, zważywszy na szybki upływ cza-
su w informatyce (wszystko szybciej się w niej starzeje) i inne 
obiektywne uwarunkowania edukacji informatycznej, celowe 
jest ciągłe uzupełnianie tej wiedzy w podstawowym zakresie7. 
Określenie tego minimum było, jest i zapewne pozostanie za-
wsze ryzykownym wyzwaniem. Co należy zaliczyć do tego mi-
nimum, a co można pominąć? 

Na podstawie kilku tysięcy wyników egzaminów i zaliczeń 
(wcześniej wykładów i ćwiczeń) z informatyki, a także uwag stu-
dentów można sformułować tezę, że najważniejsza jest wiedza 
o wiedzy – świadomość możliwości, które oferuje nam informaty-
ka, a bardziej ogólnie technologie informacyjne – IT. Umiejętność 
połączenia codziennych potrzeb z potencjałem maszyn i ich 

6 Ze względu na potoczne nazywanie komputera słowem „maszyna”, szczegól-
nie w środowisku informatyków, w dalszej części książki oba te terminy będą 
stosowane wymiennie. Warto nadmienić, iż do końca lat 90. XX w. komputer 
nazywany był elektroniczną maszyną cyfrową (EMC). Terminem tym nazywane 
były wówczas specjalności na wyższych uczelniach technicznych.
7 Próbą złagodzenia upływu czasu, aktualizowanym uzupełnieniem treści 
książki są prezentacje zawarte na prywatnej stronie autora: www.gogolek.com. 
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oprogramowania, choćby na poziomie koncepcji, wydaje się wy-
starczającym minimum każdego humanisty.

Warto zatem przypomnieć sobie: istotę cyfrowego zapisu in-
formacji, funkcje narzędzi informatycznych (urządzenia, programy, 
technologie łączności cyfrowej), które mogą wspomóc ludzką pracę. 
Przy tym nie jest konieczna wiedza użytkowników informatyki o de-
talach konstrukcji tych narzędzi. Celowe jest posiadanie umiejętno-
ści rozmowy z informatykiem, posługiwania się wspólną terminolo-
gią, uporządkowanym i jednoznacznym formułowaniem oczekiwań 
od specjalisty IT (stąd zawarte dalej treści o podstawowych poję-
ciach mówiących np. o pojemności pamięci czy szybkości transmisji). 
Bazą tego jest ogólna wiedza w zakresie informatyki, czasami wzbo-
gacona informacjami o rynku, który przecież ma spore znaczenie 
w decyzjach rzadko podejmowanych przez pracowników IT w spra-
wach kupowanego sprzętu czy zlecanego do wykonania/zakupienia 
oprogramowania. Szczegóły w każdym zakresie, czy to będzie mowa 
o cyfrowym zapisie dźwięku, budowie i wyrafinowanych funkcjach 
drukarki, samodzielnym pisaniu programów, czy funkcjach narzędzi 
do budowania baz danych od Accessa do Oracle’a, można z powo-
dzeniem pogłębić samodzielnie, na innym kierunku studiów (niehu-
manistycznym) bądź na specjalistycznych kursach. 

O celowości przypomnienia lub uzupełnienia podstawowej 
edukacji informatycznej świadczy także to, że średni koszt sa-
modzielnego rozwiązania problemu IT przez dostatecznie kom-
petentnego, w zakresie korzystania z informatyki, pracownika 
(w każdej branży) wynosi zaledwie 5 PLN, a przez wyspecjalizo-
waną komórkę ponad dziesięć razy więcej – 70 PLN. Iloczyn tej 
ceny z liczbą pytań, zadawanych przez pracowników, potwier-
dza opłacalność każdej formy nauki w zakresie codziennego wy-
korzystywania IT. Efektywnym środkiem pomocy w kłopotach 
z IT (w ramach firmy) jest dostęp, za pośrednictwem wewnętrz-
nej sieci komputerowej, do zasobów informacyjnych zawierają-
cych odpowiedzi na często zadawane pytania – tak zwane FAQ 
(Frequently Asked Questions), „samopomoc”. Skuteczność tego 
narzędzia szacowana jest na 50–80% samodzielnego radzenia  
sobie pracownika z problemem IT. 
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Intencją moją było zatem przypomnienie oraz uzupełnienie 
podstawowych składowych informatyki dla osób, które traktują tę 
dziedzinę wiedzy wyłącznie narzędziowo. Nie nauka samodzielnej 
konstrukcji narzędzi (np. pisania programów komputerowych, bu-
dowy urządzeń), a ich wykorzystywanie, zwrócenie na nie uwagi 
i możliwości ich zastosowań. Dla maturzystów z ostatnich kilkuna-
stu lat jest to w znacznej części przypomnienie, dla nieco starszych 
studentów (studia wieczorowe, zaoczne, podyplomowe), którzy 
w szkole średniej nie mieli zajęć z informatyki, treści książki są uzu-
pełnieniem często samodzielnie zdobytej wiedzy o podstawach 
informatyki. 

Adresatami książki są studenci pierwszych lat studiów hu-
manistycznych. Także oni z całą pewnością nie unikną konieczno-
ści korzystania z narzędzi IT. Stąd język bardziej opisowy, i forma 
– znacznie mniej techniczna od typowych podręczników informa-
tycznych. Książka nie jest podręcznikiem/instrukcją, np. umiejęt-
ności korzystania z edytora tekstu czy arkusza kalkulacyjnego – jest 
tylko formą przewodnika wskazującego raczej bogactwo informa-
tyki, czego od niej możemy i powinniśmy oczekiwać, a także czego 
się obawiać. Szczegóły, mówiące o wspomnianej poprawnej edy-
cji tekstu za pomocą komputera, stanowią przedmiot odrębnych, 
wyspecjalizowanych podręczników lub, dla mniej samodzielnych, 
kursów specjalistycznych. 

Podstawowe dla treści książki są przywołane wcześniej ter-
miny: informatyka, technologie informacyjne8. Pierwotnie poję-
cie „technologia” oznaczało naukę. W odniesieniu do informacji 
stanowiącej istotę funkcjonowania komputerów można przyjąć, 
że technologie informacyjne to termin łączący narzędzia i pro-
cedury (np. w formie opisanych dalej algorytmów) używane do 
operowania informacją. Wspomniane narzędzia to sprzęt infor-
matyczny, ale także telekomunikacyjny, programy komputero-
we (krócej nazywane terminem – program) oraz środki służące 
do transmisji informacji w postaci cyfrowej. Operowanie in-
formacją rozumiane jest tutaj jako wspomagany narzędziowo 

8  W. Gogołek, op. cit.
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proces tworzenia (w tym zamiana wszelkich form informacji na 
postać cyfrową i odwrotnie), przechowywania, przetwarzania, 
wymiany (transmisji), wyszukiwania, udostępniania i korzy-
stania z informacji. Innymi słowy, jak już zostało wspomniane, 
technologie informacyjne zostały stworzone przez dwa filary 
– informatykę i internet9. W obu przypadkach mamy do czy-
nienia z informacją – każdą formą uporządkowania energii lub 
materii. 

W cybernetyce informację określa się „jako każdy czyn-
nik organizacyjny (niematerialny), który może być wykorzy-
stany do bardziej sprawnego lub bardziej celowego działania 
przez ludzi, inne organizmy żywe lub maszyny”10. Ogólnie moż-
na przyjąć, że ów czynnik powoduje zmniejszenie niewiedzy, im 
więcej informacji, tym niewiedza w większym stopniu maleje. 
Informacja jest „tlenem” dla internetu i informatyki. Uzasadnia 
to celowość zwrócenia uwagi na informację jako fundamentalne 
pojęcie, którego właściwa interpretacja jest niezbędna do zrozu-
mienia funkcjonowania wszystkich narzędzi informatycznych. 
Tematyka informacji i jej form w postaci cyfrowej, po wstępie, 
stanowi przedmiot pierwszego rozdziału książki.

W przyjętej tu interpretacji informatyka to dziedzina nauki 
i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji lub inaczej wie-
dza o operowaniu informacją oraz komputery (w tym specjalistycz-
ne urządzenia cyfrowe) wraz z oprogramowaniem. Tak rozumia-
ne operowanie informacją w odniesieniu do informatyki zawiera 
w sobie wszelkie operacje służące:

• przygotowaniu procesu przetwarzania informacji przez kompu-
tery, które polega na:

 – opracowywaniu wszelkich procedur gromadzenia 
informacji

 – tworzeniu oprogramowania

9  W przyjętej tu interpretacji dokonano pewnego uproszczenia zakresu techno-
logii informacyjnych, które obejmują także inne, bezpośrednio związane z ope-
rowaniem informacją dziedziny, m.in. telekomunikację, elektronikę. Internet 
stanowi przedmiot drugiej części niniejszej książki – W. Gogołek, op. cit.; Z. No-
wakowski, Technologia informacyjna bez tajemnic , Mikom, Warszawa 2002.
10  J. Muller, Informacja w cybernetyce, Wydaw. MON, Warszawa 1974.
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 – dostosowywaniu formy informacji wprowadzanych do 
maszyny (głównie przez tak zwane wejściowe urządzenia 
komputerów)

• wprowadzaniu informacji do maszyn, np. klawiatura, także 
urządzenia zamieniające sygnał analogowy, jak dźwięk, obraz, 
na postać cyfrową;

• przetwarzaniu, które sprowadza się (głównie dzięki opro-
gramowaniu) do operacji logicznych i arytmetycznych wy-
konywanych przez maszynę (a ściślej – głównie przez proce-
sor i kartę graficzną). Wynik ich wykonania jest generowany  
– w postaci informacji: wyprowadzanej za pośrednictwem 
urządzeń zewnętrznych (np. monitora, drukarki), przesyłanych 
do pamięci komputera lokalnego (stojącego pod biurkiem) lub 
innych komputerów połączonych ze sobą siecią. Konstrukcja 
komputera oraz owych urządzeń, ich podstawowe parametry 
stanowią przedmiot drugiego rozdziału książki;

• przechowywaniu, które najczęściej polega na zapisie informacji 
na cyfrowych nośnikach powszechnie nazywanych dyskami, 
wykonanych w różnych technologiach (magnetyczne, optycz-
ne, półprzewodnikowe);

• generowaniu/prezentacji informacji, za pośrednictwem 
bogactwa różnych urządzeń – począwszy od monitorów, 
a skończywszy na sterowaniu urządzeniami elektromecha-
nicznymi w fabrykach, samochodach i statkach kosmicznych. 

Sam komputer, w książce wymiennie nazywany maszyną, a tak-
że podłączone do niego urządzenia, określane są mianem: hard- 
ware – od angielskich słów: hard i ware, oznaczających twar-
de rzeczy, te, których można dotknąć. Hardware jest praktycznie  
bezużyteczny bez stosownego oprogramowania – software. 
Podobnie jak hardware – software jest zlepkiem dwóch słów an-
gielskich soft (coś miękkiego) i ware (rzeczy). Można zatem po-
wiedzieć, iż softwarem nazywamy w informatyce wszystko to, 
co jest „miękkie”, czego praktycznie nie można dotknąć – oznacza  
oprogramowanie (programy). 
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Uzupełnieniem części mówiącej o komputerze – jednostce 
centralnej – jest rozdział trzeci, w którym przedstawione są pod-
stawowe urządzenia zewnętrzne. Wyróżniono te, które służą do 
wprowadzania i wyprowadzania informacji. Poza typowymi urzą-
dzeniami wskazano na nowe, atrakcyjne i użyteczne funkcje, jakie 
pełnią współczesne urządzenia, np. druk przestrzenny czy sterowa-
nie pracą maszyny za pośrednictwem emocji.

Rozdział czwarty książki dotyczy problematyki współpracy 
komputerów, ich wzajemnych połączeń – różnej skali sieci kom-
puterowych. Praca w sieci komputerowej, jej funkcje, możliwo-
ści zdalnej pracy zwracają uwagę na jeden z najpoważniejszych 
współczesnych problemów technologii informacyjnych – bezpie-
czeństwo teleinformatyczne. 

Doświadczenia dowiodły, już kilkadziesiąt lat temu, że celo-
wa jest konstrukcja dedykowanych programów, które wspomaga-
ją komunikację człowieka z maszyną – są to systemy operacyjne, 
a także programy uzupełniające funkcje systemów operacyjnych 
(programy „narzędziowe”). Odrębną kategorię programów stano-
wią programy użytkowe, produkcyjne. Najpowszechniejszymi są 
standardy, np. pakiety biurowe, jak MS Office. W szczególnych 
przypadkach, gdy brak jest standardów/gotowych rozwiązań, ko-
nieczne jest pisanie, według ściśle sprecyzowanego zamówienia, 
programów własnych. Najczęściej są one pisane od początku – 
zgodnie z życzeniami zleceniodawcy. 

Ilustracją najczęstszych zastosowań maszyn są przedstawio-
ne opisy zasad konstrukcji baz danych oraz bardziej złożonych 
systemów (dużych programów), które wspomagają funkcjono-
wanie przedsiębiorstw, w tym przedsięwzięć mających na celu 
troskę o klientów – CRM, czy usprawnienie funkcjonowania in-
stytucji – ERP, MRP. 

Tematyka związana z szeroko pojętym oprogramowaniem sta-
nowi przedmiot piątego rozdziału książki. Jego uzupełnieniem 
jest prezentacja przykładowych nowoczesnych, przyszłościowych 
zastosowań maszyn. Ma to na celu, wspomnianą wcześniej, in-
spirację czytelników do innych, być może śmielszych zastosowań 
ogromnego potencjału komputerów i połączonych z nimi urządzeń.
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Formą podsumowania pierwszych pięciu rozdziałów jest kolej-
ny szósty mówiący o specjalnych, imponujących zastosowaniach 
komputerów. Chodzi tu np. o narzędzia wspomagające identyfi-
kację autorów prozy czy komputerową ocenę potencjalnej popu-
larności utworów muzycznych i komputerowe tworzenie dzieł 
literackich. 

Potęga maszyn uwypukla nadzwyczaj ważny problem infor-
matyki – bezpieczeństwo. Tematyka ta stanowi przedmiot roz-
działu siódmego. Zawarto w nim podstawowe informacje doty-
czące zagrożeń – od umownych wirusów, do prób obrony przed 
niebezpieczeństwami związanymi z komputerami – antywiru-
sów, identyfikacji i podpisu elektronicznego.

Merytoryczną część książki kończy krótki rozdział ósmy, 
zwracający uwagę na niebagatelne praktyczne uwarunkowania/
zasady formułowania zamówienia produkcji systemu informa-
tycznego i jego odbioru.

Uzupełnieniem książki, poza zakończeniem, indeksem i for-
malnymi spisami, jest krótki słownik podstawowych terminów 
związanych z technologiami informacyjnymi – obejmujący także 
terminologię związaną z internetem.
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1. Cyfrowe formy informacji
Początkowo komputery skutecznie wspomagały i wyręczały ludz-
ką pracę, głównie w zakresie operowania informacją. Współcześnie 
służą z powodzeniem do autonomicznego sterowania urządzenia-
mi elektromechanicznymi – wykonywania skomplikowanych ope-
racji manualnych. Wykonują one, za pośrednictwem różnego ro-
dzaju urządzeń zewnętrznych (peryferyjnych), coraz większą liczbę 
czynności fizycznych, wcześniej dostępnych tylko dla ludzi. 

Koncentrując się na operowaniu informacją, można powie-
dzieć, że w części (szybko rosnącej) komputery naśladują niektó-
re funkcje organizmu ludzkiego, a ściślej mózgu. W pierwszej ko-
lejności muszą być wprowadzone do niego informacje. Operację tę 
wykonują nasze zmysły, z różną szybkością. Dla określenia tego 
podobieństwa niezbędna jest miara szybkości pracy zmysłów  
– podobnie jak ma to na przykład miejsce w czasie jazdy samocho-
dem, gdzie miarą prędkości są (w większości państw na świecie) 
kilometry na godzinę. Oceniając szybkość odbioru informacji przez 
nasze zmysły, można się posłużyć wielkością mówiącą o liczbie 
tak zwanych bitów przesyłanych w jednostce czasu. Okazuje się, że 
najszybszym, przesyłającym najwięcej informacji w czasie jednej 
sekundy, zmysłem jest wzrok (nie bez podstaw utarło się mówić, iż 
jeden obraz jest wart tysiąca słów) – odbiera i przesyła do naszego 
mózgu aż sto milionów bitów w czasie jednej sekundy (100 Mb/s, 
niektórzy badacze sugerują nawet 230 Mb/s). Miara ta wydaje się 
nieco abstrakcyjna, gdy brak jest punktu odniesienia. Zwróćmy 
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zatem uwagę na następny zmysł – dotyk, który jest w stanie prze-
kazać do mózgu sto razy mniej informacji w jednostce czasu – jeden 
milion bitów na sekundę (1Mb/s). Jeszcze wolniejszy jest zmysł słu-
chu pośredniczący w przesyłaniu informacji z szybkością 15 tysięcy 
bitów na sekundę (15 Kb/s). Najwolniejsze są: węch – jeden tysiąc 
bitów na sekundę (1 Kb/s) i smak – dziesięć razy mniej, zaledwie  
100 bitów na sekundę11. 

Tabela 1. Wielokrotności miar
Przedrostek Oznaczenie Mnożnik Uwagi

Zetta Z 1021=
1000000000000000000000

Eksa E 1018 = 
1000000000000000000

Peta P 1015 = 
1000000000000000

Tera T 1012 = 
1000000000000

Od greckiego 
monstrum, potwór

Giga G 109 = 
1000000000

Od greckiego 
olbrzymi, ogromny

Mega M 106 = 
1000000

Od greckiego
wielki

Kilo K 103 = 
1000

Wracając do analogii komputera z mózgiem, zwróćmy uwagę 
na kolejną ważną cechę operowania informacją – zdolność jej prze-
chowywania, zapamiętywania. Za realizację tego zadania odpo-
wiedzialna jest pamięć. Oszacowano, że mózg ludzki jest w stanie 
zapamiętać 50 terabitów (50 Tb). Wartość ta jest zaledwie około  
3 razy większa od dostępnej, w 2011 roku, pojemności dysku domo-
wego komputera (3 TB). Gdy rozpatrujemy tę wartość w innej ka-
tegorii – średniej ilości informacji odebranych w ciągu 60 lat życia, 
okazuje się, iż pojemność mózgu ludzkiego przeciętnie pięciokrotnie 
11  R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, War-
szawa 1993. Miary te są znacznym uproszczeniem ze względu na „pakietowość” 
przesyłanych informacji (w mózgu dokonywana jest synergia impulsów – coś 
w rodzaju rozpakowywania danych) oraz ich „analogową” naturę.
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przekracza nasze potrzeby. Zmysły ludzkie w tym czasie przekazują 
do naszego mózgu dziesięć terabitów informacji. 

W kontekście pamięci ludzkiej warto podkreślić jej nadzwyczaj 
ważną cechę – zapominanie. Trwałość pamięci sztucznych, kom-
puterowych jest nieporównywalnie do ludzkiej większa. Wydaje 
się, że komputery nie zapominają! Ale jest to tylko pozorna dosko-
nałość maszyn. Niemal niezauważalna z perspektywy życia ludz-
kiego. Problem ten niewątpliwie dostrzegą następne pokolenia 
korzystające z zasobów cyfrowych, które gromadzone są zaledwie 
przez niecałe pół wieku. Nośniki informacji cyfrowej są najmniej 
trwałymi nośnikami informacji w historii człowieka. Informacja 
zapisana na dyskach twardych, CD, DVD, po kilku/kilkunastu la-
tach ginie bezpowrotnie. Będzie o tym mowa dalej w kontekście 
omawianych pamięci komputerowych.

Ostatnim wymownym porównaniem maszyn z żywym or-
ganizmem jest tak zwana moc obliczeniowa, liczba operacji wy-
konywanych w czasie jednej sekundy. Ze wzgldu na to, że opera-
cja dodania dwóch liczb, np. 2+2, wymaga znacznie mniej mocy 
od operacji dzielenia przez siebie dwóch stuznakowych liczb, 
opracowano precyzyjną, jednoznaczną, standardową operację 
– operację zmiennoprzecinkową . Liczba takich operacji wyko-
nywana w czasie jednej sekundy, tak zwane flopsy, jest świa-
towym standardem służącym do oceny mocy komputerów (po-
dobnie jak standardem długości jest jeden metr, bez względu na 
to, gdzie ta miara jest stosowana). 

Przeciętny komputer ma moc kilku gigaflopsów, mózg ludzki  
– 1 do 10 petaflopsów. Zatem, tymczasem, potencjał przetwarzania 
informacji przez człowieka jest miliard razy większy od przeciętnego 
domowego komputera. Nie oznacza to, że nie ma maszyn o znacznie 
większych możliwościach obliczeniowych od człowieka – są to su-
perkomputery i sieci milionów wspólnie pracujących komputerów 
na całym świecie (np. BOINC, zapoczątkowany projektem – SETI@
Home, o którym więcej pod koniec książki). Dotychczas szybkość 
obliczeń dokonywanych przez komputery praktycznie nie ma nic 
wspólnego z inteligencją.
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Kończąc porównanie tworu natury z maszynami, nie sposób nie 
wspomnieć o gabarytach – na razie w tym względzie mózg ludzki jest 
bezkonkurencyjny – przeciętnie jego objętość wynosi ok. 1400 cm3, 
masa – ok. 1,5 kg, a powierzchnia – ok. 2000 cm2. 

Zasygnalizowane przykłady ocen operowania informacją przez 
ożywiony organ i martwe narzędzia wskazują na użyteczność sto-
sowania standardów. Pozwalają one, w sposób jednoznaczny, oce-
niać szybkość przetwarzania informacji i sprawność jej transmisji, 
porównywać wielkości pojemności pamięci i szybkość jej działa-
nia. Wielkości te, w codziennych zastosowaniach, najczęściej słu-
żą do oceny jakości sprzętu (np. porównania pojemności dysków, 
szybkości transmisji informacji przez internet) i jego użyteczności 
w różnych zastosowaniach (np. jak szybkie powinno być łącze in-
ternetowe do transmisji tekstów, a jakie do przesyłania filmów?).

1.1. Bit i bajt
W każdym przypadku w cyfrowym zapisie informacji posługu-
jemy się wspomnianym już terminem bit . Nim przejdziemy do 
interpretacji tego abstrakcyjnego terminu, zwróćmy uwagę, że 
w systemie dziesiętnym, którego używamy na co dzień, każda 
cyfra może przyjąć dziesięć różnych wartości – od 0 do 9. Bit 
natomiast niesie sobą znacznie mniej informacji – może przyjąć 
tylko dwie różne wartości: 1 lub 0 (nie jak cyfra w systemie dzie-
siętnym – dziesięć). System wykorzystujący tylko dwie cyfry 
nazywamy systemem dwójkowym lub binarnym.

Zatem bit może oznaczać TAK albo NIE, wyróżnić dwie bar-
wy (czerń lub biel, zieleń lub czerwień itp.), dwa poziomy dźwięku  
– dźwięk lub jego brak (ciszę), lub dwie cyfry, np. 0 lub 1. W sys-
temie dziesiętnym jedna cyfra może oznaczać dziesięć dowolnych 
stanów, barw czy wspomnianych poziomów dźwięku. Barw ozna-
czonych dziesiętnie jednym znakiem może być dziesięć (od 0 do 9), 
w systemie dwójkowym, oznaczonych jednym bitem – tylko dwie: 
barwa o nazwie 0 (np. biel) lub o nazwie 1 (np. czerń).

Okazało się, że ta jednostka, mimo że niesie ze sobą tak mało 
informacji, jest nadzwyczaj użyteczna w konstrukcji komputerów, 
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które są w stanie (dotychczas!) operować tylko na bitach – cyfrach 
przyjmujących tylko dwie wartości: 0 lub 1. Oznacza to, iż wszyst-
kie informacje, którymi operują maszyny, wcześniej musiały być 
zamienione na tak zwaną postać binarną, zero-jedynkową – na po-
stać bitów. Brzmi to nieco abstrakcyjnie, np. odnośnie do kompu-
terowych zasobów w postaci tekstów, muzyki, obrazów czy wideo. 
Temu zagadnieniu poświęcone są kolejne podrozdziały książki.  

Jak już wcześniej sygnalizowano, skrót słowa „bit” pisany jest 
małą literą b, a bajt – wielką B. Nazwy wielokrotności (Tabela 1) za-
wsze pisane są wielką literą. Odpowiednio do tej zasady zapis me-
gabitu ma postać Mb, a megabajtu MB12.

Zwróćmy uwagę na to, że bity, podobnie jak cyfry w liczbach 
dziesiętnych, możemy łączyć ze sobą. Liczby dwucyfrowe: sto 
kombinacji – od 00 do 99, trzycyfrowe: tysiąc kombinacji – od 000 
do 999). Gdy zapisujemy liczbę, korzystając z bitów, sytuacja jest 
znacznie gorsza. Dwa bity to zaledwie cztery możliwe kombina-
cje zer i jedynek (00, 01, 10, 11), trzy bity to tylko osiem kombinacji 
(000, 001, 010,... 111). Gdy połączymy ze sobą osiem bitów – liczba 
możliwych kombinacji zer i jedynek w takiej paczce bitów rośnie do 
256 (od 0 do 255). Owa ośmiobitowa paczka bitów określana jest 
terminem: bajt. 

Zasygnalizowany cyfrowy, zero-jedynkowy zapis umożliwia 
wprowadzanie do komputera treści wszystkich multimedialnych in-
formacji – od tekstu do wideo HD i 3D włącznie, czego przełomo-
wym przykładem był film Avatar. Problematyka ta jest nadzwy-
czaj bogata i stanowi temat oddzielnego wykładu zarówno z punktu 
widzenia uczących się – jak wykorzystywać cyfrowe multimedia  
– jak i fachowców zajmujących się konstrukcją stosownych urządzeń 
i programów do operowania tą formą informacji. Zwróćmy zatem, 
w sposób uproszczony, wystarczający dla użytkownika technologii 
informacyjnych, uwagę na podstawowe etapy: od źródła informacji 

12 Według międzynarodowego Układu Jednostek Miar – SI (franc. Système inter-
national d’unités) – małe miana, w prezentowanym tutaj zapisie, do 1K są akcep-
towalne. Od wartości 210 = 1024 coraz częściej można zobaczyć zapis KiB (kibibyte), 
wskazujący na różnicę między 210 = 1024 a „okrągłym” tysiącem (1000). W prak-
tyce informatycznej stosuje się powszechnie „zaokrąglone” znaczenie zapisów  
K, M, G itp., domyślnie pamiętając, iż są to potęgi dwójki, a nie dziesiątki.
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w postaci analogowej (z którą mamy do czynienia w naturalnym  
– niewirtualnym – świecie), przez jego zamianę na postać cyfrową, 
rejestrację, transmisję, przetwarzanie i jego powrotną zamianę na 
postać analogową, którą mogą bez kłopotu odbierać nasze zmysły 
wzroku i słuchu, także dotyku, wkrótce zapewne węchu i smaku.

1.2. Tekst
Istnieje wiele standardów formalnego opisywania w sposób uni-
kalny otaczającej nas rzeczywistości – w tym obywateli naszego 
kraju: PESEL, NIP, a także rejonu miejsca zamieszkania: kod pocz-
towy. Podobnie rzecz ma się z zapisem komputerowym znaków. 
Tak jak każdemu obywatelowi Polski przyporządkowany jest jeden 
unikalny kod PESEL, każdemu znakowi przyporządkowano jeden 
unikalny kod ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange). Ów kod opisuje jeden bajt, a ściślej jego pierw-
sze siedem bitów. Oznacza to, że każdej (niemal) kombinacji sied-
miu zer i jedynek przyporządkowano jeden i tylko jeden znak. Są 
to znaki pisowni angielskiej. Wielka litera A w zero-jedynkowym 
(binarnym) zapisie bajta wygląda następująco: 01000001, litera 
L: 01001100. Pierwszy bit (od lewej) każdego bajta jest niewyko-
rzystany (tymczasem). Zatem usiłując zapisać w kodzie ASCII imię 
ALA, otrzymamy trzy bajty w postaci: 

01000001  01001100  01000001
           A       L         A 

Jak zostało wspomniane, kod ASCII wykorzystuje tylko sie-
dem bitów bajta (pierwsze 128 kombinacji zer i jedynek jednego 
bajta), pozostałe 128 kombinacji zer i jedynek bajta wykorzystano 
do nadania kodów narodowym znakom, w języku polskim są to: 
ą, ć, ę, ł itp. W różnych krajach te dodatkowe kody są wykorzysty-
wane do zapisu innych znaków – stosownie do specyfiki pisowni 
w danym języku. W ten sposób powstały tak zwane strony kodo-
we, odpowiednie dla określonych języków. Na przykład dla Polski 
obowiązującym standardem w internecie jest standard/strona 
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kodowa ISO 8859-2 (Latin – 2). Zawiera on litery wykorzystywa-
ne w językach: Albanii, Bośni, Chorwacji, Czech, Finlandii, Węgier, 
Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji i Słowenii. Innym powszechnie 
stosowanym standardem „dodatkowej części” kodów polskich zna-
ków jest strona kodowa stosowana w produktach firmy Microsoft 
– Windows-1250. Podsumowując, ASCII (pierwsze siedem bitów, 
pierwsze 128 kombinacji zer i jedynek) stosowane jest praktycznie 
na całym świecie, pozostałe 128 kombinacji wykorzystywane jest 
różnie, zależnie od pisowni w określonym państwie. Pominięto 
tutaj problem egzotycznych znaków Dalekiego Wschodu i innych 
krajów nieużywających alfabetu łacińskiego. Teksty zapisywane 
za pomocą kodów znaków oznaczane są jako: nazwa.txt.

Czy dla przeciętnego użytkownika komputerów wiedza na 
ten temat ma jakiekolwiek znaczenie? Wydaje się, że tak. Pozwala 
ona m.in. zrozumieć problemy ze stosowaniem polskich znaków 
na komputerach w innych krajach, co wyraźnie jest widoczne  
w korespondencji elektronicznej (maile). Oprogramowanie na 
francuskich czy niemieckich komputerach najczęściej nie przewi-
duje stosowania polskich znaków, stąd w korespondencji z tych 
krajów maile mają w miejscach specyficznych polskich liter nie-
odpowiednie znaki (tzw. krzaczki). Oczywiście można to zmienić, 
stosując wspomnianą wcześniej odpowiednią stronę kodową. 
Podobny kłopot jest w odwrotnym kierunku – przy pisaniu listów 
w innym języku, w którym stosuje się regionalne znaki typu: ǜ, χ, 
czy Щ. 

 W celu uniknięcia problemów z zapisem znaków w różnych ję-
zykach wprowadzono kod Unicode (nazywany po polsku Unikod), 
który jest komputerowym zestawem znaków, mającym w zamie-
rzeniu obejmować wszystkie używane na świecie języki. Definiują 
go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10 646. Każdy znak w tym 
kodzie, zależnie od standardu, zajmuje od jednego do trzech bajtów.

Zatem znak, dzięki kodom ASCII i ich uzupełnieniom (stronom 
kodowym), odzwierciedlany jest jednym bajtem. Stąd zapis wspo-
mnianego imienia Ala wymaga trzech bajtów. Na przeciętnej wiel-
kości pendrivie (tzw. pamięć USB) o pojemności 2 GB teoretycznie 
można zapisać dwa miliardy znaków. Przyjmując, iż jedna strona 
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maszynopisu zajmuje 1800 znaków, łatwo oszacować, że na pen-
drivie swobodnie mieszczą się ponad dwa miliony stron maszyno-
pisu. Jest to wielkość imponująca. 

W praktyce okazuje się jednak, że tych stron możemy zapamię-
tać na tym nośniku znacznie mniej. Pomijając zawiłości stosowa-
nia różnych stron kodowych, należy zwrócić uwagę na to, że sam 
kod znaku nie mówi nic o jego atrybutach – jakiego rozmiaru jest 
to znak, czy jest podkreślony, jaki to rodzaj czcionki (Times? Arial?) 
itp. Informacja o znaku np. przesyłanym do drukarki czy na ekran 
monitora musi być uzupełniana o jego atrybuty. Wymaga to wy-
korzystania kolejnych bajtów do zapisu znaku. W rezultacie znak 
jest zapisywany dwoma bajtami i ostatecznie na pendrivie nie 
zmieszczą się dwa miliony stron, a znacznie mniej. Wskazując na 
atrybuty znaków, warto wspomnieć o wynikach badań nad czytel-
nością różnych krojów czcionek. Okazuje się, że najszybciej rozpo-
znawane są teksty napisane czcionkami (zgodnie z podaną kolejno-
ścią): Verdana, Tahoma, Arial lub Times New Roman.

W kwestii potrzeb pamięci do zapisania tekstów jest i druga 
strona medalu – może się okazać, że na dwugigowym pendrivie, 
mimo konieczności dodania informacji o wspomnianych atrybu-
tach, zapiszemy nie 2, a 3 mln stron maszynopisu. Jest to rezulta-
tem tak zwanego „pakowania”, czyli kompresji – zabiegu realizo-
wanego za pomocą specjalnego oprogramowania (np. RAR, ZIP). 
Naturalną cechą programów kompresujących teksty jest to, że pro-
cesowi zmniejszania plików tekstowych nie towarzyszy jakakol-
wiek strata informacji. Po dekompresji tekst jest identyczny z ory-
ginałem. Jest to kompresja bezstratna lub inaczej – kompresja 
ilościowa. Zazwyczaj jej skuteczność nie przekracza zmniejszenia 
objętości oryginału o 40%.

Istotą kompresji bezstratnej jest zastępowanie często po-
wtarzających się fragmentów zapisu ich krótkim odpowiedni-
kiem. Na przykład kompresując dzieło Aleksandra Fredry, moż-
na łatwo dostrzec możliwość oszczędności pamięci niezbędnej 
do jego zapisu, gdyby zamiast sławnego, często (!) powtarza-
jącego się zwrotu „mocium panie” wpisywać znak np. #, który 
w tekście nigdy się nie pojawia. W tym przykładzie jeden znak 
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zastępuje 12 znaków (litery słów i spacja). Zatem zapis słów 
„mocium panie na me wezwanie” komputer zapisuje: „# na me 
wezwanie”. Podczas dekompresji/rozpakowania znak zastę-
powany jest odpowiednimi słowami. W rezultacie mamy sku-
teczną kompresję bez żadnej straty treści zapisywanego tekstu. 
Podobnie można uczynić z innymi powtarzającymi się zwrotami 
i poszczególnymi słowami.

W ocenie programów do kompresji, takich jak np. IZARC, 
WINR AR, POWER ARCHIVER, ZIPGENIUS, ALZIP, wyróżnia 
się kryteria: ergonomia, obsługa programu, konfiguracja aplika-
cji, polska wersja, obsługiwane systemy operacyjne i obciążenie 
systemu operacyjnego. Inne, nie mniej ważne możliwości/funk-
cje programów kompresujących to: liczba obsługiwanych forma-
tów, szybkość pakowania, szybkość rozpakowywania, wielkość 
archiwum, tworzenie archiwów samorozpakowujących się, inte-
gracja z menu kontekstowym Eksploratora Windows, integracja 
z ftp lub innymi usługami sieciowymi, nagrywanie na płyty CD/
DVD, dzielenie archiwów na części i szyfrowanie archiwów. 

Do tworzenia i obróbki dokumentów tekstowych wyko-
rzystywane są specjalistyczne programy – edytory tekstów. Nie 
oznacza to, że programy te operują tylko tekstami, wśród ich pod-
stawowych funkcji znajdują się także te, które umożliwiają forma-
towanie, a nawet tworzenie obrazów (w ograniczonym zakresie) za-
mieszczanych w dokumentach tekstowych. Najpopularniejszym 
edytorem tekstowym jest Word, składnik produktu firmy 
Microsoft – Office’a. Innym, znacznie bardziej zaawansowa-
nym narzędziem do tworzenia materiałów o treści tekstowo- 
-graficznej przeznaczonych do druku, a także umieszczanych 
na stronach w internecie, jest Adobe Acrobat . Standard plików 
Adobe –.pdf (Portable Document Format), dzięki bezpłatnemu 
czytnikowi (Adobe Reader) oraz jego uniwersalności jest akcep-
towany jako najpowszechniejszy format dystrybucji dokumen-
tów w postaci cyfrowej. Adobe Reader umożliwia otwieranie, 
oglądanie, przeszukiwanie, cyfrowe podpisywanie, weryfiko-
wanie i drukowanie plików w formacie .pdf. Dokumenty .pdf 
charakteryzują się bardzo efektywnym stopniem kompresji oraz 
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gwarancją niezmienności postaci dokumentu – bez wzglę-
du na sposób (platforma sprzętowa, systemowa) odczytania, 
drukowania – dokument pozostaje w niezmienionej postaci. 
Ponadto, dzięki zapewnianemu przez Adobe systemowi upraw-
nień, dokument w formacie .pdf może mieć narzucone ograni-
czenia uniemożliwiające kopiowanie lub drukowanie dokumen-
tu. Niezmienność ta, w połączeniu z możliwością podpisywania 
dokumentów .pdf, daje gwarancję, iż dokument czytany przez 
odbiorcę zawiera niezmienioną treść dokumentu stworzonego 
przez jego autora. Mowa jest tu o podpisie elektronicznym, któ-
ry w swojej istocie niesie ze sobą gwarancję integralności do-
kumentu (nie został zmieniony) i potwierdzenia autentyczności 
(został stworzony przez osobę, która podaje się za autora tego 
dokumentu). Zagadnienie to opisane jest szczegółowo w pod-
rozdziale 7.4.5.

Dokumenty przygotowane za pomocą innych edytorów 
tekstu można zamieniać na format .pdf, stosując ogólnodostęp-
ne bezpłatne oprogramowanie, np. Create Adobe PDF Online, 
PrimoPDF, PDFCreator czy Qprinter. Darmowy pakiet biurowy 
OpenOffice ma możliwość bezpośredniego eksportu plików do 
formatu .pdf. Najnowszy pakiet Microsoft Office też miał mieć 
taką możliwość, jednakże wersja ostateczna takiego udogod-
nienia nie ma. Microsoft udostępnia jednakże „wtyczkę” do eks-
portu tego formatu.

Niedocenianym ograniczeniem konwerterów dokumentów 
tekstowych na format .pdf jest ich jakość, np. mierzona łatwością 
czytania. Zależy ona od narzędzi programowych wykorzystywa-
nych w tej procedurze zamiany. Dobre narzędzia udostępniane są 
komercyjnie – lokalnie na własnym komputerze, np. PDF Create 6, 
a także jako zdalna usługa w internecie (np. Nitro PDF).

Dzięki niezmienności dokumentu w formacie .pdf uzysku-
je się gwarancję, iż przygotowany zbiór, przekazany do drukarni 
(lub opublikowany na stronie), ukaże się w identycznej formie 
jak oryginał. Dzięki temu często Adobe wykorzystywany jest 
do tworzenia wszelkiego typu dokumentacji (treści jej w drodze 
od autora do klienta/czytelnika nikt nie zmieni). Wiedza o tej 
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własności formatu .pdf jest bardzo przydatna przed drukowa-
niem prac dyplomowych. Praca, którą autor usiłuje wydruko-
wać gościnnie na drukarce sąsiada, niespodziewanie „rozjeżdża 
się” – akapity zmieniają numery stron, tabele zastają podzielo-
ne, a spis treści (jeśli był robiony automatycznie) zupełnie od-
staje od rzeczywistości. Prosta operacja zamiany formatu pliku 
zawierającego pracę na .pdf całkowicie rozwiązuje ten problem. 
Drukowanie pliku w tym formacie eliminuje wspomniane nie-
spodzianki. Produkty Adobe traktowane są jako narzędzia DTP.

DTP (Desktop Publishing) służy nie tyle do edycji (choć i to 
jest możliwe), ale umożliwia profesjonalne, kompletne przygoto-
wanie materiałów do druku (tak zwany skład). Programy te, np. 
najstarszy na polskim rynku – Ventura Publisher, później Corel 
Ventura, Adobe PageMaker (wcześniej Aldus Adobe) i nieco 
nowszy, bardzo popularny – QuarkXpress, zawierają wszystkie 
funkcje do profesjonalnego składu publikacji, automatyzowania 
związanych ze składem operacji oraz możliwości jednoczesnej 
(również zdalnej) pracy kilku osób nad jednym dokumentem. 
Programy DTP umożliwiają też import kilkudziesięciu forma-
tów dokumentów (eksport nie jest ich domeną). Innymi słowy, 
za pomocą DTP dokonuje się ostatecznego przygotowania tek-
stu – materiału poligraficznego gotowego do druku, który został 
wcześniej napisany niemal w dowolnym edytorze. Na przykład, 
książkę napisaną w Wordzie można przenieść (wyeksportować) 
do DTP, by za pomocą tego narzędzia zakończyć skład materiału 
(procedura pisania tej książki jest tego przykładem). Jak wspo-
mniano, istnieje szeroki wachlarz programów desktopowych  
– jedne z nich służą lepiej do składu gazety, inne do czasopism, 
a jeszcze inne do składu książek czy też akcydensów.

1.3. Obraz
Po tekście kolejną, sygnalizowaną w książce, multimedialną formą 
informacji możliwą do zapisu cyfrowego jest obraz. Zapis taki jest 
możliwy dzięki przyjęciu podstawowego założenia – obraz składa 
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się ze skończonej liczby elementów, umownych punktów – tak 
zwanych pikseli (od ang.: picture elements).

Rysunek 2. Interpretacja cyfrowego zapisu obrazu znaku

Rysunek 2 ilustruje sposób zamiany obrazu na postać zero-je-
dynkową, która jest zapisywana na cyfrowym nośniku informa-
cji. Wszystkim kolejnym pikselom obrazu przyporządkowywane 
są zera lub jedynki, zależnie od treści obrazu. Czarne piksele – je-
dynki, białe – zera (lub odwrotnie). Operacja zamiany przebiega 
automatycznie m.in. za pomocą skanerów, cyfrowych aparatów 
fotograficznych (więcej w rozdziale 3.1.2). O jakości obrazu w po-
staci cyfrowej decyduje przede wszystkim tak zwana rozdziel-
czość. Im więcej jest wyróżnianych pikseli w obrazie (większa 
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rozdzielczość), im są one mniejsze (jest ich więcej na określonej 
powierzchni), tym jakość rejestrowanego obrazu cyfrowego jest 
lepsza. Obraz na kartce papieru układany z owoców wiśni (mała 
rozdzielczość) będzie znaczniej mniej czytelny od obrazu układa-
nego z ziarenek maku (duża rozdzielczość). 

Rysunek 3. Ziarnistość cyfrowej postaci obrazu

Miarą rozdzielczości jest parametr: H x V (Horizontal x Vertical) 
– mówi on o liczbie pikseli w poziomie (H) i w pionie (V). Iloczyn 
tych wielkości jest parametrem pozwalającym na ocenę rozdziel-
czości np. określonego aparatu fotograficznego czy monitora. Inną, 
rzadziej stosowaną, miarą rozdzielczości obrazu jest ppi ( pixels per 
inch) – liczba pikseli na jeden cal. W odniesieniu do cyfrowych apa-
ratów fotograficznych często jako synonimu terminu rozdzielczość 
używa się – ziarnistość.
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Rysunek 4. Ilustracja różnych poziomów szarości poszczególnych pikseli 
obrazu

Aparat fotograficzny o rozdzielczości 2500 x 2000 wykonuje fo-
tografie składające się z 5 mln pikseli. Przeciętny monitor kompute-
rowy LCD o rozdzielczości 1280 x 960 składa się z ponad 1,2 mln pik-
seli. Wydawałoby się, iż w takim razie do zapisu obrazu w aparacie 
fotograficznym potrzeba 5 mln bitów – jeden bit na każdy piksel (tj. 
625 000 bajtów lub inaczej 625 KB), a ekranu monitora – 1,2 mln bi-
tów (tj. 150 000 bajtów – 150 KB). Kalkulacja ta byłaby prawdziwa 
odnośnie do obrazów czarno-białych bez odcieni szarości, bez kolo-
rów. W praktyce nie ma aparatów wykonujących zdjęcia składające 
się tylko z czarnych lub białych pikseli, podobnie monitory czarno-
-białe należą obecnie do rzadkości, to znaczy takich, których każdy 
piksel zapisywany jest tylko jednym bitem (zero albo jeden).

Rysunek 5. Obraz w czterech różnych wielkościach rozdzielczości
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Istota cyfrowego zapisu barw jest bardzo podobna do sposobu 
kodowania znaków (przypomnijmy, że każdemu znakowi przypo-
rządkowano jeden unikalny kod). Każdy kolor (ściślej barwa) ma 
także swojego rodzaju kod. Gdyby każdemu pikselowi przyporząd-
kować jeden bajt (osiem bitów!), liczba różnych kodów dla barw 
wyniosłaby 256. Zatem każdy piksel obrazu mógłby przyjmować 
jedną z 256 barw (por. rysunek 4, w którym barwy, w niekoloro-
wym wydaniu książki, zastąpiono różnymi poziomami szarości). 
Czy to jest dużo czy mało? Zdecydowanie za mało. W praktycznych 
zastosowaniach każdemu pikselowi przyporządkowuje się 24 bity 
lub więcej. Oznacza to, że każdy piksel może przyjmować jedną 
z 16,7 mln barw (tyle jest kombinacji zer i jedynek w 24 bitach). 

Dominującym standardem zapisu barw jest RGB13. Nazwa ta 
powstała z pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czer-
wonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej). W wyniku mie-
szania tych barw można uzyskać dowolną inną barwę dostrzeganą 
przez ludzkie oko. W związku z tym, że dane o barwie każdego pik-
sela składają się z ośmiobitowych informacji o nasyceniu czerwie-
ni, zieleni i barwy niebieskiej, piksele zapisywane są 24 bitami (dla 
każdej barwy osiem bitów)14.

Konsekwencją takiego bogactwa kolorów, w przypadku prze-
ciętnego monitora komputerowego, jest ilość pamięci niezbędna 
do przechowywania treści obrazu. Jeden kolorowy obraz wymaga 
ponad trzech mln bajtów pamięci (3 MB). Zwróćmy uwagę, że stro-
na maszynopisu zapisana kodami znaków wymaga ponad 1000 
razy mniejszej pamięci.

Cyfrowy zapis obrazu w postaci odzwierciedlającej każdy 
piksel, bez żadnych uproszczeń ani dodatków, nazywany jest 
zapisem bitmapowym. Jest on najdokładniejszy (najwierniej 

13 Oko ludzkie rozpoznaje podstawowe trzy kolory: żółty, czerwony i niebieski  
– wszystkie inne są ich pochodnymi. Do precyzyjnego określenia kolorów sto-
suje się systemy kolorów (np.: pantone, spektra master, toyo, trumatch itd.) – 
w których poszczególnej barwie przypisana jest odpowiednia liczba. Oprócz sys-
temów kolorów są modele kolorów, np.: CMYK (Cyan, Magneta, Yellow + czarny 
– dla uzyskania kontrastu oznaczany jako K), HSB (Hue, Satyration, Brightness), 
oraz RGB. Istnieją również kolory typu spot i typu proces.
14 Istnieje wiele innych standardów cyfrowego tworzenia barw, są to m.in.: 
CMY, CMYK, LAB, HLS, HSI, HSV, sRGB.
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oddaje postać oryginalnego obrazu). Pliki tego typu zapisywane 
są w postaci: nazwa.bmp.

W fotografii format ten, oryginalnego zapisu informacji w po-
staci danych zebranych z matrycy światłoczułej i zapisanej w pa-
mięci bez żadnej obróbki, nazywa się RAW (od ang. coś suro-
wego, nieobrobionego) – „cyfrowy negatyw”15. Za możliwość 
dostępu do pełnego, nieuproszczonego formatu obrazu płaci się 
znaczną ilością pamięci niezbędną do zapisania fotografii – po-
trzeba 10 MB i więcej (zależnie od rozdzielczości i liczby bitów na 
piksel). Dane o obrazach RAW po wprowadzeniu do komputera 
poddawane są bardzo wyrafinowanym zabiegom obróbki foto-
grafii: ustawianie balansu bieli, wyostrzanie, nasycanie kolorami, 
regulacja kontrastu, łącznie ze zmianą „temperatury oświetlenia”. 
Służą temu specjalne programy dołączane do aparatów foto-
graficznych. Okazuje się, iż zasygnalizowane korekty zdjęć mają 
znacznie większy wpływ na jakość fotografii od rozdzielczości, 
w jakiej zostały zrobione. W małoformatowych zdjęciach (do A4) 
niedostrzegalna jest różnica między 2 a 4 mln pikseli.

Do obróbki obrazów stosowane są edytory graficzne, spe-
cjalizowane programy służące do tworzenia i edycji map bito-
wych, nazywanych także grafiką rastrową, czyli, upraszczając 
– obrazów. Wśród najpopularniejszych są: GIMP, Photoshop, 
Paint.NET, Paint Shop Pro16. Umożliwiają one edycję obrazów 
będących w postaci bitmapowej. Do, omówionej dalej, obróbki 
grafiki wektorowej wykorzystuje się m.in. CorelDraw, którego 
funkcjonalność umożliwia obróbkę niemal wszystkich forma-
tów obrazów; program PageMaker, którego obsługa (interfejs) 
jest zbliżona do programów desktopowych (DTP), i Adobe 
Illustrator, będący jednym z najczęściej wykorzystywanych na-
rzędzi do edycji obrazów w DTP. 

Powszechnie stosowanym formatem bezstratnego, ale 
skompresowanego zapisu obrazu jest .gif (Graphics Interchange 

15 Nazwę formatu RAW stosuje się także do innych plików, które są w swojej 
oryginalnej postaci.
16 M. Evening, Adobe Photoshop Lightroom 3. Podręcznik dla fotografów,  
Helion, Gliwice 2011.
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Format). Jego zaletami są: niewielka liczba informacji niezbęd-
na do zapisu obrazu, możliwość animacji obrazu. Podstawową 
wadą tego formatu jest to, że obrazy są bardzo proste w formie 
(zaledwie do 256 barw). Wspomniane cechy gifa zdecydowały 
o jego stosowaniu w konstrukcji stron WWW. Format ten po-
woli jest wypierany przez format .png – format również bezstrat-
ny, jednak nieograniczający liczby barw.

Zazwyczaj, podobnie jak miało to miejsce w przypadku pli-
ków tekstowych, pliki zawierające obrazy są kompresowane. Ze 
względu na ogromną (w stosunku do tekstów) liczbę szczegółów 
obrazu, jego nadmiarowość (można usunąć fragmenty obrazu 
bez zauważalnej straty jego jakości), zaczęto stosować kompre-
sję stratną lub inaczej – kompresję jakościową. Polega ona na 
upraszczaniu obrazu, eliminacji jego detali, by w konsekwencji za-
pisywany obraz wymagał znacznie mniejszej wielkości pamięci. 
Kosztem tego jest strata jakości obrazu. Inną metodą kompresji 
jest wyszukiwanie w obrazie fragmentów (np. bloków 8 x 8 bi-
tów), które są niemal identyczne. Podobnie jak miało to miej-
sce w powtarzających się tekstach, podczas kompresji, fragmen-
ty te zastępowane są znacznie krótszymi, unikalnymi nazwami. 

PRzYKłADY MeTOD KOMPReSjI STRATNej:
DCT (Discrete Cosinus Transformation). Algorytm wykorzystujący kodo-
wanie metodą JPEG i MPEG. Obraz dzielony jest na bloki o wielkości 8 x 8 
pikseli. Każdy blok jest analizowany przez algorytm ze względu na zmianę 
kolorów. Jeśli początkowy blok składa się z jednobarwnej powierzchni, to 
można go opisać za pomocą jednej wartości. Jeśli barwa zmienia się tyl-
ko trochę w obrębie bloku, potrzeba już więcej wartości w celu jego opisa-
nia itd. Ponieważ wiele bloków jednego obrazu cechują jedynie niewielkie 
zmiany koloru, ilość niezbędnych informacji będzie zredukowana.

HUFFMANA . Obraz jest analizowany ze względu na częstość występo-
wania poszczególnych kolorów. Kolor występujący najczęściej otrzymu-
je najkrótszy kod, drugi otrzymuje kolejny najkrótszy itd. Dzięki temu 
zmniejsza się ilość miejsca niezbędnego do zapamiętania.

Źródło: http://www.pfsl.poznan.pl/horyzonty/cyfrowe/5rozdzial.html [maj 2004].
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Istnieje wiele innych metod kompresji stratnej, które stosowane 
samodzielnie lub łącznie, dają często imponujące rezultaty.

Najbardziej skuteczną metodą kompresji jest metoda frak-
talna. Fraktal to twór podobny do samego siebie, to znaczy 
taki, że po dowolnej zmianie jego rozmiarów nie następuje znie-
kształcenie detali zawartości fraktala. Połączone fraktale two-
rzą obraz. Kompresja fraktalna stosowana jest zarówno do ob-
razów nieruchomych, jak i ruchomych. Ideą fraktalnej kompresji 
obrazów jest znalezienie w danym obrazie fraktalnego wzorca 
i wyrażenie go za pomocą formuły matematycznej, podobnie 
jak ma to miejsce w prezentowanym dalej zapisie wektorowym 
obrazu. W tym celu niezbędna jest precyzyjna analiza kompre-
sowanego obrazu, co sprawia, że ten sposób kompresji jest wol-
niejszy niż kodowanie inną metodą.

Każdy obraz poddany kompresji stratnej nieodwracalnie 
traci na jakości – po dekompresji jest zawsze gorszej jakości od 
obrazu oryginalnego. Najczęściej stosowanym formatem kom-
presji stratnej jest .jpg (technologia Joint Photographic Expert 
Group)17. Umożliwia on zarówno stratną, jak i bezstratną kompre-
sję danych. Oczywiście kompresja stratna daje nieporównywal-
nie lepsze rezultaty w oszczędności pamięci. Stopień uproszczeń 
kompresowanego obrazu jest regulowany poprzez ustawienie od-
powiednich parametrów. Stanowi to o możliwości kontroli stop-
nia kompresji (upraszczania obrazu, por. rysunek 6) stosownie do 
potrzeb. Na przykład obraz zamieszczany na stronie WWW może 
być słabej jakości (zajmuje mniej pamięci), dzięki czemu jego 
transmisja jest szybsza. Często tak uproszczony obraz staje się lin-
kiem, który pozwala ściągnąć obraz w odpowiednio dobrej jako-
ści, na przykład umożliwiającej jego drukowanie. 

17 Format zapisu obrazu Web P (firmy Google) obecnie (2011) wykorzystuje naj-
nowsze osiągnięcia w dziedzinie kompresji plików graficznych.
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Rysunek 6. Ten sam obraz bez kompresji (A) i ze znaczną kompresją 
stratną (B)

Źródło: Fotografia z własnych zbiorów autora (Dolomity włoskie).

W poszukiwaniu ekonomicznego sposobu zapisu obrazu 
(zajmującego jak najmniejszą ilość pamięci) wykorzystano m.in. 
tak zwany zapis wektorowy lub inaczej grafikę wektorową. 
Idea tego zapisu polega na tworzeniu obrazów z prostych figur 
geometrycznych, często nazywanych prymitywami. Ten sposób 
cyfrowej rejestracji obrazów ma istotne ograniczenia, w zasa-
dzie nadaje się do obrazów prostych (tak zwanych grafik), któ-
re mogą być składanką figur geometrycznych. Innymi słowy, 
w zapisie wektorowym każdy obraz tworzony jest z trójkątów, 
prostokątów, elips, krzywych – figur, które można zapisać anali-
tycznie, w postaci krótkich, zajmujących niewiele pamięci, wzo-
rów matematycznych. Na przykład, zamiast zapamiętywania 
obrazu prostej, wystarczy krótki zapis: y = ax wraz z podaniem 
współrzędnych początku i końca tej prostej oraz jej atrybutów 
(kolor, przezroczystość, grubość). Zatem zapis tej prostej zajmie 
niewiele więcej miejsca niż 20 bajtów, co w porównaniu z zapi-
sem bitmapowym (setki tysięcy bajtów) jest ogromną oszczęd-
nością pamięci. Prostą tę komputer wykreśli sam. Podobnie za-
pisywane są elipsy i bardziej złożone figury. Do edycji, tworzenia 
obrazów wektorowych stosuje się specjalne programy – edyto-
ry wektorowe, np. m.in.: CorelDraw, Illustrator, WindowsDraw 
i Designer.
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Poza wspomnianymi formatami kompresji obrazów (.jpg, .gif, 
zapisy wektorowe) jest wiele innych formatów niemniej przy-
datnych, ale słabiej spopularyzowanych. Przeciętnie skuteczność 
kompresji, zależnie od złożoności obrazu, wynosi 20%–90%.

1.4. Wideo
Do cyfrowego zapisu wideo (filmów) wykorzystywane są techni-
ki podobne do stosowanych przy zapisie obrazów. Oglądany ma-
teriał wideo tworzony jest z sekwencji kolejnych obrazów (klatek 
filmu), będących zapisem/odzwierciedleniem kolejnych faz zmian 
w treści obrazu. Poszczególne klatki filmu wyświetlane są (w wer-
sji podstawowej) z szybkością 50 klatek w czasie jednej sekundy. 
Mimo tego, że kolejne klatki zazwyczaj różnią się od siebie, wyko-
rzystano właściwości wzroku (w zasadzie jego niedoskonałość) 
– zmian treści w następujących po sobie klatkach ludzkie oko nie 
dostrzega. Zmiany klatek, zawartych w nich kolejnych obrazów, 
są zbyt małe i następują zbyt szybko, by oglądający zauważył 
różnice między klatkami. W rezultacie widziany jest ruch płynny 
zarejestrowanych zmian nagrywanej sceny, np. mówiącej osoby 
czy biegnącego psa. Dynamika owych zmian wykorzystuje kolej-
ną niedoskonałość wzroku odbierającego materiał wideo. Dzięki 
szybkim zmianom treści klatek, ich rozdzielczość może być znacz-
nie mniejsza od rozdzielczości statycznych obrazów/fotografii, bez 
zauważalnej straty jakości oglądanego filmu. W efekcie suma in-
formacji o obrazach tworzących film zajmuje znacznie mniej miej-
sca od informacji, która byłaby potrzebna do zapisania w pełnej 
rozdzielczości obrazów kolejnych klatek filmu. 

Innym zabiegiem zmniejszającym wielkość pamięci nie-
zbędną do cyfrowego zapisu wideo jest fakt, iż dla wielu sek- 
wencji filmowych zmienia się jedynie mały wycinek obrazu. 
Jeśli np. na filmie obserwujemy rozmawiające osoby, to tło po-
zostaje w dużej części niezmienione. Zmieniają się fragmenty 
ukazujące usta, czasami gestykulacje. Wykorzystano to m.in. 
w metodzie kodowania Delta. Tylko raz na kilkaset klatek zapi-
sywany jest cały obraz – tzw. I-frame, później rejestrowane są 
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jedynie różnice między obrazem poprzednim a bieżącym. W opi-
sywanym przykładzie filmowania rozmawiających osób, w ko-
lejnych klatkach zapisywany jest tylko ten wycinek obrazu, któ-
ry zmienił się (układ ust, gesty). 

Cyfrowy zapis filmów związany jest bezpośrednio ze stru-
mieniem informacyjnym, często nazywanym mediami stru-
mieniowymi (więcej na ten temat w podrozdziale 1.4). Jest to 
technologia przesyłania danych w sposób umożliwiający ciągłą 
transmisję przekazu multimedialnego i przetwarzanie danych. 
Ma ona coraz większe znaczenie wraz ze wzrostem pasma do-
stępu do internetu. Dzięki zastosowaniu strumieniowego prze-
syłania danych (film, muzyka) odbiorca może widzieć/słyszeć je 
na bieżąco, w trakcie przesyłania. Dane odbierane od nadawcy 
są szybciej gromadzone w komputerze niż wyświetlane, dzięki 
temu użytkownik może oglądać na bieżąco otrzymywany prze-
kaz filmu lub dźwięku. Gdyby strumień był zbyt ubogi (wąskie 
pasmo, zbyt mała liczba bitów przesyłana w jednostce czasu), 
przekaz ten byłby przerywany, mało czytelny. Innymi słowy 
odbiór informacji byłby szybszy od jej nadawania. Widoczne 
jest to w postaci np. przerywanego przekazu wideo lub audio. 
Świadczy to o konieczności zapewnienia stosownego pasma 
do transmisji strumieniowej, nie może być ono mniejsze (licząc 
w bitach na sekundę) od strumienia nadawanych informacji (li-
czonych w tych samych jednostkach). 

Warto zaznaczyć, że odtwarzana płyta CD czy DVD jest także 
źródłem strumienia danych18. Ma to związek z szybkością napędów 
CD. Pierwsze napędy CD, które miały szybkość „x1” (popularnie na-
zywaną „krotnością”), były przystosowane do odczytywania cyfro-
wego zapisu dźwięku z taką szybkością, która gwarantowała moż-
liwość jego słuchania bez żadnych zakłóceń wynikających ze zbyt 
wolnego odtwarzania zapisanego na płycie dźwięku. Wraz z dosko-
naleniem technologii zapisu i odtwarzania CD pojawiły się napędy 
x2, x4, a współcześnie nawet x50 i więcej. Oznacza to, że napęd jest 

18 Najczęściej stosowane formaty transmisji strumieniowej i (podane w na-
wiasach) programy do ich odtwarzania: (Windows Media) ASF, WMV, WMA, 
WMX, WAX; (Real Media) RM, RAM, RPM, RA; (Quick Time) MOV, MP4.
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w stanie odtwarzać muzykę nawet 50 razy szybciej, niż wymaga tego 
nasz zmysł słuchu. Przyspieszenie odtwarzania/zapisywania ma za-
stosowanie np. podczas kopiowania płyty CD. W rezultacie proces ko-
piowania zostaje przyspieszony 50 razy względem czasu (szybkości), 
jaki jest konieczny podczas słuchania zapisanej na dysku muzyki. 

Ze strumieniową transmisją danych związane jest stosowa-
nie tak zwanych kodeków. Kodek („koder/dekoder”) jest zazwy-
czaj programem (może to być urządzenie) przekształcającym stru-
mień danych. Kodeki zmieniają strumień danych (np. w formacie  
MPEG-2, MPEG-4) w formę zakodowaną (przede wszystkim 
w celu transmisji, składowania lub szyfrowania) lub odkodowują, 
by umożliwić jego odtwarzanie bądź edycję.

Tabela 2. Przykładowe składowe zapisu plików wideo

Odtwarzacz Format 
kontenera 

Kodek 
wideo 

Kodek 
audio

 Rozdziel-
czość 

Bitrate 
obrazu 

Bitrate 
dźwięku

DVD IFO/
VOB MPEG-2 MP2 720 x 576 4 Mb/s 448 kb/s

iPhone  MP4 MPEG-4 AAC 640 x 480 768 kb/s 160 kb/s

PC (klipy HD 
z internetu)  FLV H.264 AAC-LC 1280 x 720 3 Mb/s 128 kb/s 

Każdy zapis pliku wideo składa się z komponentów. Są to: 
kontener z informacjami o pliku, ścieżki wideo i audio. Kontener 
wideo (np. AVI, MP4, IFO/VOB) jest zasobnikiem dla strumienia 
audio/wideo, napisów oraz informacji dla odtwarzacza, np. format 
strumienia, szybkość odtwarzania. Ścieżka wideo i audio zawie-
ra informacje o treści materiału wideo zapisane w określonym 
standardzie wykorzystującym wspomniane wcześniej kodeki, np. 
MPEG-4/H-264, MPEG-2 i treść audio, np. AAC, MP3.

Problematyką standaryzacji zapisu cyfrowego wideo i in-
nych materiałów audiowizualnych zajmuje się organizacja MPeG 
(Motion Picture Experts Group). Powołana została w 1988 r. 
jako oddział Międzynarodowej Komisji Normalizacyjnej ISO 
(International Standards Organization). Od nazwy grupy pochodzą  
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kolejne opracowane przez nią standardy cyfrowego zapisu wideo, 
czyli MPeG-1, 2 i 4. Definiują one metody kompresji, formaty pli-
ków i inne parametry cyfrowego wideo. W trakcie opracowywa-
nia są standardy MPEG-7, MPEG-21. Zazwyczaj filmy kodowa-
ne za pomocą tych metod mają rozszerzenia .mpg, a materiały 
dźwiękowe – .mp3 i .mp2. Konkurencją dla standardów MPEG 
jest WebP – technologia/format Googlé a o znacznie lepszych pa-
rametrach od .mpg.

MPEG-1 daje słabej jakości film, przy rozmiarze kadru około 
320 x 240 pikseli, zapewnia tylko standardową (z systemów wideo 
PAL i NTSC) liczbę klatek na sekundę (25 i 29,97). Współcześnie nie 
jest już praktycznie używany. MPEG-2 (opracowany w 1994 roku) 
jest najbardziej znanym standardem MPEG. Zapewnia międzyli-
niowość i znacznie większe rozdzielczości niż MPEG-1. Został opra-
cowany jako format profesjonalny i stanowi kombinację dobrej 
kompresji i wysokiej jakości. Najnowszym (1998) standardem jest 
MPEG-4. Stosuje się go do kompresji cyfrowych zapisów audio i wi-
deo. MPEG-4 głównie wykorzystywany jest w internecie, dystry-
bucji materiałów audiowizualnych via CD/DVD, wideotelefonach 
i w cyfrowej dystrybucji programów telewizyjnych. Dzięki temu 
standardowi nastąpiło znaczące przenikanie technologii związa-
nych z telewizją do szeroko rozumianych technologii informacyj-
nych (informatyka i internet). Obecnie (2011) konkurencją dla for-
matu MPEG-4 jest wspomniany wcześniej format WebP Googlé a. 

PODSTAWOWe FORMATY  
CYFROWeGO zAPISU WIDeO

• AVI – Audio Video Interleave (ten format jest „kontenerem”,  
który może zawierać kombinacje metod i technologii zapisu wideo  
– sam AVI nie jest technologią zapisu ani obrazu, ani dźwięku)

• MPEG-1 – format, protoplasta MPEG-2
• MPEG-2 – zmienny strumień
• MPEG-4 – skuteczny, do kodowania AVI
• SVCD – zmienny strumień
• VCD – oparty na MPEG-1, stały strumień
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Tabela 3. Porównanie formatów MPEG-2 i MPEG-4

Format MPEG-2 MPEG-4

Rozdzielczość
352 x 258 do 1920 x 1152 

(HD DVD)
Do 1920 x 1088  

(DivX 5.0)

Strumień danych 500 Kb/s do 80 Mb/s 20 Kb/s do ponad 1 Gb/s

Formaty filmów DVD DivX 5.1.1  
Home Theater Profil

Rozdzielczość obrazu Od 352 x 288 do 1920 x 1152 4096 x 2304

Telewizyjne stacje nadawcze i odbiorniki TV coraz częściej ope-
rują cyfrową formą zapisu wideo. Stare (do dzisiaj powszechnie sto-
sowane) standardy telewizyjne, takie jak PAL (720 linii x 576 linii) 
i NTSC (720 x 486), mają ponad 40 lat. O ich niskiej jakości świad-
czy niecałe 0,5 M pikseli, które tworzą poszczególne ramki (klat-
ki) filmów wyświetlanych na ekranach tradycyjnych telewizo-
rów. Współcześnie powszechnym, w pełni cyfrowym, standardem 
staje się zapis o znacznie większej jakości (pięć razy więcej pikse-
li) – HDTV (High Definition Television – telewizja wysokiej roz-
dzielczości)19. Równolegle prowadzone są prace badawcze i wdro-
żeniowe nad wprowadzaniem IPTV (Internet Protocol Television) 
– nowej usługi polegającej na dostarczaniu wideo w internecie. 
Wykorzystywane są do tego celu specjalistyczne odbiorniki (STB,  
Set-Top-Box), do których przesyłany jest strumień wideo. Jest on 
najczęściej zakodowany we wspomnianych wcześniej formatach 
MPEG-2, MPEG-4 lub innych, takich jak WindowsMedia WMV 
lub RealVideo. Dotychczas ze względu na duże wymagania doty-
czące pasma (ponad 10 Mb), HDTV nie jest przesyłane z wykorzy-
staniem standardu wideo w internecie – IPTV.

19 HDTV ma pięć zatwierdzonych formatów. Są to: 720p – 1280 x 720 (24 klatki 
na sekundę) (p – progresywne skanowanie), 720p – 1280 x 720 (30), 720p – 1280 
x 720 (60), 1080i – 1920 x 1080 (i – przeplot), 1080p – 1920 x 1080.
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Tabela 4. Przegląd formatów płyt wideo

Format Rozdzielczość Obraz [Kb/s] Dźwięk

VCD 352 x 288 1150 224 Kb/s
44,1 KHz

SVCD 480 x 576 2600 384 Kb/s
44,1 KHz

Xsvcd
352 x 576
480 x 576
zmienna

zmienna 48 KHz
zmienny bitrate

DVD 720 x 576 zmienna Analogowy lub cyfrowy, 
48 KHz, zmienny bitrate

Jednocześnie z rozwojem zastosowań cyfrowego zapi-
su wideo powstała inicjatywa Digital Cinema Initiatives, LLC 
(DCI), zrzeszająca siedmiu potentatów filmowych (Disney, Fox, 
Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures, Sony Pictures 
Entertainment, Universal Studios i Warner Bros. Studios). 
Powołany przez te firmy organ opracował podstawowe standardy 
pozwalające zastąpić tradycyjne kina – kinami cyfrowymi (Digital 
Cinema). Standardy te obejmują problematykę formatu, kompresji, 
kodowania, transportu, narzędzi do prezentacji w kinach i bezpie-
czeństwa (troski o prawa autorskie). Pomijając zawiłości specyfika-
cji wyróżnionych problemów i mając na uwadze wcześniejsze tech-
niczne specyfikacje cyfrowego wideo, stworzono dwa standardy 
cyfrowego kina: 2K (2048 x 1080 pikseli) lub 4K (4096 x 2160 pikse-
li). W obu przypadkach każdy piksel zapisywany jest 36 bitami (po  
12 bitów na każdy kolor)20.

Kolejnym krokiem w doskonaleniu zastosowań cyfrowego 
zapisu materiałów wideo jest technologia trójwymiarowa – 3D. 
Uzyskuje się dzięki niej iluzję głębi obrazów ruchomych. Wymaga 
ona stosowania odpowiednich monitorów i znacznie większe-
go strumienia informacji przesyłanego z komputera do monitora. 
20  Digital Cinema System Specification V1.0. LLC. Digital Cinema Initiatives, 
July 20, 2005.
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Dotychczas nie przyjęto dominującego standardu zapisu wideo 3D, 
jak i sposobu wyświetlania – z użyciem okularów lub bezpośred-
nio, bez okularów. 

W Polsce jest już kilkaset kin z projektorami 3D. Pierwszym 
polskim filmem (2010) w całości zrealizowanym w technologii 3D 
jest Fenomen w reżyserii Tadeusza Paradowicza.

1.5. Dźwięk
Bez względu na to, co jest źródłem dźwięku – orkiestra symfoniczna 
czy śpiew słowika – drogę do zapisu jego cyfrowej kopii zawsze rozpo-
czyna mikrofon21. To urządzenie (z niewielkim uproszczeniem) zamie-
nia fale głosowe na napięcie elektryczne (bardzo niewielkie), którego 
amplituda rośnie wraz z siłą dźwięku i zależnie od wysokości (często-
tliwości) – szybsze lub wolniejsze drgania – piskliwy głos ma wyższą 
częstotliwość od barytonu. Na wyjściu mikrofonu pojawia się fala na-
pięcia elektrycznego, którego amplituda zmienia się odpowiednio od 
głośności docierającego do mikrofonu dźwięku (rysunek 7).

Rysunek 7. Fragment (ok. 10 s) zapisu (mowy) sygnału wyjściowego 
z mikrofonu

Następnie sygnał ten (fala) przesyłany jest do urządzenia, które za-
mienia widoczną na rysunku 7 postać analogową na cyfrową. Operacja 
ta polega na mierzeniu wielkości amplitudy sygnału, następnie zamia-
nie wyniku pomiaru na wartości cyfrowe i przekazywaniu tych wartości 

21 Więcej na temat multimediów w postaci cyfrowej w: G. Świerk, Ł. Madur-
ski, Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów, Helion, Gliwice 2004; W. Butryn, 
Dźwięk cyfrowy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004.
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do komputera. Urządzeniem wykonującym wszystkie te operacje jest 
tak zwany konwerter sygnału analogowego na cyfrowy. Najczęściej 
rolę tę pełni karta rozszerzająca możliwości komputera – tak zwana 
karta dźwiękowa lub inne specjalistyczne urządzenie. Często funkcję 
tę pełni moduł zainstalowany fabrycznie na płycie głównej.

Rysunek 8. Proces próbkowania fali dźwiękowej

Częstotliwość drgań dźwięku słyszanego przez człowie-
ka, zależnie od indywidualnych predyspozycji, jest w granicach  
20–18 000 Hz (u psa do 40 KHz). Oznacza to, że najwyższe tony, ja-
kie słyszy człowiek (przeciętnie), to fala dźwiękowa, której ampli-
tuda zmienia się 18 000 razy w czasie jednej sekundy. Aby zapisać 
tę falę w postaci cyfrowej, dokonuje się pomiarów zmian jej ampli-
tudy tak często, by później – na podstawie tylko samych wartości 
pomiarów można było falę odtworzyć (podczas procesu odwrot-
nego – generowania dźwięku na podstawie wartości pomiarów). 
Na rysunku 8 pomiary te dokonywane są w regularnych odstępach 
czasu oznaczonych jako „próbka 1” do „próbka 7” i wynoszą odpo-
wiednio 60, 70, 90, 80.... Liczby te – wartości odzwierciedlające 
kształt fali dźwiękowej – zapisywane są w pamięci komputera lub 
innego urządzenia rejestrującego cyfrowy zapis dźwięku. 
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Podczas odtwarzania cyfrowego zapisu dźwięku komputer lub 
inne urządzenie generuje odpowiednią, do zarejestrowanych wcze-
śniej wartości (z przykładu: 60, 70, 90 …), wielkość napięcia, któ-
re po „wygładzeniu” i wzmocnieniu przesyłane są do głośników. 
Oczywiście można sobie wyobrazić, iż komputer generuje dźwięki, 
których nigdy w nim nie zarejestrowano. Tak się dzieje m.in. w syn-
tezatorach, o których będzie mowa dalej.

Ze względu na to, że człowiek słyszy fale zmieniające się 
do 18  000 razy na sekundę, stwierdzono, że wystarczającą licz-
bą – wspomnianych próbek – jest 44  100 pomiarów w każdej se-
kundzie. Daje to około 2,5 pomiarów na jedno najszybsze, sły-
szalne przez człowieka, drganie fali dźwiękowej. Nieco lepszą 
jakość ma zapis super CD: 48 KHz. Technicznie możliwe jest sto-
sowanie jeszcze częstszych pomiarów/próbek – w zasadzie mija 
się to jednak z celem, i tak bowiem człowiek w ten sposób popra-
wionej jakości dźwięku nie usłyszy. Praktycznie wykorzysty-
wane są jednak, do nadzwyczajnych zastosowań, konwertery, 
które próbkują dźwięk z częstotliwością sięgającą 100  000 Hz,  
np. superaudio-CD: 96 KHz i 24 bity. Podobno wyczuwalna 
jest uzyskana dzięki temu znacznie zwiększona jakość dźwię-
ku. W opozycji do tych nadzwyczajnych oczekiwań warto za-
uważyć, że w telefonii wystarczająca okazała się częstotliwość  
8 KHz. Rozmowy telefoniczne próbkowane są 8000 razy na sekundę. 

Próbkowanie można porównać do opisanego wcześniej pro-
cesu zamiany obrazu na postać cyfrową, a ściślej – do dziele-
nia obrazu na skończoną liczbę pikseli. W zapisie dźwięku cią-
gły sygnał dzielony jest na skończoną liczbę próbek. W obrazie 
i w dźwięku „ziarnistość” zamiany stanowi o jakości cyfrowe-
go zapisu. Dalszym ciągiem analogii cyfrowego zapisu obrazu 
i dźwięku jest liczba barw, o której decyduje liczba bitów przypo-
rządkowana każdemu pikselowi – im więcej bitów, tym więcej 
barw zapisywanych cyfrowo. Podobnie jest w zapisie dźwięku 
– każdej próbce przyporządkowana jest określona liczba bitów. 
Gdyby każda próbka zapisywana była jednym bitem, rejestro-
waniu podlegałyby tylko dwa poziomy dźwięku, np. cisza (0) 
i szum (1). Dwa bity pozwalają zapisać cztery poziomy dźwięku 
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– stanowczo za mało, by taki cyfrowy zapis mowy po powrotnej 
zamianie na dźwięk był zrozumiały dla słuchającego. W telefo-
nii standardem jest 8 bitów na każdą próbkę. Zatem podczas roz-
mów telefonicznych głos zamieniany jest na 256 poziomów, od 
ciszy – 00000000 do maksymalnie głośnego dźwięku 11111111. 
Oczywiście wszystkie operacje związane z konwersją dźwię-
ku na cyfry i odwrotnie – na sygnał analogowy (słyszany przez 
człowieka) wykonują układy elektroniczne. Jednak bez względu 
na ich miniaturyzację zasada pozostaje zawsze ta sama22.

W codziennych zastosowaniach do cyfrowego zapisu i odtwa-
rzania muzyki (płyty CD), w kartach dźwiękowych, najczęściej sto-
suje się 16 bitów na każdą próbkę (stąd mówi się o kartach „szes-
nastobitowych”). Dzięki temu rejestrowany, a potem odtwarzany 
dźwięk może przyjąć ok. 65  000 poziomów (tyle jest kombinacji 
zer i jedynek w paczce 16 bitów/w dwóch bajtach). Większa liczba 
poziomów praktycznie jest zbyteczna – ucho ludzkie w zasadzie nie 
wykrywa bardziej zróżnicowanego dźwięku. Specjalistyczny sprzęt 
audiofilski miewa czasami przetworniki 24-bitowe, nawet 32-bito-
we. Uzyskana dzięki temu jakość dźwięku jest bardzo trudna do 
niezakłóconego odtworzenia przez wzmacniacze, przewody łączące 
kolumny głośnikowe i same kolumny głośnikowe.

Dotychczasowa wiedza o istocie zapisu cyfrowego – trans-
formacji dźwięku na zera i jedynki – pozwala na wskazanie 
związku pojemności płyt CD z liczbą utworów zapisanych na 
tych nośnikach i wykorzystania pojęcia: strumień. Skoro pod-
czas jednej sekundy dźwięk jest zamieniany na 44 100 próbek, 
a każdą próbkę tworzy 16 bitów/dwa bajty, to podczas słucha-
nia muzyki odtwarzacz czy komputer w czasie jednej sekundy 
wykonuje pracę zamiany strumienia 705 600 bitów (tj. 88 200 
bajtów) na dźwięk generowany w obu kanałach dźwięku ste-
reofonicznego. Wielkość ta określana jest jako bitrate – licz-
ba przesyłanych bitów w czasie jednej sekundy. Jest to mini-
malna szybkość sprzętu do odtwarzania muzyki, by słuchane 

22  Więcej na temat cyfrowego dźwięku np. w książce: A. Czyżewski, Dźwięk 
cyfrowy. Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowania, Akade-
micka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
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utwory były odtwarzane płynnie, bez przerw. Ta właśnie szyb-
kość traktowana jest jako wspomniana wcześniej jedność x1 
w ocenie szybkości napędów CD. Oznacza to, że np. napęd CD 
o szybkości x52 zapisuje lub odtwarza z szybkością 52 razy więk-
szą, niż jest to potrzebne do płynnego odczytu informacji bę-
dącej muzyką stereo zapisaną w formacie 44  100 próbek i 16 
bitów. Format ten nazywany jest wave, a nazwy plików mu-
zycznych zapisywanych w tym formacie mają rozszerzenie 
.wav. Wracając do pojemności CD i liczby zapisanych tam 
utworów muzycznych, załóżmy, że odtwarzanie krążka trwa 
60 minut, tj. 3600 sekund. Zatem zapis 88  200 bajtów w każ-
dej z 3600 sekund dla dwóch kanałów dźwięku (stereo) zajmie  
650 MB, i z tego wynika przeciętna pojemność CD. 

Przedstawiona kalkulacja dotyczy systemu dźwiękowego 
stereo, podobną można przedstawić dla pozostałych systemów 
o większej od dwóch liczbie kanałów dźwiękowych (pięć, siedem 
i więcej) i co za tym idzie – rosnących wymagań wobec pojemności 
pamięci do zapisania dźwięków w tych nowoczesnych systemach, 
np. Dolby -Stereo, -Surround, -Digital.

Często bywa, że słuchającym muzyki bardziej zależy na dłu-
gości nagrania na jednym nośniku, np. na płycie CD, niż na jako-
ści nagrania. Jakość zapisu dźwięku w formacie .wav często bywa 
zbyt dobra, np. podczas słuchania muzyki w samochodzie z głośno 
pracującym silnikiem czy z iPoda. Także i w tej formie informacji 
multimedialnej, podobnie jak dla obrazów czy wideo, zastosowano 
kompresję z wkalkulowaną stratą jakości. Istota jej polega m.in. na 
usuwaniu bardzo wysokich i bardzo niskich częstotliwości, cichych 
dźwięków, pojawiających się po dźwiękach o dużej amplitudzie 
(ogłuszających na krótką chwilę słuchacza). 

Stopień kompresji poddaje się regulacji, zależnej od ocze-
kiwanej jakości finalnego produktu – skompresowanego zapi-
su dźwięku. Wartość stopnia kompresji podaje się „od końca”, 
deklarując wybrany bitrate, a nie oczekiwaną wielkość pamię-
ci, jaką ma po kompresji zajmować utwór muzyczny. Program 
kompresujący dokonuje wówczas stosownych uproszczeń za-
pisu dźwięku, by zadeklarowany bitrate został osiągnięty. 
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Najczęściej stosowanym formatem tego typu zapisu jest .mp3. 
Wykorzystywany bitrate to 128 Kb – tj. ponad dziesięć razy 
mniej niż podczas operowania oryginalnym zapisem dźwię-
ku w formacie wave. Wymagający słuchacze mogą stosować 
wyższy bitrate – 192 Kb, który znacznie zwiększa wierność od-
twarzanego dźwięku i jest niemal identyczny z oryginałem. Do 
zastosowań o mniejszych wymaganiach stosuje się mniejsze 
bitrate’y – 112 Kb, 96 Kb, a nawet 64 Kb, co w rezultacie daje 
możliwość zapisania pięciominutowego utworu muzycznego na  
2,4 MB (tj. niemal 300 utworów na jednym CD).

Tabela 5. Najczęściej stosowane poziomy kompresji .mp3.

Strumień kompresji .mp3 [Kb/s] Jakość

96 Radiowa

128 Lepsza radiowa

160 Bardzo dobra

192 Studyjna

256 Perfekcyjna

1408 Nieskompresowana płyta CD

Źródło: T. Köhre, Nero 6, Wydaw. RM, Warszawa 2004, s. 53.

Kilka lat temu przeprowadzono ciekawy eksperyment polega-
jący na ocenie różnic jakości dźwięku w formacie .wav (bez kom-
presji/uproszczeń) i .mp3. Wykorzystano do tego celu stosowny 
sprzęt audiofilski (wzmacniacze lampowe). Połowa uczestników 
testu zauważyła różnicę, melomani wyróżniali format w 68%, 
w przypadku utworów o głuchym brzmieniu tylko jeden uczestnik 
testu prawidłowo określił format, w muzyce klasycznej melomani 
w 75% zauważyli różnicę, przeciętni słuchacze w 57%23.

23 „PC World Komputer” 2000, nr 12.



52 INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW

Rysunek 9. Ilustracja rozmiarów utworu muzycznego „Come Away With 
Me” (Norah Jones) poddanego różnym stopniom kompresji

Źródło: W. Rothman, Where’s the Other Half of Your Music File?, „The New York Times” 
May 31, 2007.

Innym zdobywającym coraz większą popularność formatem 
kompresji dźwięku jest .wma – Windows Media Audio opracowany 
przez Microsoft. Jakość utworu WMA przy bitrate’cie 64 Kb/s jest 
porównywalna z .mp3 przy strumieniu 128 Kb/s. Ponadto format 
ten pozwala na ochronę zapisanych w nim materiałów. Efektem 
jest m.in. blokada możliwości kopiowania zabezpieczonych utwo-
rów. Jest to możliwe dzięki jednej z funkcji produktu Microsoftu  
– DRM (Digital Rights Management System). 

DRM służy ochronie praw autorskich. Jest to system do zabezpieczania 
komputerowych multimedialnych materiałów, w tym muzyki, przesyła-
nych w internecie. Umożliwia on przekazywanie osobom trzecim publi-
kacji z ograniczonymi prawami (np. bez możliwości wydruku, edycji czy 
zrobienia kopii). DRM nie tylko zabezpiecza dane podczas transmisji ka-
nałami publicznymi, lecz także kontroluje późniejsze ich wykorzystanie 
przez odbiorców (potwierdzając przez internet ważność praw autorskich). 
Generalnie DRM zabezpiecza prawa autorskie właściciela dokumentu 
poprzez jego szyfrowanie i oznaczanie cyfrowym znakiem wodnym (wzór 
bitów wkomponowanych w oznaczany znakiem plik). Odczytanie takie-
go pliku wymaga posiadania odpowiedniego oprogramowania. Innym, 
bardziej skutecznym od DRM rozwiązaniem mającym na celu uniemoż-
liwienie nielegalnego kopiowania filmów i muzyki jest Protected Media 
Path (PMP). PMP zawiera funkcje zabezpieczające materiały filmowe 
(Protected Video Path) i audio (Protected User Media Path).
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Często w celu archiwizacji, konieczności zachowania oryginału 
cyfrowej postaci zapisu muzycznego niedopuszczalne jest stosowanie 
jakichkolwiek uproszczeń w zapisie utworu. W takich przypadkach 
wykorzystuje się specjalistyczne programy do kompresji bezstratnej 
dźwięku, podobnie jak ma to miejsce w kompresji tekstów – tabela 6.

Tabela 6. Wyniki ocen programów do kompresji bezstratnej dźwięku 

Format Rozmiar [MB] Czas kompresji [s] Bitrate [Kb/s]

WAV 44,4 1411

LossLess Audio 31,2  60 1411

OptimFrog 31,3 167  997

MAC 31,6  11 1004

WAVPack 32,2  6 1023

TTA (VBR) 32,4  3 1031

FLAC 32,6  25 1038

LPAC 32,7  9 1040

Shorten 34,9  3 1111

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.cdrlab.pl/article_strona_2741_3_
Bezstratna+kompresja+d%BCwi%EAku_Zestawienie+wynik%F3w.html [12. 2006]24.

Podobnie w przypadku tekstu i obrazu jest możliwe edytowa-
nie cyfrowego zapisu dźwięku. Służą temu edytory dźwiękowe/
audio, np. bardzo popularny Cool edit (teraz Adobe Audition)25. 
Program ten umożliwia rejestrowanie (z dowolnego źródła pod-
łączonego do karty dźwiękowej komputera) i odtwarzanie plików 
muzycznych zapisanych we wszystkich podstawowych forma-
tach26. Funkcje edytora audio umożliwiają między innymi: nano-
szenie poprawek na zapisany dźwięk (np. wycinając zbędne frag-
menty), łączenie ze sobą dowolnych fragmentów tego samego 

24 Por. także: M. Ostapowicz, Krystaliczny dźwięk, „Chip” luty 2007.
25 Omówienie bogatego zbioru programów edycji dźwięku jest m.in. na stronie: http://
www.idg.pl/ftp/kategoria/pc_84/Dzwiek/Edytory.audio.html [czerwiec 2011]. 
26 Np. MP3, WMA, OGG, MP2, WAV (PCM, DSP, GSM, ADPCM), G721, G723, 
G726, VOX, ALAW, ULAW.
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nagrania lub kilku różnych, wprowadzanie efektów dźwiękowych 
(np. echo, filtrowanie np. zbyt wysokich lub zbyt niskich tonów) 
oraz zmianę formatu zapisu dźwięku.

Odrębne kategorie oprogramowania związane z obróbką cyfro-
wego dźwięku to: konwertery – programy służące zamianie forma-
tów zapisu dźwięku, np. konwersja zapisu płyty w formacie .wav 
na zapis w formacie .mp3 (w zadanym, zależnym od potrzeby, stru-
mieniu), odtwarzacze – programy umożliwiające słuchanie muzy-
ki w głośnikach podłączonych do komputera i rippery – narzędzia 
służące do kopiowania materiałów, zwłaszcza z płyt CD audio do 
pamięci komputera27.

Analizując problematykę operowania cyfrowym zapisem 
dźwięku, warto zwrócić uwagę na możliwość analizy/rozpozna-
wania i syntezy dźwięków mowy ludzkiej. Cyfrowa postać zapi-
su dźwięków mowy ludzkiej stwarza nieograniczone możliwości 
jej obróbki, analizowania, poprawnego interpretowania i, innymi 
słowy, np. wydawania poleceń maszynie poprzez ich wypowia-
danie. Ilustracją zastosowania tej technologii jest komputerowa 
analiza treści audycji radiowych i ścieżek dźwiękowych audycji te-
lewizyjnych w poszukiwaniu opinii na zadany temat. Dzięki od-
powiedniemu oprogramowaniu komputer samodzielnie „odsłu-
chuje” wybrane audycje (w różnych językach), dokonuje stosownej 
analizy i na podstawie zadanych słów kluczowych raportuje zain-
teresowanej osobie/instytucji treść audycji dotyczących określo-
nej problematyki28. Uzupełniając tę funkcję o syntezę dźwięków 
mowy ludzkiej, stworzono możliwość prowadzenia wypowiada-
nego dialogu między rozmówcą a komputerem (służy temu m.in. 
język VoiceXML). Możliwość ta znajduje szerokie zastosowanie 

27 Największą bazą niemal wszystkich wydanych na świecie płyt (także pol-
skich) jest baza danych CDDB.
28 Od listopada 2006 r. do oferty Instytutu Monitorowania Mediów dołączo-
ny został monitoring zagranicznych stacji telewizyjnych, realizowany właśnie 
dzięki zastosowaniu systemu rozpoznawania mowy. Już teraz informacje są sta-
le wyszukiwane z 6 telewizji – anglojęzycznych stacji: CNN, EuroNews i BBC 
World, niemieckiej ARD i ZDF oraz francuskiej TV5. W sumie IMM może moni-
torować na zlecenie klientów 68 zagranicznych stacji. Za: Rozpoznawanie mowy 
w monitoringu mediów, „Gazeta IT” 1 (48), http://www.gazeta-it.pl/2,16,769,in-
dex.html [styczeń 2007].
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w systemach nazywanych IVR (Interactive Voice Response) wy-
korzystywanych między innymi w różnego typu centrach infor-
macyjnych. Na przykład, wydane głosem przez telefon pytanie 
o lek maszyna rozpoznaje i udziela, głosem, stosownej odpowiedzi. 
Podobnie coraz więcej systemów Call Center stosuje technologię 
TTS (Text-To-Speech – zamiana tekstu na mowę) i ASR (Automatic 
Speech Recognition – rozpoznawanie mowy). Dzięki temu zastę-
powani są np. operatorzy udzielający informacji za pośrednic-
twem telefonu. Systemy rozpoznawania i syntezy mowy znajdu-
ją szerokie zastosowanie w codziennym życiu osób niewidomych. 
Szczególnie dotyczy to syntezowania dźwięków mowy na podsta-
wie komputerowej analizy tekstu (OCR, szerzej o tym w podroz-
dziale 3.1.2) pisanego, drukowanego i wyświetlanego na ekranie 
monitora komputera.

Dotychczas najpowszechniejsze zastosowania syntezy dźwię-
ków znalazły w tworzeniu muzyki. Pomijając bogactwo specjali-
stycznych, samodzielnych urządzeń elektronicznych służących 
temu celowi – syntezatorów, zwróćmy uwagę na możliwości 
wykorzystania do tego komputera. Służą temu karty dźwiękowe 
oraz specjalistyczne urządzenia zewnętrzne DAW (Digital Audio 
Workstations – cyfrowe połączenie konsolety mikserskiej, proce-
sora akustycznego i magnetofonu wielośladowego) oraz programy 

SYSTeM ROzPOzNAWANIA I zAMIANY MOWY 
NA TeKST- MAGICSCRIBe 

• interpretacja dyktowanego tekstu  w tempie  160 słów na minutę,  
z dokładnością rzędu 98%

• dzięki zaimplementowanym słownikom zachowana zostaje pełna 
poprawność gramatyczna, stylistyczna oraz terminologia branżowa

• możliwość indywidualnej rozbudowy słowników, czyli dodawania 
do słowników wyrazów nowych, zgodnie z wymaganiami 
użytkownika

• skierowanie wyniku rozpoznawania mowy do wskazanego źródła, 
np. tekstowego edytora, przeglądarki, schowka

• wydawanie poleceń głosowych.

http://www.magicscribe.pl/o-systemie.html [sierpień 2011]
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(jak np. Logic Audio, Cubase itp.). Ponadto jest możliwe dołącza-
nie do komputera klawiatur i „modułów” ułatwiających wydoby-
wanie dźwięków – podobnie jak w fortepianie. Istota wytwarzania 
dźwięku w komputerze, w ogólności, polega na programowej syn-
tezie – tworzeniu matematycznych zapisów dźwięków i odtwarza-
niu ich za pośrednictwem karty dźwiękowej. 

Osiągalna stała się ostatnio programowa symulacja „klasycz-
nych”, dotychczas dostępnych tylko w postaci wolno stojących 
samodzielnych drogich analogowych syntezatorów (Moog, ARP, 
Yamaha serii CS). Umożliwia to młodym adeptom muzyki korzy-
stanie z programowo symulowanego syntezatora wartego tysiące 
dolarów (bez koniecznej starannej konserwacji takich urządzeń) za 
ułamek jego ceny – ceny programu symulującego syntezator. 

Specyficznym rodzajem syntezatorów są samplery. Od „tra-
dycyjnych” syntezatorów różnią się możliwością kompleksowej 
edycji i przetwarzania dźwięków wprowadzonych z zewnątrz 
(dźwięki rzeczywistego instrumentu nagrane przez mikro-
fon – tzw. sampling) lub przygotowane na nośnikach pamięci 
– np. CD-ROM. Podstawowy materiał dźwiękowy samplerów 
tworzony jest z próbek (samples) mogących być utrwalonymi 
brzmieniami naturalnych instrumentów (w tym głosu ludzkie-
go), innych syntezatorów lub też całkowicie komputerowo wy-
liczanych fal. Dla odróżnienia, syntezatory działające na podob-
nej zasadzie – jednakże bez możliwości edycji próbek, nazywane 
są romplerami (ROM – Read Only Memory). Są to urządzenia 
w pełni cyfrowe (starsze instrumenty tego typu miały też ana-
logowe komponenty – jak np. filtry). 

Samplery komputerowe są urządzeniami zewnętrznymi kom-
putera lub programami. 

Innym obszarem zastosowań syntezatorów jest tzw. wirtual-
na akustyka – tworzenie matematycznych modeli instrumentów 
akustycznych. Z pomocą szybkich procesorów DSP (Digital Signal 
Processor)  udaje się tworzyć niezwykle realistyczne odwzorowa-
nia instrumentów akustycznych, bez ograniczeń ekspresywności 
narzuconej przez powtarzalność cyfrowego samplingu.
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Analizując problematykę cyfrowego tworzenia, zapisu i odtwa-
rzania muzyki, warto zwrócić uwagę na pracę nad komputerową 
„muzyczną inteligencją”. Istota jej polega na komputerowej oce-
nie utworów muzycznych w poszukiwaniu przyszłych przebojów. 
Wykorzystywane do tego celu programy wyróżniają ok. 30 para-
metrów, które opisują muzykę (barwa dźwięku, oktawa, zakończe-
nie, zakres częstotliwości, pełnia dźwięku itp.), co pozwala na for-
malny – w postaci wielu wartości parametrów – opis dowolnego 
utworu muzycznego. Na przykład firma Platinum Blue dysponuje 
danymi o milionach utworów, łącznie z informacjami o ich popular-
ności na różnych rynkach świata. Dane te z powodzeniem wyko-
rzystuje program Music Science. Efektem jego pracy było między 
innymi wskazanie wartości miar podobieństw między dziełami 
Beethovena i przebojami zespołu U2. Dowodzi to, iż mimo ogrom-
nych zmian w muzyce na przestrzeni niemal trzech wieków, progra-
my „muzycznej inteligencji” są w stanie wyróżnić niezmienne, po-
nadczasowe wartości utworów nawet z odległych epok. Okazuje 
się, że odpowiednie wielkości owych miar stanowią niemal gwa-
rancję rynkowego powodzenia ocenianego utworu. Jednocześnie 
stabilność ocen tego rodzaju twórczości w ciągu wieków dowodzi, 
że nie zależą one od mody, nie grożą unifikacją w ten sposób wspo-
maganej twórczości muzycznej.

„Muzyczna inteligencja” stworzyła nowy rynek dla autorów 
muzyki, jej wydawców i firm – producentów narzędzi do oceny 
muzyki. Rośnie popularność usług polegających na komputero-
wej ocenie materiałów dźwiękowych wraz z sugestiami ich zmian 
lub wręcz pomocy w decyzji wyboru przez wydawcę utworu war-
tego promocji29.
29 Roczna opłata za tego typu usługę wynosi  100 000 USD. O jej wiarygodności 
świadczą między innymi „komputerowo przepowiedziane” sukcesy: Candy Shop, 
Be the Girl, Unwritten, She says, You’re Beautiful. Powodzenia tej formy udziału ma-
szyn w przemyśle fonograficznym są mało nagłaśniane – nikt nie chce wiedzieć, że 
słuchany utwór został wybrany przez maszynę, a nie przez człowieka! Nie zmienia 
to stanu rzeczy, że narzędziami tymi są zainteresowani tacy giganci przemysłu mu-
zycznego, jak: Capitol Records, Universal Music Group, EMI i Casablanca Records, 
a nawet Disney, dobierający „komputerowo” (stosownie do treści) muzykę do swo-
ich filmów. Automatyczna analiza utworów muzycznych umożliwia wiele innych 
zastosowań. Rozważa się m.in. komputerowe wspomaganie pracy prawników do 
wstępnej oceny przestrzegania praw autorskich – wskazywania plagiatów.
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Doceniając ogromne możliwości, i jeszcze nie w pełni wykorzysta-
ny potencjał cyfrowego zapisu multimediów, warto zaznaczyć, iż 
każdy zapis cyfrowy muzyki, obrazu jest uproszczeniem rzeczywi-
stości. Slogany reklamowe o cyfrowej jakości dźwięku lub obrazu 
z założenia są nieprawdziwe. Współcześnie można mówić o po-
prawie, w porównaniu z zapisem analogowym, jakości wyłącznie 
w zakresie transmisji i przetwarzania cyfrowych zapisów multime-
diów. Jakość dźwięku/obrazu analogowego zawsze będzie lepsza 
od jakości zapisu cyfrowego. 
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2. Budowa komputera
Za początek historii komputerów cyfrowych uznaje się urucho-
mienie w 1946 roku pierwszego komputera cyfrowego ENIAC. 
Podkreślenie słowa cyfrowy ma swoje uzasadnienie w tym, że 
były (być może nadal są w supertajnych laboratoriach?) tak zwane 
komputery analogowe. Ich konstrukcja różniła się całkowicie od 
maszyn cyfrowych. Przetwarzane przez komputery analogowe in-
formacje były w postaci analogowej. Innymi słowy, maszyna nie 
operowała cyfrowym zapisem informacji w postaci bitów: zer i je-
dynek, a wartościami sygnałów elektrycznych. Na przykład odpo-
wiednio do wartości przetwarzanej liczby tworzona była stosowna 
wartość napięcia sygnału elektrycznego, im większa wartość licz-
by – tym wyższe napięcie. Zamiast obliczania sumy, różnicy, całki 
czy różniczki, wykorzystywany był stosowny moduł elektroniczny, 
który symulował np. operację sumowania dwóch wartości napięć 
czy ich odejmowania. W uproszczeniu: jeśli do modułu sumujące-
go wprowadzono sygnały o amplitudach 2 i 5, na wyjściu modułu 
uzyskiwano wartość 7. Proces obliczania nie wymaga zamiany na 
system binarny, przebiega z szybkością przepływu prądu przez ele-
menty elektroniczne maszyny analogowej.

Programowanie maszyn analogowych podobne było do bu-
dowania domków z klocków lego. Łączono, stosownie do rozwią-
zywanego równania, moduły elektroniczne, np. suma, różniczka, 
całka. Łączenie wykonywano za pomocą kabelków – jak głośnika 
ze wzmacniaczem. Maszyny tego typu, wzbogacone o sterowanie 
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cyfrowe, nazwano maszynami hybrydowymi. Takie komputery 
były projektowane i budowane w latach 60. XX wieku między in-
nymi w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Okazały 
się bezkonkurencyjne wobec maszyn cyfrowych, były nadzwyczaj 
szybkie. Jednak kłopoty z ich eksploatacją, ograniczony zakres zasto-
sowań (rozwiązywanie równań matematycznych) wyeliminowały 
je (prawdopodobnie?) z rynku technologii informacyjnych. 

Rysunek 10. ENIAC – jeden z pierwszych komputerów cyfrowych
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Classic_shot_of_the_ENIAC.jpg [grudzień 2006]

ENIAC zbudowany był z niemal 20 tysięcy lamp elektrono-
wych (energochłonnych urządzeń elektronicznych z zewnątrz 
podobnych do żarówek) i setek mechanicznych przekaźników. 
Maszyny lampowe zaczęto budować i eksploatować na całym 
świecie. W Polsce jedną z niewielu takich maszyn był URAL, który 
pracował w Wojskowej Akademii Technicznej do 1967 roku. 

Wykorzystywane w owych komputerach lampy wraz z prze-
kaźnikami zapamiętywały i przetwarzały informacje cyfrowe 
(wspomniane wcześniej bity). Z powodu rozmiarów maszny 
lampowe (decydowała o tym liczba lamp elektronowych) po-
bierały olbrzymią ilość energii elektrycznej; powodowało  
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to grzanie się komputerów i bardzo niską ich niezawodność 
(głównie ze względu na małą trwałość lamp elektronowych). 
Niemal normą były awarie maszyn podczas ich włączania 
i wyłączania. Łagodzono ten problem ciągłą pracą komputera  
– bez zbytecznego, ryzykownego ich wyłączania. Kolejnym, nie 
mniej ważnym mankamentem tych maszyn była ich niewielka 
moc obliczeniowa – wykonywały one zaledwie pojedyncze ty-
siące operacji w czasie sekundy (ENIAC – 5000 operacji/sekundę). 
Dzisiejsze domowe komputery wykonują ich miliardy (gigaflopsy).

Ten historyczny rys początków informatyki wskazuje na zna-
czenie technologii wykorzystywanej do budowy komputerów. 
Wyróżniając etapy doskonalenia technologii, wprowadzono poję-
cie generacji. 

Generacja oznacza technologię, w jakiej wykonany został 
komputer. „Minus pierwszą generacją” komputerów były liczydła, 
zerową – maszyny mechaniczne, bez żadnej elektroniki (tzw. gene-
racja przekaźnikowa, także „kręciołki” – maszynki z korbką, któ-
rych budowa oparta była na kołach zębatych). Dopiero później po-
jawiły się elektroniczne maszyny pierwszej generacji – komputery 
lampowe. O ich przydatności decydowały wspomniane wcześniej: 
gabaryty, szybkość wykonywania operacji, niezawodność i ilość 
pobieranej energii. Każdy z tych parametrów był zły w zastoso-
waniach mobilnych, a takich oczekiwał główny inwestor – wojsko, 
a przede wszystkim uczestnicy wyścigu w podboju przestrzeni kos- 
micznej. Komputery wystrzeliwane na statkach kosmicznych mu-
siały być małe, lekkie, szybkie, niezawodne i pobierać mało energii 
elektrycznej. 

Ogromnym krokiem w kierunku poprawy wszystkich tych 
parametrów było wynalezienie półprzewodników (diody, tran-
zystory), elementów elektronicznych znacznie lepszych od lamp 
(niemal pod każdym względem). Komputery zbudowane na ich 
bazie zaliczane są do generacji drugiej. Przykładem kompute-
ra tej generacji była ODR A 1204 (lata 60. XX wieku) – w peł-
ni polski produkt zaprojektowany i wykonany we wrocławskiej 
fabryce ELWRO (wykupionej przez inwestora zagranicznego 
i szybko zlikwidowanej). 
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Kolejna, trzecia generacja (ODRA 1325 i 1305) to komputery zbu-
dowane z wykorzystaniem układów scalonych (tzw. kości, czi-
pów), które pracowały jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Owe 
układy to wcześniejsze półprzewodniki zminiaturyzowane i scalo-
ne/połączone (stąd nazwa – układy scalone) w jednej obudowie 
w funkcjonalne elementy służące do budowy komputerów, także 
innych urządzeń elektronicznych, głównie audio i wideo. Różnicę 
między budową procesora z półprzewodników a procesora w po-
staci układu scalonego można wytłumaczyć na przykładzie silni-
ka samochodowego, który składa się z cylindrów, tłoków, gaźnika 
i wielu innych elementów – podobnie wyglądał komputer drugiej 
generacji – półprzewodnikowej. Wyobraźmy sobie, iż silnik ten 
został „scalony”, zbudowany jako jeden moduł, hermetycznie za-
mknięty w nierozbieralnej obudowie (jeszcze takich modułów nie 
ma) – tak wygląda układ scalony. Oczywiście, wraz z rozwojem 
technologii, w układzie scalonym umieszcza się coraz więcej pół-
przewodników, które stanowią o tak zwanej, coraz wyższej, skali 
integracji. Początkowo taki układ zbudowany był z kilkunastu ele-
mentów (mała skala integracji). Współcześnie liczba tych elemen-
tów w jednym układzie przekroczyła miliard (bardzo duża skala 
integracji)30. Dowodzi to, że tymczasem nastąpiło „zawieszenie” 
w tworzeniu kolejnych generacji komputerów. Technologia jest ta 
sama. Doskonalenie układów elektronicznych polega na niepraw-
dopodobnej miniaturyzacji, która prowadzi do oczekiwanego do-
skonalenia wymienionych wcześniej parametrów. Komputery 
stają się coraz mniejsze, lżejsze, niezawodne, szybkie i potrzebują 
stosunkowo niewiele energii. 

Postęp w rozwoju procesora przyjęto mierzyć liczbą tranzysto-
rów (ściślej układów półprzewodnikowych), z których zbudowa-
ny jest ten układ. Współtwórca Intela (potentata w produkcji pro-
cesorów) Gordon E. Moore zauważył pewną prawidłowość, która 
sprawdza się od 1980 roku – liczba tranzystorów w czipach (nie każ-
dy czip jest procesorem) podwaja się co 18 miesięcy. Zjawisko to  
nazwano prawem Moore’a.

30 Np. procesory graficzne zbudowane są z kilku miliardów tranzystorów.
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Rysunek 11. Zestaw komputera ODRA 1325
Źródło: Zdjęcie z 1973 roku, z prywatnego archiwum autora.

Dzisiejszy domowy pecet (nazwa od angielskiej nazwy kom-
putera osobistego, w skrócie: PC lub „desktop”) zbudowany z ukła-
dów scalonych o bardzo dużej skali integracji jest 3000 razy lżejszy od 
ENIAC-a i 600 000 razy szybszy. Najszybszy komputer świata (czer-
wiec 2011) – „K” (Japonia) jest  1300 mld razy szybszy od ENIAC-a. 

W 1982 roku skonstruowano ZX Spectrum – najbardziej znany 
i najważniejszy domowy komputer w historii informatyki. Rok 
wcześniej, 12 sierpnia 1981 roku, uruchomiono pierwszy kompu-
ter klasy PC – IBM 5150 o pamięci RAM 16 KB i dysku w posta-
ci dyskietki lub kasety. Jego cena rynkowa wynosiła 1565 USD. 
Obecnie (2011) na świecie jest około dwóch miliardów pecetów 
i laptopów. Ich potencjał coraz wyraźniej uzupełnia taka sama 
liczba telefonów komórkowych z dostępem do internetu.

Wspomniany pecet (ze stosownym oprogramowaniem) ćwierć 
wieku po uruchomieniu jego seryjnej produkcji, a nie superkomputery, 
stanowi o głównej sile współczesnej informatyki, stąd podstawowym 
przedmiotem dalszych rozważań o IT będzie komputer klasy PC i jego 
otoczenie w postaci urządzeń zewnętrznych, oprogramowania i sieci. 
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Nowe maszyny nie tylko uzupełniają istniejący stan, ale 
w znacznej części służą do wymiany starego sprzętu na nowocze-
sne komputery najczęściej z nowszymi wersjami oprogramowania. 
Średnie i duże firmy w Polsce wymieniają posiadane komputery 
przeciętnie raz na cztery lata. 

Ciągłe doskonalenie sprzętu i oprogramowania stanowi o ko-
niecznym stałym doskonaleniu wiedzy informatycznej użytkow-
ników maszyn. Jej brak ma bezpośrednie przełożenie na większe 
koszty konserwacji i usuwania awarii sprzętu oraz oprogramowa-
nia, a także konsekwencje zagrożeń, jakie niosą sobą technologie 
informacyjne. Decyduje to o wartości wiedzy z zakresu IT. 

2.1. jednostka centralna 
Podstawowym elementem umownego komputera PC jest tak zwa-
na jednostka centralna. Ten moduł – podstawowy element hardwa-
re’u maszyny – zazwyczaj zamknięty w jednej obudowie – zawiera 
wszystkie elementy niezbędne do samodzielnej pracy komputera. 
Wyróżniane są dwie klasy obudowy – desktop, komputer w posta-
ci poziomego prostopadłościanu (bardziej płaski nazywany „slim”), 
który z założenia stawiany był na biurku (stąd nazwa) lub pionowo 
ustawiona maszyna – obudowa typu tower, lub w języku polskim – 
wieża, o różnej wielkości (mini-, midi- i big tower). 

Rysunek 12. Komputery w obudowie desktopowej (A) i typu tower (B)
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Ostatnio praktycznie przestały być stosowane obudowy  
desktopowe, a nazwę tę przejęły te, które historycznie nazywane 
były „tower”. Zatem typowy pecet (jego jednostka centralna) jest 
w obudowie w kształcie prostopadłościanu, którego wysokość jest 
znacznie większa od szerokości. 

Zajrzyjmy do środka maszyny tylko po to, by zrozumieć isto-
tę: pamięci (R AM), znaczenia jej wielkości, procesora – który 
decyduje o szybkości pracy maszyny i innych podstawowych 
elementów jednostki centralnej komputera – różnego rodzaju 
pamięci i podzespołów, jakie wykorzystuje komputer do komu-
nikacji ze światem zewnętrznym. 

Główne elementy jednostki centralnej to: płyta główna (z dużą 
liczbą zamontowanych na niej podzespołów), dysk twardy, napę-
dy dyskietek, napędy CD i DVD, zasilacz oraz tak zwane porty.

Rysunek 13. Rozmieszczenie podstawowych elementów jednostki centralnej 
komputera klasy PC (obudowa typu tower)
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Na płycie głównej (mainboard, motherboard) znajduje się 
procesor, często jeszcze nazywany mikroprocesorem (CPU – Central 
Processing Unit), pamięć operacyjna oraz zależnie od wykonania 
wiele innych podzespołów elektronicznych, takich jak np. modem, 
układy: portów, Wi-Fi, karty sieciowej (Ethernet), kontrolery in-
nych urządzeń (np. dysków), moduł dźwiękowy. Wyróżniającymi  
się elementami płyty głównej są gniazda, które umożliwiają sa-
modzielne instalowanie podzespołów lub ich wymianę. W szcze-
gólności są to gniazda kart rozszerzających (będzie o nich mowa da-
lej), pamięci RAM i procesora.

Wszystkie te elementy omówione zostaną w dalszej czę-
ści. Na początku zwróćmy uwagę na jądro komputera – na pro-
cesor, jego podstawowe funkcje, parametry. One to decydują 
przede wszystkim o wydajności, sprawności pracy każdej maszy-
ny. Nierozerwalnym komponentem procesora jest pamięć (RAM), 
także w istotnym stopniu decydująca o poprawności pracy całej 
maszyny.

Rysunek 14. Płyta główna MSI 890FXA-GD70 AMD 890FX Socket AM3
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2.1.1. Procesor i RAM

Zmierzając do próby zrozumienia roli i funkcji procesora oraz 
współpracującej z nim pamięci operacyjnej (RAM – Random 
Access Memory), zwróćmy uwagę na typowy kalkulator – samo-
dzielny, wbudowany do telefonu komórkowego czy do zegarka. 
Każdy z nich ma zainstalowany procesor – układ, który wykonu-
je operacje arytmetyczne i logiczne31. Korzystając z kalkulatora, za-
wsze należy do niego wprowadzić argumenty, np. dodawane licz-
by: 12 i 33, oraz funkcję, w omawianym przykładzie klawisze: plus 
i znak równości, który kończy operację i wymusza ukazanie się wy-
niku na wyświetlaczu kalkulatora. Operacja ta jest prosta i oczywi-
sta. Składa się z dwóch rodzajów czynności: wprowadzanie danych 
(liczby 12 i 33) oraz wprowadzanie polecenia (po wprowadzeniu 
pierwszej danej) mówiącego o tym, co kalkulator ma zrobić z wpro-
wadzonymi danymi.

Czynność wprowadzania poleceń wykonania operacji (w na-
szym przykładzie: plus i znak równości) jest najprostszym przykła-
dem programowania – tymczasem kalkulatora.

Zatem polecenia, które ma wykonać kalkulator (a ściślej pro-
cesor), przekazywane są ręcznie do tego urządzenia. Procesor jest 
w stanie wykonać znacznie więcej poleceń, niż zdąży przekazać do 
niego nawet najbardziej sprawna osoba. Współczesna technologia 
gwarantuje, że elektronika tego rachującego urządzenia może wy-
konać znacznie ponad milion takich operacji w czasie jednej sekun-
dy. Nikt nie jest w stanie, ręcznie, wykorzystać tego potencjału! 
Warto byłoby zatem ułożyć na umownym stosie kolejne polecenia 
i dane, które mają być wykonane przez procesor kalkulatora, by da-
lej z tego stosu pobierane były samodzielnie przez procesor, zgod-
nie z jego rytmem pracy – w naszym przykładzie milion razy w cza-
sie sekundy. Sytuacja jest identyczna jak w pralce automatycznej, 
wystarczy wybrać program (!), a urządzenie samo będzie kolejno 

31 Operacja logiczna jest wykonywana zgodnie z regułami algebry Boole’a na 
wartościach logicznych, czyli takich, które mogą przyjmować wartość prawdy (1) 
lub fałszu (0). Elementarnymi operacjami tej algebry są: negacja, alternatywa 
i koniunkcja. Operacja arytmetyczna jest wykonywana zwykle na dwóch licz-
bach. Podstawowymi operacjami arytmetycznymi są: dodawanie, odejmowa-
nie, mnożenie i dzielenie.
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wykonywało zapisane w nim polecenia – stosownie do harmo-
nogramu wynikającego z przewidzianej technologii prania. Owe 
polecenia zostały wcześniej (w jakiejś formie) zapisane w pralce. 
W przypadku procesora zainstalowanego w kalkulatorze niemal 
zawsze jedyną drogą przekazywania poleceń do niego jest (bardzo 
wolna) klawiatura. 

Gdyby w kalkulatorze zastąpić klawiaturę pamięcią RAM, 
w której zgromadzony jest „stos” poleceń, automatycznie przeka-
zywanych do procesora, cały jego potencjał byłby wykorzysta-
ny w 100 procentach. Wcześniej należy spełnić podstawowy wa-
runek, by pamięć była co najmniej tak szybka jak procesor32. Gdy 
będzie zbyt wolna – nie wykorzystamy potencjału procesora, gdy 
będzie zbyt szybka – w zasadzie nic złego się nie stanie, poza zmar-
nowanym wydatkiem na zbyt dobrą pamięć.

W opisany wyżej sposób spełniony został pierwszy warunek 
możliwości pełnego wykorzystania potencjału procesora – do-
statecznie szybkie dostarczanie do niego (przez pamięć) kolejnych  
poleceń i danych.

32 Przedstawiony opis współpracy RAM z procesorem jest pewnym uprosz-
czeniem. W rzeczywistości funkcję RAM przejmuje pamięć buforowa – tzw.  
L2 cache. Dzięki temu pamięć nie musi być taktowana szybciej niż sam procesor 
– prawdziwym warunkiem jest czas dostępu (CL = CAS latency, jak szybko moż-
na adresować komórki pamięci – wiersze x kolumny – i odczytywać ich zawar-
tość po sobie).

Pamięć RAM (Random Access Memory) jest układem elektronicznym, 
w postaci niewielkiego wymiennego modułu. Służy do przechowywa-
nia informacji (dane i programy) sterujących pracą procesora. Funda-
mentalną cechą RAM jest szybkość tej pamięci – czas zapisywania in-
formacji, jej odszukiwania i odczytywania. Jest to pamięć o dostępie 
swobodnym – umożliwiająca bezpośredni dostęp do zapisanych w niej 
informacji (bez konieczności „przewijania”, jak ma to miejsce w odszu-
kiwaniu informacji na taśmie magnetofonowej). Funkcjonalnie pa-
mięć tworzą bajty. Typowe pojemności modułów RAM są w granicach  
128 MB – 4 GB. Uruchomiono już prototypy modułów o wielkości 10 GB. 
Zazwyczaj moduły te łączone są (zależnie od potrzeb i liczby gniazd na 
płycie głównej) w większe jednostki pamięci.
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Na marginesie omawiania współpracy procesora z pamię-
cią warto zwrócić uwagę, że wspomniany stos poleceń, zapisa-
ny w pamięci, przygotowany do wykonania przez procesor, skła-
da się z kolejnych instrukcji programu (będzie o tym w rozdziale 
5.1) oraz niezbędnych danych. Wszystkie informacje (instrukcje) 
sterujące pracą procesora (składające się na program) przekazy-
wane są do niego za pośrednictwem RAM. Omawiając istotę pa-
mięci RAM, należy zwrócić uwagę na kwestię adresacji. Każdy 
bajt informacji zapisanych w pamięci RAM (tzw. komórka) ma 
swój unikalny adres. Liczba adresów jest równa pojemności pa-
mięci. Zatem RAM o pojemności 4GB ma 4 mld adresów od 0 do 
4 000 000 000. Dzięki temu procesor, zapisując lub odczytując 
informację, wcześniej musi wskazać adres komórki, w której coś 
zapisze lub z której coś odczyta. Proces użycia komórki przebiega 
tak samo szybko, bez względu na to, czy komórka ma adres 1, czy 
11000123. Dostęp do komórki jest bezpośredni. W przypadku za-
pisu na taśmie – mamy zapis sekwencyjny – aby odczytać utwór 
na końcu taśmy, trzeba ją przewinąć do tego miejsca. Także korzy-
stanie z dysku jest spowolnione tym, że przed odczytaniem/zapi-
saniem informacji należy dysk obrócić i przesunąć głowicę zapi-
su/odczytu w odpowiednią pozycję (nad miejsce zapisu/odczytu). 
Operacje te są czasochłonne (względnie) – stąd RAM jest milion 
razy szybszy od dysku twardego.

Wracając do przykładu – widoczna jest w nim pewna luka, nie-
doskonałość współpracy pamięci z procesorem. W sytuacji gdy 
przygotowany przez nas stos (program) zawiera 1000 poleceń, przy 
szybkości procesora – milion operacji na sekundę – cała praca zo-
stanie wykonana w czasie 1/1000 sekundy33. Procesor nadal nie 
będzie dostatecznie wykorzystany. Oczywistym wnioskiem jest, 
by ów stos był jak największy, aby zapewnić ciągłą pracę proceso-
ra. Inaczej formułując ten wniosek, można powiedzieć, iż pamięć 
RAM powinna być jak największa. Praktycznie istnieje meryto-
rycznie (głównie finansowo) uzasadnione ograniczenie wielkości 

33 W przykładzie tym przyjęto istotne założenie, iż program nie ma pętli, sko-
ków, co w praktyce nigdy się nie zdarza. Pętlę ilustruje fragment (bloki C i B)  
algorytmu przedstawionego na rysunku 43.
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tej szybkiej pamięci. W powszechnych zastosowaniach wielkość 
RAM w przeciętnym pececie wynosi od 2 GB do 4 GB34. 

Zatem pamięć jest dostatecznie szybka, dostatecznie duża. Podczas 
użytkowej pracy wymaga naturalnego uzupełniania lub wymiany in-
formacji w niej zapisanych – wszak komputer służy do wielu zasto-
sowań – praca (edytor, arkusz), rozrywka (gra, film). Jak uzupełniać/
wymieniać jej zawartość? Uzupełnianie odbywa się zazwyczaj z kon-
tenerów/cystern informacyjnych, jakimi są tak zwane pamięci maso-
we (od masy – dużej ilości). Początkowo tymi pamięciami były dys-
kietki, obecnie rolę tę pełni przede wszystkim tak zwany dysk twardy 
(HDD – Hard Disk Drive). W chwili, gdy trzeba uzupełnić lub zmie-
nić zawartość RAM, pobierane są polecenia lub dane z HDD. Innymi 
źródłami uzupełniania i zmiany informacji przekazywanych do RAM 
są wszelkiego rodzaju nośniki informacji – CD ROM-y, DVD, pamięci 
pendrive, streamery, kamery TV, mikrofony, a także informacje pozy-
skiwane z otoczenia komputera, za pośrednictwem sieci. 

Zawsze źródłami informacji przekazywanej do RAM, poza 
wspomnianymi, są urządzenia pośredniczące pomiędzy człowie-
kiem i maszyną – klawiatura, mysz oraz inne futurystyczne kon-
strukcje służące pozyskiwaniu informacji od człowieka – np. wspo-
mniane wcześniej rozpoznawanie mowy, a nawet „odczytywanie 
myśli” (o czym będzie w podrozdziale 3.1.5).

34 Jedną z podstawowych cech pamięci RAM (stąd nazwa – random) jest taka 
konstrukcja pamięci, która umożliwia losowe, z taką samą szybkością, wpisy-
wanie w dowolne miejsce pamięci informacji i odczytywanie z każdego miejsca 
zapisanych tam wcześniej informacji (jak sięgnie wprost do najlepszej czekoladki 
w otwartej bombonierce). Jest to przeciwieństwem sekwencyjnych pamięci, któ-
rych przykładem jest taśma magnetofonowa – odczytanie informacji zapisanej na 
końcu taśmy wymaga jej przewinięcia. Podobnie wygląda proces zapisywania.

W komputerach najczęściej instalowane są procesory firm Intel i AMD. 
Częstotliwości taktowania współczesnych procesorów wynoszą od  
1,6 GHz do 3,5 GHz mają do 6 rdzeni. Najlepsze  procesory (lato 2011):

• Stacjonarny (dla komputerów stacjonarnych): Intel Core i7-990X XE;  
6 rdzeni

• Mobilny (dla urządzeń mobilnych): Intel Core i7-2820QM; 4 rdzenie
• Graficzny (dla kart graficznych): Nivida GeForce GTX 590
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Podobny proces odbywa się w odwrotnym kierunku – wy-
prowadzanie informacji także zawsze odbywa się za pośrednic-
twem RAM, a stamtąd na stosowne nośniki, np. dyski, drukarki, 
plotery itp.

Procesor jest urządzeniem, które wykonuje wyłącznie (poza 
jednym wyjątkiem) polecenia przekazane z pamięci RAM, stąd 
waga tej współpracy, by była ona szybka i sprawna (bez zbytecz-
nych przerw na uzupełnienie „stosu”).

Skoro RAM pełni tak strategiczną funkcję w pracy komputera, 
a większość informacji mieści się na dysku – dlaczego nie można 
pominąć pośrednictwa RAM w przekazywaniu poleceń i danych 
do procesora? Podstawowe powody są dwa: szybkość i fizyczna 
wielkość. RAM jest ponad milion razy szybszy od dysku twardego. 
Szybkość pracy dysku jest zbyt wolna wobec potrzeb wynikających 
z szybkości pracy procesora. Ponadto dotychczas gabaryty pamięci 
RAM, która miałaby pojemność porównywalną do dysku twarde-
go, znacznie przekraczają wielkość całego komputera. 

Jedną z podstawowych cech RAM jest jej ulotność. Pamięć ta 
przechowuje informacje tylko wówczas, gdy jest zasilana. Brak prą-
du powoduje nieodwracalne skasowanie zapisanych w RAM-ie  
informacji (doświadczyło tego boleśnie wiele osób). Pozostaje to 
w sprzeczności ze stwierdzeniem, że procesorem sterują wyłącz-
nie informacje przekazywane przez pamięć RAM. W chwili włą-
czenia komputera RAM jest pusty. Procesor oczekuje na polecenia 
z RAM. Lukę tę (jest to wspomniany wcześniej wyjątek) wypeł-
nia tak zwana pamięć ROM (Read Only Memory) – pamięć tylko 
do czytania. Jej funkcje są niemal identyczne z RAM, z jedną za-
sadniczą różnicą – zawartości tej pamięci nie można zmieniać, jest 
ona zapisana firmowo, na trwałe, w fabryce. Podobnie jak książka 
jest „tylko do czytania”35. Wpisane są w tę pamięć programy słu-
żące uruchomieniu komputera, tworzące tak zwany BIOS (Basic 
Input Output Systems – podstawowe systemy wejścia i wyjścia). 
Nazwijmy je programami inicjującymi. Po włączeniu maszyny 

35 Przyjęto tu pewne uproszczenie o niemożliwości zmiany zawartości ROM. 
Współczesne technologie pozwalają stosować inne, modyfikowalne pamięci 
ROM. Wyjaśnienie tych funkcji przekracza zakres książki.
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sterują one pracą procesora, który pod dyktando poleceń z ROM 
wstępnie sprawdza stan funkcjonalny podstawowych elemen-
tów komputera (w tym m.in. sprawność klawiatury, poprawność 
pracy RAM), co najczęściej zajmuje pewien (zazwyczaj za długi) 
czas po włączeniu komputera. Następnie program inicjujący po-
woduje wykonanie sekwencji operacji związanych z poszukiwa-
niem systemu operacyjnego (np. Windows) i przesłaniem go do 
RAM. Zależnie od ustawień (użytkownik może je zmienić, lepiej 
tego jednak nie robić), system operacyjny jest szukany na dyskiet-
ce, na pendrivie, CD ROM-ie i na HDD. Po ściągnięciu (do RAM) 
i uruchomieniu, system operacyjny przejmuje pełną kontrolę nad 
komputerem (w zasadzie nad komputerem za pośrednictwem pro-
cesora). Bywa, iż program inicjujący nie znajdzie z jakichś powo-
dów systemu operacyjnego. Wówczas należy wskazać w BIOS-ie 
sprawny nośnik z systemem operacyjnym – np. pendrive.

Wydawałoby się, że racjonalne byłoby ustawienie HDD jako 
jedynego, podstawowego nośnika systemu operacyjnego – unik-
niemy dzięki temu poszukiwania systemu operacyjnego. Problem 
pojawia się np. podczas awarii HDD, pozbawiamy się wówczas 
szansy uruchomienia (awaryjnego) komputera z innego nośnika, 
na którym jest zapisany system operacyjny lub jego podstawowa 
część umożliwiająca współpracę z maszyną. Bez oprogramowania 
(szczególnie systemu operacyjnego) maszyna pozostaje wyłącznie 
sporym, ciężkim przyciskiem do papieru. 

CzTeRY KROKI PRODUKCjI MIKROPROCeSORA 
OD KRzeMU DO CzIPA

• Uszlachetnianie krzemu  węglem – metallic silicon, wzrost wartości 
z 0,02 USD/Kg do 2 USD X 100

• Ciąg dalszy uszlachetniania (metallic silicon na polysilicon) 40 USD X 20
• Zmiana polikrystalicznej formy na monokrystaliczną (kierunek 

orientacji) plus cięcie na wafle 0,7 mm x 300 mm. 1500 USD X 37
• Nakładanie indywidualnych mikroczipów i dzielenie wafla na części po 

ok. 0,15 g krzemu i nieco innych pierwiastków. 1,3 mln USD/Kg X 860.
• Sumaryczny wzrost ceny 63 mln razy.

P. Marsh, How the Value of a kilo of silicon is multipled 63m times,  
«Financial Times», June 24, 2005.
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Ze względu na wielość operacji związanych z przepływem in-
formacji między wszystkimi elementami komputera, a w szczegól-
ności pomiędzy procesorem i pamięcią RAM, powstała koniecz-
ność synchronizacji wykonywania tych operacji. Chodzi tu na 
przykład o to, by inicjowanie operacji dodawania liczb w proceso-
rze było poprzedzone zakończonym procesem odczytania z RAM 
i przesłania do procesora dodawanych liczb, a operacja zapisywa-
nia wyniku w RAM nastąpiła nie szybciej, niż wykona ją proce-
sor. Na podobieństwo dyrygenta wielkiej orkiestry w kompute-
rach instalowany jest zegar synchronizujący (jest także, pełniący 
zupełnie inną rolę, zegar czasu rzeczywistego). Jego takty (mierzo-
ne Hercami – Hz = 1/sek.) uruchamiają i kończą podstawowe cykle 
pracy procesora i innych elementów komputera. Zatem im szybszy 
zegar, tym szybciej pracuje komputer. Jest to prawda, ale do pewne-
go momentu, gdy szybkość przekroczy fizyczne możliwości proce-
sora. Procesor ulega zbytniemu nagrzaniu i w konsekwencji zawie-
szeniu (przestaje działać), co często prowadzi do nieodwracalnego 
uszkodzenia – „spalenia” procesora. Hazard ten bywa często przed-
miotem zabawy osób usiłujących uzyskać jak największą szybkość 
komputera. Mówi się wówczas o tak zwanym tuningu albo over- 
clockingu – „podkręcaniu zegara”. 

Mówienie o szybkości procesora jest pewnym uproszczeniem, na-
leżałoby raczej mówić o jego mocy. Ma to związek z ilością informacji, 
jaką procesor przetwarza w jednostce czasu. Pierwsze mikroproceso-
ry do komputerów przetwarzały w jednej chwili informacje zapisa-
ne zaledwie w ośmiu bitach – w jednym bajcie. Mówiono wówczas 
o procesorach 8-bitowych. Wraz z rozwojem technologii zaczęto pro-
dukować procesory 16-bitowe, a nawet 32-bitowe, 64-bitowe i więk-
sze. Postęp ten oznacza, w dużym uproszczeniu, że w jednej umownej 
chwili procesor ośmiobitowy mógł przetworzyć np. liczbę mieszczącą 
się w jednym bajcie (o wartości od 0 do 255). Gdyby przetwarzana licz-
ba mieściła się w dwóch bajtach (była większa od 255 i mniejsza od 65 
536), procesor ośmiobitowy przetwarzałby ją w dwóch taktach, a szes-
nastobitowy w jednym takcie itp. Podobna prawidłowość dotyczy 
operowania adresami pamięci w komputerze – im więcej bitów, tym 
większą pamięć procesor może wskazać w jednym takcie. Procesor 
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ośmiobitowy, chcąc wypracować adres większy od 255 i mniejszy od 
65 536, musiał „wyliczyć” go w co najmniej dwóch taktach, szesnasto-
bitowy – w jednym takcie itp. Zatem o mocy procesora decyduje jego 
szybkość (zegar, liczba taktów na sekundę) i liczba bitów przetwarza-
nych w jednostce czasu (w jednym takcie).

Zegar pierwszego peceta pracował z szybkością 4,77 MHz 
(1981 rok) – współczesne zegary przekroczyły częstotliwość 3 GHz. 
Wspomniany problem grzania się procesora występuje także pod-
czas jego normalnej pracy, stąd uzupełnieniem każdego procesora jest 
stosowne chłodzenie – najczęściej wentylatorem. Wentylatorów jest 
w komputerze więcej, poza procesorem służą do chłodzenia zasilacza, 
karty graficznej, często także innych podzespołów. Pozornie ten drob-
ny element – hałas generowany przez wentylatory komputera – ma 
spore znaczenie w komforcie pracy, na jaki skazany jest użytkownik. 

W celu ograniczenia dyskomfortu zbyt głośnej pracy wenty-
latorów komputera stosuje się wentylatory o odpowiednio dużej 
średnicy i wykorzystuje możliwości automatycznego regulowania 
prędkości ich obrotów. Sygnały sterujące obrotami wentylatora 
(stosownie do jego temperatury) generuje niemal każdy współcze-
sny procesor – automatycznie wymusza niezbędną prędkość pracy 
wentylatora. Kolejnym, specjalistycznym cichym sposobem chło-
dzenia komputera jest stosowanie chłodnic na ciecz – podobnych 
w zasadzie działania do chłodnicy samochodowej. 

Ograniczenia technologiczne szybkości pracy procesora, głównie 
problem grzania się, także zbliżania się do fizycznych granic prędko-
ści przepływu prądu, spowodowały zainteresowanie zwielokrotnia-
niem mocy poprzez łączenie procesorów (a ściślej ich tak zwanych 
rdzeni) w jedną całość36. W ten sposób powstały procesory wielor-
dzeniowe. Składają się one z dwóch, czterech, a nawet ośmiu rdzeni 
w jednej fizycznej obudowie. Procesor dwurdzeniowy ma większą 
wydajność nawet o 85% od procesora jednordzeniowego. 

36 W pogoni za szybkością podjęto próby łączenia poszczególnych elementów pły-
ty głównej za pośrednictwem promieni światła. Technologia ta w znakomity spo-
sób zmniejsza zakłócenia transmisji informacji występujące w tradycyjnych rozwią-
zaniach, w których do przesyłania sygnałów informacyjnych wykorzystywane są 
tak zwane ścieżki – wąskie, cienkie paski metalu (tzw. druk) umieszczone na płytce 
z umocowanymi na niej elementami elektronicznymi (m.in. RAM, procesor).



INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW  75

W najbliższych latach przewiduje się budowę układów scalo-
nych zawierających w jednej obudowie aż 80 procesorów – Teraflop 
Chip – o łącznej mocy biliona operacji w czasie jednej sekundy 
(1012). Będą one stosowane w pecetach, także w przenośnych kom-
puterach. W pogoni za uzyskiwaniem coraz większych mocy ob-
liczeniowych komputerów, siłę procesorów skutecznie wspomaga 
się potencjałem obliczeniowym kart graficznych. Korzystają z tego 
m.in. przeglądarki internetowe: Firefox, Chrome.

Zasygnalizowane składowe konstrukcji współczesnych proce-
sorów – ich szybkość, wielkość przetwarzanej informacji oraz liczbę 
rdzeni – stanowią o podstawowej mierze jakości procesora (poza 
niezawodnością) – jego mocy.

Wskazując na kwestię jakości elementów komputera, warto 
zwrócić uwagę na programy – tzw. benchmarki – służące do oce-
ny całych maszyn i ich poszczególnych składowych (procesora, 
RAM-u, dysku twardego itp.). Dzięki benchmarkom można prze-
prowadzać testy procesora, pamięci operacyjnej, twardego dys-
ku, a także ogólne testy obciążeniowe systemu. Np. benchmark 
PCMark prezentuje wyniki testów w punktach, a wyniki te można 
porównać z rezultatami uzyskanymi na innych komputerach, a do-
stępnymi na stronach producenta37. Ogólna zasada jest taka, że im 
więcej punktów, tym lepiej.

2.1.2.Pamięci masowe

Dysk twardy
O komputerze, poza procesorem i pamięcią RAM, przede wszystkim 
świadczy dysk twardy (HDD). Dyski twarde (wirujące talerze, któ-
re są nośnikami informacji zapisywanych i odczytywanych za po-
mocą tak zwanych głowic) są umieszczone w hermetycznej puszce 
na stałe montowanej w obudowie komputera. Istnieje możliwość 
instalowania dysków w specjalnych kieszeniach pozwalających na 

37 Przykłady benchmarków: 3DMark Vantage, 3DMark06, HDD Health,  
MemTest, HD Tune, AIDA 64, Everest Home, Fresh Diagnose, HW I NFO 32,  
PC Wizard 2010, SANDRA.
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wyjmowanie dysku z obudowy komputera. Możliwość ta jest sto-
sunkowo rzadko wykorzystywana. 

Ze względu na przydatność przenośnych dysków twardych bu-
dowane są ich wersje zewnętrzne. Specjalna konstrukcja tych pa-
mięci pozwala na wygodne i bezpieczne przenoszenie. Podłączane 
są one do komputera podobnie jak inne urządzenia zewnętrzne, 
niemal zawsze za pośrednictwem portu USB 2.0 lub coraz częściej 
USB 3.0. Pojemności dysków zewnętrznych są podobne do stacjo-
narnych – wmontowanych do obudowy komputera. Podobnej kla-
sy dyski instalowane są w komputerach przenośnych – laptopach, 
netbookach, a także w przenośnych odtwarzaczach multimediów 
klasy iPod. 

Podstawowe parametry dysku to: pojemność, czas dostępu 
i jego szybkość. Czas dostępu mierzony jest między momentem 
wydania polecenia odczytania/zapisania informacji na HDD a roz-
poczęciem wykonywania tej operacji. Wynosi on przeciętnie około 
1/100 sekundy, tj. 10 ms (w pamięci RAM znacznie krócej, nawet  
2 ns – 5 mln razy szybciej). Kolejny etap pracy dysku to  
zapis/odczyt, który mierzony jest szybkością transmisji – wynosi 
ona około 50–70 MB/s. 

Parametr mówiący o pojemności dysku twardego jest zazwy-
czaj podawany jako trzeci (po szybkości zegara i wielkości RAM) 
w ocenie mocy całego komputera. Dysk będący najczęściej inte-
gralną częścią maszyny pod względem szybkości pracy jest dru-
gą, po RAM, pamięcią maszyny. O jego funkcjonalności decydu-
je przede wszystkim pojemność. Współcześnie (lato 2011) wynosi 
ona ponad 300 GB i osiąga wartości do 2 TB. W komputerze można 
zainstalować standardowo do 6 dysków (włączając w to napędy 
do CD i DVD). Prawidłowość wzrostu wielkości pojemności HDD 
dostrzegł G. Moore, formułując prawo mówiące o tym, iż śred-
nia pojemność dysku wzrasta podobnie jak liczba tranzystorów 
w układach scalonych. W ostatnich latach prawidłowość ta zosta-
ła jednak zachwiana. Pojemności HDD nie podwajają się co 18 mie-
sięcy – rosną nieco wolniej.

Jak wspomniano wcześniej, dyski twarde – HDD – są urzą-
dzeniami elektromechanicznymi. Ich działanie związane jest 
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z ruchomymi elementami mechanicznymi (obracające się dyski 
i przesuwające głowice). Stanowi to oczywiste ograniczenie ich 
szybkości pracy, przyczynę naturalnego zużywania się części ru-
chomych, dużego poboru mocy. W sumie są to najbardziej za-
wodne podzespoły komputera. Próbą poprawienia parametrów 
HDD są dyski półprzewodnikowe, oparte na technologii pamię-
ci flashowej (dalej omówionej) – dyski Solid State Disc – SSD. 
Dyski te nie mają żadnych części ruchomych, pobierają mniej 
energii (nie grzeją się), są bezszelestne i odporne na wstrząsy 
(ważne w komputerach przenośnych) i są znacznie szybsze (na-
wet stukrotnie) w wyszukiwaniu i (ponad pięciokrotnie) przesy-
łaniu danych. Jak dotychczas wskazywane wady tych nośników 
to teoretycznie ograniczony czas życia dysku (liczba cykli zapisów 
i odczytów informacji) oraz wysoka cena. Wady te rekompensuje 
znaczne poprawienie pracy komputera, korzystającego z systemu 
operacyjnego, który znajduje się na dysku SSD. 

Na dysku twardym zapisywane są wszelkiego typu zasoby in-
formacyjne, łącznie ze strategicznym dla funkcji komputera opro-
gramowaniem. Wskazuje to konieczność szczególnej troski o spraw-
ność tych urządzeń. Tym bardziej, że są one na drugim miejscu, po 
zasilaczach, pod względem zawodności. Najpowszechniejszym 
sposobem zapobiegania utracie danych zapisanych na HDD jest 
instalowanie tak zwanych macierzy. Istota ich funkcjonowania 
polega na dublowaniu nośników. W najprostszym modelu sto-
suje się dwa lustrzane dyski zawierające dokładnie te same dane. 
Dzięki temu prawdopodobieństwo utraty informacji z powo-
du awarii dysku zostało znacznie ograniczone. Usunięcie jedne-
go dysku nie wyklucza nieprzerwanej, dalszej pracy komputera. 
Kosztem jest wydatek na drugi dysk i stosowną elektronikę wraz 
z oprogramowaniem. W praktyce dzięki specjalnym urządzeniom 
i oprogramowaniu stosuje się więcej dysków, które łączone są 
we wspomniane wcześniej macierze. Dodatkową korzyścią takiego 
połączenia, poza zwiększeniem niezawodności, jest przyspieszenie 
pracy pamięci dyskowej38.
38 Do instalacji rozwiązania macierzowego stosuje się tzw. RAID (Redundant 
Array of Independent Disks – nadmiarowa macierz niezależnych dysków).
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Mniej skomplikowanym zabiegiem troski o zasoby informacyj-
ne zapisane na dysku jest tworzenie tak zwanych partycji. W uprosz-
czeniu ujmując problem – jeden fizyczny dysk dzielony jest na kilka 
funkcjonalnych (umownych) dysków. Widziane są one potem jako 
samodzielne dyski. W pierwszej partycji, niezmiennie nazywanej 
wielką literą C, niemal zawsze instalowany jest system operacyjny, 
w drugiej, np. E, zapisywane są przez użytkownika dane, i w party-
cji F – zapisywane są programy39. Wśród wielu powodów takiego 
podziału dysku najważniejszym jest troska o bezpieczeństwo da-
nych. W przypadku, gdy awaria dysku wymaga jego formatowania 
(z dysku usunięte zostaną wszystkie informacje) – formatowaniem 
objęta będzie tylko uszkodzona partycja. 

Jeszcze lepszą realizacją zasygnalizowanego rozwiązania dba-
łości o dane zapisane na dysku jest instalowanie oddzielnych fi-
zycznych dysków dla systemu, danych i oprogramowania.

Macierze, poza zmniejszeniem ryzyka utraty informacji zapisa-
nych na dyskach, zapewniają jednocześnie komfort nieprzerwanej 
pracy, nawet w przypadku awarii dysku. Okazuje się, iż takie za-
bezpieczenie nie gwarantuje trwałości cyfrowych zapisów podczas 
kataklizmów, totalnych awarii. Służy temu proces archiwizacji  
lub inaczej – backupu. Najczęściej wykorzystywane są do tego celu 
tak zwane streamery, urządzenia podobne do odtwarzaczy magne-
tofonowych. Na wykorzystywanych w nich tasiemkach magne-
tycznych zapisywane są informacje (zazwyczaj skompresowane) 
z dysku. Założeniem było zapisywanie informacji z całego dysku na 
jedną tasiemkę, jednak tempo wzrostu pojemności dysków szybko 
przekroczyło przeciętną pojemność tasiemek i skuteczność stoso-
wanych metod kompresji. Nie przeszkadza to, by obraz całego dys-
ku zapisać na kilku tasiemkach. W codziennej eksploatacji najczę-
ściej wykonywana jest kopia całego dysku (np. w poniedziałek), 
a w kolejne dni tygodnia tylko różnice – zmiany informacji prze-
chowywanych na chronionym w ten sposób dysku. Pozwala to na 
39 Wykorzystane litery do nazw partycji nie są przypadkowe. Zwyczajowo litera 
A przyporządkowywana jest pierwszemu napędowi dyskietek, litera B – drugie-
mu napędowi dyskietek, C – dyskowi, na którym instalowany jest system ope-
racyjny, D – zazwyczaj CD lub DVD. Pozostałe litery przyporządkowywane są 
dodatkowym dyskom CD/DVD, twardym, partycjom lub dyskom sieciowym.
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stosowanie znacznie mniejszych pojemności tasiemek i przyspie-
szenie procesu archiwizacji. Streamery są bardzo wolnymi urzą-
dzeniami, ich pojemność (jednej tasiemki) sięga terabajta (TB). 
Urządzenia te są wielkości podobnej do napędu CD i mogą być in-
stalowane w obudowie komputera lub jako urządzenie zewnętrzne. 

Rysunek 15. Kaseta (z tasiemką) streamera przed włożeniem do urządzenia 
zamontowanego w pececie

Zapisane streamerem tasiemki przechowywane są w bezpiecz-
nych miejscach, np. procedury w banku wymagają, by tasiemki 
przechowywać albo w skarbcu, albo żaroodpornym sejfie, a kopię 
w innym, odpowiednio odległym, bezpiecznym miejscu.

W celu zminimalizowania ryzyka utraty cyfrowych zapisów infor-
macji w praktyce stosuje się regularne migracje. Polegają one na prze-
noszeniu zapisów, w różnych formatach, na nowe urządzenia co pięć 
lat. Archiwalne zapisy poddawane są cyklicznej analizie czytelności. 

Często, w trosce o zapewnienie jak najmniejszego ryzy-
ka przerw w pracy i wykluczenia utraty danych, awaryjne ko-
pie wykonuje się wielokrotnie w ciągu dnia – w bankach nawet 
osiem razy dziennie.

Ostatnio coraz częściej strategiczne informacje dla firm prze-
chowywane są równolegle w dwóch lokalizacjach – w serwerowni 
firmy (Data Center) i w centrum zapasowym (więcej o serwerach 
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w podrozdziale 3.5). Dzięki szybkiej transmisji kopie dysków firmy 
w lokalizacji np. Warszawa, na bieżąco przesyłane są (światłowo-
dami) do centrum zapasowego w odległej lokalizacji – np. w innym 
mieście, a nawet na innym kontynencie. Rozwiązanie to jest bar-
dzo drogie – gwarantuje jednak największe bezpieczeństwo infor-
macji z jednoczesnym zachowaniem pełnej funkcjonalności (przer- 
wa w pracy może być zredukowana do oczekiwanego minimum). 

Kolejnym, perspektywicznym, rozwiązaniem troski o bezpieczeń-
stwo danych zgromadzonych w firmowych i domowych kompute-
rach jest składowanie tych informacji na zdalnych dyskach – backup 
online lub inaczej iSCSI (internet SCSI) – technika umożliwiająca wy-
konywanie operacji wejścia-wyjścia na dysku twardym odległej ma-
szyny za pomocą protokołu TCP/IP. Rozwiązanie jest podobne do za-
sygnalizowanego później „centrum zapasowego” – dyski awaryjnego 
składowania danych dostępne są za pośrednictwem dedykowanych 
linii łączności cyfrowej lub za pośrednictwem internetu. Usługa ta 
jest płatna (1–15 USD za 1 GB miesięcznie) lub darmowa (najczęściej 
dla prywatnego użytku)40. Dostarczyciele tego typu usługi zapewnia-
ją o bezpieczeństwie gromadzonych tam informacji, łącznie z ochroną 
antywirusową i szyfrowaniem informacji zapisywanych na zdalnym 
dysku. Dużym utrudnieniem jest czas transferu danych między wła-
snym komputerem i zdalnym dyskiem. Profesjonalne usługi w tym 
zakresie świadczą wspominane wcześniej Data Centers. 

W celu poprawy funkcjonalności i zwiększenia niezawodności 
pamięci dyskowych, bezpośrednio współpracujących z serwerem 
w firmie, poza omówionym sposobem (DAS – Directly Attached 
Storage) bezpośredniego dołączania dysków do serwera, co-
raz częściej stosuje się także inne rozwiązania: Network Attached 
Storage (NAS) i Storage Area Network (SAN). NAS jest pamięcią 
masową, zewnętrzną (poza obudową komputera), włączoną bez-
pośrednio do jednolitej sieci firmowej lub domowej (np. jako dysk 
multimedialnej sieci domowej w ramach Media Center). Z dysków 

40 Dobrym zwrotem wpisywanym do wyszukiwarki w poszukiwaniu bezpłat-
nych dysków online jest „backup online”. Oto niektórzy usługodawcy bez-
płatnych zdalnych dysków: Edysk.pl (25 MB), Mozy (2 GB), MyVirtualDisk  
(500 MB), xDrive (5 GB), Diino (2GB), DriveHQ (2GB).
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tych może korzystać jednocześnie wiele serwerów (podobnie jak 
sieciowa drukarka dostępna dla określonej grupy komputerów), 
a tym samym wszyscy użytkownicy lokalnej sieci. Rola NAS, dzię-
ki szybko rosnącej użyteczności i zainteresowaniu informatyków, 
jest rozbudowywana o nowe, użyteczne funkcjonalności. NAS 
staje się miniaturowym komputerem z wyspecjalizowanym sys-
temem operacyjnym obsługującym jeden lub kilka dysków wsta-
wionych bezpośrednio do sieci. Coraz częściej pełni funkcję serwe-
ra multimediów, usług internetowych i klienta pobierania plików. 
Zgromadzone w NAS-ie pliki można ściągać z dowolnego kom-
putera podłączonego do tej samej sieci, a także udostępniać przez 
internet. NAS wykorzystywany jest również jako urządzenie do 
automatycznych backupów plików przechowywanych na stano-
wiskach sieciowych oraz wspomaga pracę z omówioną dalej chmu-
rą. Dzięki swojej autonomii może realizować zadania serwerów 
WWW i poczty – spełniając tym samym podstawowe funkcje ho-
stingu. SAN (funkcjonalna kombinacja DAS i NAS) jest siecią pa-
mięci masowej łączącą zasoby już istniejących  dysków. 

Doświadczenia wskazują, że rynek zmierza w kierunku wir-
tualizacji zasobów dyskowych firmy – „storage grid”. Przy zacho-
waniu dotychczasowych rozwiązań, następuje logiczne połączenie 
dysków w jedną wirtualną macierz.

Wraz z rozwojem internetu, szerokości pasma dostępu do sieci, 
coraz powszechniejsze staje się korzystanie z dysków wirtualnych. 
Istnieje bogata oferta gratisowych (ograniczona przestrzeń dysko-
wa) i komercyjnych przestrzeni dyskowych dostępnych w inter-
necie. Dyski te nie wymagają żadnej opieki, a ich geograficzna do-
stępność jest praktycznie nieograniczona. Często stosowaną formą 
takiego dysku są bezpłatne skrzynki mailowe, które pozwalają na 
przechowywanie wielu gigabajtów danych.

Dyskietki

Dyskietka to obiegowo stosowana nazwa wymiennych cyfrowych 
nośników informacji. Początkowo były to (już niewykorzystywa-
ne) nośniki magnetyczne w postaci krążków o wielkości ośmiu 
cali (pojemność do 800 KB), potem 5¼ cala (1,2 MB). Ostatnie 
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dyskietki magnetyczne, które po 12 latach wyszły z użycia,  to 
dyskietki 3,5-calowe o pojemności 1,44 MB. Ich funkcje przeję-
ły pamięci flashowe lub inaczej pendrivy (będzie o nich mowa 
dalej). Proces zastępowania jednych nośników innymi zapewne 
będzie nadal sprawiał kłopoty. W przeszłości wynikały one np. z 
rezygnowania z napędów dyskietek 1,44 MB w nowych kompute-
rach, mimo że wiele danych – potrzebnych w przyszłości – na tych 
właśnie nośnikach było zapisanych. Doświadczenie to wskazuje 
na ważny problem zmian standardów i nośników (podobnie jak 
z kasetami VHS) i wynikające z niego kłopoty z odczytywaniem 
zapisanych na starych nośnikach  informacji.

Inną klasą dyskietek są dyskietki typu CD – płyty kompakto-
we (Compact Disc), o całkowicie innej (optycznej) technologii za-
pisywania i odczytywana danych, innych rozmiarach, a co najważ-
niejsze o znacznie większej pojemności, która wynosi, zależnie od 
wykonania: 700–800 MB. Są to: 

– CD ROM (Compact Disc – Read Only Memory, warto zwró-
cić uwagę na podobieństwo nazwy z pamięcią ROM), płyty te są 
zapisane przez producenta, bez możliwości jakiejkolwiek zmiany 
informacji

– CD R (Compact Disc – Recordable – nagrywalna płyta kom-
paktowa), dyskietki z możliwością jednokrotnego (nieodwracalne-
go) zapisu informacji

– CD RW (Compact Disc – ReWritable), dyskietki z możliwo-
ścią wielokrotnego (podobnie jak na dyskietkach 3½-calowych) 
zapisu informacji.
Kolejną klasą są dyskietki DVD (Digital Versatile Disc  
– cyfrowy dysk ogólnego przeznaczenia). W podstawowej wersji 
mają pojemność 4,7 GB. Przy zastosowaniu dwustronnego zapi-
su i nieco innych wymiarów pojemność DVD wzrasta do 17 GB41. 
Dyski DVD, podobnie jak CD, dostępne są w wersjach R, RW oraz 
mało popularnej wersji DVD RAM (wymagającej specjalnych na-
pędów), która charakteryzuje się m.in. znacznie większą dopusz-
czalną liczbą zapisów (do 100 000) od DVD RW (ok. 1000 razy).
41 Rodzaje płyt DVD: DVD-5 – 4,7 GB, DVD-10 – 9,4 GB, DVD-9 – 8,5 GB,  
DVD-18 – 17 GB.
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Istnieje wiele różnych programów do nagrywania płyt CD 
i DVD42. Programy te obsługują praktycznie wszystkie formaty pli-
ków multimedialnych, umożliwiając ich kopiowanie, nagrywanie, 
a także w pewnym zakresie edycję. Inną praktyczną uwagą odno-
śnie dyskietek jest możliwość ich etykietowania w nagrywarce. 
Innymi słowy, komputer wyposażony w nieco zmodyfikowany 
napęd CD/DVD może wypalać dowolne, samodzielnie projekto-
wane etykiety. Niezbędne są do tego celu specjalne dyskietki.

Po kilku latach walki producentów zdecydowano o losie trzech 
standardów dyskietek o pojemności ok. 50 GB. Są to: Blu-ray  
– inicjatywa firmy Sony (50 GB) oraz HD-DVD – (30 GB) i Total HD  
– standard forsowany przez potentata medialnego – Time Warner’a. 
Przyjęto standard Blu-ray. Szybki postęp we wprowadzaniu tak po-
jemnych dyskietek jest konsekwencją wkraczającego na rynek audio-
wizualny standardu telewizji wysokiej rozdzielczości – HDTV, który 
do zapisania jednego filmu wymaga właśnie takich pojemności. 

Ze względu na wartość zapisywanych na dyskietkach informa-
cji, powinno się stosować markowe nośniki. Doświadczenia wska-
zują, iż informacje zapisywane na tanich, niemarkowych dyskiet-
kach (CD, DVD i Blu-ray) po pewnym czasie są trudne lub wręcz 
niemożliwe do odczytania. 

Dzięki tabliczkom z pismem klinowym (IV tysiąclecie p.n.e.), 
zapisom na papirusie (2500 lat p.n.e.), później na papierze, sznu-
rach kipu (pismo węzełkowe Inków) informacje w dużej części 
przetrwały setki, nawet tysiące lat. Takiej gwarancji nie zapewniają 
42 Jednym z najpopularniejszych programów do wypalania płyt CD i DVD jest 
NERO.

FORMATY DYSKIeTeK BLU-RAY
• BD: Blu-ray Disc 
• BD-R: zapisywalny
• BD-RE: wielokrotnego zapisu
• SL: jednowarstwowy, 25 GB
• DL: dwuwarstwowy, 50 GB
• Blu-ray: 8 warstw 200 GB 
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nośniki informacji z zapisami w postaci cyfrowej. Gwarantowana 
trwałość tasiemek magnetycznych (streamerów) wynosi zaledwie 
kilkadziesiąt lat, a powszechnie używanych dyskietek – od kilku do 
kilkunastu lat. 

Stosowanie specjalistycznych dyskietek, np. Kodaka, podobno 
gwarantuje trwałość zapisu do 300 lat (kto to sprawdzi?). Są to dys-
kietki, w których warstwa odbijająca (ta, na której są napisy) jest 
wykonana ze szlachetnego metalu43. Dla profesjonalnych zastoso-
wań produkowane są dyskietki o przewidywanym czasie trwałości 
zapisanych na nich informacji do 1000 lat. Dyskietka DiamonDisc 
wykonana jest z syntetycznego materiału skalnego, a dane są na war-
stwie nośnika mechanicznie wyryte laserem. Do nagrania niezbęd-
ny jest stosowny sprzęt. Nagrywarka Cranberry wraz z pakietem  
150 czystych płyt kosztuje niemal 5000 dolarów. 

Znaczącym zagrożeniem dla informacji zapisywanych na dys-
kietkach są mechaniczne uszkodzenia. Chodzi tu o zadrapania po 
stronie nośnika i po stronie wspomnianej warstwy odbijającej/ety-
kiety (niszczenie warstwy odbijającej, np. przez klej naklejek!). 

Pamięci USB/flash – pendrivy

Sygnalizowanym wcześniej następcą dyskietek są tak zwane pen-
drivy lub inaczej – flashe. Inne nazwy tej popularnej pamięci to: 
USB Flash Drive, Pamięć USB, Flash Disk, FlashDrive, Finger Disk, 
Flash Memory Stick. W tych przenośnych, zbudowanych na bazie 

43 Np. Emtec CD-R Gold (10 zł sztuka), TDK ScratchProof DVD (8 zł).

WYTRzYMAłOść NOśNIKÓW DANYCH
• Dyskietki, CD/DVD, HD, pendrive (flash) – 5–10 lat
• VHS – 10–15 lat
• Taśma magnetyczna, DVD-RAM – 20–30 lat
• Srebrne CD, DVD – do 100 lat, warunek – idealne środowisko przechowywania
• HD – do 5 lat
• DVD-R – 30 lat, warunek jw.
• Dyskietki Preservation Kodaka – gwarancja do 300 lat

Źródło: „Chip” IX 2007; X  2009.
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pamięci flashowej, nośnikach informacji zastosowano technologię 
pamięci nieulotnych – utrzymanie zapisanych w nich informacji 
nie wymaga zasilania (w odróżnieniu od RAM). 

Obserwowana jest stabilnie rosnąca pojemność tej pamię-
ci. Obecnie (lato 2011) dostępne są flashe USB o pojemności do  
256 GB. Ich konstrukcja umożliwia bezpośrednie wetknięcie pamię-
ci do portu USB. Zależnie od rodzaju USB – 1.0 (praktycznie już nie 
istnieje) lub 2.0, 3.0 – widoczna jest bardzo wyraźna różnica w szyb-
kości transmisji informacji między pendrivem a komputerem. W co-
dziennym użytkowaniu pendriva irytujący jest czas transmisji zbio-
rów między starszymi wersjami tej pamięci a komputerem. 

Duża pojemność tych przenośnych pamięci sprawia, iż prze-
chowywane są na nich coraz większe zbiory informacji. Ich utrata 
lub ujawnienie (w przypadku zagubienia pendriva) stwarza zagro-
żenie dla bezpieczeństwa danych. W celu ich ochrony stosuje się 
różnego rodzaju zabezpieczenia. Najczęściej wykorzystuje się szy-
frowanie informacji zapisywanych w urządzeniu oraz identyfika-
cję osoby używającej tej pamięci, na przykład za pośrednictwem 
instalowanego na flashu czytnika linii papilarnych. 

Inne użyteczne, warte wyróżnienia, cechy pendriva to: moż-
liwość blokady zapisu – przydatna w chwili podłączania urządze-
nia do nieznanego komputera, który może być źródłem malwa-
re (robaki, wirusy, więcej nt. malware w podrozdziale 7.1); smycz 
– znakomicie ograniczająca ryzyko zagubienia pamięci; możliwość 
stosowania różnych barw dla pendrivów zawierających innego ro-
dzaju zasoby informacyjne;  przedłużacz USB ze stabilnie stojącym 
na biurku pionowym gniazdem USB. 

Doskonalone parametry pamięci flashowych wskazują moż-
liwość zastępowania dysków twardych tego typu pamięcią. 
Dotychczas barierą jest, przede wszystkim, ponad pięciokrot-
nie (2011) większy koszt pamięci flashowej od pamięci dyskowej. 
Wymiana HDD (120 GB) na flash wynosi ok. 1000 zł. 

Identyczna technologia pamięci flashowych, w postaci kart 
pamięci, stosowana jest do innych urządzeń, np.: telefonów ko-
mórkowych, aparatów fotograficznych, a także telewizorów (za-
pamiętywanie ustawień lub wyświetlanie zgromadzonych tam 
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materiałów audiowizualnych). Znakomicie ułatwia to współpracę 
między tymi urządzeniami a komputerem. 

2.1.3.Karty rozszerzające 

Komputer można porównać do fabryki, w której mamy do czynie-
nia z transportem – odbiorem półfabrykatów/surowców i wysy-
łaniem gotowych produktów (porty), produkcją (procesor), ma-
gazynami (RAM i dyski), troską o energię elektryczną (zasilacz). 
Naturalna jest tu specjalizacja – porty, a nie procesor zajmują się 
komunikacją komputera ze światem zewnętrznym, pamięć, a nie 
procesor przechowuje niezbędne do jego pracy informacje. Idąc 
dalej tym tropem – przekazywania jak największej liczby zadań, 
wcześniej wykonywanych przez procesor, innym podzespołom, 
uzyskuje się większą sprawność maszyny jako całości – proce-
sor wykonuje tylko te operacje, których żaden inny podzespół nie 
może samodzielnie wykonać. Dzięki temu jest mniej obciążony. 
Na przykład procesor inicjuje proces pobierania danych z dysku 
do RAM lub drukowania wielu setek wierszy, a sam w tym cza-
sie może wykonywać inne operacje. Wraz ze wzrostem liczby funk-
cji, które może realizować komputer, filozofia wspomnianego po-
działu zadań przyjęła postać specjalistycznych kart rozszerzających  
– samodzielnych, wymiennych elementów komputera. Każda kar-
ta staje się coraz bardziej autonomiczna, samodzielnie wykonując 
często bardzo skomplikowane operacje. Przykładem takiej, jednej 
z najbardziej złożonych kart, jest karta graficzna.

Karta graficzna niemal w całości odciąża komputer od zadań 
związanych z generowaniem informacji niezbędnych do wyświe-
tlania na monitorze komputera obrazu. Bez względu na to, czy ten 
obraz jest w postaci tekstu, ikon, grafiki, czy dynamicznie zmienia-
jących się scen wyrafinowanej gry komputerowej lub wyświetla-
nego filmu. Rolę karty w znacznym uproszczeniu ilustrują jej funk-
cje, np. podczas gry komputerowej, w której idący po drodze pełnej 
słońca bohater oddala się od obserwatora. Udział procesora w ge-
nerowaniu tej sceny ogranicza się tylko do usytuowania i „interak-
cji” (np. zatrzymywania, gdy postać trafi na przeszkodę) postaci 



INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW  87

z otoczeniem. Tworzeniem obrazów postaci w ruchu zajmuje się już 
w pełni karta graficzna. Jej zadania polegają między innymi na ob-
liczaniu zmian kształtów geometrycznych (wireframes), oteksturo-
wanych („pokrytych” nieraz kilkoma warstwami graficznej „tkani-
ny”) modeli w celu stworzenia np. złudzenia ruchu postaci (ruchy 
nóg, rąk, tułowia) stosownie do wykonywanej przez symulowaną 
postać czynności i pamiętaniu o zmianie wymiarów oddalającej 
się postaci – musi być ona stosownie zmniejszana. Kolejna, bardzo 
ważna funkcja kart graficznych (a ściślej procesorów graficznych) 
to mapowanie środowiskowe (environment mapping). Pierwszym 
zadaniem tej funkcji jest symulowanie interakcji źródeł światła 
(np. Słońca, refleksów świetlnych) z obiektami – rzucanie cienia, 
zmiana koloru, odbicia i dyfrakcja światła, zniekształcenia. Druga 
rola to symulowanie rodzaju powierzchni – np. matowej, chropo-
watej, metalicznej, szklistej lub cieczy (o różnej gęstości).

Ostatnia dostępna w najnowszych kartach graficznych funkcja 
to symulacja fizyki obiektów (sprężystość i falowanie), Wszystko 
to odbieramy jako kreowaną, przez kartę graficzną, na żywo trój-
wymiarową dynamiczną grafikę (3D).

Rysunek 16. Profesjonalna karta graficzna spełniająca standardy 3D
Źródło: http://www.nvidia.com/object/product-quadro-5000-us.html [lato 2011].
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Wspomniane wymagania (sprowadzone do przetwarzania pikse-
li, wielokątów i teksturowania) spełnia procesor(y) (GPU – Graphis 
Processing Unit) znajdujący(e) się w kartach graficznych – potężne 
urządzenia z mocą obliczeniową często przewyższającą procesor(y) 
komputera, w którym została zamontowana karta, i porównywal-
nej cenie. Najbardziej wydajne procesory Intela uzyskują wyni-
ki około stu gigaflopsów, tymczasem osiągi kart graficznych AMD 
i Nvidii oscylują wokół jednego teraflopsa, czyli 1000 razy więcej 
od procesorów (wiosna 2011). Powoduje to, iż coraz częściej realizo-
wane są projekty wykorzystania tak wielkiej mocy obliczeniowej do 
wspomagania operacji wykonywanych przez procesor. Ma to miej-
sce m.in. we wspomnianym wcześniej wspomaganiu pracy nowo-
czesnych przeglądarek internetowych. Kluczem do osiągania dużej 
sprawności kart graficznych jest też ultraszybka pamięć (nierzadko 
dorównująca wielkością pamięci RAM komputera, o czasie dostępu 
1 x 10-9s). Niektóre rozwiązania technologiczne kart, w pogoni za jak 
najlepszymi parametrami, polegają na instalowaniu w jednym kom-
puterze dwóch kart jednocześnie.

W kartach graficznych, do łączności z monitorami, niezmiennie 
pozostaje standard gniazda/portu monitora – VGA. Ten analogowy 
sposób przesyłania sygnału wizji wprowadza pewne ograniczenia 
w jakości obrazu. Wynika to z tego, iż informacje o obrazie wysyłane 
przez komputer są zamieniane z cyfrowych (tak je „widzi” komputer) 
na sygnał analogowy, a następnie po przesłaniu kablem do monito-
ra z podobnym wejściem (D-Sub) są ponownie zamieniane na postać 
cyfrową. W monitorze następuje proces odwrotny – zamiana sygnału 
analogowego na cyfrowy. Nowością są jeszcze często niewykorzysty-
wane przez użytkowników porty DVI (Digital Visual Interface), które 
umożliwiają bezpośrednie cyfrowe połączenie komputera z monito-
rem (podobnie jak ma to miejsce z gniazdem HDMI w nowoczesnych 
telewizorach). Gwarantuje to znacznie lepszą jakość wyświetlane-
go obrazu. DVI eliminuje pośrednictwo zamiany sygnału na analog 
i analogu na cyfrę – sygnał między komputerem i monitorem biegnie 
bezpośrednio, bez zakłócających transformacji.

W większości kart graficznych instalowane są gniazda służące 
do podłączania jeszcze niezbyt powszechnie używanych urządzeń. 
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Gniazdem takim jest HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 
– do podłączania monitorów/telewizorów o dużej rozdzielczości 
(wkrótce dostępny będzie standard bezprzewodowego HDMI – do 10 
metrów). HDMI jest funkcjonalną kopią wspomnianego gniazda DVI 
(HDMI można zamienić – przejściówką – na DVI). Nowością (2011) 
jest gniazdo standardu DisplayPort (DP). Zainstalowano w nim mniej-
sze gniazdka i cieńsze przewody, dzięki czemu są łatwiejsze w użyciu 
od grubszych, większych i sztywniejszych kabli DVI. DP umożliwia 
wyświetlanie obrazów o rozdzielczości 2560 x 1600p, z 24-bitową głę-
bią kolorów. Jego maksymalna przepustowość sygnału wynosi około 
10 Gb/s. Dzięki temu portowi łatwiejsze jest korzystanie z kilku mo-
nitorów, które można łączyć szeregowo – kolejny monitor dołączany 
jest do poprzedniego, nie do karty graficznej. 

Zasygnalizowane gniazda/porty instalowane na kartach gra-
ficznych są częścią szerokiego spektrum innych portów służących 
do komunikacji między komputerem i urządzeniami zewnętrzny-
mi. Tematu tego dotyczy kolejny podrozdział.

Karty graficzne w zdecydowanej większości zastosowań nie 
muszą charakteryzować się wysokimi parametrami. Do zastosowań 
biurowych, także domowych (odtwarzanie filmów), wystarczające 
są standardowe, tanie karty graficzne (które nie mają zaawansowa-
nych funkcji graficznych i olbrzymiej pamięci). Rynek dla ich wyra-
finowanych odpowiedników stanowią głównie korzystający z gier 
komputerowych i osoby zajmujące się profesjonalnie grafiką44. 

2.1.4. Porty

Komputer kontaktuje się ze światem zewnętrznym przez sporą liczbę 
różnych urządzeń – począwszy od klawiatury i monitora, a skończyw-
szy na próbach sterowania maszyną za pośrednictwem myśli. Do nie-
dawna transmisja tych informacji przebiegała wyłącznie za pośrednic-
twem tak zwanych portów, nazywanych także interfejsami. Ostatnio 

44 „Domowe” pecety coraz częściej można znaleźć w studiach filmowych, gdzie 
dzięki lawinowo rozwijanym technologiom graficznym zaczynają z powodze-
niem zastępować potężne stacje graficzne „z ubiegłej epoki” (jak Silicon Gra-
phics, wytwórnia Dreamworks zastąpiła je pecetami HP).
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zbiór tych pośredników (w postaci gniazd w komputerze) powiększyły 
media łączności bezprzewodowej. Porty i łączność bezprzewodowa są 
to podzespoły komputera, które umożliwiają wysyłanie i odbiór infor-
macji między komputerem i światem zewnętrznym bez użycia kabli. 

Porty szeregowe i równoległe

Historycznie pierwszymi portami (do dziś instalowanymi jeszcze w pe-
cetach) były porty szeregowe i równoległe. Są to gniazda do podłą-
czania najwolniejszych urządzeń zewnętrznych – niewymagających 
szybkiej transmisji (przesyłania dużych ilości informacji w jednostce 
czasu). Jednym z niewielu takich urządzeń jest modem telefoniczny, 
który można podłączyć do najwolniejszego portu (do 115 Kb/s) – portu 
szeregowego (nazwa związana jest z wykorzystaną w tym porcie tech-
niką szeregowego przesyłania bitów – „gęsiego”, jednego za drugim). 
Jest on nazywany RS232. Ze względu na to, że zazwyczaj były insta-
lowane dwa tego typu porty, wyróżniono je nazwami: COM1 i COM2. 
Nieco szybszy (niewiele – 150 Kb/s) jest port równoległy (zapewnia on 
transmisję równolegle całymi bajtami). Wykorzystywany był do pod-
łączania szybkich urządzeń, np. drukarek i skanerów. Port ten był jed-
nak zbyt wolny, szczególnie podczas współpracy z drukarką laserową, 
która wymaga przesyłania dużych ilości informacji w jednostce czasu. 

PS/2, Firewire i T hunderbolt

Wolnym, niezmienianym od dawna, już powoli wypieranym, jest port 
PS/2. W pecetach zwykle są to dwa gniazdka – jedno do klawiatury, 
drugie do myszki. Są to porty o specyficznym kształcie złącza (wtycz-
ki i gniazda), podobnie wyróżniające się jest gniazdo modemu (RJ-
11), karty sieciowej (Ethernet), audio (Mini Audio Jack) czy szybkiego 
portu Firewire IEEE 1394. Port ten gwarantuje transfer danych do 3,2 
Gb/s. Opracowany przez Apple’a i Intela nowy interfejs Thunderbolt 
jest szybszy od Firewire i USB 3.0. Standard ten przesyła dane przez 
przewody elektryczne oraz optyczne z szybkością 10 Gb/s.

ethernet

Do łączności komputera z innymi komputerami i urządzenia-
mi w sieci lokalnej służy (zakończona gniazdem) tak zwana karta 
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sieciowa (czasami bywa wbudowana do płyty głównej), jej stan-
dardem jest ethernet. Ethernet zapewnia szybki i bezbłędny trans-
fer informacji między urządzeniami. Początkowo dane przesyłane 
były z prędkością 10 Mb/s, następnie pojawił się najpopularniej-
szy obecnie standard Fast Ethernet – 100 Mb/s. Wraz z rozwojem 
technologii wprowadzane są nowe standardy określane Gigabit 
Ethernet – 1 Gb/s i jego wielokrotności: x 10, x 100.

PLC

Podobnym do Ethernetu rozwiązaniem łączenia urządzeń tele-
informatycznych jest znana od dawna (ponad 100 lat temu wy-
korzystywano ją do zdalnego włączania i wyłączania wybranych 
latarń ulicznych) – PLC (Power Line Communication). Istota tej 
technologii polega na tym, że do przesyłania (zaszyfrowanej) in-
formacji wykorzystywane są istniejące kable energetyczne, które 
pełnią wówczas dwie funkcje – dostarczanie energii elektrycznej 
i łączność między urządzeniami. Podobnie jak w kablu telewizyj-
nym, gdzie poza sygnałem TV dostarczany jest internet, a także 
łączność telefoniczna. Za pośrednictwem kabli energetycznych 
można zatem np. udostępniać internet w różnych pomieszcze-
niach domu czy małej firmy. W sytuacji dużych zakłóceń połączeń 
bezprzewodowych spowodowanych przez grube ściany – rozwią-
zanie to staje się bardzo użyteczne. Można je także wykorzystać 
do podłączania urządzeń zewnętrznych, np. drukarki. Transmisja 
via kable energetyczne ma kilka ograniczeń:

• sieć energetyczna w pomieszczeniach musi być wykonana 
prawidłowo

• sygnał między nadawcą (komputer) i odbiorcą (drukarka) nie 
może przechodzić przez transformatory energetyczne (w zasa-
dzie problem ten nie dotyczy mieszkań i małych firm, gdzie 
transformatory są na zewnątrz budynków)

• ograniczona szybkość transmisji.

Praktycznie operacja połączenia dwóch urządzeń za pośrednictwem 
kabla energetycznego polega na włączeniu do gniazdka sieciowego 
specjalistycznej wtyczki/adaptera – przy obu odległych urządzeniach. 
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Wtyczki te mają gniazdka, do których podłączane są urządzenia. 
Przykładem transferu danych przez elektryczną sieć domową jest łą-
czenie urządzeń multimedialnych. Gwarantowana szybkość umożli-
wia transfer danych na poziomie do 500 Mb/s45.

Rysunek 17. Adaptery PLC 
Źródła: A – www.pentagram.pl, B – www.tp.pl [styczeń 2011]

USB

Najbardziej rozpowszechniony jest port USB (Universal Serial 
Bus). Zastępuje on wspomniane porty szeregowe i równoległe. 
USB stał się standardem umożliwiającym podłączenie do kompu-
tera wszystkich urządzeń generujących lub odbierających informa-
cje w postaci cyfrowej – od drukarek do aparatów telefonicznych 
i filmowych włącznie. Dotychczas powstały trzy typy USB: USB 
1.0 (zanikający), USB 2.0 i USB 3.0 – z punktu widzenia użytkowni-
ka różnią się szybkością zapewnianej transmisji danych (standard 
gniazdek i wtyczek pozostaje ten sam): USB 1.0 do 1,5 Mb/s, USB 
1.1 do 12 Mb/s, USB 2.0 do 480 Mb/s,  SuperSpeed USB/USB 3.0 ok. 
5 Gb/s. USB, poza zapewnieniem transmisji między urządzeniami, 
równolegle dostarcza prąd o niewielkiej mocy – np. wystarczający 
(nie zawsze!) do zasilania pendrivów. Dla urządzeń wymagających 
większej mocy (nawet do 24V/140 W) – stosowany jest standard 
Powered USB, który ogranicza potrzebę używania zewnętrznych 
zasilaczy tych urządzeń. 
45 Np. urządzenie NETGEAR AV 500. K. Maliniak, WLAN kontra PowerLine, 
„Chip” czerwiec 2011.



INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW  93

Dodatkową zaletą USB  jest możliwość włączania i wyłączania 
urządzeń do USB, bez wyłączania zasilania komputera. Jednak do-
świadczenia wskazują, aby odłączając urządzenie od komputera (np. 
pendrive), wcześniej spowodować jego funkcjonalne (programowe) 
odłączenie od komputera46. Daje to gwarancję stabilności pracy urzą-
dzenia i zawartym na nim informacjom nie grozi uszkodzenie.

Transmisja bezprzewodowa
IrDA

Odrębną klasą komunikowania się komputera ze światem zewnętrz-
nym, poza portami, jest łączność bezprzewodowa. W pierwszych 
zastosowaniach bezprzewodowej łączności w sprzęcie komputero-
wym była to transmisja za pośrednictwem podczerwieni (tak zwa-
na IrDA – skrót od organizacji Infrared Data Association, która jako 
pierwsza wprowadziła tego typu łączność). Wykorzystana jest do 
tego celu ta sama technologia, jaka jest stosowana w pilotach steru-
jących sprzętem RTV. Poza niemal samymi wadami (źródło sygnału 
musi być w zasięgu wzroku, niewielki zasięg, względnie duży pobór 
energii), ten sposób bezprzewodowego komunikowania się urzą-
dzeń ma jedną nadzwyczajną zaletę – sygnały służące wymianie in-
formacji nie przenikają przez ściany, nie zakłócają się wzajemnie i są 
trudne do podsłuchu. Ta zaleta jest użyteczna przy oglądaniu tele-
wizji (trudno sobie wyobrazić oglądanie TV z innego pomieszczenia 
i aby pilot sąsiada przełączał kanały w naszym telewizorze). W za-
stosowaniach informatycznych IrDA raczej się nie sprawdziła (bę-
dzie o tym więcej przy okazji bezprzewodowych klawiatur). 

Bluetooth

Kolejną, standardowo wykorzystywaną, głównie w urządzeniach 
mobilnych, technologią łączności bezprzewodowej jest Bluetooth. 
Jest to łącze radiowe niskiej mocy (pasmo szerokości 80 MHz wo-
kół częstotliwości 2,4 GHz – na całym świecie zwolnione z licen-
cji). Bluetooth umożliwia transmisję danych (tzw. przepustowość) 
z szybkościami od 21 Kb/s (Bluetooth 1.0), przez 3,1 Mb/s (Bluetooth 
46 Służy temu celowi ikonka z zieloną strzałką skierowaną w lewy róg w prawej 
części dolnego paska w Windowsach.



94 INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW

2.0) do 40 Mb/s Bluetooth 3.1) na odległość (tzw. zasięg) kilkuna-
stu metrów i więcej. Najczęściej w komputerach stacjonarnych 
(pecetach) funkcjonalność tę zapewniają niewielkie urządzenia 
(mniejsze od pendriva) włączane do portu USB. Z tą technologią 
początkowo wiązano duże nadzieje na możliwość bezprzewodo-
wego łączenia urządzeń zewnętrznych komputera z jednostką cen-
tralną. Okazało się jednak, że szybkość transmisji jest zbyt mała 
i ten sposób przesyłania informacji w informatyce ma znaczenie 
marginalne. 

Legenda: 
• klasa 1 (100 mW) do 100 m 
• klasa 2 (2,5 mW) do 10 m 
• klasa 3 (1 mW) do 1 m. 

Rysunek 18. Zasięg Bluetootha

Bluetooth wykorzystywany jest raczej w innych urządzeniach 
– np. w telefonach komórkowych do wymiany informacji z kom-
puterem (bezprzewodowe słuchawki, przesyłanie zdjęć czy archi-
wizacja kontaktów) lub sterowania niektórymi funkcjami kom-
putera. Zastosowania te niosą ze sobą ryzyko zdalnej kontroli, 
przez osoby trzecie, nad telefonami komórkowymi. Gdy komórka 
ma włączony Bluetooth – otwarte zostaje wejście dla hakerów  
– można z innej komórki lub z komputera skopiować pamięć ca-
łej komórki ofiary lub zniszczyć/zniekształcić zapisane tam dan 
(np. Snarf attack – pobieranie, bez wiedzy właściciela, poufnych 

20 40 60 80 100 m
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informacji). Wskazuje to na konieczność wyłączania Bluetootha 
(jest to możliwe w każdym telefonie). 

Przykładem sterowania komputera przez komórkę, za pośred-
nictwem Bluetootha, jest wykorzystanie telefonu jako pilota podczas 
wyświetlania z komputera prezentacji multimedialnej. Niezbędny jest 
do tego celu telefon komórkowy z odpowiednim oprogramowaniem. 

Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) jest kolejną technologią umożliwiającą 
bezprzewodową komunikację komputera z innymi urządzeniami 
i urządzeń między sobą. Jest jednym z czterech standardów krótko-
dystansowej komunikacji bezprzewodowej, bazującym na sieci ra-
diowej i służącym do tworzenia bezprzewodowych sieci lokalnych 
– WLAN (Wireless Local Area Networks). Pozostałe technologie to 
wspomniane wcześniej: Bluetooth i IrDA oraz HomeRF (standard 
zapewniający łączność bezprzewodową dla domowych zastoso-
wań multimedialnych z szybkością do 10 Mb/s). 

Dotychczas stworzono niemal 60 standardów Wi-Fi. Różnią 
się one zasięgiem (od 10 do 100 m) i szybkością transmisji (od setek 
Kb/s do setek Mb/s). Są oznaczone kodami 802-11 z literą oznacza-
jącą standard, np. 802-11n.

Utarło się powiedzenie, iż „Wi-Fi zastępuje ‘Ethernetowe ka-
ble’, Bluetooth pozostałe”. Oznacza to, że Wi-Fi umożliwia, podob-
nie jak karty sieciowe, podłączenie komputerów do lokalnej sie-
ci. Zbyteczne stają się wówczas przewody między komputerami  
– rolę ich przejmują fale radiowe przesyłane w standardzie Wi-Fi. 
Bluetooth ze względu na swój mały zasięg łączy urządzenia lo-
kalnie, w granicach jednego pomieszczenia. Sieci takie nazywane 
są WPAN (ang. Wireless Personal Area Network). Na bazie Wi-Fi 
budowane są sieci lokalne WLAN, zazwyczaj w jednym budynku, 
a także prywatne sieci w mieszkaniach (głównie do korzystania ze 
wspólnego dostępu do internetu). 

Łączność bezprzewodowa, poza korzyściami, niesie ze sobą także 
pewne niebezpieczeństwo. Ochrona łączności bezprzewodowej jest 
niezwykle trudna. Komputery znajdujące się poza budynkiem firmy 
wykorzystującej Wi-Fi, przy niedostatecznym zabezpieczeniu tej formy 
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łączności, mogą bez przeszkód włączyć się do sieci lokalnej firmy. Poza 
oczywistymi zagrożeniami (dostęp do poufnych informacji, ich zmienia-
nie, niszczenie) stworzono kolejne – możliwość korzystania przez osobę 
postronną z internetu dostępnego w bezprzewodowej sieci lokalnej. 

Bezprzewodowa łączność cyfrowa jest powszechnie wyko-
rzystywana do komercyjnego lub bezpłatnego świadczenia usług 
bezprzewodowego dostępu do internetu (np. hotele, lotniska, ka-
wiarnie). Obszary, w których możliwy jest dostęp do internetu za 
pośrednictwem Wi-Fi, nazywane są hotspotami47. 

WiMax i LTe

Wady stosunkowo niewielkiego zasięgu Wi-Fi nie ma kolejny 
standard bezprzewodowej łączności WiMax (802-16 – Worldwide 
Interoperability for Microwave Access). Technologia ta umożli-
wia transmisję danych na odległość do 50 km z szybkością ponad  
70 Mb/s. Jest ona wykorzystywana do budowy miejskich bezprze-
wodowych sieci WMAN (Wireless Metropolitan Area Network). 

Okazało się jednak, że technologia WiMax ma sporo wad, któ-
rych pozbawiony jest, obecnie (lato 2011) bezkonkurencyjny, jej na-
stępca – LTe (Long Term Evolution). Technologia ta zapewnia szybkość 
transmisji do 326,4 Mb/s, w przyszłości do 3,3 Gb/s (LTE Advanced). 
Podstawową zaletą jest gwarancja nieprzerywanej transmisji podczas 
przemieszczania się użytkownika (do 120 km/godz.).

Rysunek 19. Zakresy różnych technologii łączności bezprzewodowej

47 Np. na Lotnisku Chopina w Warszawie możliwe jest odpłatne korzystanie 
z usług trzech operatorów komunikacyjnych.
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Wzrost liczby hotspotów – możliwości bezprzewodowego korzy-
stania z internetu, także w wielu rejonach bezpłatnie – stworzył 
ogromne zagrożenie biznesowe dla operatorów telefonii bezprze-
wodowej. Osoby dysponujące komórkowymi telefonami o dwóch 
zakresach – swojego operatora telekomunikacyjnego i Wi-Fi  
– mogą bez przeszkód prowadzić bezpłatne rozmowy telefoniczne 
za pośrednictwem internetu. Tego typu telefony komórkowe mają 
wbudowane oprogramowanie (np. Skype), umożliwiające całko-
witą zmianę modelu płatności. Rozmówca płaci tylko za dostęp 
do internetu, podobnie jak podczas takich rozmów (via internet) 
ze stacjonarnego komputera domowego. Jeśli dostęp do interne-
tu jest bezpłatny, każda rozmowa, nawet międzykontynentalna, 
może być bezpłatna.

Kłopoty 

W kontekście powszechności łączności bezprzewodowej warto 
zwrócić uwagę na niewidzialne zagrożenie, jakim jest smog elek-
tromagnetyczny. Jego źródłem są wszystkie sieci bezprzewodowe, 
komórki, komputery, a nawet urządzenia chętnie wykorzystywa-
ne podczas opieki nad niemowlętami – babyphone, które także 
generują szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne (należy 
unikać zasilania sieciowego – kabel zasilający staje się anteną!). 
O mocy smogu świadczą próby wykorzystania jego siły w genera-
torach prądu elektrycznego, które dzięki odpowiedniej konstrukcji 
wykorzystują niewidzialny smog do zasilania niektórych (o małym 
poborze mocy) urządzeń elektronicznych (np. implanty elektronicz-
ne, sensory domowych stacji meteorologicznych).
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3. Urządzenia zewnętrzne 
Wraz ze wzrostem popularności (kwestia ceny i dostępności) kom-
puterów we wszystkich zastosowaniach – od zabawy, przez naukę 
do pracy, powstaje coraz więcej urządzeń zewnętrznych stanowią-
cych uzupełniającą część hardware’u. Wspomagają one i doskona-
lą współpracę człowieka z maszyną oraz maszyn między sobą. To 
wspomaganie najczęściej zastępuje już wcześniej znane (przed epo-
ką komputerów) urządzenia, takie jak np. drukarkę. Wraz z postę-
pem technologii rośnie różnorodność urządzeń zewnętrznych (pe-
ryferia) komputerów. Są to sprzężone z komputerami mikrofony, 
głośniki (karta dźwiękowa), kamery TV, wszelkiego rodzaju symu-
latory (jazdy samochodem, lotu samolotem czy zabijania w grach 
komputerowych). Są także urządzenia na bieżąco monitorujące ha-
łas, a nawet ciśnienie krwi i inne życiowe parametry pacjenta, au-
tomatycznie aplikujące odpowiednie dawki lekarstw. 

W prezentacji peryferiów przyjęto powszechnie stosowany 
podział na urządzenia wejściowe – służące wprowadzaniu infor-
macji i urządzenia wyjściowe – służące wyprowadzaniu informacji 
z komputera.

Różnorodność urządzeń zewnętrznych stanowiła o koniecz-
ności ograniczenia ich prezentacji do minimum. Niemniej świa-
domość istnienia ogromnego potencjału w zakresie możliwych 
do automatyzacji/komputeryzacji czynności, dzięki specjalizowa-
nym urządzeniom peryferyjnym, wydaje się współcześnie wiedzą 
niezbędną.
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3.1. Urządzenia wejściowe

3.1.1. Klawiatura, mysz i manipulatory

Podstawowymi urządzeniami służącymi do wymiany informacji 
między komputerem a jego użytkownikiem są klawiatura i monitor. 
Komputery zawsze były wyposażone w klawiaturę. Początkowo, 
w postaci tak zwanego pulpitu, montowano ją bezpośrednio w jed-
nostce centralnej (operator sterował komputerem, korzystając z kla-
wiszy reprezentujących poszczególne bity!), następnie (do końca lat 
70. XX wieku) funkcję klawiatury pełniły elektryczne maszyny do 
pisania nazywane monitorem (por. rysunek 11). Monitory w obecnej 
postaci – monitora ekranowego – pojawiły się dopiero na początku 
lat 80., zastępując ostatecznie elektryczną maszynę do pisania jako 
konsolę umożliwiającą operatorowi komunikację z komputerem. 

Klawiatura

Pomijając historię rozwoju klawiatury (od XT do współczesnej z do-
datkowymi klawiszami) i jej podstawowe funkcje, zwróćmy uwa-
gę na kilka znaczących cech tego powszechnie używanego urządze-
nia wejściowego maszyny. 

Współczesne klawiatury wyposażone są w specjalizowane 
mikroprocesory z pamięcią, które przede wszystkim zamieniają 
impuls wywołany naciśnięciem klawisza na stosowny kod (była 
o tym mowa przy okazji kodów ASCII, por. podrozdział 1.1),  
odbierany przez komputer. Mikroprocesor klawiatury wykonu-
je wiele innych funkcji, jak np. buforowanie naciskanych kla-
wiszy. Funkcja ta polega na zapisywaniu w pamięci klawiatu-
ry znaków, których w danej chwili komputer nie może odebrać 
– jest zbyt zajęty innymi operacjami. Czasami jest to widoczne 
chwilowym wstrzymaniem wyświetlania na monitorze wpisy-
wanych przez użytkownika znaków, a potem raptowne ich wy-
świetlenie. Gdy ów bufor zapełni się i mimo tego użytkownik 
naciska kolejne klawisze, fakt ten sygnalizowany jest dźwię-
kiem przepełnienia. Użytkownicy najczęściej doświadczają 
tego przypadkowo, kładąc książkę na klawiaturze, co wymusza 
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ciągłe generowanie znaku klawisza naciśniętego przez ciężar 
książki (kolejna funkcja mikroprocesora) i w konsekwencji prze-
pełnienie pamięci klawiatury. 

Podstawowym wyróżnikiem omawianego urządzenia jest 
standard klawiatury, a ściślej kolejność umiejscowienia na kla-
wiaturze poszczególnych nazw znaków. Nazwą standardu są litery 
pierwszych sześciu znaków umieszczonych na klawiaturze. Zgodnie 
ze standardem stosowanym w Polsce i w krajach posługujących się 
językiem angielskim nazwą tą jest QWeRTY. W Niemczech stan-
dardem jest QWERTZ, we Francji AZERTY.

Rysunek 20. Klawiatura francuska

Użyteczną funkcją są dodatkowe klawisze, początkowo in-
stalowane z myślą uproszczenia sterowania odtwarzaniem mu-
zyki na komputerze (ciszej, głośniej, pauza, następny utwór itp.). 
Wraz z krystalizowaniem się pewnych przyzwyczajeń/potrzeb 
korzystania z komputera zaczęto montować kolejne dodatkowe 
klawisze, początkowo do uruchamiania podstawowych aplika-
cji internetowych (uruchomienie programu pocztowego, wyszu-
kiwarki, przeglądarki itp.), a ostatnio klawiszy, których funkcję 
z założenia określa użytkownik klawiatury. Procedura przypo-
rządkowywania wybranych zadań do dodatkowych klawiszy 
nie jest skomplikowana. Wymaga zainstalowania stosowne-
go oprogramowania, które dalej w sposób „życzliwy” prowadzi 
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użytkownika przez proces konfiguracji tak, by na przykład na-
ciśnięcie dodatkowego klawisza oznaczonego „1” (nie klawisza 
znaku jedynki! – porównaj rysunek 21) powodowało uruchomie-
nie edytora tekstu, „2” – arkusza kalkulacyjnego itp. Możliwość 
tworzenia tego typu „skrótów” jest nadzwyczaj użyteczna w co-
dziennej pracy z komputerem. Na rynku pojawiają się klawiatu-
ry z fabrycznie ustawionymi dodatkowymi klawiszami, np. uru-
chamiają one wspomniane aplikacje, kalkulator windowsowy. 
Luksusowe konstrukcje mają swój ekran LCD, który np. infor-
muje o nowej poczcie.

Ze względu na małą wagę i  kształt (pominiemy ten pro-
blem), częste używanie klawiatury, jej ustawianie, odsuwanie, 
przesuwanie, chowanie jest mało kłopotliwe, ale – do czasu po-
plątania kabla łączącego klawiaturę z komputerem. Problem ten 
rozwiązują klawiatury bezprzewodowe. Początkowo funkcję 
tę realizowano za pośrednictwem podczerwieni (wspomniana 
wcześniej IrDA). Problem dużego poboru energii i konieczności 
kłopotliwego zachowania „wzrokowego kontaktu” klawiatury 
z czujką („okiem”) maszyny praktycznie wyeliminował tę tech-
nologię. Pojawiła się nieco droższa technologia, umownie na-
zywana „radiową”, o zasięgu do kilku metrów. Wyeliminowała 
ona praktycznie wszystkie wady optycznej łączności (podczer-
wień), a wymiana baterii konieczna jest co kilka lat. W niektó-
rych rozwiązaniach stosuje się Bluetooth jako sposób transmi-
sji informacji między komputerem a klawiaturą. Rozwiązanie 
to, zapewniając większy zasięg (w przypadku klawiatury jest to 
zbyteczne), charakteryzuje się jednak znacznie większym pobo-
rem energii od wspomnianej technologii „radiowej”.
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Rysunek 21. Fragment klawiatury standardu QWERTY z dodatkowymi 
klawiszami

Ważnym uzupełnieniem klawiatury jest wyprofilowana pod-
pórka zapewniająca optymalne położenie dłoni. Użytecznym ro-
dzajem klawiatury jest ekran dotykowy. Na ekranie specjalne-
go monitora wyświetlany jest obraz klawiatury. Wprowadzanie 
znaków polega na dotykaniu ekranu w miejscu wybranego zna-
ku. Ekran dotykowy znajduje bardzo wiele zastosowań – głów-
nie w kasach, punktach usługowych, gdzie urządzenie w postaci 
klawiatury (zajmujące stosunkowo dużo miejsca na biurku) jest 
niewygodne w użyciu. Technologia ta jest także stosowana w in-
nych urządzeniach – np. w telefonach komórkowych, palmtopach, 
iPhonach, iPadach, a ostatnio w tabletach PC. Dzięki temu, że 
ekran dotykowy nie zawiera żadnych ruchomych, mechanicznych 
elementów, jest on bardziej niezawodny i odporny na przypadko-
we lub celowe uszkodzenie. 

Często w miejscach publicznych instalowane są tak zwane 
kioski (informacyjne, umożliwiające dokonywanie operacji ban-
kowych, dostęp do internetu, drukowanie zdjęć) wyposażone 
w wandaloodporne ekrany dotykowe zbudowane ze szkła pancer-
nego. Teoretycznie taka klawiatura jest niezniszczalna.
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Pewną formą ekranu dotykowego jest tzw. klawiatura wir-
tualna. Jest to obraz klawiatury ukazujący się na ekranie trady-
cyjnego monitora. Wyboru znaków dokonuje się, korzystając 
z myszki. Ten sposób wprowadzania znaków do komputera ma na 
celu ograniczenie ryzyka „podsłuchania” przez złośliwe programy 
(keyloggery, będzie o nich mowa w podrozdziale 7.4.4) naciska-
nych klawiszy na tradycyjnej klawiaturze. Zabieg ten stosowany 
jest głównie podczas wprowadzania szczególnie poufnych infor-
macji, np. haseł podczas logowania się do wybranych serwisów 
(np. bankowość internetowa).

Rysunek 22. Przykład klawiatury wirtualnej oferowanej w wyszukiwarce 
Google

Klawiatura wyposażana jest, zależnie od wersji, także 
w wiele innych funkcjonalnych elementów, są nimi m.in. urzą-
dzenia umożliwiające zmianę położenia kursora na ekranie  
– moduły, tak zwane manipulatory, pełniące identyczną funk-
cję (opisaną dalej) jak myszka. Są to: Trackball (obracanie kulki 
o wielkości owoca czereśni), TouchPad (przesuwanie palca po 
wyróżnionej powierzchni) i TrackPoint (naciskanie, w dowol-
nym kierunku płaszczyzny, wystającego z klawiatury dżojstika).  
Inne dodatkowe moduły klawiatury to np. gniazda do kart 
identyfikacyjnych i czytnik linii papilarnych (rysunek 23).
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Rysunek 23. Przykłady elementów uzupełniających funkcje klawiatury

Mysz komputerowa

Naturalnym uzupełnieniem klawiatury jest mysz komputero-
wa – urządzenie wejściowe, umożliwiające w sposób „przyjazny” 
zmianę położenia kursora na ekranie monitora. Podstawowe cechy 
myszki, poza instalowanymi na niej różnego przeznaczenia przyci-
skami i rolkami, to identyczny jak w klawiaturze sposób połącze-
nia z komputerem (przewodem lub bezprzewodowo) oraz techno-
logia uzyskiwania informacji o ruchu przesuwanej ręką myszki. 
Tradycyjne myszy, w których ruch był identyfikowany mechanicz-
nie (przez pomiar kierunków i wielkości obrotów kulki na spodzie 
myszy), zastąpiły obecnie tak zwane myszki optyczne, w których 
ruch identyfikowany jest przez odbite od podłoża światło lasera. 
Dzięki temu myszki stały się bardziej precyzyjne w przemieszcza-
niu kursora po ekranie monitora. 
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Niektóre modele bezprzewodowych myszek oparto na technolo-
gii Bluetooth. Dzięki niej możliwe jest wykorzystywanie tych urzą-
dzeń (niektóre wyposażone są we wskaźnik laserowy) do zdalnego 
sterowania prezentacjami podczas wykładu, wygłaszania referatu. 

3.1.2. Skaner

Dotychczas najczęściej stosowanym urządzeniem do wprowadzania 
obrazów do komputera był, i zapewne pozostał, skaner. Jest to urządze-
nie zewnętrzne komputera zamieniające rzeczywisty obraz na postać 
cyfrową (porównaj rysunek 2). Podstawowe parametry skanera to: 

•	 rozdzielczość (szczegółowo omówiona w podrozdziale 1.2) prze-
ciętnie wynosi 1200 dpi (dots per inch – punktów na cal), w wyż-
szej klasy urządzeniach – 2400 dpi i więcej (ponad 4800 dpi);

•	głębia kolorów, podobnie jak w obrazie mierzona jest liczbą 
bitów opisujących barwy jednego, wyróżnianego przez skaner 
punktu obrazu, w zależności od klasy sprzętu wartość ta wy-
nosi: 24, 30, 36, a nawet 48 bitów;

•	 szybkość skanowania mierzona jest liczbą sekund potrzebnych 
do zamiany obrazu strony A4 na postać cyfrową. Zależy ona od 
otoczenia (maksymalna szybkość transmisji, jaką zapewnia inter-
fejs łączący urządzenie z komputerem), parametrów skanowania 
(im lepsza żądana jakość, tym proces skanowania trwa dłużej).  

NIeKTÓRe PARAMeTRY  
MYSzKI KOMPUTeROWej

• Technologia połączenia z komputerem (przewodowa/
bezprzewodowa)

• Wymienne obudowy/przyciski
• Sensor (laser, rolka)
• Rolka pracująca w czterech kierunkach
• Minimalna/maksymalna rozdzielczość pracy (cpi)
• Liczba i funkcje wszystkich przycisków
• Liczba trybów rozdzielczości
• Liczba przycisków obsługiwanych kciukiem
• Kształt myszy
• Dostosowanie ciężaru
• Dodatkowe profile (np. dla osób leworęcznych)
• Stacja dokująca – ładowarka myszki bezprzewodowej
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Współczesne skanery dokonują zamiany obrazu kartki A4 na 
postać cyfrową w czasie od kilku sekund nawet do kilku minut;

•	czas preskanu – czas niezbędny do wstępnego (szybkiego  
– kilka sekund) wczytania obrazu, np. w celu wskazania ob-
szaru przeznaczonego do dalszego precyzyjnego wczytania;

•	akcesoria – sposób podłączenia skanera do komputera (obec-
nie niemal wyłącznie USB 2.0/USB 3.0 lub FireWire, rzadko 
Wi-Fi, Ethernet), dodatkowe wyposażenie (np. urządzenie do 
wczytywania negatywów filmów z aparatów fotograficznych, 
automatyczny podajnik wczytywanych dokumentów). 

Poza skanerami biurkowymi (tak zwanymi płaskimi lub desktopo-
wymi) dostępnych jest wiele specjalizowanych urządzeń służących 
wprowadzaniu obrazu do komputera. Są to między innym skanery 
ręczne do czytania, np. kodów paskowych towarów lub w postaci 
myszki do ręcznego przesuwania po wprowadzanym do komputera 
dokumencie. Przykładem ręcznego skanera jest DocuPen – urządze-
nie ma własną pamięć 8 MB (do 256 MB), która może pomieścić 
ponad 100 stron zeskanowanych dokumentów. Skanowanie moż-
na przeprowadzić w trybie: czarno-białym, kolorowym standar-
dowym i kolorowym wysokiej jakości z  24-bitową głębią koloru, 
z  rozdzielczością z  zakresu od 100 do 400 dpi. Informacje zgroma-
dzone w pamięci DocuPena przenoszone są następnie (jak z apara-
tu fotograficznego) przez port USB do komputera.

Rysunek 24. Przykład skanera ręcznego
Źródło: http://www.docupen.pl/ [czerwiec 2011].
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Immanentną składową skanerów jest ich oprogramowanie. 
Pomijając podstawowe funkcje tego oprogramowania (wczytanie 
obrazu, dostosowanie parametrów zamiany na postać cyfrową, 
druk itp.), zwróćmy uwagę na samodzielny moduł programowy  
– OCR (Optical Character Recognition lub Reader). Program ten 
służy do rozpoznawania znaków tekstu wczytanego wcześniej do 
pamięci komputera w postaci obrazu. Innymi słowy, wczytana 
skanerem kartka książki dzięki OCR-owi ulega zamianie na kody 
znaków. W rezultacie tak wczytany i rozpoznany tekst może być 
modyfikowany dowolnym programem edytorskim. 

Istnieje bardzo bogate oprogramowanie OCR-owe, którego 
jakość mierzona jest przede wszystkim trafnością rozpoznawa-
nych znaków oraz szybkością działania. W niektórych OCR-ach 
jest możliwe „uczenie” programu znaków, których ów program 
nie jest w stanie samodzielnie rozpoznać. Ta funkcja jest szczegól-
nie przydatna w OCR-ach, które rozpoznają pismo ręczne. 

Możliwość rozpoznawania pisma ręcznego została wykorzy-
stana w ciekawym nowym urządzeniu Fly-pen. Funkcjonalnie jest 
ono długopisem, który miniaturowym sensorem (rodzaj kamery) 
rejestruje w swojej pamięci znaki pisane na papierze. Następnie za-
wartość pamięci tego długopisu przenoszona jest do komputera, 
gdzie zostaje rozpoznana przez stosowny OCR. W rezultacie tekst 
napisany ręcznie niemal automatycznie może być przeniesiony do 
edytora tekstu w komputerze. Urządzenie to, głównie przeznaczo-
ne dla uczniów, ma wiele innych funkcji związanych z nauką (ma-
tematyka, rysunki, geografia). 
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Rysunek 25. Fly-pen – urządzenia do rejestrowania obrazu pisma ręcznego
Źródło: Materiały reklamowe firm: Logitech i Fly.

Coraz częściej funkcje skanera uzupełniają telefony komórko-
we. Korzystając z wbudowanych do nich kamer, dzięki mobilności, 
można wczytywać praktyczne dowolne obrazy niemal w każdym 
miejscu. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu część z tych ob-
razów jest rozpoznawana. Są to np. (nieczytelne dla ludzi) obrazy 
– kody. Przykładem tego jest odczytywanie za pomocą komórek 
obrazków-kodów, które są umieszczane na reklamowych billboor-
dach, oficjalnej korespondencji czy w czasopismach. Owe obrazki 
zawierają informacje, które są przesyłane za pośrednictwem telefo-
nu komórkowego do Sieci. W odpowiedzi zainteresowany uzyskuje 
stosowną odpowiedź, która może być komunikatem zawierającym 
reklamę czy wiadomość dotyczącą obiektu oznaczonego takim ob-
razkiem. Do tego celu stosowana jest technologia Quick Response 
Code – QR Code (dwuwymiarowy kod kreskowy). Umożliwia ona 
wykorzystanie komórki do odczytywania obrazków będących spe-
cyficznym kodem (podobnym do kodu kreskowego), który jest 
linkiem do określonych treści. Taki kod może zawierać do 7000 
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znaków (niecałe cztery strony maszynopisu). Czytniki tych obraz-
ków stanowią wyposażenie niektórych standardowych telefonów 
komórkowych. Przykłady aplikacji QR: Kaywa Reader, Quickmark.

Legenda: Obrazek zawiera treść: http://www.gogolek.com 

Rysunek 26. Przykład obrazka – komunikatu standardu QR Code 
odczytywanego przez telefon komórkowy

Udoskonaloną wersją tej formy komunikacji jest wykorzysta-
nie zdjęć rzeczywistych obiektów jako komunikatów wysyłanych 
do internetu. Zdjęcie (np. pomnika) wykonane za pomocą telefonu 
komórkowego jest przesyłane do serwera, gdzie zostaje rozpozna-
ne. Serwer w odpowiedzi przesyła do komórki informacje opisują-
ce sfotografowany obiekt. 

3.1.3. Tablety

Niszowym urządzeniem służącym wprowadzaniu informacji do 
komputera jest tablet, ostatnio, dla odróżnienia od tabletów 
PC (więcej w podrozdz. 3.3), nazywany tabletem graficznym. 
Najczęściej wspomaga on pracę grafika, który za pośrednictwem 
specjalnego pióra, podobnie jak ołówkiem, rysuje po specjalnej 
powierzchni (podkładka, tabliczka) o wielkości mniejszej od A4 (do 
korekt fotografii) aż do A0 (w biurach projektowych). Efekt ryso-
wania, każdego ruchu elektronicznego ołówka, jest natychmiast 
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widoczny na ekranie komputerowego monitora. Współcześnie 
jest to bezprzewodowe urządzenie wyposażone w pióro dyspo-
nujące kilkoma funkcjami, wśród których najczęściej występuje:

• rysowanie
• gumka
• areograf (różna gęstość nakładanej farby)
• pędzel.

Pióro wyposażone jest ponadto w sensory wielkości i kierunku na-
cisku, dzięki czemu samym naciskiem można regulować np. gru-
bość kreślonej kreski. 

Rysunek 27. Przykładowy tablet (20 x 20,5 cm) firmy Wacom

3.1.4. Kamera internetowa

Kolejnym, zdobywającym dużą popularność, urządzeniem wej-
ściowym komputera staje się kamera, powszechnie nazywana ka-
merą internetową. Jej podstawowa funkcja polega na zamianie 
obrazu na postać cyfrową i przekazanie tej informacji, zazwyczaj 
za pośrednictwem portu USB, do komputera. W zależności od za-
stosowań może być ona łączona z komputerem za pośrednictwem 
karty sieciowej Ethernet, bezprzewodowo – Wi-Fi (jednak bez-
przewodowy odbiornik sygnału z kamery ostatecznie także jest 
podłączany do USB). 
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Kamery internetowe mają zazwyczaj niewielką rozdzielczość 
(320 x 240 do 640 x 480) – zależną od wykorzystanego w niej senso-
ra (CCD lub CMOS), pracują z szybkością około 30 klatek na sekun-
dę. Parametry te są zadowalające do podstawowych zastosowań – 
wideokonferencji (za pośrednictwem internetu) i w ograniczonym 
zakresie jako urządzenia wykrywające ruch (elektroniczny nadzor-
ca). Do zastosowań profesjonalnych – monitorowanie obiektów 
– stosuje się specjalistyczny sprzęt, kamery internetowe mają do 
tego celu zbyt niskie parametry.

Wraz z kamerą dostarczane jest oprogramowanie zapewnia-
jące wykorzystanie jej podstawowych funkcji. Często integral-
ną częścią kamery jest mikrofon. O jakości kamery i sposobie jej 
wykorzystania stanowią także takie parametry, jak kąt widzenia 
(w niektórych kamerach jest możliwość zmiany obiektywu) i mi-
nimalne oświetlenie obszaru obserwowanego przez kamerę.

W związku z tym, że kamera sterowana jest przez komputer 
(praca z nią nie wymaga czynności manualnych), powstało kolej-
ne zagrożenie zastosowań komputerów wzbogaconych o kame-
ry internetowe. Odpowiednie programowe narzędzia hakerskie 
umożliwiają zdalne sterowanie kamerą podłączoną do komputera 
ofiary. Innymi słowy, w chwili gdy komputer jest włączony, oso-
ba postronna, poza kontrolą właściciela komputera, może kontro-
lować obraz (także dźwięk), który obejmuje kamera. Dotyczy to 
domowych i firmowych zastosowań kamer.

3.1.5. Inne urządzenia wejściowe

Haptic i Wii

Inną nowoczesną technologią przekazywania informacji do komputera 
jest śledzenie ruchów ciała użytkowników. Haptic przekazuje do kom-
putera informacje o ruchach rąk użytkownika. Owe ruchy wykrywane 
są przez specjalne sensory, zamieniane na strumień informacji – dalej 
przekazywany do komputera. W ten sposób zastępowane są, w bar-
dziej przyjazny sposób, funkcje myszki. Prowadzone są próby różno-
rodnych zastosowań haptic – od gier, poruszania się po wirtualnym 
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świecie do badań naukowych, robotyki i medycyny (głównie rehabi-
litacja). W Windows 8 technologia ta wykorzystywana jest do rozpo-
znawania gestów (w trzech wymiarach) użytkownika maszyny. 

Wii (interfejs gier Nintendo), i podobny Kinect (interfejs konso-
li Xbox 360 – Microsoft) i PS Move (produkt firmy Sony) umożli-
wiają rozpoznawanie ruchów całego ciała, także głosu. Znakomicie 
poprawia to interakcję użytkownika (najczęściej korzystającego 
z gry komputerowej) z komputerem – np. symulację gry w tenisa, 
fizycznie angażującą grającego do wykonywania odpowiednich ru-
chów ciała i ręki, stosownie do dynamicznie symulowanych frag-
mentów rozgrywki. Spektrum zastosowań tego typu urządzeń jest 
znacznie szersze od haptic, szczególnie w rehabilitacji.

BrainGate

Nieco innym obszarem wykorzystującym siłę narzędzi IT do prze-
kazywania informacji przez człowieka do komputera są udane pró-
by bezpośredniego odczytywania niektórych sygnałów z mózgu 
ludzkiego oraz wspomagania pewnych jego funkcji. Tworzona jest 
w tym celu technologia BrainGate. Dzięki niej są rozpoznawane, 
transmitowane, a następnie analizowane sygnały elektryczne mó-
zgu. Poza diagnostyką i wspomaganiem leczenia, ten sposób komu-
nikacji mózg-komputer zaczyna być wykorzystywany z powodze-
niem w sterowaniu urządzeniami przez osoby mające chorobowo 
ograniczone możliwości poruszania się i komunikowania z otocze-
niem48. Przykładem tego jest rozwiązanie Brain-Computer Interface 
umożliwiające m.in. taką analizę EEG, która pozwala na operowa-
nie „mentalną maszyną do pisania”. Osoba zainteresowana, dzięki 
sprzężeniu zwrotnemu wpływającemu na własny stan emocjonal-
ny, steruje (biofeedback), za pośrednictwem EEG, klawiaturą edy-
tora tekstu. Innymi słowy użytkownik, nie wykonując żadnego ru-
chu, za pomocą owej technologii może pisać teksty, rysować. Inne 
narzędzia tego typu umożliwiają poruszanie się (sterowane myśla-
mi) na wózku inwalidzkim, nawigację w internecie czy sterowa-
nie elektronicznym sprzętem domowym. Badania te realizowane 

48 http://www.cyberkineticsinc.com/ [styczeń 2007]
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są m.in. w instytucjach naukowych Berlina, a finansowane przez 
niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań.

Rysunek 28. BrainGate – system neuronowego interfejsu
Źródło: http://www.cyberkineticsinc.com/content/medicalproducts/braingate.jsp [czerwiec 2011].

3.2. Urządzenia wyjściowe

3.2.1. Monitor

Monitor jest podstawowym urządzeniem wyjściowym służącym 
do wizualizacji informacji generowanych przez komputer. Obraz wy-
świetlany na monitorze tworzony jest w karcie graficznej komputera 
(por. podrozdział 2.1.3). Jej parametry powinny zapewniać wykorzy-
stanie wszystkich możliwości monitora. Podstawowymi parametra-
mi monitora, poza technologią jego budowy i rozmiarem, są: 

• rozdzielczość (H x V), full HD (1920 x 1080)
• format, najczęściej 16 : 9
• głębia kolorów (liczba bitów przeznaczonych na każdy piksel, 

por. podrozdział 2.2)
• kąt widzenia (wartość kąta między linią łączącą oczy patrzą-

cego na ekran a płaszczyzną ekranu), pod którym widoczny 
jest jeszcze obraz. Parametr ten dotyczy monitorów LCD, któ-
re nie gwarantują jakości bardzo dobrej – 1800

• częstotliwość odświeżania – liczba różnych obrazów, które mogą 
być wyświetlone na monitorze w czasie jednej sekundy bez zjawi-
ska nakładania się obrazu nowego na poprzedni. Słaba wartość 
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tego parametru jest najwyraźniej widoczna w ekranach LCD – za-
uważalne jest to w postaci tak zwanego efektu smużenia

•  DVI (Digital Visual Interface) – możliwość bezpośredniego 
połączenia (specjalnym kablem) cyfrowego wyjścia kompute-
ra z cyfrowym wejściem monitora

•	Display Port – nowsza, doskonalsza alternatywa DVI.

Monitory budowane są w kilku technologiach, wśród których po-
wszechniejsze to:

•	CRT (Cathode-Ray Tube), obecnie praktycznie niemal nie uży-
wane, podobne do tradycyjnych odbiorników telewizyjnych; 
cechy charakterystyczne: duże gabaryty, duży pobór energii, 
niezauważalny efekt smużenia, dostatecznie duża rozdziel-
czość, generowanie promieniowania szkodliwego dla oczu. Ze 
względu na komfort pracy ważne jest ustawienie jak najwięk-
szej dopuszczalnej (w konkretnym typie monitora) częstotli-
wości odświeżania (zazwyczaj 100 Hz) i maksymalnej możli-
wej dla karty i monitora liczby kolorów;

•	 LCD (Liquid Crystal Display) – ekrany ciekłokrystaliczne; cechy 
charakterystyczne: niewielkie gabaryty (płaskie), pobierają w 
porównaniu z innymi monitorami mniej energii, mają względ-
nie słaby kontrast wyświetlanego obrazu, smużenie (w stopniu 
zależnym od technologii/ceny), kąt widzenia mniejszy od 1800, 
dostępność DVI i pivota (konstrukcji umożliwiającej obracanie 
ekranu o 90° – np. w celu ułatwienia edycji wyświetlanej stro-
ny maszynopisu)49. Technologia LCD staje się obecnie dominu-
jącą na rynku monitorów komputerowych;

•	PDP (Plasma Display Panel) – monitory plazmowe. Mimo 
doskonałego kontrastu, ze względu na cenę i inne parametry  
– względnie duży pobór energii, małą rozdzielczość w niewiel-
kich (20-calowych) monitorach – rzadko są stosowane jako 
monitory komputerowe (wykorzystywane są niemal wyłącz-
nie w wielkoekranowych odbiornikach telewizyjnych).

49 Produkt firmy Sharp – specjalny monitor LCD umożliwia jednoczesne wyświetlanie 
dwóch obrazów na jednym monitorze – oba obrazy widoczne są, gdy patrzy się na ekran 
pod innym kątem. Dotychczas brak racjonalnego pomysłu wykorzystania tej technologii.
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Tabela 7. Porównanie parametrów technologii LCD i Plazmy

Parametr Plazma LCD

smużenie nie tak

kąt widzenia 180° 145–175°

plamka 0,88–1,08 0,37–0,51

pobór energii 200–450 W 80–150 W

jasność 1500 cd/m2 600 cd/m2

kontrast 10000 : 1 1700 : 1

czas reakcji 1–10 ms 8–16 ms

Praktycznie rynek został opanowany przez monitory LCD  
(2011). Ich podstawowe zalety to wymiary, niski pobór energii elek-
trycznej i stosunkowo niewielka cena. Ich konstrukcja ulega ciągłemu 
doskonaleniu, głównie w zakresie czasu reakcji i kontrastu. Poprawę 
kontrastu uzyskuje się, rezygnując z podświetlania krawędziowego, 
na korzyść pełnego podświetlenia LED-owego ze strefowym wyga-
szeniem. Istota tej różnicy wynika z technologii tworzenia obrazu na 
monitorze. Każdy piksel obrazu tworzą sąsiadujące ze sobą trzy przy-
słony, za którymi jest źródło światła. Jeśli przysłony są zamknięte – 
piksel jest czarny, jeśli otwarte – obraz biały. Z tego widać, iż paradok-
salnie wyświetlanie obrazu białego wymaga mniej energii. Przysłony 
mają trzy kolory: czerwony (R), zielony (G) i niebieski (B), w skrócie 
RGB. W zależności od stopnia zamknięcia poszczególnych przysłon 
uzyskuje się oczekiwaną barwę. W monitorach z podświetlaniem kra-
wędziowym źródłem światła są świetlówki umieszczone na krawę-
dziach ekranu. Najmniej światła dociera do centralnej części ekranu 
monitora. Tylko 6% światła z ekranu monitora dociera do oczu odbior-
cy. W monitorach LED-owych zamiast świetlówek stosuje się setki 
diod świecących rozmieszczonych równomiernie przed wszystkim pik-
selami ekranu. Dzięki temu światło jest rozprowadzone równomiernie, 
a nawet jego intensywność jest regulowana stosownie do treści frag-
mentów obrazu. W obszarach ciemnych części obrazu diody są przyga-
szane. Dzięki temu zabiegowi uzyskuje się znaczną poprawę kontrastu 
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obrazu50 wyświetlanego na LED-owy monitorach. To rozwiązanie sto-
sowane jest tylko w profesjonalnych (drogich) monitorach.

Ponadto istnieje wiele różnych technologii wyświetlania ob-
razu, m.in.: za pośrednictwem tak zwanych projektorów multi-
medialnych oraz na ekranach w postaci arkuszy z materiału po-
dobnego do papieru, który nazywany jest e-papier (e-paper), np. 
Electronic Paper Display, MagInk, Light Emitting Polymers. 

Projektory multimedialne stały się niemal standardowym 
urządzeniem wyjściowym komputerów. Umożliwiają one projekcję 
obrazu generowanego przez kartę graficzną. Najczęściej wykorzy-
stywane są do prezentacji multimedialnej (obraz, wideo i dźwięk), 
czasami jako namiastka (wobec znacznie lepszej jakości obrazu 
wielkoformatowych telewizorów LCD i plazmowych) kina domo-
wego. Charakteryzują się podobnymi do monitora parametrami:

• rozdzielczość – standardem jest: 800 x 600 do 1024 x 768 pikseli 
• jasność (decyduje o czytelności obrazu wobec stopnia zaciem-

nienia pomieszczenia) – 300 do 1200 lumenów
• kontrast – 1500 : 1, a nawet 7000 : 1

50 Kolejną technologią tworzenia obrazu na ekranie monitora jest OLED – Or-
ganic Light Emitting Diode. Piksele OLED są same źródłem światła. Kąt widze-
nia: 180 stopni, czas odświeżania 10 mikrosekund, grubość ekranu/wyświetlacza  
< 2 mm, mały pobór mocy. Można je wykorzystywać jako źródło światła, np. 
w postaci tapety na całą ścianę.

DOBRe PARAMeTRY MONITORA LCD (
jeSIeń 2010)

• Przekątna: 24 cale
• Rozdzielczość: 1920 x 1200
• Rozmiar piksela < 0,3 mm
• Jasność > 300 cd/m2

• Kontrast > 10000
• Złącza cyfrowe (DVI, HDMI) i analogowe (D-Sub)
• Kąt widzenia > 175 stopni
• Czas reakcji:  ok. 5 ms 
• Możliwość obrotu ekranu o 90°– pivot 
• Wbudowane głośniki
• Koncentrator USB: 2–4 porty
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• jak najmniejszy hałas wytwarzany przez układ chłodzenia 
projektora – podobnie jak w przypadku komputerów (por. 
podrozdział 3.1.1) – ma duże znaczenie w komforcie korzysta-
nia z urządzenia, szczególnie w małych pomieszczeniach.

Inne, specyficzne dla tego urządzenia parametry to: optyka, która 
decyduje o minimalnej odległości projektora od ekranu i o jakości 
obrazu, ciężar projektora (często urządzenia te są przenośne) oraz 
żywotność lampy (najdroższa składowa projektora), która prze-
ciętnie wynosi 2000–4000 godzin51.

Augmented Reality (AR) to względnie nowa technologia, która 
służy do konstrukcji nowoczesnych urządzeń wyjściowych kompu-
tera. Stosuje się ją do prezentacji obrazu na monitorze lub na specjal-
nych okularach. Oglądający widzi połączenie świata rzeczywiste-
go i wirtualnego. AR nie buduje wirtualnego świata, lecz uzupełnia 
świat rzeczywisty o dodatkowe elementy. Przykładem są np. wi-
dziane na ekranie TV wirtualne linie – wskazujące, np. podczas sko-
ków narciarskich, dotychczasowy rekord skoczni, lub podobne linie 
– wskazujące na ekranie np. rekord świata podczas zawodów pły-
wackich. Inną ilustracją zastosowań są wirtualne przymierzalnie 
– na ekranie można oglądać siebie np. w różnych ubraniach, także 
wirtualnie zmieniając uczesanie. Formalnie AR określa się jako zbiór 
wszystkich technologii, których celem jest łączenie obrazu świa-
ta realnego z elementami wirtualnymi, wytworzonymi przy użyciu 
komputera. 

Uzupełnieniem tej technologii jest Diminished Reality  
– uszczuplona rzeczywistość. Usuwa ona obiekty (np. nieistotne dla 
oglądającego) z przekazu wideo w czasie rzeczywistym.

e-papier nadzwyczaj wolno staje się substytutem trady-
cyjnych monitorów. Jakość wyświetlanych na nim obrazów 
jest bardzo dobra, jednak ich cena dotychczas ogranicza ma-
sowe zastosowania. Przewiduje się, że wspomniane arkusze 

51 Zalecenia producentów i doświadczenia wskazują na szczególną wrażliwość 
projektorów na wstrząsy i zbyt szybkie (przed stosownym wychłodzeniem) fi-
zyczne wyłączanie zasilania i umieszczanie w futerale (wentylator urządzenia po-
winien, po funkcjonalnym wyłączeniu, pracować przez kilka minut).
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„elektronicznego papieru” będą miały szerokie zastosowania – 
od budowania dużych reklam ulicznych, przez książki i gazety 
elektroniczne, do naklejanych w samochodach tablic informa-
cyjnych dla kierowcy (prędkościomierz, obrotomierz, temperatu-
ra itp.). Zapowiadane są także ekrany pokrywające całe ściany 
mieszkań, a nawet powierzchnie noszonych ubrań czy namiotów 
wojskowych – dostosowujących obraz plandeki do otoczenia.

Użytecznym uzupełnieniem monitora jest możliwość pod-
łączenia do jednego komputera dwóch lub więcej monitorów. 
Funkcja ta dostępna jest poprzez zastosowanie odpowiedniej kar-
ty graficznej, która ma dwa wyjścia. Możliwość ta jest przydatna 
podczas pracy nad wieloma dokumentami jednocześnie, np. pod-
czas śledzenia notowań giełdowych i jednoczesnego zawierania 
transakcji, edycji dokumentu z jednoczesnym przeglądaniem ma-
teriałów źródłowych. Możliwe są podstawowe dwie formy ko-
rzystania z pary monitorów, które wyświetlają:

• dwa niezależne obrazy
• obraz wirtualny (tę formę nazywa się także syntezą dwóch 

ekranów) – jeden obraz podzielony jest na dwie, widoczne na 
obu monitorach, części obrazu.

Praca na dwóch monitorach ukazujących jeden, podzielony, wirtu-
alny obraz nie różni się od pracy na jednym monitorze. Ruch kur-
sora wymuszany myszką widoczny jest na obu ekranach – kursor, 
przekraczając prawą krawędź monitora umieszczonego po lewej 
stronie, ukazuje się na lewej krawędzi prawego monitora. Okienka 
z jednego ekranu można swobodnie przenosić na drugi ekran. 

Innym rozwiązaniem umożliwiającym pracę na dwóch moni-
torach jest połączenie (bezprzewodowo lub Ethernetem) dwóch 
komputerów, na przykład stacjonarnego i laptopa. Wszystkie 
operacje wykonane myszką lub klawiaturą na głównym kompu-
terze (np. pececie) widoczne są na monitorze laptopa. Efekt jest 
identyczny jak w przypadku pracy na monitorach podłączonych 
do jednej karty graficznej52. 

52 Np. rozwiązanie MaxiVista.
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3.2.2. Drukarka

Oczekiwane, dzięki technologiom informacyjnym, „biuro bez 
papieru” okazało się pustym hasłem. Ilość zużywanego papie-
ru w efekcie zastosowań IT w firmach stabilnie i znacząco rośnie. 
Stanowi to o niezmiennie istotnej roli drukarek (i urządzeń do po-
wielania) w funkcjonowaniu każdej firmy.

Początkowo (lata 70. ubiegłego wieku) komputery wypo-
sażane były wyłącznie w drukarki klasy przemysłowej – dru-
karki wierszowe (line printer, stąd stosowany do dzisiaj skrót 
nazwy portu równoległego – LPT, Line Printer Terminal, któ-
ry najczęściej był wykorzystywany do podłączania drukarek). 
Instalowano je w ośrodkach obliczeniowych jako nierozłączny 
zestaw komputera. Drukowały tylko w trybie znakowym – wy-
łącznie znaki (czcionki) znajdujące się na wirującym bębnie53. 
Cały wiersz (do 160 znaków) był drukowany z szybkością około 
1000 wierszy na jedną minutę. Wykorzystywany do nich papier 
zawierał na obrzeżach perforację (podobnie jak we współcze-
snych drukarkach igłowych), co umożliwiało nieprzerwane dru-
kowanie, zależne od liczby arkuszy papieru w opakowaniu (opa-
kowania papieru umieszczane były poza drukarką). Zapewniało 
to dużą wydajność (liczba stron na minutę) i ciągłość pracy tego 
typu drukarek. Ważną funkcją drukarek wierszowych była moż-
liwość stosowania papieru z kalką – drukowania jednocześnie 
nawet do sześciu kopii. Drukarki wierszowe wymagały kosztow-
nych zabiegów konserwacyjnych, miały ograniczony wybór zna-
ków i bardzo niską jakość wydruku. Próbą ich zastąpienia (lata 
80. ubiegłego wieku) było wprowadzenie znacznie wolniejszych 
drukarek mozaikowych, które tworzyły obraz nie z zamocowa-
nych na stałe czcionek, a z mozaiki punktów nanoszonych na 
papier (perforowany podobnie jak w drukarkach wierszowych). 

Ta krótka prezentacja drukarek, z poprzedniej epoki IT, 
zwraca uwagę na kilka ważnych parametrów, które stanowią 
53 Bęben tworzyło do 160 krążków, każdy miał zamocowany na obwodzie ze-
staw 64 znaków. Pomiędzy wirującym bębnem i uderzającymi w niego młot-
kami (jeden młotek na jeden krążek) przesuwany był papier. Była możliwość, 
bardzo pracochłonna (bęben ważył ok. 20 kg), wymiany bębna na drugi zawie-
rający inny zestaw znaków.
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o funkcjonalności także drukarek współczesnych. Przede wszyst-
kim istotna jest technologia drukowanego obrazu/zestawu zna-
ków. Ustalony, niezmienny repertuar znaków (umieszczonych 
na bębnie) znacząco ograniczał możliwości drukarki. Praktycznie 
można było drukować wyłącznie znaki, tworzenie grafiki na pa-
pierze było niemożliwe. Wszystkie współczesne drukarki drukują 
obrazy/teksty składające się z punktów – tak jak w drukarkach 
mozaikowych. Liczba punktów, z której tworzony jest obraz na 
papierze, stanowi o jakości (rozdzielczości) drukarki (podobnie jak 
w obrazie wyświetlanym na monitorze miarą było H x V) – miarą 
jej jest liczba punktów na cal – dpi (dots per inch). 

Kolejną ważną funkcją drukarek (w określonych zastosowa-
niach) jest możliwość korzystania z papieru z kalką – tworzenia 
kopii, najczęściej dwóch. Nie mniej ważna, w wielu zastosowa-
niach, jest funkcja drukowania na papierze „ciągłym” z perfora-
cją. Znacznie ogranicza to przerwy w pracy związane z koniecz-
nością uzupełniania zasobnika z papierem przeznaczonym do 
drukowania. Często dodatkową funkcją drukarek (laserowych 
i atramentowych) jest możliwość dwustronnego drukowania.

Występuje ogromna różnorodność drukarek – odmiennych 
wielkością/wydajnością i technologią nanoszenia obrazu/znaków 
na papier lub inny podobny nośnik (np. papier fotograficzny). 

PODSTAWOWe CeCHY/PARAMeTRY DRUKAReK
• hałas
• liczba kopii
• koszt druku
• jakość druku
• ciągły papier
• szybkość pracy
• druk dwustronny 
• PictBridge (druk bezpośrednio z aparatu, pendriva)
• USB do podłączania różnych akcesoriów
• Wi-Fi, Bluetooth (druk zdalny, np. biuro, mieszkanie)
• możliwość druku bez komputera, np. bezpośrednio z nośnika flash
• czytnik pamięci
• ekran podglądu wydruku
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Technologia tworzenia obrazów z punktów jest realizowana na wie-
le różnych sposobów. Punkt obrazu drukowanego może powstać po: 

• uderzeniu igły w tasiemkę barwiącą (jedno- lub dwubarwną) 
przyległą do papieru. Technologię tę wykorzystano w dru-
karkach igłowych, które charakteryzują się: słabą rozdziel-
czością zdeterminowaną grubością metalowych igieł druku-
jących, małą szybkością druku, głośną pracą, ale są najtańsze 
w eksploatacji, można w nich stosować papier ciągły i wielo-
warstwowy (kopie); 

• naniesieniu na papier mikroskopijnej kropli tuszu – drukar-
ki atramentowe. Wymieszanie trzech kropli podstawowych 
barw umożliwia drukowanie obrazów kolorowych (por. pod-
rozdział 1.2). W praktyce stosuje się różne technologie dru-
ku atramentowego. Są to przede wszystkim: technologia dru-
ku 4-kolorowa atramentowa: cyjan, magenta, żółty i czarny; 
5-atramentowa – wykorzystuje dwa czarne tusze – do zdjęć 
i do tekstów; 6-atramentowa: cyjan, magenta, żółty, jasny 
czarny, jasny cyjan i jasna magenta; 

• naniesieniu na papier drobin tonera (proszku) za pośrednic-
twem technologii laserowej – drukarki laserowe54. Podobnie 
jak w drukarkach atramentowych naniesienie na jeden punkt 
podstawowych barw proszku, w specjalnej konstrukcji druka-
rek laserowych, pozwala na drukowanie obrazów kolorowych;

• punktowym podgrzaniu specjalnego, termoczułego papieru 
(np. drukowanie w starego typu faksach) – drukarki termiczne.

Są też inne technologie wykorzystywane do drukowania wysokiej 
jakości obrazów kolorowych, np. Silver halide – standard kolorowego 
druku na wodoodpornym papierze pokrytym specjalną emulsją za-
wierającą ziarenka RGB; drukarki termosublimacyjne z wykorzysta-
niem kolorowych taśm (dye-sublimation), używane w „kioskach”; 
drukarki żelowe; drukarki termotransferowe do etykiet i zdjęć55 .
54 Do mierzenia wydajności wkładów przeznaczonych do monochromatycznych 
drukarek laserowych stosuje się standard ISO/IEC 19752.
55 Drukarki termosublimacyjne – drukowanie z wykorzystaniem kolorowych 
taśm (cyjan, magenta i żółć plus warstwa ochronna), przeznaczenie – fotografie 
cyfrowe, rozdzielczość 300/400 dpi, 16 mln barw.
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Poza powszechnie znanymi drukarkami biurowymi/domowy-
mi dostępne są także bardziej wydajne tego typu urządzenia do 
produkcji masowej w wersji sieciowej i przemysłowej. 

Drukarki sieciowe zazwyczaj przeznaczone są dla biuro-
wych użytkowników – jedna drukarka dla kilku pracowników. 
Urządzenie takie charakteryzuje się większą szybkością pracy (do 
50 stron/minutę), większym zasobnikiem na papier (także perfo-
rowany). Najczęściej są to drukarki laserowe (czarno-białe i ko-
lorowe), bywają także (ze względu na niskie koszty eksploatacji) 
igłowe (ze względu na hałas najlepiej, gdy są umieszczane poza 
miejscem pracy). Czasami rolę drukarki sieciowej pełni standardo-
wa drukarka biurkowa, która ma zamontowaną kartę sieciową.

Drukarki przemysłowe, zazwyczaj laserowe – o jeszcze więk-
szej wydajności (ponad 500 stron/minutę), dużych formatach 
druku – stosowane są do masowych wydruków, np. rachunków 
telefonicznych, materiałów reklamowych. Często drukarki takie 
uzupełniane są urządzeniami do „kopertowania” – automatyczne-
go wkładania korespondencji do koperty, łącznie z jej zaklejeniem. 

Rysunek 29. Struktura kosztów w systemie drukowania w okresie 3 lata
Źródło: „Computerworld”, 2 września 200356.

Coraz większą popularność w zastosowaniach biuro-
wych i domowych znajdują tak zwane kombajny, urządzenia 
56 Mimo upływu czasu, doświadczenia wskazują na utrzymywanie się przywo-
łanej struktury kosztów.
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wielofunkcyjne (w 2010 roku sprzedano ich więcej od drukarek)  
– jedno urządzenie łączące w sobie funkcje drukarki, skanera, fak-
su i telefonu. Niektóre modele mają funkcję dwustronnego wy-
druku, automatyczny podajnik do wczytywanych przez skaner 
kartek. Ważną, pozostawioną wyborowi użytkownika, cechą 
kombajnu jest technologia druku (laser, atrament). Często kom-
bajny mają niektóre funkcje autonomiczne (działają bez kompu-
tera), np. możliwość odbierania faksów (setki stron), druk z nośni-
ka cyfrowego, kopiowanie.

Bywa, iż ceną za korzystanie z kombajnu jest zmniejszenie 
bezpieczeństwa systemu komputerowego. Specjalne oprogramo-
wanie (np. Praeda) umożliwia włamanie się do komputerów za 
pośrednictwem urządzeń wielofunkcyjnych. Inną niedogodnością 
jest to, że awaria wspólnego podzespołu kombajnu eliminuje całe 
urządzenie (drukarkę, skaner, faks). 

Rysunek 30. Przykład drukarki wielofunkcyjnej – „kombajnu”

Podsumowując omawianie konstrukcji i zastosowań druka-
rek komputerowych, można stwierdzić, że widoczna jest ogrom-
na rozpiętość parametrów tych urządzeń, od technologii nanosze-
nia obrazu na papier (jakość wydruku) do wydajności urządzenia. 
Wydaje się jednak, że podstawowymi kryteriami są: rachunek 
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ekonomiczny – koszt druku jednej strony maszynopisu/grafiki/ob-
razu oraz szybkość drukowania. Koszt druku jednego arkusza A4, 
zależnie od technologii i jakości, waha się od kilku groszy (drukar-
ki igłowe), przez kilka/kilkanaście groszy druk mono, kilkadziesiąt 
groszy druk kolorowy (drukarki laserowe), do kilkunastu złotych 
w niektórych profesjonalnych drukarkach kolorowych.

Liderami produkcji drukarek – sprzedaż i jakość – są: Hewlett- 
-Packard, Canon, Samsung i Epson.
 Stereolitografia. Rozwój technologii informacyjnych stwa-
rza warunki do takich zastosowań, które wcześniej były nie-
osiągalne. Wśród nich wyróżniającym jest konstrukcja drukarek 
przestrzennych (patentu Charlesa Hulla z 1986 roku) lub inaczej: 
Stereolitografia – SL, SLA, kształtowanie przyrostowe, rapid pro-
totyping. Urządzenia tego typu mają funkcję budowania, z okre-
ślonego materiału, w postaci sypkiej (może to być pył plastiku, 
także metalu) lub nici surowca, zapisanych analitycznie (matema-
tycznie), przedmiotów57. 

Rysunek 31. Przykład drukarki 3D wraz z stosowanymi surowcami58

57 Drukarki 3D zależnie od przeznaczenia kosztują 10–100 tys. USD. Koszt ma-
łych domowych drukarek (np. MakerBot) wynosi ok. 1000 USD.
58 http://store.makerbot.com/makerbot-thing-o-matic.html [lato 2011].
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Tworzony trójwymiarowy przedmiot „lepiony” jest przy po-
mocy promienia lasera z dokładnością do setnych części milime-
tra. Stwarza to wprost nieograniczone spektrum zastosowań tej 
superdrukarki. Dzięki niej możliwe jest tworzenie unikatowych 
przedmiotów tylko na podstawie ich formalnego opisu, uzyskane-
go np. za pośrednictwem internetu czy transmisji radiowej. Dzięki 
takiej drukarce można np. wykonać uszkodzoną część urządzenia, 
która uległa zniszczeniu na statku podczas podróży transatlantyc-
kiej. Przewiduje się możliwości zastosowań tych drukarek w po-
jazdach kosmicznych podczas długich lotów – także do wykony-
wania uszkodzonych elementów. 

Inny obszar zastosowań rapid prototypingu to tworzenie figur 
na podstawie danych z tomografu (CT) i magnetycznego rezonan-
su (MRI). Dzięki temu uzyskano np. wspomagający przygotowania 
(ćwiczenia) do operacji model 1 : 1 mózgu połączonych bliźniąt sy-
jamskich. Podobnie tworzone są także implanty zębów, kości i in-
nych organów z dokładnością do milionowych części milimetra59. 
Np. przestrzenny druk bazowej konstrukcji protezy nogi kosztuje 

5–6 tys. USD. 
W Polsce prowadzone są eksperymenty na kilku tego 

typu urządzeniach, między innymi na aparacie SLA  250/50  fir-
my 3D Systems w Politechnice Rzeszowskiej. 

Dalszym etapem technologii „drukowania” trójwymiarowych 
obiektów jest drukarka przestrzenna, tworząca obiekty z atomów 
(Centre of Bits and Atoms – w MIT). Dzięki temu nowo wymyślo-
ne obiekty będą natychmiast dostępne, za pośrednictwem interne-
tu, na całym świecie60.
59 Press „print” for body parts, „The Economist” June 10th, 2004.
60 How to make (almost) anythink, „The Economist” June 11th, 2005.

PRzYKłADY URzĄDzeń STeReOLITOGRAFII
• Great Eastern Technology (www.get.com), robi małe wielokolorowe 

kopie ze specjalnego proszku za 70 USD, używając drukarki 
Z Corporation. Większe obiekty 10 x 10 x 8 za  700 USD. 

• Minico Industries (www.minicoindustries.com) za pomocą drukarek 
Dimension drukuje większe elementy, za 50 USD/cal sześcienny. 
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Rysunek 32. Przykładowe produkty trójwymiarowego druku urządzeń  
i implantu

Źródła: http://www.3dproto.com/html_1/gallery.php;  
http://www.ics.trieste.it/Documents/Downloads/df138.pdf [styczeń 2007]. 

3.2.3. Ploter

Urządzeniem funkcjonalnie bardzo podobnym do omówionej po-
przednio drukarki jest ploter, którego główną funkcją (nie jedyną!) 
jest rysowanie. W ploterze rysunek jest tworzony przez mechanicz-
ne przesuwanie (zgodnie z poleceniami przesyłanymi przez kompu-
ter) pisaka/pióra, umocowanego w tak zwanym wózku, po mate-
riale (papier, folia) umieszczonym w ploterze. W związku z tym, że 
w wózku można zmieniać pisaki, ploter rysuje kolorowo (stosow-
nie do barwy wybranego pisaka) o różnej grubości linii (stosownie 
do grubości kreski pozostawianej przez wybrany pisak). 

Początkowo ploter wykorzystywany był do nanoszenia na 
papier rysunków technicznych i schematów układów elektronicz-
nych. Współcześnie, dzięki dostatecznej precyzji stosowanej tech-
nologii rysowania (atramentowa), plotery służą także do two-
rzenia wielkoformatowych kolorowych obrazów. Podstawowe 
parametry plotera świadczące o jego użyteczności to:

• rodzaj i rozmiar arkusza materiału, na którym tworzony jest 
rysunek. W ploterach płaskich (rzadko spotykanych) zazwy-
czaj są to powierzchnie do formatu A3 (w ploterach specjalnych 
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boki arkusza mogą wynosić nawet kilka metrów), a w plote-
rach bębnowych, gdzie wykorzystana jest rolka papieru cią-
głego – długość rysunku w zasadzie może być nieograniczona;

• prędkość rysowania;
• rozdzielczość rysowania (minimalna długość śladu pozosta-

wiana przez pisak);
• liczba pisaków do wyboru (tylko w starych mechanicznie wy-

bieranych pisakach – różne kolory, grubości pisaków). 

Rysunek 33. Przykładowe rodzaje ploterów

Innym rodzajem ploterów są plotery tnące (wycinające). 
W ich konstrukcji pisak zastąpiono nożem, a materiał przeznaczo-
ny do nanoszenia rysunku (arkusz papieru) może być np. w po-
staci samoprzylepnej folii. Wycięcie dowolnej figury z arkusza 
folii, nawet wczytanej skanerem, dzięki ploterowi tnącemu, jest 
całkowicie zautomatyzowane i wykonane szybko i precyzyjnie. 
Przemysłowe wersje ploterów tnących znajdują zastosowanie 
także w cięciu blach (przemysł samochodowy), skór (przemysł 
obuwniczy) i innych surowców, których komputerowe cięcie jest 
znacznie bardziej opłacalne od ręcznej pracy.

Plotery grawerująco-frezujące wzbogacono o możliwość ruchu 
specjalnych noży w trzecim wymiarze – w pionie. Ploter staje się 
urządzeniem z funkcją rzeźbienia, którą wykorzystuje się np. do pro-
dukcji stempli, grawerowania oznaczeń na materiałach reklamowych 
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(np. w gadżetach z plastiku lub drewna), a także w produkcji elemen-
tów mechanicznych stanowiących podzespoły urządzeń. 

3.2.4. Modem

Modem telefoniczny

Do niedawna modem (MOdulator DEModulator), a ściślej mo-
dem telefoniczny był podstawowym urządzeniem służącym do 
łączenia komputerów między sobą za pośrednictwem linii tele-
fonicznej61. Jego zasada działania polega na zamianie informacji 
z postaci cyfrowej znajdującej się w komputerze na sygnał ana-
logowy – modulowanie – który podobnie jak dźwięki rozmo-
wy telefonicznej przesyłany jest do drugiego komputera także 
podłączonego do linii telefonicznej. Tam modem dokonuje ope-
racji odwrotnej – zamienia sygnał analogowy na postać cyfrową  
– demodulowanie, które przekazuje do komputera. Szybkość tego 
typu transmisji w obecnie produkowanych modemach telefonicz-
nych jest stała i wynosi 56 Kb/s. Oceniając tę szybkość, należy 
wziąć pod uwagę rodzaj informacji przesyłanych. Na przykład, 
tekst z 5 stron maszynopisu [w postaci kodów znaków, przypo-
mnijmy, iż jedna strona maszynopisu to 1800 znaków lub inaczej 
(razy osiem, bo jeden znak to jeden bajt) – 14 400 bitów], modem 
transmituje w czasie jednej sekundy (warto porównać tę szyb-
kość z pracą typowego faksu). Wartość tego parametru w dobie 
internetu i bogactwa gromadzonych multimedialnych zasobów 
jest niewystarczająca, stąd zdecydowana większość użytkowni-
ków komputerów korzysta ze znacznie szybszych urządzeń do 
transmisji informacji – modemów kablowych, umożliwiających 
przesyłanie milionów bitów w czasie jednej sekundy (tak zwany 
szerokopasmowy dostęp do internetu)62.

61 Problematyka przewodowej łączności cyfrowej wykorzystującej modemy jest 
bardzo rozległa – została tu ograniczona do sygnalizacji podstawowych funkcji 
modemów telefonicznych.
62 Pojęcie multimedia oznacza wszystkie formy cyfrowej informacji gromadzone 
i przesyłane elektronicznie: tekst, grafika, obrazy, dźwięki, ruchome obrazy i se-
kwencje wideo.
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Produkowane są dwie klasy modemów telefonicznych: modem 
zewnętrzny (montowany na zewnątrz komputera, najczęściej pod-
łączany do niego za pośrednictwem portu szeregowego lub USB) 
i modem wewnętrzny (montowany jako karta rozszerzająca lub 
jako część płyty głównej). Ich funkcje są niemal identyczne. Poza 
transmisją informacji w postaci cyfrowej modemy te mogą także 
służyć jako automatyczna sekretarka, faks. Niektóre modele mode-
mów zewnętrznych dzięki temu, że mają autonomiczne zasilanie, 
mogą pełnić funkcję sekretarki i faksu także wtedy, gdy kompu-
ter jest wyłączony (podobnie jak opisany wcześniej kombajn łączą-
cy funkcje drukarki, skanera i faksu). Modemy wewnętrzne takiej 
funkcjonalności nie mają – komputer musi być włączony. Funkcja 
ta zaczęła pojawiać się w nowszych urządzeniach, komputery stan-
dardu ATX mogą zostać „obudzone” przez karty rozszerzeń – są one 
cały czas zasilane. Innymi słowy, komputery z tą funkcjonalno-
ścią mogą zostać włączone zdalnie (za pomocą telefonu lub inter-
netu). Ma to istotne znaczenie, jeśli użytkownik będący daleko 
od domowego komputera zamierza odczytać zgromadzone w nim 
dane. Omawiany standard ATX umożliwia zdalne włączenie, np. 
z Fortalezy w Brazylii, domowego komputera w Warszawie w celu 
odczytania/zapisania (przez modem) określonych plików.

Modem bezprzewodowy

Stosunkowo nowym, nadzwyczaj użytecznym, ale względnie dro-
gim, uzupełnieniem komputerów, głównie mobilnych, są bezprze-
wodowe modemy, najczęściej korzystające z sieci łączności tele-
fonów komórkowych. Umożliwiają one, podobnie jak wcześniej 
opisane modemy stacjonarne, dostęp do internetu, ale bez uży-
cia kabli. Modemy zewnętrzne (są także wewnętrzne) podłączane 
są za pośrednictwem portów USB lub PCIMCIA/PC-Card (będzie 
to przedmiotem kolejnego podrozdziału). Wykorzystują, zależ-
nie od wersji, ograniczone lub pełne spektrum technologii bez-
przewodowej łączności cyfrowej (UMTS, HSPA+, HSPA, HSDPA, 
GPRS, EDGE ), które decydują o szybkości transmisji. Maksymalna 
prędkość (zależna od modelu, technologii i siły sygnału): do ok.  
50 Mb/s – odbiór oraz do ok. 10 Mb/s – wysyłanie.
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Modem kablowy

Trzecią wyróżnioną tutaj kategorią modemów jest modem kablowy. 
Urządzenie to pośredniczy w korzystaniu z internetu uzyskiwanego od 
dostawcy internetu (ISP – Internet Service Provider) – głównie od lub 
za pośrednictwem operatorów telewizji kablowej. Innymi słowy, z sy-
gnału przesyłanego przez telewizję kablową modem wydziela kanał 
łączności internetowej i dodatkowo kanał telefoniczny. Wraz z upo-
wszechnieniem korzystania z modemów kablowych są one doskonalo-
ne i rozbudowywane. Najczęściej ich dodatkowe funkcje to router (wię-
cej na ten temat w rozdziale 4) z modułem łączności bezprzewodowej 
Wi-Fi, gniazdem/gniazdami Ethernet, USB oraz gniazdo telefonii ana-
logowej i typu VoIP. Modem kablowy (zależnie od modelu) obsługuje 
szybkość do 100 Mb/s i więcej (nowością 2011 są modemy 1 Gb/s). 

3.3. Komputery przenośne
W 2003 roku po raz pierwszy sprzedano więcej laptopów od pece-
tów. Jest to efektem spadku ceny przenośnych komputerów, zrów-
nywania się wartości ich parametrów z komputerami stacjonarnymi 
oraz innych zdarzeń, takich jak, np. coraz większa liczba hotspotów, 
uniezależniających użytkowników internetu (poczta, VoIP, zdalna 
praca) od miejsca korzystania z komputera. Niebagatelne znaczenie 
ma także wydłużenie czasu pracy laptopa korzystającego z akumu-
latora (lub innych mobilnych źródeł energii)63. 

63 B. Danowski, ABC laptopów, Helion, Gliwice 2009.

DOBRe PARAMeTRY LAPTOPA 2011
• Intel Core i7263OQM, 4 GB RAM
• Grafika: NIVIDA GeForce 
• HDD – 250–320 GB / SSD – 128–256 GB
• CD/DVD Super Multi
• Czytnik kart flash 
• Ekran: panoramiczny: >= 15,4, >= 1920 x 1080, podświetlany LED
• Komunikacja zewnętrzna: Bluetooth, WiFi 802.11, FireWire, 3 x USB 

2.0, IrDA, Ethernet 1 Gb/s, ExpressCard – następca PC Card typ III, 
HDMI, modem 

• Złącze replikatora  portów
• Czas pracy baterii – ok. 4 godziny (są > 24 h)
• Niski poziom hałasu
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Laptop, także nazywany notebookiem, a w luksusowej wer-
sji – cieńszym i wygodniejszycm ultrabookiem (jak dotychczas brak 
jednoznacznych kryteriów wyróżniania maszyn nazywanych tymi 
terminami), jest komputerem spełniającym wszystkie wymienio-
ne wcześniej funkcje komputerów klasy PC z kilkoma istotnymi 
różnicami:

• jest urządzeniem przenośnym
• integralnymi częściami laptopa jest monitor oraz manipulator 

(por. podrozdział 3.1.1)
• laptop ma swoje własne źródło zasilania
• mniejsze możliwości zwiększania funkcjonalności laptopa od 

peceta (brak gniazd do kart rozszerzających, ich substytutem 
są opisane dalej gniazda PCMCIA)

• dotychczas laptop ma zdecydowanie gorsze parametry od stacjo-
narnego odpowiednika (szybkość procesora, wielkość dysku)64.

Komputery o większej miniaturyzacji to netbooki. Ich waga 
wynosi nieco ponad 1 kg, a ekrany ok. 10 cali. Netbooki nie 
mają napędów dysków wymiennych. Z założenia, odpowiednio 
do nazwy, komputery te miały swój potencjał uzupełniać sie-
cią – stąd w nazwie słowo net (sieć)65. Odmianą tej klasy mi-
niaturowych maszyn są ostatnio (2011) popularne tablety (ta-
blety PC). Wyróżniającą cechą konstrukcyjną tabletów jest 
brak fizycznej klawiatury. Jej funkcje pełni klawiatura wirtualna  
(podrozdział 3.1.1).

Pojawiające się tablety ze stacją dokującą w postaci klawia-
tury, będącej jednocześnie ładowarką, powodują, że funkcjo-
nalne i konstrukcyjne różnice między tabletem a netbookiem 
zanikają. Jednak nadal o odmienności tych maszyn stanowi in-
stalowane na nich oprogramowanie, w tym systemy operacyj-
ne. Zapowiedzią likwidacji także tych różnic jest system opera-
cyjny Windows 8.

64 Powszechnie terminem „notebook” określa się mniejsze przenośne kompute-
ry, np. z monitorem 12–13 cali.
65 Dla wyróżnienia przyjęto, iż sieć pisana małą literą oznacza sieć lokalną, 
z wielkiej – internet.
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Wspomniany brak możliwości wzbogacania funkcji laptopa/
notebooka o te, którymi dysponują karty rozszerzające, rekompen-
sowany jest kartami PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association) lub inaczej PC-Card. PCMCIA jest urzą-
dzeniem wielkości karty płatniczej, które może pełnić dziesiątki 
funkcji rozszerzających funkcjonalność laptopa. Najczęściej laptop 
wyposażony jest w dwa gniazda PC-Card.

Doświadczenia wskazują, że decydującym czynnikiem przy-
datności laptopa jest czas jego pracy bez dodatkowego źródła za-
silania. Dopiero w drugiej kolejności wymieniana jest jego wy-
dajność, a w trzeciej gabaryty i ciężar. W związku z tym w trosce 
o jak najdłuższą pracę na bateriach, poza kupnem dodatkowego 
akumulatora, należy: 

PRzYKłADOWe PARAMeTRY NeTBOOKA
• ekran – 10,1 cala 
• system operacyjny – Windows 7 Home Premium 
• wbudowana pamięć – 2 GB
• Wi-Fi 
• Bluetooth
• złącze dokujące 
• USB 2.0
• HDMi
• gniazdo karty sim 
• czytnik kart pamięci
• waga ok. 1 kg

NIeKTÓRe RODzAje KART PCMCIA:
• Wi-Fi, Bluetooth, modem bezprzewodowy
• fax-modem
• karta sieciowa (Ethernet)
• dysk twardy
• konwertery A/C, C/A
• porty USB, FireWire, Bluetooth
• karty dźwiękowe, TV, radiowe, wideo
• interfejsy CD-ROM, GSM, dysków, dżojstików, urządzenia  

na podczerwień
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• dopilnować, by pierwsze kilka ładowań nastąpiło po pełnym 
rozładowaniu akumulatora 

• podczas bezczynności włączać „stan uśpienia” laptopa (mini-
malizowanie poboru energii z akumulatorów), raz na kilka ty-
godni rozładować całkowicie baterię i naładować do pełna

• ustawiać mniejszą jaskrawość na ekranie
• wyłączyć zbyteczne podzespoły (USB, IrDA, Bluetooth, Wi-Fi)
• odłączyć nieużywane peryferia
• ustawić minimalną częstotliwość autozapisów
• zamknąć nieużywane programy.

Znaczenie czasu pracy laptopa na własnych bateriach zwróciło 
uwagę konstruktorów na wykorzystanie ogniw paliwowych i mi-
niaturowych prądnic. Ogniwa te, w wersji miniaturowej, zazwy-
czaj zasilane są alkoholem. Zasób uzyskanej w ten sposób energii 
elektrycznej wystarcza na niemal 20 godzin nieprzerwanej pracy 
laptopa (72 godziny rozmów w telefonach komórkowych). Inne 
mobilne ogniwa wykorzystują technologię baterii słonecznych, 
które są umieszczane np. na pokrowcu komputera; ogniwa wodo-
rowe, których wymiary są podobne do telefonu komórkowego z lat 
80. XX wieku, dostarczają 2W mocy (400 mA przy 5V). Wymienne 
naboje wodorowe można napełniać w domu specjalną ładowarką, 
która wodę z kranu rozkłada na tlen i wodór66. 

Stacja dokująca. Korzystanie z laptopa w różnych miej-
scach, najczęściej w pracy i domu, wiąże się z wykonywaniem 
powtarzających się operacji, takich jak podłączanie przenośnego 
komputera do: myszki (znacznie łatwiejszej do obsługi od np. to-
uchpada), lokalnej sieci, większego monitora, drukarki i innych 
urządzeń. Operacje te są kłopotliwe i zajmują czas. Użytecznym 
rozwiązaniem eliminującym tę niedogodność jest korzystanie 
z tak zwanych replikatorów portów lub stacji dokujących. Do 
urządzeń tych (w domu i pracy) na stałe podłączony jest wspo-
mniany sprzęt ułatwiający pracę na laptopie (mysz, monitor, 

66 http://www.horizonfuelcell.com/electronics.htm [2011].
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drukarka)67. Podłączenie laptopa do replikatora polega na we-
tknięciu jednego kabla, np. do portu USB (operacja podobna do 
podłączenia telefonu komórkowego do zasilacza), a umieszcze-
nie laptopa w stacji dokującej można porównać do odkładania 
bezprzewodowego telefonu domowego do stacji bazowej. W ten 
sposób jednym ruchem laptop zostaje podłączony do sieci lokal-
nej, wzbogacony np. o myszkę, drukarkę i duży monitor.

Rysunek 34. Replikator portów i stacja dokująca68

Podobnym do stacji dokującej użytecznym uzupełnieniem 
laptopa są podstawki do laptopów. Dzięki nim korzystanie z lap-
topa jest bardziej komfortowe (poprawa chłodzenia). Niektóre 
podstawki pełnią część funkcji stacji dokującej – mają np. podłą-
czoną klawiaturę i myszkę.

67 Przykładowa lista portów stacji dokującej (HP Port Replicator N610, N800, 
N1000, NC6000): 6 x USB 2.0, 1 x ExpressCard slot, 1 x PC Card slot (typ II), 2 x 
FireWire (IEEE 1394), 1 x DVI-D, 1 x S-Video/TV-out, 1 x VGA, 1 x Line-in (mikro-
fon), 1 x Line-out (słuchawki), 1 x RJ-45 (gigabit), 1 x RJ-11, 1 x PS2 (klawiatura), 1 x 
PS2 (mysz), 1 x serial (port szeregowy), 1 x parallel (port równoległy), 1 x DC-in, 1 x  
S/PDIF (optyczne).
68 Źródła: stacja dokująca: http://sklep.vobis.pl/produktinfo.aspx?symbol=871009; 
http://h30143.www3.hp.com/options.cfm?oid=64295&from=enter.cfm&va-
l=64295&param=oid&jumpid=reg_R1002_USEN, replikator: 
http://sklep.vobis.pl/produktinfo.aspx?symbol=873106.
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Rysunek 35. Podstawki do laptopów69

Jednocześnie z rozwojem technologii budowy laptopów roz-
poczęto budowę komputerów o jeszcze mniejszych rozmiarach  
– mieszczących się w kieszeni – tak zwanych palmtopów, nazywa-
nych także: PDA (Personal Digital Assistant). Dzięki miniaturyzacji 
elementów elektronicznych i pamięci (w tym HDD, pamięci flasho-
we), specjalnym wersjom oprogramowania (łącznie z uproszczony-
mi wersjami systemu operacyjnego i pakietów biurowych – mobil-
ny Windows wraz z Officem), wyposażeniu w gniazda PCMCIA, 
mają one coraz więcej funkcji, które są dostępne w pecetach. 

Znaczącym mankamentem palmtopów jest niewielki ekran 
i mała klawiatura. Są dwa rodzaje klawiatury – zminiaturyzowa-
na klawiatura QWERTY oraz ekran dotykowy. Ekran reaguje na 
każde dotknięcie jego powierzchni. Zatem w chwili, gdy na ekranie 
wyświetlona jest klawiatura wirtualna – wprowadzanie danych 
polega na dotykaniu odpowiednich miejsc na powierzchni ekranu 
(por. podrozdział 3.1.1). Często palmtopy mają wbudowaną funkcję 
OCR. Wprowadzanie znaków polega wówczas na ich pisaniu rysi-
kiem po powierzchni palmtopa. Niewielkim utrudnieniem jest to, 
iż pisanie znaków na ekranie musi odbywać się zgodnie z pewnymi 
69 http://raindesigninc.com/ilap.html; http://keynamics.com/; http://lapinator.
com/, Enermax.com. 
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zasadami, np. litera A ma kształt odwróconego V. Znak ten nale-
ży pisać zaczynając od lewego dolnego punktu. Litera E jest także 
stylizowana – jej początek pisania znajduje się w górnym prawym 
rogu (na rysunku 36 początki pisania liter zaznaczone są pogrubie-
niami). Podobnie jest z pozostałymi znakami. Nauka i stosowanie 
tych zasad nie są kłopotliwe.

Rysunek 36. Przykład kształtu liter A i E rozpoznawanych przez OCR 
palmtopa

Mimo bogactwa zasygnalizowanych funkcji palmtopów, ta 
klasa miniaturowych komputerów wydaje się nie mieć perspek-
tyw dalszego rozwoju. Przyczyną jest, poza wspomnianymi gaba-
rytami ekranu i klawiatury, ich nadal stosunkowo duża (wobec 
kieszeni w ubraniu) wielkość i ciężar. Innym powodem maleją-
cej popularności palmtopów, prawdopodobnie zasadniczym, jest 
konkurencja smartfonów. Urządzeń, w których niemal wszyst-
kie funkcje palmtopów uzupełnia nowoczesny telefon komórko-
wy (ma wbudowane m.in.: aparat fotograficzny, dyktafon, GPS) 
łącznie ze wszystkimi usługami dostępnymi w internecie (poczta 
elektroniczna, przeglądanie stron WWW oraz możliwość korzy-
stania z rozmów telefonicznych przez internet – VoIP).

Ważną funkcją palmtopów/smartfonów jest łatwość wymia-
ny informacji między tego typu urządzeniami a pecetem. Dzięki 
tej funkcji można, w prosty sposób, wykonywać kopie (na pececie) 
multimedialnych informacji przechowywanych w rozbudowanych 
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telefonach komórkowych (książka adresowa, treść korespondencji 
elektronicznej i inne zasoby tekstowe i multimedialne). Owa ko-
pia minimalizuje ryzyko utraty informacji zapisanych w telefonie 
w przypadku jego awarii lub utracenia. W typowych rozwiązaniach 
transmisję między telefonem a pecetem realizuje się za pośrednic-
twem specjalnego kabla, łączności na podczerwień (IrDA, por. pod-
rozdział 2.1.4) lub za pośrednictwem Bluetootha. Operację tę zna-
komicie ułatwiają dedykowane programy komputerowe.

Zasygnalizowany problem bezpieczeństwa informacji prze-
chowywanych w pamięci rozbudowanego telefonu komórko-
wego dotyczy wszystkich mobilnych urządzeń z pamięcią – od 
laptopów do smartfonów. Ponad połowa europejskich firm sta-
ła się ofiarami kradzieży laptopów, które zawierały dane znacz-
nie przekraczające wartość skradzionego sprzętu. Stąd nadzwy-
czaj ważnymi elementami wyposażenia/funkcji tych urządzeń 
są wszelkiego rodzaju zabezpieczenia. Najpopularniejsze są 
smycze pozwalające przytwierdzić chroniony komputer do nie-
ruchomego wyposażenia pomieszczenia (podobnie jak rower). 

KOLejNOść NAjBARDzIej OCzeKIWANYCH 
FUNKCjI/CeCH SMARTFONÓW:

1. Kalendarz/książka adresowa
2. Łatwość synchronizacji z PC
3. Pojemność akumulatora
4. Wi-Fi/Bluetooth
5. Mały rozmiar
6. Odtwarzacz MP3
7. Duży ekran
8. GPS
9. Duża pamięć
10. Aparat fotograficzny
11. Odtwarzacz wideo
12. Gry
13. Klawiatura 
14. Miesiąc bez ładowania 
15. Blokada po kradzieży
16. Giętka obudowa (na przegub)
17. Monitoring funkcji życiowych
18. Większy wyświetlacz
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Niemal każdy laptop ma do tego celu przystosowany otwór 
w obudowie. Kolejnym sposobem ochrony jest bezwzględne 
szyfrowanie wszystkich przechowywanych w urządzeniu in-
formacji. Dzięki temu kradzież urządzenia nie grozi konsekwen-
cjami ujawnienia zarejestrowanych tam danych. Operacja szy-
frowania, po jej uruchomieniu, wykonywana jest na bieżąco 
– zawsze podczas zapisywania informacji, np. na dysk laptopa. 
Mniej wygodnym rozwiązaniem jest trzymanie wszystkich in-
formacji w pamięciach zewnętrznych, które także trzeba chro-
nić. Nowością w ochronie mobilnych urządzeń jest stosowanie 
czujników, które reagują na oddalenie się właściciela od kom-
putera na pewien graniczny dystans (właściciel ma specjalną 
kartę identyfikacyjną). Po przekroczeniu tego dystansu kompu-
ter zostaje zablokowany (np. rozwiązanie A.L .A.R.M.). 

Niektóre komputery mają wmontowane nieusuwalne pro-
cedury (np. Intel Core Pro) wysyłania przez internet numeru IP 
– informacji ułatwiającej geograficzną lokalizację komputera. 
W przypadku kradzieży komputera, gdy zostanie on podłączony 
do internetu, właściciel jest powiadomiony o miejscu używania 
skradzionego sprzętu (np. FrontDoorSoftware).

Ważnym, często niedocenianym problemem korzystania 
z mobilnych, także stacjonarnych, urządzeń elektronicznych, jest 
szkodliwość emitowanego przez nie promieniowania elektroma-
gnetycznego. Miarą owej szkodliwości jest SAR (specific absorp-
tion rate) – wartość absorpcji promieniowania przez ciało ludzkie. 
Dopuszczalne wartości w Europie < 2 W/kg, w USA < 1,6 W/kg.  
Ostrzeżenia dotyczące wartości SAR są mało widoczne – są na-
niesione małym drukiem na opakowaniach komórek. Sugerują 
one, by urządzeń tych nie nosić blisko ciała lub blisko głowy. 
Np. iPhone Apple’a – dalej niż 1,6 cm od głowy, BlackBerry 
– ponad 2,5 cm. Powodem tych ostrzeżeń są wyniki badań 
wskazujące, iż procent chorych na raka mózgu istotnie staty-
stycznie wzrósł w grupie 20–29 lat, w niektórych typach raka 
– dziesięciokrotnie70.
70 http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/sar.html; http://cellphonehealthfacts.com  
[lato 2010].
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Oczekuje się, że wkrótce niezauważalne staną się różnice mię-
dzy pracą na stacjonarnym i mobilnym komputerze. Funkcję lap-
topów przejmą rozbudowane telefony komórkowe, będące hybry-
dami telefonu, wielofunkcyjnego notatnika/kalendarza, kamery 
i bezprzewodowego internetu. 

Przewiduje się także równoległy kierunek mutacji laptopów  
– w kierunku komputerów ubieralnych, realizujących wiele 
funkcji dotychczas wykonywanych przez wolno stojące maszyny. 
Czerpią one m.in. energię z przetworników umieszczonych w ob-
casach butów (np. dzięki kryształom PDMS) lub fragmentów 
ubrań będących elastycznymi panelami baterii słonecznych (uży-
teczny sposób uzupełniania energii w telefonach komórkowych), 
a ich klawiaturę stanowią fragmenty skóry przedramienia (znak 
jest identyfikowany odległością dotykanego punktu na przedra-
mieniu od komputera zainstalowanego np. w zegarku). Tania, nie-
zawodna i bezpieczna łączność, w ramach ubieralnego kompute-
ra, odbywa się za pośrednictwem ludzkiego ciała. W rezultacie 
wymiana informacji między osobami może być realizowana au-
tomatycznie, na przykład w chwili uścisku dłoni z drugą osobą. 
Podobne funkcje pełnią tekstylia, które generują ciepło, spraw-
dzają i wyświetlają, np. na ekranie zegarka, wartości życiowych 
sygnałów (EKG, ciśnienie tętnicze krwi, spalanie kalorii), a nawet 
zmieniają kolor. 

DzIeSIęć TeLeFONÓW  
O NAjWYżSzYM PROMIeNIOWANIU

1. Motorola MOTOVU204 (1,55 W/kg)
2. myTouch 3G (1,55 W/kg)
3. Kyocera JaxS1300 (1,55 W/kg)
4. Blackberry Curve 8330 (1,54 W/kg)
5. Motorola W385 (1,54 W/kg)
6. Motorola i335 (1,53 W/kg)
7. T-Mobile Shadow (1,53 W/kg)
8. Motorola C290 (1,53 W/kg)
9. Motorola MOTOVE240 (1,52 W/kg)
10. Blackberry Curve 8300(1,51 W/kg)

„PC World” XI 2009 r.
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Komputery ubieralne pełnią także typowe dla maszyn funkcje 
– korzystanie z baz danych, edytorów tekstów czy arkuszy kalkula-
cyjnych. Służą do tego specjalistyczne rozwiązania, jak np. analiza 
mowy ludzkiej, ekrany w okularach czy wspomniane korzystanie 
z przedramienia jako klawiatury.

Innym interesującym zastosowaniem IT powiązanym bez-
pośrednio z ludzkim ciałem jest nowa technologia – Human 
Area Networking – wykorzystująca ludzkie ciało do bezpieczne-
go i szybkiego przesyłania danych. Komunikacja jest możliwa za 
pośrednictwem każdej powierzchni ludzkiego ciała: dłonie, pal-
ce, ramiona, stopy, twarz, nogi lub tors. Na przykład rozwiązania 
RedTacton umożliwiają, podłączenie noszonego przez użytkow-
nika terminala do innych urządzeń odpowiednio do naturalnych 
ruchów użytkownika. Prostym przykładem jest próba otwarcia 
drzwi czy identyfikacja użytkowników w systemach komputero-
wych. Dzięki terminalowi i ruchowi otwierania klamki – drzwi zo-
stają otwarte (z zamka), a sama obecność przy komputerze likwi-
duje przewidziane dla danej osoby blokady. RedTacton pracuje 
także przez buty i ubrania do 20 cm od powierzchni ciała. 

3.4. Wirtualizacja
Różnorodność urządzeń teleinformatycznych, które powinny ze 
sobą współpracować, skutecznie ukierunkowuje wysiłki na rzecz 
różnych form standaryzacji możliwości ich współpracy. Prostym, 
ilustrującym to zjawisko przykładem jest wyposażanie niemal 
wszystkich urządzeń w porty USB. Umożliwia to bezkonfliktową 
współpracę wielu różnych urządzeń i obsługujących je programów. 

Wirtualność to także dzielenie – jeden fizyczny dysk, podzie-
lony funkcjonalnie na dwa (np. dysk C i E), staje się dwoma wirtu-
alnymi dyskami, wspomnianymi wcześniej partycjami (por. pod-
rozdział 2.1.2). 

Kolejnym krokiem po osiągnięciu możliwości fizycznego 
połączenia urządzeń jest ich łączenie funkcjonalne, łączenie po-
dobnych urządzeń w jedno. Wykorzystywane jest do tego celu 
oprogramowanie do symulacji (emulacji) widzianych jako jedno 
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fizyczne urządzenie, na które składa się wiele różnych urządzeń, 
np. dysk wirtualny, którego częściami może być dziesięć dys-
ków, połączonych siecią, komputerów pracowników firmy. 

Wirtualizacja jest infrastrukturą technologii informacyjnych, 
także w odniesieniu do samodzielnych, połączonych funkcjo-
nalnie w jeden, wielu różnych komputerów. Dzięki temu uzy-
skuje się optymalizację korzystania z zasobów. Ma to miejsce 
np. w tworzeniu jednego wirtualnego serwera z wielu fizycznie 
samodzielnych maszyn. Dzięki temu administrator wirtualnego 
serwera ma znacznie ułatwione zadanie z bieżącym jego utrzy-
maniem (aktualizacje, konfiguracja, bezpieczeństwo, monitoro-
wanie zasobów). Jego praca nie musi być powtarzana dla każde-
go fizycznego komputera oddzielnie. 

Inny przykład to jeden komputer, który widziany jest jako 
dwie wirtualne maszyny. Są na nich uruchomione dwa różne 
systemy operacyjne. W tym przypadku wirtualizacja polega na 
tym, że w każdej chwili można „uśpić” jeden system i pracować 
na drugim, bez konieczności wyłączania komputera (rebootu). 
Ograniczeniem takiego rozwiązania jest pamięć i moc fizycznej 
maszyny. Tak rozumiana wirtualność umożliwia redukcję liczby 
komputerów i kosztów ich utrzymania, a także pełniejszego wy-
korzystania resursów fizycznego komputera. 

Firmy od lat zmierzają do wirtualizacji urządzeń (pamięci) służą-
cych do składowania zasobów informacyjnych, a obecnie poszuku-
ją sposobu na wirtualizację pozostałych zasobów IT. Wirtualizacja 
zmierza do opracowania wspólnego interfejsu wszystkich kompu-
terowych resursów (wspomniany przykład USB) tak, by były wi-
dziane jako jeden system. Rozwiązuje to dwa główne problemy: 
skrócenie czasu konfiguracji i zmniejszenie kosztów. 

Pewną formą owej wirtualizacji – zatarcia granic między fi-
zycznym urządzeniem a wykonywanymi przez niego funkcjami 
– jest stworzenie możliwości korzystania z zewnętrznych kom-
puterowych resursów (mocy obliczeniowej, pamięci), zgodnie 
z aktualnymi potrzebami pojemności dysku lub mocy oblicze-
niowej komputera. Użytkownik wykorzystuje tyle zewnętrznej 
mocy obliczeniowej, ile potrzebuje w danej chwili. Operacja ta 
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odbywa się zdalnie, za pośrednictwem słabego komputera (np. 
domowego) podłączonego przez sieć, także przez internet, do 
mocnej maszyny (zainstalowanej u usługodawcy), która wy-
konuje (tylko) zleconą pracę. Użytkownik płaci wyłącznie za 
wykorzystaną moc. 

Płatność jest zależna od zużycia tych „resursów” – jedną z miar 
wykorzystanej mocy komputera (jak kilowat w opłatach za ener-
gię elektryczną) jest jeden COMPUTON. Usługę tę określa się jako  
on-demand computing (zdalne przetwarzanie). W jej ramach wy-
różnia się SaaS – (Software as-a-Service) – oprogramowanie jako 
usługa. SaaS stwarza dynamiczne, dostępne w czasie rzeczywi-
stym możliwości uzupełniające istniejące platformy. Wiele firm 
e-commerce wykorzystuje SaaS jako serwisy optymalizujące – 
szybkie rozwiązania dające dodatkowe wartości za małą cenę. 

Dzięki zdalnemu przetwarzaniu stwarzana jest szansa na kon-
centrację ponoszonych przez firmę inwestycji na statutową dzia-
łalność, najczęściej różną od informatyki i jej otoczenia (kadry, 
pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie, łączność). Inną zale-
tą zdalnego przetwarzania jest skalowalność takiego rozwiązania  
– potencjał IT nie limituje rozwoju/zmiany profilu firmy.

On-demand computing zamazuje granice między tym, co jest 
zdalnym, komercyjnym przetwarzaniem informacji, a tym, co ofe-
ruje rozwiązanie określane jako, opisaną dalej, technologię GRID. 

Kolejnym, szybko rozwijającym się obecnie rozwiązaniem, 
zdalnego korzystania z mocy obliczeniowej, dysków i oprogramo-
wania jest globalna chmura – cloud computing (CC, chmura). Jest 
to określenie zdalnego wykorzystywania infrastruktury mocy 
obliczeniowych i oprogramowania. Potencjał ten udostępniają 
firmy dysponujące maszynami w różnych lokalizacjach – naj-
częściej połączonych w jedną wirtualną maszynę. Mechanizmy 
chmury pozwalają automatycznie uruchamiać/zwalniać zasoby 
– zależnie od potrzeb (np. wielkość dysku, pamięci operacyjnej, 
łączność), centralnie zarządzać zasobami, automatycznie zarzą-
dzać aktualizacjami, poprawkami itp. Możliwe jest też samoob-
sługowe podejście do natychmiastowego uruchamiania i wyłą-
czania zasobów. Wyróżnia się trzy rodzaje chmur:
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• prywatna – stworzona przez firmę dla własnych potrzeb; ela-
styczna skalowalność stwarza możliwość połączenia chmury 
prywatnej z publiczną – rodzaj wirtualizacji chmury

• dedykowana – chmura wynajęta na określony czas do realiza-
cji określonego przedsięwzięcia

• publiczna, z której może korzystać każdy.

Prostymi przykładami usług dostępnych w chmurze są biurowe 
aplikacje Googlé a i Microsoftu. CC stwarza nadzieję na skutecz-
ną walkę z piractwem komputerowym dotyczącym programów 
komputerowych. W chwili, gdy – dzięki komunikacji sieciowej – 
programy będą wykonywane przez komputery cloud computin-
gu, kontrola legalności korzystania z programu (zainstalowanego 
w chmurze) stanie się znacznie skuteczniejsza. 

W kontekście korzystania z CC należy zwrócić uwagę na zagro-
żenia tej usługi. Są to:

• ryzyko utraty dostępu do zasobów, niedostateczna kontrola 
dostępu

• bezpieczeństwo zasobów, utrata poufności danych
• bezpieczeństwo transmisji
• bankructwo, awaria CC
• słaba polityka bezpieczeństwa CC 
• prosty błąd konfiguracyjny systemu w chmurze – może być 

powielany wielokrotnie 
• kłopoty wewnętrzne – nieuczciwi pracownicy chmury
• koncentracja dużych ilości danych – konieczny mocny monito-

ring, podwójna autentykacja 
• niebezpieczeństwo danych po rezygnacji z usług CC 
• niebezpieczne interfejsy programistycznych aplikacji; ważna 

autentykacja, kontrola dostępu i kryptografia 
• zagrożenia przestępstwami hakerskimi 
• nieznany profil ryzyka – IT poza firmą. 

Oceniając potencjał cloud computingu, poza bezpieczeństwem, wyróż-
nia się: wydajność, dostępność, problemy integracji z istniejącymi roz-
wiązaniami IT, koszty, brak możliwości powrotu do starego modelu.
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Mimo dostrzeganych wad rozwiązań CC, wydaje się, iż zalety 
chmury w połączeniu (internetem) z mobilnymi urządzeniami są 
zapowiedzią zmierzchu autonomicznych maszyn – powszechnych 
pecetów. Powraca stara idea „cienkiego klienta” (por. rozdział 4)  
– urządzenia, które tylko pośredniczy w korzystaniu z możliwo-
ści odległych komputerów – dostępnych w chmurze. Przykładem 
jej realizacji (lata 70. XX wieku) w Polsce był Cyber – system ba-
zujący na superkomputerze – umożliwiający zdalne korzystanie  
– w Warszawie – z potencjału komputera pracującego w Instytucie 
Badań Jądrowych w Świerku.

3.5. Komputery o dużych mocach obliczeniowych
W niektórych zastosowaniach, np. obróbka obrazów, filmów, ba-
dania naukowe, symulacje, moc obliczeniowa pecetów okazuje się 
zbyt mała. Czas realizacji zadania wydłuża się do setek godzin. 
Jednym z naturalnych sposobów skrócenia tego czasu jest podział 
zadania na kilka części i ich równoległa realizacja na kilku kom-
puterach. Rozwiązanie to nazywane jest grid computingiem lub 
inaczej przetwarzaniem rozproszonym, polegającym na wykorzy-
stywaniu mocy połączonych z sobą komputerów. Najprostszym 
modelem jest wykorzystanie do tego celu połączonych siecią lo-
kalną firmowych komputerów. Rozwiązanie to spełnia niemal 
wszystkie oczekiwania, łącznie z bezpieczeństwem transmitowa-
nych i przetwarzanych w ten sposób danych. Jednak liczba kom-
puterów połączonych siecią lokalną jest ograniczona, zazwyczaj 
niewielka. Problem ten rozwiązuje połączenie komputerów wielu 

CLOUD COMPUTING
Bazująca na internecie kompleksowa, uniwersalna technologia obejmują-
ca zasoby sprzętowe, programowe, bezpieczeństwo i monitorowanie oraz 
inne funkcje zapewniające aplikacjom, zasobom informacyjnym i przetwa-
rzaniu informacji niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo w internecie.  
Traktowana jest jako „Oprogramowanie jako usługa” – Software as a Servi-
ce (SaaS), „Platforma jako usługa” – Platform as a Service (PaaS) oraz jako 
„Infrastruktura jako usługa” – Infrastructure as a Service (IaaS).
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firm, a także, dzięki internetowi, komputerów osób prywatnych. 
Sztandarowym przykładem takiego rozwiązania jest Projekt 
SeTI@Home (Search for Extraterrestrial Intelligence)71. Jego celem 
jest „poszukiwanie cywilizacji pozaziemskich przez analizę emisji 
radiowej Kosmosu rejestrowanej przez największe radioteleskopy 
na Ziemi. Projekt wykorzystuje wolną moc obliczeniową kompu-
terów podłączonych do internetu. W SETI@Home może uczestni-
czyć każdy, instalując darmowy program klienta Projektu”72. 

Istota SETI@Home polega na dzieleniu strumienia informacji 
odbieranych z Kosmosu na fragmenty/paczki, które następnie rozsy-
łane są do uczestników projektu. Uczestnikiem może być każdy, kto 
zadeklaruje możliwość wykorzystywania mocy obliczeniowych swo-
ich komputerów/komputera do realizacji celów SETI. Zaangażowane 
w to przedsięwzięcie są setki tysięcy komputerów na całym świe-
cie, które w chwilach, gdy nie są wykorzystywane przez ich właści-
cieli, dokonują specjalistycznych obliczeń zgodnie z funkcjami wspo-
mnianego programu klienta SETI. Aktualnie (maj 2011) wg SETI w to 
przedsięwzięcie zaangażowanych jest ponad dwa miliony użytkow-
ników z ponad 250 [!] państw (zaangażowanie zespołów polskich 
zakwalifikowano na 7 miejscu) i ponad 6 mln komputerów.

Poza zasygnalizowanym projektem SETI@Home istnieje wie-
le innych przedsięwzięć mających na celu realizację wielkiej ska-
li projektów dotyczących problematyki ogólnoświatowej, jak 
np. badania nad lekarstwami, rakiem i innymi chorobami (grid.
org). Istnieje także sformalizowana infrastruktura takich aplika-
cji: BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing).

Serwer to komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpo-
średnio komputerów (np. w klastry, o których będzie mowa da-
lej) z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umoż-
liwiającym współdzielenie swoich, zazwyczaj dużych, zasobów 
– głównie mocy obliczeniowej, zasobów dyskowych i urządzeń 

71 Innym projektem tej klasy jest Distributed.net, organizacja zajmująca się pro-
blematyką związaną z matematyką (ciągi specyficznych liczb), a szczególnie te-
stowaniem skuteczności szyfrowania. W przedsięwzięcia te zaangażowane są 
grupy do 100 000 komputerów.
72 http://www.boincatpoland.org/wiki/SETI@home; 
http://setiathome.berkeley.edu/stats.php [lato 2011].
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peryferyjnych/zewnętrznych, także łączności cyfrowej, w tym in-
ternetu. Czas ciągłego bezawaryjnego działania wynosi > 5 lat. 

Serwer to niemal zawsze centralny komputer firmowy, który 
obsługuje pozostałe komputery podłączone do sieci lokalnej lub 
innej – większej skali: korporacyjnej, mającej komputery w róż-
nych geograficznych lokalizacjach. Serwery – jako strategiczne 
komputery w firmie – wymagają szczególnej troski. Wiąże się 
to z koniecznością ciągłego monitorowania ich funkcjonowania, 
ruchu informacyjnego do maszyny i na zewnątrz. Chodzi tu o fi-
zyczną funkcjonalność sprzętu, temperaturę otoczenia i wybra-
nych komponentów maszyn, zasilanie czy krytyczne komponen-
ty – np. dyski. Ciągłego monitorowania wymagają także funkcje 
serwera, np. wykorzystanie procesorów, ilość wolnego miej-
sca na dysku twardym. Sprawdzane są na bieżąco także usługi 
(DNS, POP3, TCP) i praca sieci. Pomocne są w tym wszelkie reje-
stry dokumentujące przeszłą i bieżącą pracę serwera. Są to logi, 
statystyki i narzędzia programowe służące do ich wizualizacji 
i obróbki danych o stanie i funkcjach serwera.

Serwery – maszyny o odpowiedniej mocy obliczeniowej (cen-
tralne systemy komputerowe) z odpowiednim wyposażeniem 
w postaci macierzy dyskowych, sprzętowych systemów ochrony 
itp., najczęściej pełnią funkcje: 

• serwerów aplikacji (komputery z oprogramowaniem wspoma-
gającym statutową działalność firmy)

• serwerów bazodanowych (komputery obsługujące bazy da-
nych wykorzystywane w firmie)

• serwera WWW, poczty elektronicznej, ftp
• systemu archiwizacji i backup’u 
• systemów komunikacyjnych (sprzęt, w postaci specjalizowa-

nych komputerów ze stosownym oprogramowaniem, służący 
do niezawodnej i bezpiecznej cyfrowej komunikacji w ramach 
firmy/korporacji i z komputerami/systemami zewnętrznymi).

Hosting. Ze względu na duże koszty dysponowania własnym ser-
werem coraz częściej firmy korzystają ze zdalnych usług w tym 
zakresie – z hostingu. Jest to usługa polegająca na wynajęciu 
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przez firmę zewnętrzną miejsca na własnych serwerach. Hosting 
internetowy zapewnia miejsce na stronę WWW, rejestrację wła-
snej domeny, serwer ftp, skrzynki poczty elektronicznej oraz inne 
usługi. Zarządzanie usługami odbywa się z poziomu panelu ad-
ministracyjnego i nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicz-
nej. Obsługę techniczną serwera gwarantuje dostawca hostingu. 
Podstawowe parametry serwera wirtualnego – hosta:

• rodzaj obsługiwanych technologii internetowych 
• pojemność konta
• limit transferu danych 
• liczba i rozmiar baz danych 
• liczba skrzynek pocztowych
• bazy danych: w połączeniu z językiem PHP najczęściej stoso-

waną bazą jest MySQL, rzadziej PostgreSQL lub SQLite (więcej 
nt. serwerów w następnym rozdziale)73.

Niezmiennie, od początków istnienia komputerów, mamy do czy-
nienia z rosnącym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową ma-
szyn. Oprócz wspomnianych przykładów potrzeby te wynikają m.in. 
z militarnych zastosowań IT, dokonywania obliczeń naukowych, ko-
nieczności symulacji zachowań skorupy ziemskiej w celu przewidy-
wania nadchodzących kataklizmów. Do tych zastosowań rozproszo-
ne przetwarzanie (np. SETI) nie nadaje się – wprowadza ograniczenia 
wynikające przede wszystkim z konieczności podziału pracy na zbyt 
wielką liczbę „podwykonawców” (komputerów) połączonych sto-
sunkowo wolnym internetem oraz niedostatecznego bezpieczeństwa 
tak przetwarzanych informacji. Jak dotąd, jedynym bezpiecznym, 
pewnym rozwiązaniem stosowanym do wykonywania zadań wy-
magających ogromnych mocy obliczeniowych są superkomputery. 

Superkomputery najczęściej budowane są na bazie tak zwanych 
klastrów. Tworzą je połączone ze sobą w bezpośrednim sąsiedztwie 
(często ta sama obudowa) nawet tysiące komputerów. Klaster to 
grupa komputerów połączona prywatną siecią, z zewnątrz widziana 

19 Więcej nt. baz danych w: D. Mendrala, M. Szeliga, Praktyczny kurs SQL, wyd. 2,  
Helion, Gliwice 2011; C. Todman, Projektowanie hurtowni danych. Wspomaganie 
zarządzania relacjami z klientami, Helion, Gliwice 2011.
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jako jedno urządzenie (wcześniej wspomniany – wirtualny kom-
puter). Zwykle do klastra podłączona jest także jedna lub więcej 
macierzy dyskowych (por. podrozdział 2.1.2). Komputery tworzące 
klaster są nazywane węzłami (node). W każdym węźle istnieją na-
rzędzia pozwalające na stwierdzenie awarii innego węzła i przejęcie 
jego funkcji.

Synonimem superkomputerów stało się nazwisko wybitnego, już 
nieżyjącego, pierwszego konstruktora superkomputerów: Seymoura 
Rogera Craya. Maszyny te nazywane były od jego nazwiska – crayami. 

Jednym ze spektakularnych zdarzeń w historii superkompu-
terów było uruchomienie w 2002 roku japońskiej maszyny Earth 
Simulator (Yokohama Institute for Earth Science). Jej moc wynosi-
ła 41 teraflopsów = 41 000 miliardów operacji/s i była wynikiem 
równoległej pracy 5210 procesorów.

W Polsce jest kilkadziesiąt superkomputerów, z których naj-
większy (dane z końca 2010 roku) – Zeus – pracuje w Krakowskim 
Akademickim Centrum Komputerowym. Jego moc obliczeniowa  
– 105 teraflopsów – klasyfikuje Zeusa na 84. miejscu wśród naj-
mocniejszych komputerów świata74. Komputerem o największej 
mocy na świecie (lato 2011) jest maszyna o nazwie „K” pracująca 
w Japonii. Dysponuje mocą ponad 8,16 petaflopsów75.

Rysunek 37. Superkomputer Earth Simulator (o największej mocy 
obliczeniowej w 2002 roku) 

Źródło: http://www.es.jamstec.go.jp/esc/eng/GC/index.html.

74 http://www.cyfronet.pl/ [2011].
75 http://www.top500.org/list/2010/11 [2011].
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3.6. Niezawodność sprzętu informatycznego
Kończąc przegląd hardware’u – podstawowych komponentów 
komputera, jego całego zestawu, doceniając jednocześnie przydat-
ność maszyny, wręcz jej niezbędność – należy zwrócić uwagę na 
ogromne zagrożenie, jakie może spowodować ewentualna awaria 
sprzętu IT. O powadze tego typu zagrożeń świadczy np. powszech-
ne wykorzystanie komputerów w szpitalach, w oddziałach inten-
sywnej terapii, gdzie od maszyny, kontrolującej stan zdrowia pa-
cjenta i dozującej lekarstwa, wprost zależy jego życie. Nie mniejsze 
ryzyko może stwarzać awaria komputera sterująca pędzącym bez-
załogowym pociągiem dojazdowym na lotnisku, lecącym samo-
lotem, statkiem kosmicznym czy systemem rakietowym w armii. 
Koszty awarii w instytucjach biurowych są znacznie mniejsze, co 
nie oznacza, iż troska o ograniczenie ryzyka jej wystąpienia jest 
nieopłacalna. Zwraca to uwagę na konieczność wyróżnienia najbar-
dziej awaryjnych elementów systemu komputerowego i usiłowa-
nie zapobiegania ich ewentualnej awarii.

zasilanie. Doświadczenie wskazuje, że podstawowym czyn-
-nikiem decydującym o ciągłości pracy sprzętu jest nieprzerwa-
ne zewnętrzne zasilanie. Stąd, niezbędnym uzupełnieniem każ-
dego zestawu komputera, którego ciągłość pracy jest konieczna, 
musi być zasilacz awaryjny – UPS (Uninterruptible Power Supply 
– w swobodnej interpretacji: urządzenie podtrzymujące sieć). 
Najczęściej budowany jest na bazie akumulatorów. Gromadzona 
w nich energia (UPS jest zawsze połączony do sieci elektrycz-
nej) w przypadku braku zewnętrznego zasilania zamieniana jest 
na stosowne napięcie (w Polsce 230 V, 50 Hz) i przesyłana do 
komputera. 

W chwili zaniku napięcia w publicznej sieci energetycznej UPS 
dostarcza odpowiednią energię do zestawu komputera, zapew-
niając jego ciągłą pracę. Zależnie od polityki właściciela zestawu 
komputerowego UPS zasila np. tylko jednostkę centralną i moni-
tor (urządzenia zewnętrzne mogą nie być zasilane)76. Ograniczony 

76 Dla domowych potrzeb koszt UPS-a zapewniającego dostatecznie długą pra-
cę jednostki centralnej i monitora (do poprawnego wyłączenia komputera), po 
zaniku zasilania, wynosi od 150 zł.
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zasób energii zgromadzony w akumulatorach pozwala tylko na 
zakończenie wszystkich działających w komputerze programów 
i bezpieczne wyłączenie komputera. Bywa, że w instytucjach 
strategicznych UPS-y umożliwiają pracę setek komputerów (np. 
w szpitalu, banku) przez pewien czas. Czas ten jest zawsze większy 
od czasu potrzebnego do uruchomienia agregatu prądotwórczego.

Klastry. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem ograniczenia 
skutków awarii jednostki centralnej jest budowa klastrów. W chwi-
li awarii komputera, jego funkcje przejmuje inna maszyna (pracują-
ca w klastrze z zepsutą) w sposób niezauważalny dla użytkownika. 
Rozwiązanie to jest bardzo drogie i stosowane niemal wyłącznie 
w instytucjach – jako komputer będący serwerem sieciowym. 

Dysk. Ze względu na to, że najczęściej psującym się elemen-
tem komputera jest dysk twardy, podstawowym rozwiązaniem w 
trosce o niezawodność pracy komputera jest stosowanie macierzy 
(por. podrozdział 2.1.2). Dzięki temu awaria pojedynczego dysku 
nie zawiesza pracy komputera. Ryzyko zatrzymania komputera 
z powodu awarii dysku zostaje zmniejszone do prawdopodobień-
stwa jednoczesnego zepsucia się dwóch dysków.
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4. Sieci
Współcześnie powszechne jest funkcjonalne łączenie odległych 
od siebie komputerów w sieci, w ramach mieszkania, firmy, mia-
sta, a także całego globu. Połączone ze sobą dwa komputery, np. 
za pośrednictwem kart sieciowych Ethernetu lub bezprzewodo-
wej technologii Wi-Fi (por. podrozdział 2.1.4), są już siecią. Sieci 
niewielkie, pracujące w jednym budynku, określa się jako sieci 
lokalne – LAN (Local Area Network). W celu wyróżnienia tech-
nologii łączenia ze sobą komputerów – lokalna sieć bezprzewo-
dowa nazywana jest WLAN (Wireless LAN). Pomijając dokładną 
analizę problemu łączności między urządzeniami LAN-u, w celu 
zwrócenia uwagi na rolę serwera i podłączonych w sieci do nie-
go komputerów, wyróżniono dwie książkowe kategorie sieci  
LAN-owskich – sieć terminalową i sieć kliencką77.

Jedną z form zabawy i jednocześnie demonstracji umiejętno-
ści gry w szachy (warcaby lub podobne strategiczne gry planszo-
we) jest symultana lub inaczej – gra symultaniczna. Polega ona 
na grze mistrza jednocześnie z wieloma graczami. Ze względu na 
klasę mistrza, zazwyczaj jest on/ona w stanie tak szybko wyko-
nywać ruchy na wszystkich planszach uczestników meczu, że ża-
den z graczy nie musi czekać na kolejny ruch mistrza. Mistrz jest 
w stanie obsłużyć wszystkich graczy, a nikt z nich praktycznie nie 
odczuwa, że mistrz jest także zajęty innymi graczami. Przykład 

77 G. Holden, Sieci domowe i bezprzewodowe,  NAKOM, Poznań 2009.
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ten ilustruje pracę sieci – serwera (mistrz) i terminali (gracze). 
W tym przypadku serwer (pełniący rolę mistrza) jest tak szybki, 
że jest w stanie wykonać wszystkie zlecone przez sieciowe kom-
putery (graczy) zadania w ten sposób, iż żaden z użytkowników 
komputerów sieciowych nie zauważy, że serwer obsługuje jesz-
cze inne maszyny. Naturalnym wnioskiem jest to, że serwer musi 
być komputerem o dużej mocy obliczeniowej, a sieciowe maszyny  
– terminale mogą być tylko monitorem i klawiaturą. Terminal tyl-
ko pośredniczy w przekazywaniu poleceń do serwera i odbieraniu 
(wyświetlaniu) jego odpowiedzi. W zasadzie nie wykonuje żad-
nych operacji, wszystko dzieje się w serwerze. O takim terminalu 
mówi się – „cienki klient” (por. rysunek 38).

Oznacza to, że terminal jest bardzo tanim urządzeniem – czę-
sto w zupełności wystarczającym do zastosowań biurowych. Poza 
tym jest nadzwyczaj bezpiecznym komputerem, ze względu na brak 
portów, napędów dysków, dyskietek, pracownik nie może wpro-
wadzić wirusa lub wykorzystywać komputera do innych celów niż 
te, które wynikają z obowiązków pracy. Sieć taką – z „mocnym” 
serwerem (bardzo kosztowna maszyna) i „słabymi” terminalami  
– nazwijmy siecią terminalową.

Rysunek 38. Terminal sieciowy klasy „cienki klient”
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Bywa, że w lokalnej sieci terminale są typowymi pecetami (są to 
tzw. thick, fat clients), z kompletnym wyposażeniem (wystarczająco 
szybki procesor, duża pamięć RAM, porty, dyski, dyskietki). Terminale 
takie nazwijmy klientami, a stworzoną w ten sposób sieć – siecią 
kliencką. Łączenie siecią samodzielnych „mocnych” pecetów, mimo 
tego, że nie muszą korzystać z mocy obliczeniowej serwera, ma swoje 
uzasadnienie w innych zaletach sieci, do których zaliczyć można: 

• potrzebę niezależnej pracy na różnym oprogramowaniu w tym 
samym czasie

• niezależną pracę, modyfikację i archiwizację danych
• dostęp do wspólnych zasobów: urządzenia zewnętrzne,  

programy, bazy, internet
• pocztę elektroniczną. 

W znacznej części programy wykorzystywane w firmie są progra-
mami sieciowymi, co oznacza, że wykonywane są na serwerze. 
Zwalnia to użytkowników z dbałości o aktualizację oprogramowa-
nia i zapewnienie miejsca na jego przechowywanie. W sieciowych 
wersjach programów operacja aktualizacji wykonywana jest cen-
tralnie w jednym miejscu – w serwerze. Podobnie jest z danymi, 
które gromadzone są centralnie. Chodzi tu o wszelkie dane zwią-
zane z funkcjonowaniem firmy – od aktualnego spisu telefonów 
pracowników, przez wewnętrzne formularze, do informacji związa-
nych z bieżącą działalnością poszczególnych pracowników. 

Istotne jest, że każdy rodzaj danych (plik, baza) może mieć 
określone różne poziomy dostępu (kwestia posiadanych upraw-
nień, np. w formie hasła – jest to przedmiotem podrozdziału 7.4.4). 
Spełnia to warunek troski o poufność danych – są one dostępne 
tylko ściśle określonemu kręgowi osób. 

Możliwość przechowywania informacji na dysku sieciowym 
znacznie podnosi bezpieczeństwo w ten sposób gromadzonych in-
formacji. Chodzi tu o celowość zapisywania wszelkich ważnych in-
formacji na dysku sieciowym. Eliminuje to ryzyko utraty informacji 
w zepsutym lub źle strzeżonym komputerze pracownika. O bez-
pieczeństwo informacji zapisanych na dysku sieciowym zazwy-
czaj dba zespół administratorów, do których obowiązków należy 
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systematyczne robienie kopii bezpieczeństwa, a dysk ten najczę-
ściej w postaci macierzy jest znacznie bardziej niezawodny od dys-
ku zainstalowanego na pececie pracownika.

Sieć lokalna umożliwia także korzystanie przez wielu użytkowni-
ków z jednego urządzenia – np. wydajnej drukarki (por. podrozdział 
3.2.1). Podnosi to znacznie komfort pracy i jest bardziej ekonomiczne 
np. od instalacji drukarek na każdym biurku. Rozwiązanie takie wiąże 
się z dokonaniem bilansu potrzeb (liczby drukowanych dokumentów) 
z wydajnością drukarki. Zaniedbanie w tym zakresie objawia się iry-
tującą kolejką wydruków – na swój wydruk trzeba czekać zbyt długo. 

Podobnie jak korzystanie ze wspólnych urządzeń sieć 
umożliwia dostęp do internetu, który podłączony jest tyl-
ko w jednym punkcie – w serwerze. Wiąże się to z koniecz-
nością dodatkowych inwestycji, przede wszystkim związanych 
z bezpieczeństwem. Podłączenie do internetu stwarza niebez-
pieczeństwo włamań do sieci teleinformatycznej firmy. Do za-
bezpieczeń służą tak zwane firewalle, o których będzie mowa 
w dalszej części książki. Ponadto w serwerze i we wszystkich 
komputerach sieci muszą być zainstalowane programy antywi-
rusowe (powiemy o tym dalej), antyhakerskie i inne zabezpie-
czające przed odbiorem niechcianych plików (np. spamu). 

Ostatnią z wyróżnionych tu zalet sieci lokalnej jest poczta 
elektroniczna. Zazwyczaj w LAN funkcjonuje ona podobnie jak 
poczta w internecie; wykorzystywane są identyczne narzędzia. 
Podstawową zaletą wewnętrznej poczty jest jej większe bezpie-
czeństwo – zmniejszenie zagrożenia podsłuchu czy manipulowania/ 
/modyfikacji/niszczenia treści poczty. Środowisko sieci lokalnej 
znacznie upraszcza także możliwość zastosowania mechanizmów 
zabezpieczających korespondencję elektroniczną, a w tym – szyfro-
wana i podpisu elektronicznego (podrozdział 7.4.5).

Zastosowanie maszyn w firmach, dużych instytucjach wy-
maga w pierwszej kolejności, stosownie do przewidywane-
go zakresu komputeryzacji, dokonania wyboru odpowiedniej 
kategorii platformy sprzętowej. Przede wszystkim chodzi tu 
o omówione wcześniej serwery. Korporacyjna skala przedsię-
wzięcia wyklucza, by były nimi pecety. 
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Wyliczając zalety funkcjonalne sieci lokalnej, należy zwró-
cić uwagę na usługę sieciową, której użyteczność jest szczegól-
na w ramach większych sieci (o nich dalej). Chodzi tu o zdalną 
pracę na odległym komputerze. Dzięki tej usłudze, praktycz-
nie z każdego miejsca globu (dysponując odpowiednimi upraw-
nieniami) można przejąć kontrolę nad dowolnym komputerem 
podłączonym do Sieci. Innymi słowy, funkcję klawiatury i mo-
nitora domowego/firmowego komputera może pełnić inna kla-
wiatura i inny monitor podłączony do tej samej sieci, np. do 
internetu, w odległym mieście czy na innym kontynencie. Do 
tego celu konieczne jest specjalne oprogramowanie (np. VNC – 
Virtual Network Computing)78.

Sieci lokalne, także większe, łączą ze sobą dużą liczbę kom-
puterów. Pełnią po części podobną rolę, jak sieć torów kolejo-
wych. Tory łączą się na stacjach kolejowych, a tam, w zależności 
od ustawienia zwrotnic, pociągi zmieniają kierunek jazdy, zgodny 
z celem ich przeznaczenia. W sieciach komputerowych rolę owych 
stacji kolejowych, zwrotnic pełnią urządzenia elektroniczne prze-
kierowujące ruch informacji przesyłanych między komputera-
mi i innymi urządzeniami podłączonymi do sieci – tzw. routery. 
Transportowane w ten sposób informacje dzielone są na części 
nazywane pakietami lub ramkami. Każdy pakiet, poza treścią, za-
wiera m.in. adres nadawcy i adres odbiorcy. Przesyłany w sieci 
pakiet trafia do routera, który rozpoznaje odbiorcę pakietu i wy-
syła go w ściśle określonym kierunku, tj. analizuje pakiet, w ra-
zie potrzeby modyfikuje informacje o jego drodze w wewnętrz-
nej sieci, np. adres docelowy (tzw. Network Address Translation 
– NAT), i wysyła pakiet przez odpowiednie przyłącze. W przypad-
ku stwierdzenia błędu w transmisji, dzięki technologii stosowa-
nia pakietów informacji, przesyłany jest ponownie tylko błędnie 
wysłany pakiet, a nie cały transmitowany zbiór informacji. 

Tak precyzyjne kierowanie ruchem wymaga oczywiście wie-
dzy o lokalizacji wszystkich użytkowników sieci i możliwych dróg 
dotarcia do nich (tzw. tabele routowania, routing tables). Może się 
78 Inne programy do zdalnej pracy: Carbon Copy 6.1, LapLink Gold 12, NetOp 
Remte Control 8.0, pcAnywhere 11.5 PL, Timbuktu Pro 8.0.
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okazać, że sieciowy kabel łączący trzecie piętro z parterem jest zer- 
wany. Wówczas router rozpoznaje tę awarię i pakiet jest wysyła-
ny przez piąte piętro, które ma bezpośrednie połączenie z piętrem 
trzecim. Wiedza o możliwych połączeniach jest bardzo złożona, a co 
nie mniej istotne – zmieniająca się w czasie. Blokada połączeń może 
nastąpić nie tylko z powodu awarii, także z przeciążenia – o tym  
router także „wie” (traffic management). Kto mu taką wiedzę prze-
kazuje? Zazwyczaj dzieje się to automatycznie w sposób dynamicz-
ny. Router sam, na bieżąco, uczy się swego otoczenia i śledzi jego 
sprawność, uczy się najlepszej drogi między nadawcami i adresatami 
w sieci. Bywa, że wiedzę tę na stałe przekazuje do routera operator.

Drugim rodzajem urządzeń kierującym ruchem są switche 
(przełączniki). Podstawowa różnica między routerem a switchem to 
brak możliwości automatycznej analizy i modyfikacji przesyłanych 
informacji, tzn. tylko i wyłącznie sterowanie przepływem (flow) in-
formacji do odpowiednich przyłączy, bez względu na to, czy są one 
dostępne, czy nie. Najprostszym i najtańszym, już prawie niespo-
tykanym urządzeniem przekierowującym jest hub (koncentrator), 
na zasadzie elektrycznej replikujący porty. Rozsyła on pakiety do 
wszystkich podłączonych odbiorców. Z powodu ograniczonej prze-
pustowości łączy, ten sposób rozsyłania informacji może szybko za-
śmiecić autostrady informacyjne, powielając treści adresowane do 
jednego odbiorcy do wszystkich odbiorców, którzy je ignorują. 

Istnieją różnej wielkości routery, których wielkość mierzona 
jest funkcjami tego urządzenia oraz ilością ruchu informacyjnego, 
który może ono obsłużyć. Poza kartami sieciowymi montowane 

ROUTeRY, SWITCHe I HUBY
• Hub rozsyła ramki do wszystkich podłączonych odbiorców 
• Switch ma listę adresów odbiorców i przesyła tylko do adresata 

(pełną szybkością)
• Router łączy sieci (LAN-y, WAN-y), pośredniczy w przesyłaniu 

„pakietów” (fragmentów całości). Uczy się na bieżąco najlepszej 
drogi między nadawcami i adresatami, komunikując się protokołem 
ICMP z innymi routerami
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są w routerach switche oraz specjalistyczne narzędzia do automa-
tycznego operowania adresami (NAT, DHCP, DNS) i coraz częściej 
instalowany jest w nich firewall (więcej o firewallach w podroz-
dziale 8.4.2). Powszechnie stosowane routery mają port do więk-
szych Sieci (Wide Area Network – WAN). W przypadku niewielkiej 
sieci domowej router podłączony jest np. do modemu kablowego, 
umożliwiając dostęp do szerokopasmowego internetu (porównaj 
podrozdział 3.2.3). Jest on zintegrowany ze switchem umożliwia-
jącym łatwe stworzenie LAN-u. Umożliwia to wszystkim użyt-
kownikom pecetów w LAN-ie dostęp do internetu i innych zaso-
bów sieci (było o tym wcześniej)79. Routery służą do łączenia sieci 
lokalnych, także większej skali – sieci miejskich i sieci rozległych 
o globalnym zasięgu. 

Niemal wszystkie sieci lokalne podłączone są do innych, roz-
leglejszych sieci publicznych – głównie do internetu. W rezultacie 
powstaje pewne ryzyko zmniejszenia bezpieczeństwa sieci lokal-
nych. Wynika to z aktywności przestępców sieciowych (hakerzy) 
i braku jednoznacznych, ponadnarodowych uregulowań prawnych 
w zakresie aktywności informacyjnej w internecie. 

Często hakerzy, mający stosowne przygotowanie, wynajmo-
wani są do kradzieży firmowych zasobów informacyjnych zgro-
madzonych w sieciach, a także powodowania awarii wskazanych 
systemów komputerowych. Ograniczenie tego typu zagrożeń jest 
przedsięwzięciem niezbędnym w chwili podłączenia LAN-u do 
internetu. Czyni się to zwykle instalując odpowiednie narzędzia 
techniczno-programowe, które podobnie jak strażnik kontrolują 
cały ruch informacyjny między LAN-em a siecią globalną. Owe 
narzędzia nazywane są firewallami. 

Sieci lokalne, a w nich wspomniane routery, firewalle oraz co-
raz doskonalsza łączność cyfrowa stworzyły warunki do tego, by 
małe sieci łączyć w większe, np. miejskie. Sieci takie, nazywane 
MAN-ami (Metropolitan Area Network), tworzone są w postaci 
„autostrad informacyjnych” (światłowodów) oplatających miasto. 

79 Przykładowy miniaturowy router (w postaci karty rozszerzającej), do zastoso-
wań domowych, dysponuje złączami do: WLAN (802.11b) – 11 Mb/s, Fast Ether-
net – 100 Mb/s, FireWire – 400 Mb/s i USB 2.0 – 480Mb/s.
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Nazywane są one Siecią szkieletową lub kręgosłupową (backbo-
ne network), do której mogą dołączyć się dowolni użytkownicy. 
Najczęściej są nimi uczelnie, szkoły, urzędy. W Polsce jest kilkadzie-
siąt MAN-ów, np. są to: Warszawa – Warszawska Sieć ATMAN, 
Poznań – Miejska Sieć Komputerowa POzMAN, Radom – Miejska 
Sieć Komputerowa RAMAN. Sieci takie umożliwiają dostęp do in-
ternetu, swobodną wymianę zasobów i usług w ramach miasta. 

Sztandarowym przykładem sieci kręgosłupowej w Polsce jest 
PIONIeR80. Pod koniec 2010 roku sieć ta obejmowała 5854 km 
światłowodów. Zgodnie z założeniem owe włókna przechodzą  
w odległości do 3 km od miejscowości i uczelni korzystających z po-
tencjału PIONIER-a. Sieć ta jest nadzwyczaj szybka (2 x 10 Gb/s)  
– stanowiła przykład dla wielu innych rozwiązań w Europie 
i USA. PIONIER ułatwia współpracę setek instytucji kultury 
i nauki (m.in. biblioteki cyfrowe, telewizja internetowa, edukacja 
– Interkl@sa, telemedycyna, administracja). Sieć ta została do-
łączona do GÉANT-a – głównej europejskiej sieci komputerowej 
przeznaczonej dla badań i edukacji. W ramach PIONIER-a reali-
zowany jest m.in. projekt PLATON (PLATforma Obsługi Nauki) 
wspomagający rozbudowę e-infrastruktury w Polsce dla potrzeb 
krajowej gospodarki – głównie prac naukowo-edukacyjnych. 
Widoczne jest to w planowanych obszarach aplikacyjnych: e-
-zdrowie, e-edukacja, e-włączenie, e-administracja, e-energia, in-
teligentne miasta, inteligentny transport.

Ostatnim poziomem agregacji sieci jest sieć rozległa (Wide 
Area Network, WAN), łączy ona wszystkie mniejsze sieci w ra-
mach państw, kontynentów i całego świata. Najbardziej znaną 
siecią tej klasy jest internet81.

80 J. Węglarz, M. Stroiński, Rozwój polskiej e-infrastruktury jako czynnik decy-
dujący o pozycji polskich informatyków w międzynarodowym podziale pracy, 
[w:] Wczoraj, dziś i jutro polskiej informatyki, pod red. R. Tadeusiewicza, PTI, 
Warszawa 2011, s. 73–95.
81 Przedmiotowi temu poświęcona jest książka: W. Gogołek, op. cit.
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5. Oprogramowanie
Drugą, wyróżnioną tutaj poza sprzętem informatycznym (hard- 
ware), część informatyki stanowi oprogramowanie lub inaczej 
– software. Komputery bez oprogramowania są jedynie bezu-
żytecznymi pudłami, co najwyżej mogącymi służyć jako balast 
lub przycisk do papieru. Dopiero oprogramowanie „ożywia” ma-
szyny, czyni je użytecznymi. Czym jest owo oprogramowanie? 
Na ile wiedza o nim jest przydatna przeciętnemu użytkowniko-
wi informatyki? Odpowiedzi na te pytania stanowią podstawę 
wiedzy o istocie programowania i funkcjonalności programów 
(nie umiejętności programowania!) Przykładem tego były zasy-
gnalizowane wcześniej niektóre aspekty komputerowej obróbki 
tekstów, obrazów i dźwięku (por. rozdział 1). Owa podstawa po-
winna ułatwić samodzielną dalszą naukę korzystania z bogac-
twa istniejących programowych zasobów informatyki. Jest tak-
że niezbędna do precyzowania wymagań co do funkcji, jakie ma 
spełniać komputer w firmie i w domu oraz zdania sobie sprawy, 
czego można od niego jeszcze wymagać, a czego się obawiać. 

Program tworzą ściśle uporządkowane polecenia (tak zwane 
rozkazy, instrukcje komputerowe). Są one realizowane w zaplanowa-
nej kolejności. Polecenia wymuszają wykonywanie przez komputer 
i podłączone do niego urządzenia wcześniej przewidzianych operacji. 
Zadanie to – formułowanie oczekiwań wobec pracy programu, jaki 
program ma realizować funkcje – spoczywa na zleceniodawcy, użyt-
kowniku komputera i później na programiście, który odpowiednio 
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sformułowane oczekiwania (zazwyczaj w postaci tak zwanego algo-
rytmu) opisuje stosownym językiem programowania82. 

Ze względu na różne funkcje, zakresy zastosowań, wyróż-
niono trzy kategorie oprogramowania: własne, systemowe oraz 
standardowe i korporacyjne. Poznanie idei i procedury tworzenia 
własnych programów wydaje się być dobrą podstawą prezentacji 
gotowych narzędzi programowych, nazywanych aplikacjami, sys-
temami składającymi się na wspomniane oprogramowanie syste-
mowe, standardowe i korporacyjne.

5.1. Oprogramowanie własne
Funkcjonujące już dzisiaj programy są dziełem geniuszu ludzkiego, 
ich poznanie (istota, funkcje, przydatność do wspomagania kon-
kretnych zadań, nie budowa!) jest nie lada wyzwaniem. Zwróćmy 
zatem uwagę na podstawy wiedzy o programowaniu – szczegóły 
dotyczące gotowych programów i umiejętności programowania 
dostępne są w dziesiątkach specjalistycznych podręczników83. 

W procesie budowy nowego programu pierwszym etapem 
jest sprecyzowanie oczekiwań tego, co program powinien wyko-
nywać – jego podstawowych funkcji. Etap ten ma fundamental-
ne znaczenie w powodzeniu każdego przedsięwzięcia związane-
go z komputeryzacją. Pozostawienie informatykom nadmiernej 
swobody w samodzielnym precyzowaniu wymagań dla tworzo-
nego oprogramowania niesie ze sobą ogromne ryzyko braku lub 
błędnego wykonywania oczekiwanych funkcji pisanego progra-
mu, niekontrolowanego wzrostu kosztów funkcjonowania firmy 

82 Więcej o algorytmach w: T.H. Carmen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wpro-
wadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 2001; D. Harel, Rzecz o istocie infor-
matyki – algorytmika, WNT, Warszawa 2000; N. Wirth, Algorytmy + struktury 
danych = programy, WNT, Warszawa 2004; M.M. Sysło, Algorytmy, WSiP, 
Warszawa 2002; A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Algorytmy i struktury 
danych, Helion, Gliwice 2003.
83 S.S. Skiena, M.A. Revilla, Wyzwania programistyczne, WSiP, Warszawa 2004.
N. Wirth, op.cit.; K. Jakubczyk, Turbo Pascal i Borland C++. Przykłady, Helion, Gliwi-
ce 2006; K. Kingsley-Hughes, Programowanie. Od podstaw, Gliwice Helion, 2005. 
P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, wyd. 4,  
Helion, Gliwice 2009. 



INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW  161

korzystającej z programu, którego funkcje nie były dostatecznie 
poprawnie sprecyzowane przez zleceniodawcę.

 Duża część operacji, które może wykonywać maszyna, została 
już oprogramowana. Programy te są dostępne – często wystarczy je 
odszukać i ewentualnie dostosować do indywidualnych oczekiwań 
zleceniodawcy. Jest to, po opracowaniu koncepcji nowego progra-
mu, drugi etap procesu budowy programu. Najczęściej takie po-
dejście pozwala na zaoszczędzenie wielu nakładów – począwszy 
od finansowych, przez czas poświęcony temu przedsięwzięciu, do 
emocji związanych z usuwaniem błędów w nowo napisanych pro-
gramach i w ich dokumentacji.

Usiłując opisać istotę funkcjonowania programu, wróćmy do 
przykładu kalkulatora (por. podrozdział 2.1.1). Aby można było 
wykonać jakąkolwiek operację, wcześniej muszą być do niego 
wprowadzone dane (np. dodawane liczby) i operacje (tu znak plus 
i symbol równości). Owe operacje są poleceniami (rozkazami), 
które ma wykonać procesor. Jak już zostało wcześniej zasygnali-
zowane, owe operacje, w celu wykorzystania pełnej mocy bardzo 
szybkiego procesora, zapisane są w nie mniej szybkiej pamięci 
RAM. Tandem procesora z pamięcią tworzy już najprostszy kom-
puter. Układanie w odpowiedniej kolejności poleceń (rozkazów), 
które ma wykonać procesor, można nazwać programowaniem. 

 Przykład kalkulatora wskazuje, iż przed rozpoczęciem progra-
mowania – układania odpowiedniego zestawu poleceń przewi-
dzianych do wykonania przez maszynę – konieczne jest wcześniej-
sze precyzyjne określenie, co należy wykonać, krok po kroku. Tak 
jak w programie pralki najpierw przewidziano pobranie wody, do-
piero potem obracanie bębnem, tak w programie komputerowym 
należy przewidzieć krok pierwszy – np. pobranie danych, krok 
drugi – ich dodanie i krok trzeci – wyświetlenie wyniku dodawa-
nia. Wiedza ta zwraca uwagę na bardzo ważną zasadę – w pro-
gramowaniu należy przewidzieć każdą operację! W praktyce ten 
etap pisania programu – spisanie przewidzianych do wykonania 
operacji – nazywany jest tworzeniem algorytmu, czasami nazy-
wanego schematem blokowym. Jest to trzeci etap procesu budo-
wania programu. Algorytm jest zatem precyzyjnym przepisem 
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wskazującym, co należy wykonać, by osiągnąć zamierzony cel. 
Jego pisaniem może zająć się informatyk, ale tylko pod dyktando 
zleceniodawcy programu, użytkownika (najlepiej, by był on świa-
dom wagi tej współpracy). 

Bjarne Stroustrup, twórca najpopularniejszego języka progra-
mowania C++ (będzie o tym nieco dalej), stwierdził, że: „Nasza tech-
nologiczna cywilizacja zależy od oprogramowania”. Jednak zbyt 
wiele programów, głównie w wyniku niedostatecznej współpra-
cy zleceniodawcy z programistą i nie zawsze odpowiednio kompe-
tentnego wykonawcy, to produkty złe, funkcjonujące niepoprawnie 
i niespełniające pokładanego w nich zaufania. Stanowi to przyczy-
nę nie tylko frustracji użytkowników, ale dużych strat. Straty wyni-
kłe z błędów w oprogramowaniu w 2002 r. szacowane były na 60 
mld USD (inne przykłady strat w pierwszej ramce rozdziału 7), a co 
czwarty program był odrzucany przed jego wdrożeniem. 

Zazwyczaj programiści, głównie współpracujący z maszynami, 
a nie z ludźmi, nie wiedzą, czego dokładnie użytkownicy kompute-
rów oczekują. Ponadto współczesne narzędzia programistyczne nie 
umożliwiają pełnego wykorzystania mocy maszyn. Programowanie 
okazuje się wąskim gardłem technologii informacyjnych. Przewiduje 
się, że ułomności te zlikwiduje tak zwane intencyjne programowa-
nie (intentional programming), w którym programista będzie ko-
munikował się z maszyną w tak niewielkim stopniu, jak jest to tyl-
ko możliwe. Dzięki temu będzie mógł bardziej skoncentrować się 
na gromadzeniu i rozpoznawaniu intencji użytkownika komputera. 
Intencyjne programowanie ma trzy wyzwania: 

• osoby projektujące program nie są osobami, które rozumieją 
sposób komputerowej realizacji poszczególnych etapów auto-
matyzowanego zadania

• projekt musi być łatwo i bezpośrednio modyfikowalny (prost-
szy od modyfikacji zapisu w języku programowania)

• nie ludzie, a komputery tworzą ostateczną wersję oprogramowania.

Przyjęto, że algorytmy pisane są w postaci bloków o określonych 
kształtach, które oznaczają standardowe kroki, operacje składające 
się na cały algorytm.
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Rysunek 39. Przykłady niektórych funkcyjnych bloków w algorytmie

Oczywiście istnieje problem ogólności precyzowania wyma-
gań wobec tworzonego programu. Podobnie jak w przypadku sa-
mochodu wystarczy powiedzieć, że silnik ma mieć moc 120 KM, 
a nie wgłębiać się w tajniki jego konstrukcji, tak w omawianym 
przypadku wystarczy, że zleceniodawca powie, iż dane wpro-
wadzane do komputera mają być automatycznie sortowane 
i sprawdzane pod względem formalnym. Oczekiwanie to zwraca 
uwagę na bardzo ważny element tworzenia algorytmu – wpro-
wadzanie danych. 

Pomijając sposób wprowadzania danych (będzie o tym 
później), warto zwrócić uwagę, iż podczas przekazywania in-
formacji do komputera istnieje wiele sposobów automatyczne-
go sprawdzania poprawności wprowadzanych danych. Może 
to być czysto formalna kontrola, np. sprawdzanie, czy we 
wprowadzanym nazwisku nie ma cyfry (to się nie może zda-
rzyć!). Dzięki temu prostemu zabiegowi można uniknąć wie-
lu przypadkowych błędów już w fazie wprowadzania danych. 
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Podobnie można automatycznie wyróżniać innego rodzaju błę-
dy, np. sprawdzając, czy wprowadzana jest poprawnie data (30 
lutego), godzina (24:15), wiek osoby (222) itp. Często tylko zle-
ceniodawca wie, jakie inne automatyczne kontrole mogą być 
realizowane – stąd konieczna jego wiedza o potrzebie sformu-
łowania m.in. tego typu wymagań. Na przykład w redakcji są 
to limity dotyczące wierszówek, minut nagrań itp. – o ich gra-
nicznych wartościach (np. rozliczeniowa strona maszynopisu 
nie może zawierać więcej niż 1800 znaków) wie zleceniodawca 
programu, a nie programista wykonujący oprogramowanie.

Po przygotowaniu szczegółowego algorytmu – przepisu, 
precyzyjnie opisanych operacji, które komputer powinien wy-
konać – inicjatywa programowania przekazywana zostaje pro-
gramiście. Rozpoczyna się czwarty etap budowania programu. 
Rola programisty polega na opisywaniu owego algorytmu języ-
kiem komputerowym. Zazwyczaj opisu tego dokonuje w języ-
ku wysokopoziomowym. Pomijając zawiłości klasyfikacji tych 
języków (imperatywne, obiektowe), przyjmijmy, iż ów język 
jest zbiorem poleceń/instrukcji, które po odpowiednim prze-
tworzeniu (bardzo ważne! zostanie omówione później), sterują 
pracą komputera. Kolejnym założeniem (prawdziwym) jest to, 
iż języki te są zbliżone do języka naturalnego i potrafią się nimi 
posługiwać wszyscy (odpowiednio wykształceni) informatycy 
na świecie. Języki te są ponadnarodowe – zrozumiałe wszędzie. 
Najczęściej stosowane są m.in.: C i C++, java. Dużą popularność 
zdobywa także platforma programistyczna .NET (Microsoft). 
W szkołach i uczelniach można jeszcze spotkać język programo-
wania Pascal.

Innymi słowy, praca programisty polega na tłumaczeniu za-
pisów algorytmu na zapis w wysokopoziomowym języku kom-
puterowym. W rezultacie tej pracy powstaje program w języ-
ku źródłowym/kod źródłowy (program źródłowy) – jest to 
zwieńczenie czwartego etapu budowy programu. Program ten ma 
nadzwyczaj istotną cechę – może być przeczytany lub zmienio-
ny przez każdego, kto zna język programowania, w którym ów 
program został napisany. Piątym, najmniej pracochłonnym, ale 
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nadzwyczaj brzemiennym w skutki, jest etap piąty – zamiana/
tłumaczenie programu źródłowego na język maszynowy, na po-
stać „wykonywalną”. Operacja ta realizowana jest automatycznie 
przez programy nazywane kompilatorami.

Ponadpółwieczne doświadczenia w programowaniu kom-
puterów zwróciły uwagę profesjonalistów z tej branży, że nie-
które fragmenty zupełnie różnych (w zastosowaniach) pro-
gramów nie różnią się. Pierwszym etapem wykorzystania tej 
prawidłowości stało się tworzenie bibliotek: fragmentów pro-
gramów (kodów), które w połączeniu z tworzonym programem 
stają się jego integralną częścią. Przykładem tego są biblioteki 
obsługi formatu plików multimedialnych – graficznych: .png, 
.jpg, .gif i muzycznych: .mp3, windows media itp. W tworzonym 
programie znajdują się odwołania do gotowych procedur (frag-
mentów) zawartych w bibliotece.

Ewolucją takiego podejścia jest programowanie obiektowe. 
Program nie składa się z ciągu zmiennych, struktur danych, wy-
rażeń i funkcji, jak ma to miejsce w programowaniu tradycyjnym 
– strukturalnym, lecz z tak zwanych obiektów, klas oraz kompo-
nentów84. Zadanie programisty jest ułatwione w ten sposób, że 
nie musi już zajmować się pieczołowitym definiowaniem zacho-
wania programu w każdym przypadku, ale odwołuje się do goto-
wych komponentów – dowolnie je łącząc jak klocki lego, mody-
fikując tylko właściwości ich klas potrzebnych do prawidłowego 
działania programu. Także obsługa błędów i „szczególnych przy-
padków” jest bardzo ułatwiona, ponieważ klasy zachowują się 
tylko w sposób przewidywalny.

Procesor komputera nie jest w stanie wykonać żadnego zapi-
su (polecenia, bloku) zapisanego w programie źródłowym. Zapisy 
te są zbyt ogólne. Procesor może wykonać tylko określoną licz-
bę bardzo prostych rozkazów (w zależności od procesorów, np. 
w procesorach firmy Intel – ponad sto); zbiór tych rozkazów na-
zywa się językiem maszynowym (czasami językiem wewnętrz-
nym). Bywa, że aby wykonać tylko jedno polecenie opisywane 
84  Klasa jest najprostszym elementem składającym się z obiektów. Z pomocą 
klas budowane są kompleksowe komponenty.
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instrukcją z programu źródłowego, należy wykonać dziesiątki 
rozkazów w języku wewnętrznym – zrozumiałych przez procesor. 

Wytłumaczyć to można przykładem polecenia: „Podaj książ-
kę z biurka”. Realizacja tego polecenia składa się z czynności: roz-
poznaj położenie książki, wyciągnij rękę w odpowiednim kierun-
ku, uchwyć książkę itd. Te czynności składają się z jeszcze bardziej 
szczegółowych – opisują one komendy (wydawane przez mózg) 
dotyczące kolejnych faz ruchów głowy i oczu, wymuszają, impul-
sami nerwowymi, stosowne do tej operacji skurcze wielu mięśni 
ręki, dłoni i dużej części tułowia. Precyzyjne opisanie tych drob-
nych czynności ilustruje proces istoty zamiany polecenia w języku 
wysokopoziomowym (podaj książkę) na dziesiątki rozkazów w ję-
zyku maszynowym (m.in. impulsy sterujące mięśniami dłoni). 

Warto zwrócić uwagę, że programy mogą być pisane za pomo-
cą każdego z wymienionych stylów – językiem wysokopoziomo-
wym, programowaniem obiektowym, także (na najniższym, naj-
bardziej inżynierskim poziomie) korzystając z języka maszynowego. 
Doświadczenia wskazują, iż wraz ze wzrostem poziomu programo-
wania, programy stają się mniej efektywne (wykonują to samo, 
ale znacznie mniej sprawnie). Stąd w skutecznym programowaniu 
ważny jest dobór właściwego stylu do skali wykonywanej pracy. 
Programy bezpośrednio napisane w języku maszynowym zazwy-
czaj są niewielkie, efektywne, ale ich zbudowanie jest bardzo pra-
cochłonne. Programowanie obiektowe wykorzystywane jest głów-
nie w budowie dużych programów, których pisanie przez człowieka 
w języku maszynowym jest praktycznie niemożliwe.

Pełna analiza powyższego zagadnienia wydaje się przekra-
czać zapowiadaną wcześniej wysokość progu podstaw wiedzy 
o programowaniu. Podkreślenie tej kwestii miało na celu zwróce-
nie uwagi na przepaść, jaka jest między programem źródłowym 
i programem w języku maszynowym (w postaci wykonywalnej). 
Program źródłowy potrafią tworzyć i modyfikować tysiące spe-
cjalistów, program w języku maszynowym – zapewne tyle samo 
osób. Jest jednak zasadnicza różnica w pracy nad programem źró-
dłowym i programem w formie języka maszynowego. Dysponując 
tylko programem w języku maszynowym – często są to miliony 
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rozkazów sterujących wykonaniem nadzwyczaj drobnych operacji 
– nie sposób odczytać, jakie funkcje użytkowe wykonuje ten pro-
gram. Najpierw należałoby dokonać „streszczenia” tego programu, 
powrócić do postaci źródłowej. Oczywiście zadanie to jest możliwe 
do wykonania, jednak dużo kosztowniejsze od napisania nowego 
programu od początku. Jaskrawym przykładem tego problemu jest 
nierealne zadanie sprawdzenia wszystkich funkcji, które wykonuje 
Windows w naszym komputerze. Użytkownik dysponuje wyłącz-
nie zapisem w języku maszynowym tego programu.

Zmierzając do puenty tego dosyć złożonego wywodu, załóż-
my, że firma Armif zleciła wykonanie programu księgowego fir-
mie Eimrif. Precyzyjnie zrealizowano wymienione pięć etapów 
pisania programu i działający program Margorp w postaci wy-
konywalnej (w języku maszynowym) przekazano zleceniodawcy 
– Armifowi. Po pewnym czasie nastąpiły zmiany w administra-
cji państwowej, a w konsekwencji zmiany w regulacjach finanso-
wych. Wymagało to modyfikacji programu księgowego Margorp. 
Za wprowadzenie owych modyfikacji do programu firma Eimrif 
żąda 80% wcześniej zapłaconej ceny za cały program Margorp, 
mimo że naniesienie owych poprawek wymaga tylko kilku godzin 
pracy. Nadzwyczajność tej sytuacji wskazuje naturalną reakcję fir-
my Armif zwrócenia się do innej firmy, by ową poprawkę wpro-
wadziła. Nikt takiego zadania się nie podejmie, jeśli nie będzie 
miał dostępu do źródeł – do programu źródłowego.

Wywód ten miał na celu uwypuklenie roli dostępności do pro-
gramu źródłowego, bez którego nie tylko nie można wprowadzić 
zmian do programu, także nie można prześledzić, jakie funkcje wy-
konuje rzeczywiście ów program. Zleceniodawca jest skazany na peł-
ne zaufanie do producenta programu. Wniosek wydaje się oczywi-
sty – każdy nowo napisany program powinien być dostarczany do 
zleceniodawcy zawsze z programem źródłowym. Idea ta, która wy-
daje się, że powinna obowiązywać w praktyce, nazywa się Open- 
-source – udostępnianie źródeł. W zastosowaniach indywidualnych 
zasada ta jest zwykle realizowana w ten sposób, iż wykonawca de-
ponuje program w języku źródłowym w zaufanym dla obu stron 
miejscu i w przypadku sytuacji nadzwyczajnej: firma wykonawcy 
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przestała istnieć, zachodzi podejrzenie szkodliwego działania wyko-
nanego programu, zażądano zbyt wysokiej ceny za zleconą mody-
fikację programu – źródła mogą być udostępnione zleceniodawcy.

Odnosząc problematykę do bardziej ogólnej sytuacji, jaką jest 
korzystanie przez większość użytkowników komputerów z progra-
mów, warto zwrócić uwagę, iż tylko dla małej części programów 
zainstalowanych na komputerach są dostępne źródła. Oznacza to, 
że programy te bez żadnych przeszkód, poza jakąkolwiek kontrolą 
mogą wykonywać niedozwolone operacje na komputerach użyt-
kowników. Wskazuje to także na ewentualne konsekwencje bez-
troskiego instalowania darmowych programów na komputerach. 
Programy tego typu, w zdecydowanej większości, poza przydatny-
mi dla użytkownika funkcjami, zawierają niekontrolowane wstaw-
ki, np. śledzące niektóre zasoby komputera ofiary. Obroną przed 
tego typu zagrożeniami są wspomniane programy „opensourcowe” 
(„otwarte źródła”), które umożliwiają nie tylko śledzenie tego, co 
w nich jest wpisane, ale także ich uzupełnianie. Widocznym tego 
przykładem są liczby wersji językowych oprogramowania komer-
cyjnego, na przykład systemów Windows i projektów open-source. 
Podczas gdy produkt Microsoftu udostępniany jest w ok. 30 wer-
sjach językowych, możliwość współtworzenia programów ułatwi-
ła powstanie ok. 50 wersji językowych Linuxa – i ta liczba wciąż 
rośnie85. 

 Immanentną składową procesu tworzenia programów jest 
etap szósty – proces przygotowania i odbioru dokumentacji. Chodzi 
tu o kilka rodzajów dokumentacji – głównie przeznaczonej dla 
administratora, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego 
i użytkownika. Zazwyczaj do oprogramowania open-source nie jest 
tworzona stosowna dokumentacja lub jest tworzona/uaktualniana 

85  Przykłady organizacji i projektów opensourcowych: 
• Free Software Foundation: potężny zbiór aplikacji, kompilatorów, bibliotek itp.
• Apache Foundation: np. httpd (serwer WWW), tomcat (serwer JSP)
• Mozilla Foundation: np. Firefox (przeglądarka W W W), Thunderbird 

(klient pocztowy)
• OpenOffice.org: pakiet aplikacji biurowych
• PHP (język budowy stron i aplikacji WWW)
• MySQL, Postgresql, mSQL (serwery baz danych)
• Inne programy, np. eMule, GIMP, WinE.



INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW  169

ze znacznym opóźnieniem przez, często anonimowych, twórców. 
Ostatni – etap siódmy (bywa zamieniany kolejnością z szóstym) 
obejmuje wszelkie procedury związane z testowaniem progra-
mu, usuwaniem ewentualnych usterek (w oprogramowaniu  
open-source często ten etap jest łączony już z czwartym i piątym)86.

5.2. Oprogramowanie systemowe
Komputer jest bezużytecznym sprzętem, dopóki nie zostanie na 
nim uruchomione stosowne oprogramowanie. Pierwsze kompu-
tery wykonywały tylko ściśle określone funkcje, zgodnie z wpro-
wadzonym do nich programem. Komputer mógł wydrukować 
zawartość pamięci tylko wówczas, gdy został wprowadzony 
i uruchomiony program do drukowania. Maszyna mogła odczy-
tywać znaki z klawiatury monitora i wypisywać je (jako potwier-
dzenie) na rolce papieru tylko wówczas, gdy został wprowadzony 
stosowny program. Każda najdrobniejsza funkcja użytkowa kom-
putera wymagała wcześniejszego wprowadzenia odpowiedniego 
oprogramowania. 

Ten wątek historyczny wskazuje na celowość połączenia czę-
sto wykonywanych funkcji pomocniczych, uniwersalnych (wy-
konywanych przez wszystkich, bez względu na profesję, użyt-
kowników komputera). Uczyniono to – powstały tak zwane 
egzekutory, programy łączące w sobie wszystkie często powta-
rzane funkcje, protoplaści współczesnych systemów operacyj-
nych (SO, w jęz. ang.  OS) klasy Windows czy Linux i Solaris. 
Istnieją dziesiątki różnych systemów operacyjnych, do tych sa-
mych i różnych typów komputerów. W pecetach najczęściej in-
stalowany jest system operacyjny Windows i Linux87. 

86  Wiele projektów udostępnia systemy CVS (Concurrent Version System) i 
SVN (SubVersioN), dla ułatwiania modyfikacji źródeł programów przez wiele 
niezależnych osób. Udostępniane są także tzw. bugzille – systemy raportowa-
nia i identyfikacji błędów.
87 Więcej nt. systemów operacyjnych: D. Mendrala, M. Szeliga, ABC syste-
mu Windows 7 PL. eBook. PDF, Helion, Gliwice 2011. B. Danowski, Windows 
XP. Naprawa i optymalizacja. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2007. F.A. 
Unsworth, Acces 2007 PL . Seria praktyk, Helion, Gliwice 2009. R. Sokół, ABC 
Linux, wyd. 2, Helion, Gliwice 2010. 
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Tabela 8. Statystyka (stat4you) najczęściej używanych systemów 
operacyjnych odwiedzających stronę www.gogolek.com [maj 2011]

Lp. Wartość Liczba %

1. Windows XP (NT 5.1) 144695 61,95

2. Windows 98 32793 14,04

3. Windows Vista (NT 6.0) 15808 6,77

4. Windows 2000 (NT 5.0) 11538 4,94

5. Windows NT 3.5X/4.0 5958 2,55

6. Windows 7 (NT 6.1) 5638 2,41

7. Windows ME (9 x 4.90) 4743 2,03

8. Windows 95 4042 1,73

9. Linux 3033 1,30

10. Mac OSX 2354 1,01

Oprogramowanie systemowe (SO) zawiera zespół współpra-
cujących ze sobą programów zapewniających:

• przyjazną współpracę z komputerem (łatwe korzystanie z jego 
potencjału)

• optymalne wykorzystanie możliwości sprzętu
• wielozadaniowość i wielodostępność.

Przyjazna/spolegliwa współpraca z komputerem obejmuje wcze-
śniej wspomniane wykonywanie operacji uniwersalnych, takich 
jak np. wyświetlanie nazw katalogów i plików, kopiowanie, ka-
sowanie, formatowanie, tworzenie katalogów oraz łatwość wyko-
nywania tych funkcji. Można to określić jako pewną formę spo-
legliwości systemu. Dawniej wprowadzanie poleceń odbywało 
się za pośrednictwem wciskania klawiszy na pulpicie maszyny 
(nie na klawiaturze!). Wykluczało to jakąkolwiek tolerancję dla 
błędów operatora. Naciśnięcie złego klawisza powodowało nie-
kontrolowane zachowania maszyny lub jej unieruchomienie. Parę 
lat później CP/M (Control Program/Monitor lub Control Program/
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Microcomputer), a potem wszechobecny DOS (Disk Operating 
System), jako pierwsze systemy operacyjne (przed Windowsami) 
przyjmowały polecenia w postaci komend pisanych na klawia-
turze. Był to zauważalny postęp w prostocie obsługi kompute-
ra, jednak jakakolwiek pomyłka znaku we wprowadzanym pole-
ceniu wymagała kłopotliwego poprawiania jego treści. Praca na 
komputerze wymagała znacznie większych kompetencji użytkow-
nika, niż obecnie. 

Przełomem było wprowadzenie do systemów operacyjnych 
(także do innych programów) tak zwanego interfejsu graficznego – 
GUI (Graphical User Interface), często nazywanego środowiskiem 
graficznym. Dużą rolę zaczęła pełnić wówczas myszka kompute-
rowa jako łatwy w użyciu pośrednik we wprowadzaniu poleceń 
do komputera. Sprawdzają się one, w dużej części, do wskazywa-
nia kursorem, przemieszczanym przez myszkę, symboli poleceń – 
najczęściej w postaci ikon. Uczyniło to pracę z maszyną znacznie 
łatwiejszą, bardziej przyjazną. Rozpoczęło epokę życzliwego inter-
fejsu graficznego użytkownika, który podobnie jak interfejs sprzę-
towy – łączący urządzenia z komputerem – łączy maszynę z czło-
wiekiem. Spełniły się oczekiwania użytkowników komputerów, 
większość osób jest bowiem „analogowa” – przerażona technolo-
gią, poczuciem bezsilności i swojej niewiedzy w odbiorze informacji 
w postaci cyfr, znaków. Zasada spolegliwości systemów operacyj-
nych jest niezmiennie kontynuowana. Widoczne jest to wyraźnie 
w najnowszym produkcie firmy Microsoft – systemie operacyjnym 
Windows 7. Ma on wyróżniający się funkcjami (łatwość wykony-
wania operacji) i formą interfejs o nazwie Aero. 

Kolejne zadanie współczesnego systemu operacyjnego to opty-
malne wykorzystanie możliwości sprzętu. Chodzi tu o podzespoły 
maszyny (procesor, RAM, dyski), a także zarządzanie pracą z urzą-
dzeniami zewnętrznymi. Wszystkie związane z tym operacje nad-
zoruje i wykonuje system operacyjny. Często wzbogacany jest on 
stosownymi sterownikami urządzeń – tak zwanymi driverami – 
oprogramowaniem uzupełniającym funkcje systemu operacyjnego 
w zakresie współpracy, głównie z urządzeniami zewnętrznymi. W ją-
drze (kernel – podstawowym elemencie systemu) zaprogramowane 
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są najbardziej podstawowe formy komunikowania z zasobami kom-
putera. Wszystkie specyficzne metody komunikacji z urządzeniami 
programowane są w możliwych do wymiany sterownikach – a te 
mogą być, w razie potrzeby, ładowane i wyładowywane z systemu 
(przy starcie lub w czasie działania systemu). 

Systemy operacyjne sprawiają wrażenie, iż komputer wy-
konuje kilka programów jednocześnie. Zdolność tę nazywa się 
wielozadaniowością lub wieloprogramowością (multitasking). 
W rzeczywistości jest podobnie jak w omówionej wcześniej sieci 
terminalowej (por. rozdział 4). Czas pracy procesora dzielony jest 
na realizację kilku zadań/procesów. Na przykład podczas ścią-
gania z internetu dużego zbioru można jednocześnie korzystać 
z edytora tekstu i słuchać radia internetowego. 

Mimo iż w systemach Windows wielozadaniowość została wpro-
wadzona dopiero w wersji 95 (1995 rok), nie jest to nowa technolo-
gia – stosowano ją już kilkadziesiąt lat temu w komputerach ODRA 
i (ponad dwadzieścia lat temu) w pierwszych mikrokomputerach 
Amiga i Apple Macintosh. Wieloprogramowość nie wymaga więc 
znacznej mocy obliczeniowej, jest ona związana m.in. z małą szyb-
kością urządzeń zewnętrznych. W czasie, gdy jeden program oczeku-
je na zakończenie zadania wykorzystującego urządzenie zewnętrz-
ne (np. drukarkę), inny program może wtedy wykorzystać procesor 
maszyny do innego celu (resource sharing – współdzielenie zasobów 
– termin ten już pojawił się przy omawianiu wirtualizacji). Dzięki 
temu komputer może równolegle (teoretycznie) obsługiwać wiele 
wolnych urządzeń (także terminali innych użytkowników) – mamy 
wówczas do czynienia z tak zwaną wielodostępnością. 

Aktualnie realizowane przez procesor (pod dyktando syste-
mu operacyjnego) programy (dokładniej – procesy, termin ten 
podkreśla, iż mowa jest o aktualnie uruchomionych programach) 
mają tak zwane priorytety88. Decydują one o kolejności i przy-

88 W Windowsach listę procesów i angażowaną przez nie część mocy procesora 
(CPU) można podejrzeć, naciskając jednocześnie trzy klawisze (Ctrl, Alt i Del). Klika-
jąc prawym przyciskiem myszki na wybrany proces, można zmienić jego priorytet. 
Podczas typowej pracy z komputerem najwięcej „angażuje” mocy proces bezczynno-
ści (ok. 98%), w Linuksie jak i innych systemach UNIX-owych aktywność procesów 
można przeglądać za pomocą komendy top, a zmieniać priorytety za pomocą nice.
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dzielonym czasie wykonywania procesów. Bywa, iż proces o naj-
wyższym priorytecie może zablokować pracę maszyny, przejmu-
jąc całą moc komputera. Jeśli jest to wynikiem błędu – przejęcie 
przez proces całej mocy procesora – mówi się, że komputer „za-
pętlił się”, wykonuje sobie tylko „wiadome” operacje, czyniąc 
maszynę bezużyteczną. Często w takim przypadku jedynym roz-
wiązaniem (jeśli nie uda się zatrzymać zapętlonego procesu) po-
zostaje wyłączenie i włączenie komputera.

Kończąc prezentację systemów operacyjnych, warto przypo-
mnieć (porównaj Tabela 8), że po Windowsie najbardziej popu-
larnym systemem operacyjnym instalowanym na pecetach jest 
Linux (a oczekiwany jest wzrost zainteresowania innymi syste-
mami, jak Solaris czy MacOS dla procesorów Intela). Jest to sie-
ciowy, darmowy system operacyjny, wzorowany na systemach 
unixowych (najstarsze systemy wielozadaniowe i wielodostęp-
ne), obsługuje wielozadaniowość i prawie wszystkie urządzenia 
zewnętrzne. Jedną z wad Linuxa jest mała liczba programów, 
a w szczególności gier działających pod tym SO, jednak, dzięki 
bardzo rozwiniętym programom, tzw. emulatorom, nie jest już 
trudnością uruchamianie programów, które dotychczas praco-
wały tylko np. pod SO Windows. 

Podstawową zaletą Linuxa, poza bezpłatną dostępnością (zda-
niem wielu użytkowników także – niezawodnością i odpornością 
na zakłócenia, w tym wirusy), jest jego „otwartość”. Linux (popraw-
na nazwa: GNU/Linux) jest systemem open-source’owym. Oznacza 
to, iż źródła jądra systemu, jak i oprogramowania systemowego 
(o źródłach i open-source była mowa wcześniej) są dostępne dla 
każdej zainteresowanej nimi osoby. Dzięki temu poza kontrolą wy-
konywanych funkcji przez Linuxa (kwestia wspomnianego wcze-
śniej bezpieczeństwa) istnieje niczym nieograniczona możliwość 
jego modyfikowania, uzupełniania dla własnych potrzeb (kwestia 
kompetencji). W ten sposób tworzone są dystrybucje. 

Dystrybucja Linuxa to jądro systemu plus uzupełniające opro-
gramowanie (w formie tzw. pakietów) wraz z instalatorem systemu, 
tworzone, przez skupiające się w projekty setki firm i osób prywatnych, 
ze źródeł udostępnianych przez grupy programistów i inne projekty. 
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Najpopularniejsze dystrybucje: Mandriva (dawniej Mandrake Linux), 
Red Hat (tzw. Fedora Core) oraz SuSE (Novell), Debian i (bazowane na 
nim) Ubuntu i Knoppix, Slackware i PLD (polska dystrybucja). Są też 
dystrybucje przeznaczone dla komercyjnych odbiorców, np. Red Hat 
Enterprise Edition, w których zawarte jest oprogramowanie wycho-
dzące poza filozofię otwartego źródła, np. bazy danych Oracle.

Dystrybucje różnią się przede wszystkim filozofią obsługi i za-
rządzania. Różnica może także polegać na filozofii dotyczącej równo-
wagi między stabilnością pracy a aktualnością oprogramowania. Na 
przykład w „stabilnych” dystrybucjach Debiana część oprogramo-
wania tej dystrybucji nie jest załączana lub wykorzystywana w star-
szych (sprawdzonych) wersjach. Nowe wersje (tzw. bleeding edge) są 
załączane w tzw. dystrybucjach „testowych” lub „niestabilnych” – co 
oznacza przestrogę przed ich stosowaniem w systemach „produkcyj-
nych” lub „krytycznych dla działania” (mission critical). Niezależnie 
od wersji, programy te są cały czas kontrolowane i poprawiane. 

Ze względu na istotne różnice funkcjonalne Windows i Linuxa, 
celowe jest często dysponowanie komputerami z oboma systema-
mi operacyjnymi (dwoma środowiskami systemowymi). Oba śro-
dowiska mogą być jednocześnie aktywne, niewidocznie dla użyt-
kownika. Po emulacji wirtualnego peceta i instalacji Linuxa (na 
komputerze z zainstalowanym wcześniej systemem operacyjnym 
Windows) powstaje homogeniczne środowisko pracy. W opinii 
użytkowników następuje wówczas znakomita poprawa bezpie-
czeństwa pracy maszyny. Porównując Linuxa i Windowsa, na-
leży zwrócić uwagę na to, iż Linux jest darmowy, u dużej czę-
ści użytkowników pracuje stabilnie, stosuje wszystkie nowinki 
techniczne i programowe, jest wydajny i łatwy w użyciu. Jednak 
o rzeczywistej użyteczności systemu decyduje liczba i jakość do-
stępnego, działającego na nim oprogramowania. Pod tym wzglę-
dem Windows jest znacznie lepszy. Poza tym Linux także może 
się zawiesić, a posługiwanie się nim jest wciąż dużo trudniejsze89. 

Bardziej zaawansowani użytkownicy komputerów instalu-
ją także inne systemy, jak choćby wspomniany wcześniej Solaris 

89 M. Reinhold, 10 największych porażek komputeryzacji, „PC World” maj 2011.
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(produkt firmy Sun, w 2005 roku udostępniony jako open-sour-
ce), oraz różnorakie wersje systemów BSD (FreeBSD, OpenBSD, 
NetBSD) – unixowy system operacyjny.

Ofertę systemów operacyjnych wzbogacają systemy, głównie 
dedykowane małym urządzeniom mobilnym – wspomniane tablety, 
iPady, iPhony, iPody90. Przykładem takiego systemu jest Android 
przeznaczony przede wszystkim do netbooków, czyli niezbyt wydaj-
nych, lecz za to mobilnych i tanich komputerów, korzystający z cloud 
computingu. Wśród systemów operacyjnych na telefony komórko-
we najpopularniejszy jest Symbian i Apple’a iOS (wczeniej iPhone).

Wydaje się, iż kolejnym etapem w doskonaleniu systemów 
operacyjnych, poza wspomnianą spolegliwością, możliwością ob-
sługiwania przeróżnych formatów i coraz większą liczbą użytecz-
nych funkcji będzie ich obecność w omówionej wcześniej chmurze 
– wykorzystaniu potencjału cloud computingu. Zapowiadanym 
przykładem takiego rozwiązania jest Android, Windows 8 oraz 
nowy produkt Microsoftu–Verve.

5.3. Oprogramowanie standardowe
Szybko rosnący zakres wspomagania przez komputery intelektualnej 
pracy człowieka możliwy jest w znacznym stopniu dzięki uniwersal-
nym narzędziom programowym. Wspomagają one często powtarza-
ne operacje związane z poprawną eksploatacją komputera, operowa-
niem multimediami, pracą w biurze, komunikacją cyfrową. Niektóre 
z nich, ze względu na ich częste wykorzystanie, stopniowo stają się 
integralną częścią systemów operacyjnych. W szczególności doty-
czy to programów wspomagających poprawną pracę komputerów, 
a w tym programy do optymalizacji wydajności komputera poprzez 
diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z dyska-
mi. Wśród systemowych funkcji dedykowanych dyskom, w różnym 
stopniu już realizowanych przez systemy operacyjne, są:

90 Mobilne systemy operacyjne: Symbian (głównie telefony Nokia), iPhone  
OS (iPhone), Android (telefony HTC, Motorola, Samsung, Sony Ericsson 
i inne), Windows Mobile i Windows Phone 7 (głównie HTC, Samsung), Rim OS  
(BlackBerry), Apple i OS.
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• defragmentacja dysków (nie dotyczy dysków SSD), dbałość 
o układ plików w ciągłych blokach – przyspiesza to odczyt da-
nych, kontrola logiczna i fizyczna dysków oraz przeprowadza-
nie koniecznych napraw w tym zakresie

• odzyskiwanie przypadkowo skasowanych informacji (recovery)
• skuteczne kasowanie informacji (bezpieczeństwo informacyjne)
• dbałość o odpowiedni poziom uprawnień i prawa dostę-

pu, włącznie z usuwaniem plików mogących identyfikować 
użytkownika.

Znaczącą część oprogramowania standardowego, zwłaszcza 
w systemie Windows, stanowią programy związane z ochro-
ną komputera, które głównie obejmują ochronę antywiruso-
wą, antyspamową, anty-spyware, przed intruzami atakującymi 
komputery przez internet (te ostatnie w systemach unixowych 
są już częścią jądra systemu operacyjnego). Wszystkie tego typu 
zagrożenia, potocznie nazywane wirusami, najczęściej związane 
z niechcianą, szkodliwą przesyłką elektroniczną, są nazywane 
terminem malware (więcej w podrozdziale 7.1).

Coraz większego znaczenia nabiera oprogramowanie związane 
z niektórymi aspektami bezpieczeństwa:

•	ochroną rodzicielską – programy służące do kontroli treści 
znajdujących się w internecie i przesyłanych za pośrednic-
twem internetu. Chodzi tu o blokowanie stron związanych 
z pornografią, narkotykami, hazardem, przemocą itp. Podobną 
ochronę instaluje się także w firmach – ogranicza ona nad-
mierną prywatną aktywność pracowników w internecie;

•	ochroną prywatności – blokowanie dostępu do zasobów 
umieszczonych na dysku komputera oraz kasowanie informacji 
świadczących np. o odwiedzanych przez użytkownika stronach;

•	 szyfrowaniem zasobów;
•	firewall.

Kolejną grupą oprogramowania standardowego są programy do 
obróbki multimediów – edytory:

• tekstów
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• obrazów i grafiki 
• dźwięku
• wideo (problematyka ta została zasygnalizowana w rozdziale 1).

Standardem stało się także oprogramowanie związane z zapisem 
i odtwarzaniem multimediów. Chodzi tu o programy do nagrywa-
nia płyt i odtwarzacze multimedialne.

Najpopularniejszym standardem są programy biurowe, w tym 
najczęściej instalowany na komputerach program/pakiet Office  
– produkt firmy Microsoft91. Zawiera on cztery podstawowe aplikacje:

• Microsoft Word (edytor tekstu)
• Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny) 
• Microsoft PowerPoint (tworzenie i wyświetlanie prezentacji) 
• Microsoft Access (tworzenie i zarządzanie bazami danych, po-

równaj podrozdział 5.4).

Powszechnym uzupełnieniem standardowego oprogramowa-
nia stały się programy umożliwiające współpracę z internetem, 
przede wszystkim przeglądarki – w kolejności pozytywnych ocen 
ich używania – Opera, Chrome, Internet Explorer, Safari i Firefox92.

Użytecznym narzędziem programowym, które staje się stan-
dardem – są programy synchronizujące93. Dzięki nim znacznie 
poprawiane jest bezpieczeństwo plików, których kopiowanie, 
z zachowaniem każdej wprowadzonej zmiany, odbywa się auto-
matycznie. Generalnie programy synchronizujące zapewniają:

• współpracę ze wszystkim urządzeniami do zapisu i odczytu plików
• automatyczną rejestracją wszelkich modyfikacji danych (np. co 

zadany okres)
• działanie zgodne z harmonogramem zadań 
• możliwość synchronizacji danych z różnych programów i lokalizacji
• możliwość szyfrowania synchronizowanych danych (transfer 

bezprzewodowy).
91 A. Jaronicki, ABC MS Office 2007 PL , Helion, Gliwice 2008.
92 Internet Explorer 9 kontra reszta świata, „PC World” maj 2011. Funkcje prze-
glądarek i programów pocztowych opisane są w: W. Gogołek, op. cit., s. 92–135.
93 Np. googsync, synctoy, allway sync. Za: D. Długosz, R. Szyszka, Dane zawsze 
aktualne, „PC World” maj 2010.
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Rosnąca liczba programów o różnym statusie praw autorskich 
– licencji, stanowi o potrzebie znajomości obowiązującej w tym 
zakresie terminologii i konsekwencji korzystania z owych progra-
mów. Dotyczy to takich pojęć, jak: 

•	adware – oprogramowanie użytkowe, pełniące zazwyczaj 
funkcje innych, komercyjnych standardów. Kosztem korzy-
stania z tego oprogramowania jest zgoda na ukazywanie się 
na ekranie monitora reklam;

•	 freeware – oprogramowanie darmowe, nierzadko z możliwo-
ścią wykorzystywania bez żadnych ograniczeń. Często należy 
liczyć się z tym, iż oprogramowanie to może zawierać niebez-
pieczne, nieznane użytkownikowi funkcje;

•	 free software – [od „free” jak „freedom (of choice)” – „wol-
ność (wyboru)]”, a nie „za darmo” oprogramowanie kategorii 
open-source; udostępniane jest bezpłatnie i komercyjnie; 

•	 licencja jednostanowiskowa – określony program można 
użytkować tylko na jednym komputerze;

•	OeM (Original Equipment Manufacturer) – oprogramowanie 
zwykle traktowane jako uzupełnienie do kupowanego sprzę-
tu („przywiązane” do komputera, bez możliwości zainstalo-
wania na innym), mimo iż w pewnych przypadkach, możliwe 
jest do zakupienia osobno – kwestia legalności takiego zakupu 
jest przedmiotem zawiłych regulacji prawnych i burzliwych 
dyskusji. W wypadku firmy Microsoft zakup oprogramowa-
nia OEM przez użytkownika sprzętu (tzw. end-user) jest moż-
liwy, gdy użytkownik sam składa swój komputer (lub składa 
go innej osobie) i zrzeka się usług preferencyjnych, takich jak 
wsparcie techniczne;

•	oprogramowanie Public Domain – program, który zwol-
niony jest z wszelkich restrykcji związanych z prawami 
autorskimi (autor nie rezerwuje sobie żadnych praw do 
programu, w którym można dokonywać modyfikacji, od-
sprzedawać go bez potrzeby ubiegania się o zgodę lub dzie-
lenia zysków z autorem itp.);

•	 shareware – programy udostępniane do użytkowania na limi-
towany czas lub z ograniczoną funkcjonalnością. W przypadku 
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chęci dalszej pracy z programem użytkownik proszony jest 
o zapłacenie autorowi drobnej kwoty.

W kategorii programów freewarowych znajdują się aplikacje nie-
mal z każdej dziedziny: bezpieczeństwo, biuro, dom, multimedia, 
firma, internet, edukacja i wiele innych. Problemem stosowania 
tego typu oprogramowania są kwestie związane z wątpliwościami 
co do poprawnej pracy gratisowych programów. 

Istnieje także ryzyko, że program freeware może mieć po-
dwójną funkcję, jak np. darmowe wygaszacze ekranu czy kalenda-
rze, które wysyłają dane marketingowe dotyczące stron WWW, 
które użytkownik odwiedza, czy „gadżety” wstawiane na pulpit 
Windows, otwierające tzw. tylne drzwi (backdoor) do systemu, bez 
wiedzy instalującego. W przypadku programów z udostępnianym 
źródłem ryzyko jest oczywiście mniejsze, ale nie zanika, potrzebna 
jest wiedza i doświadczenie w analizie (kodów źródłowych), co tak 
naprawdę program robi w komputerze użytkownika.

Większość licencji na oprogramowanie ma na celu odebra-
nie użytkownikowi możliwości swobodnego udostępniania in-
nym i  zmieniania obramowanych prawnie (licencją) programów. 
W przypadku Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General 
Public License, GPL) celem jest zagwarantowanie użytkownikowi 
swobody udostępniania i  zmieniania tego oprogramowania. Jest 
to możliwe dzięki wolnemu dostępowi użytkowników do pro-
gramów i ich źródeł. W rezultacie oprogramowanie jest wolno 
dostępne dla wszystkich użytkowników i program tego typu jest 
udostępniany „takim jakim jest” – bez gwarancji, że spełni ocze-
kiwania lub będzie użyteczny. Istotą tak rozumianego wolnego 
oprogramowania jest zapewnienie „swobody rozpowszechniania 
kopii tego oprogramowania (i – jeśli ktoś chce – pobierania za tę 
usługę opłaty), jak również aby udostępnić kod źródłowy (por. 
podrozdział 6.1) oraz umożliwić dokonywanie zmian tego opro-
gramowania lub wykorzystywania jego fragmentów w nowych, 
wolnych programach”94.
94 Powszechna Licencja Publiczna GNU, Tłumaczenie GNU General Public  
License, za: http://www.gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html [czerwiec 2011].
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Aplikacje przenośne. Szczególną kategorią oprogramowania są 
tzw. aplikacje przenośne, nazywane także aplikacjami z pendriva. 
Ich istota polega na możliwości wykorzystania aplikacji bezpośred-
nio z zewnętrznego nośnika informacji, bez konieczności instalowa-
nia programu w komputerze. Są to aplikacje biurowe, do obsługi 
multimediów, gry i narzędzia. Wśród korzyści wynikających ze sto-
sowania tej kategorii programów najczęściej wymienia się:

• po ponownym zainstalowaniu Windowsów aplikacje przeno-
śne są natychmiast gotowe do użytku

• nie zaśmiecają systemu
• możliwość korzystania z tych samych aplikacji w każdym kom-

puterze – w domu w biurze i na cudzym komputerze
• odciążają system operacyjny, bo dzięki nim instalowanie 

wielu programów staje się zbyteczne
• większość aplikacji przenośnych można wygodnie aktualizo-

wać za pomocą specjalnego menedżera aktualizacji.

5.4. Bazy danych
Niemal każdy program komputerowy wykorzystuje zasoby infor-
macyjne, które określane są terminem baza danych (BD). Formalna 
definicja BD mówi, iż jest to zbiór danych lub jakichkolwiek ele-
mentów i materiałów zgromadzonych według określonej syste-
matyki, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym 
środkami elektronicznymi95. Do każdej informacji zapewniony jest 
oddzielny/indywidualny dostęp, tak aby podczas dostępu nie trze-
ba było odtwarzać wszystkich danych zawartych w bazie.

Podstawowym celem wykorzystania bazy danych jest 
wspomaganie działania firmy. Najczęściej BD skutecznie uzu-
pełnia lub wręcz dostarcza model funkcjonowania firmy wspo-
magający analizę jej sytuacji i podejmowane w niej procesy 
decyzyjne. Bazy danych, zgodnie z ustawą z 27 lipca 2001 roku, 
podlegają ochronie. Ochrona prawnoautorska bazy dotyczy jej 
struktury, a nie zawartości.

95 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z lutego 1994.
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W praktyce informatycznej baza danych składa się z tabel. 
Każda tabela zbudowana jest z wierszy i kolumn. Kolumny okre-
ślają rodzaj informacji przechowywanej w bazie, np. imię, na-
zwisko, zdjęcie itp. Wiersze to inaczej rekordy będące zbiorem 
samodzielnych elementów – pól, w których zapisywane są np. 
informacje dotyczące studenta – w pierwszym polu nazwisko: 
Abacki, w drugim polu: Andrzej (por. rysunek 40). Tabele i relacje 
między tabelami stanowią strukturę bazy danych. Relacja ozna-
cza zależność treści wielu tabel. W przypadku podanym na rysun-
ku 40 inna tabela w tej samej bazie – zawierająca dane adresowe 
tych samych studentów – będzie powiązana relacją (przez nazwi-
sko) z tabelą 40. Podobnie konstruowane są bazy np. z danymi 
o towarach – pierwsza tabela zawiera dane opisujące jakiś towar, 
druga jego usytuowanie w magazynie i stan magazynowy, trzecia 
kosztorys i cennik związany z tym towarem. Relację zapewnia ta 
sama nazwa towaru lub nadawany przez bazę unikalny identy-
fikator numeryczny. Zasygnalizowana struktura baz relacyjnych 
jest jedną z wielu najczęściej stosowanych. Przykładami innych są 
bazy kartotekowe, hierarchiczne, sieciowe, które opisane są w po-
święconej temu literaturze.

Rysunek 40. Przykład fragmentu tabeli i interpretacji pojęć: rekord i pole

W bazie informacje gromadzone są zgodnie z przyjętym zbiorem 
zasad (formaty wprowadzanych do bazy informacji, częstotliwość 
wprowadzania danych, uprawnienia do zmian zasobów bazy itp.). 
Baza jest zazwyczaj samodzielnym programem, który służy do:

• przechowywania danych;
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• importowania danych (możliwość przeniesienia zasobów in-
formacyjnych, całości lub części z innych źródeł informacji, 
np. z innych baz, plików);

• wprowadzania danych (zazwyczaj złożona procedura składa-
jąca się z pobierania i wstępnej kontroli wprowadzanych in-
formacji, była o tym mowa w podrozdziale 5.1);

• wyszukiwania danych (funkcja wyszukiwania informacji – po-
dobna do stosowanych w wyszukiwarkach internetowych);

• „wybierania” (filtry, kwerendy) danych. Filtry umożliwiają 
wybieranie z całej bazy tylko tych rekordów, które spełnia-
ją określone kryteria, np. z kadrowej bazy pracowników wy-
bór pracowników w wieku 30–50 lat. Kwerendy zawężają 
zasób informacyjny bazy tylko do potrzebnych informacji oraz 
umożliwiają dokonywanie obliczeń na wybranych zasobach, 
które mogą być zbierane z wielu tabel jednocześnie;

• eksportowania danych (możliwość przeniesienia zasobów in-
formacyjnych do zewnętrznych baz danych, plików itp. – ana-
logicznie jak przy imporcie);

• zapewnienia dostępu do danych poprzez dedykowaną aplika-
cję kliencką, interfejs sieciowy itp. 

Naturalną cechą baz danych jest określona trwałość zapisanych 
w nich informacji. Nie wszystkie dane muszą być przechowywa-
ne bez ograniczeń czasowych. W kompetencjach właściciela bazy 
(ze względu na obowiązujące regulacje prawne) leży decydowanie 
o czasie przechowywania gromadzonych informacji. Oczywistą ce-
chą bazy jest gromadzenie w niej danych zgodnych z rzeczywisto-
ścią. Ma to bezpośredni związek m.in. z procedurami aktualizacji 
danych w bazie.

Inne cechy baz danych to:
• kontrolowanie replikacji – jeden fakt odzwierciedlany w BD 

powinien być reprezentowany tylko raz. Należy wykluczyć, 
by np. nazwa tego samego produktu wraz z jego opisem 
występowała w bazie wielokrotnie. Stanowi to o koniecz-
ności wprowadzenia i przestrzegania spójnego systemu re-
prezentacji danych;
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• spójny system reprezentacji danych wykluczający m.in. wie-
lokrotne wprowadzanie danych opisujących ten sam element 
bazy (np. wspomniany produkt);

• współbieżny dostęp do BD przez wielu użytkowników, który 
zapewnia jednoczesną, bezkonfliktową pracę użytkowników 
odczytujących zasoby bazy, zmieniających jej zasoby i prze-
twarzających zasoby na swój użytek – np. tworzenie kwerend, 
sortowanie określonych części bazy;

• ochrona danych – ta cecha baz dotyczy bezpieczeństwa zaso-
bów bazy, a w szczególności wykluczenia nieautoryzowanej 
zmiany zasobów, nieautoryzowanego dostępu, niekontrolo-
wanego kopiowania zasobów i fizycznego bezpieczeństwa za-
sobów (np. przez odpowiednio częste robienie backupów);

• niezależność danych – zmiany danych w jednym rekordzie ani wy-
konywanie jakichkolwiek użytkowych funkcji korzystania z za-
wartych tam informacji nie wpływają na treść innych rekordów. 
Przykładem tego jest gwarancja, iż zmiana nazwiska jednej osoby 
nie wpłynie na zmianę nazwiska innej osoby zarejestrowanej w ba-
zie (w praktyce cecha ta, mimo pozorów błahości, nie jest banalna).

Wymienione cechy zapewniają użyteczność w ten sposób zgro-
madzonych danych, możliwość aktualizacji w jednym miejscu 
i bezpieczne ich użytkowanie przez pracowników firmy. 

Większość z wyżej wymienionych funkcji baz danych realizo-
wana jest przez standardowe narzędzia do ich budowy. Prostym, 
o określonych możliwościach, narzędziem do budowy baz jest 

BAzA DANYCH
• informacja w centrum uwagi – aplikacje powinny być budowane wokół 

bazy danych, nie odwrotnie. Dane są dobrem wspólnym;
• eliminacja nadmiarowości. Informacja, o określonych zasobach, np. 

dane o pracownikach, w jednym miejscu, łatwa do aktualizacji;
• szybkie, najlepiej bezpośrednie gromadzenie informacji ze źródeł da-

nych, informacja wprowadzana do BD natychmiast po jej powstaniu;
• baza danych powinna być obrazem rzeczywistości, tzn. im dane bar-

dziej aktualne, tym baza wierniej oddaje rzeczywistość.
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produkt firmy Microsoft – MS Access. Narzędzie to pozwala na sa-
modzielną konstrukcję bazy, z łatwymi do uruchomienia podstawo-
wymi funkcjami i modelami konstrukcji baz – począwszy od bazy 
– zbioru w postaci prostej tabeli, skończywszy na bazach z wielo-
ma, sprzężonymi ze sobą (relacje) tabelami. Narzędzie to umożliwia 
łatwe wprowadzanie informacji do arkusza (dodawanie, usuwanie 
i edycja rekordów), ich wyprowadzanie (na monitor, wydruk), usta-
lanie relacji między tabelami, ustalanie formatów pól oraz sortowa-
nie, stosowanie wspomnianych wcześniej filtrów i kwerend. 

Powtarzające się oczekiwania dotyczące sposobów wprowa-
dzania, przeglądania i wyprowadzania danych skłoniły twórców 
systemów bazodanowych, w tym MS Accessa, do udostępnienia 
narzędzi upraszczających te operacje. W MS Accessie są to formu-
larze (przeglądanie i wprowadzanie danych) i raporty (prezenta-
cja danych). Pozwalają one zastąpić tabele (rysunek 40) bardziej 
funkcjonalnymi „życzliwymi” formatkami, do których wpisuje się 
dane przechowywane potem w bazie. Owe formularze mogą być 
dowolnie rozbudowywane, czyniąc operację wprowadzania/prze-
glądania danych prostą, możliwą do wykonania przez każdego. 
Rysunek 41 jest ilustracją formularza do wprowadzania danych do 
bazy pewnego wydawnictwa. Widoczne są w nim łatwe do iden-
tyfikacji pola, które należy wypełnić (Tytuł, LbaStron, ISBN...) 
i zakładki (Tytuł, Data Umowy, Wydawnictwo...), których klik-
nięcie otwiera kolejne okna z innymi polami do wypełnienia. 

Rysunek 41. Przykładowy formularz bazy danych w Accessie 
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Podobnie jest w przypadku konstrukcji raportów, których 
forma (kolory, obramowania, formaty znaków) i zawartość (licz-
ba wyświetlanych pól) jest łatwa do zmiany – zgodnie z oczeki-
waniami użytkownika.

 Rozbudowane systemy bazodanowe (np. MsSQL, Oracle, 
DB2, Sybase, MySQL, PostgreSQL) dysponują bardziej złożonymi 
mechanizmami pozwalającymi na przetwarzanie, wprowadzanie 
i wyprowadzanie danych. 

Poprawnie skonstruowana baza wypełniona informacjami po-
zwala na konstruowanie pytań umożliwiających sprawne, jedno-
znaczne przeszukiwanie danych zawartych w bazach. Do tej formy 
komunikacji z bazą danych (zadawanie pytań), np: MS Access, Oracle, 
DB2 i Sybase, służy specjalny język zapytań – SQL (Structured Query 
Language). Stosowany jest on do przeglądania i manipulowania in-
formacjami zgromadzonymi w relacyjnych bazach danych. 

Zaawansowaną technologię gromadzenia i udostępniania da-
nych stanowią hurtownie danych. Są to zorientowane tematycz-
nie, integralne i uwzględniające wymiar czasowy zbiory danych 
wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji. Dane groma-
dzone w hurtowni pochodzą z wielu źródeł, np. wszystkich baz 
korporacji. W hurtowniach wykorzystane są narzędzia bazoda-
nowe i specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na szybką 
i efektywną analizę zawartości zgromadzonych zasobów informa-
cyjnych. Stosowane są do tego celu narzędzia analityczne hurtow-
ni danych, m.in. służące zadawaniu zapytań i generowaniu rapor-
tów, analitycznemu przetwarzaniu online. Dzięki temu uzyskuje 
się informacje niezbędne do bieżącego zarządzania, oceny efek-
tywności działania firmy oraz wspomaganie sprawozdawczości 
zewnętrznej i wewnętrznej, marketingu i zarządzania ryzykiem. 

Z hurtownią współpracują takie systemy, jak na przykład: 
• system sprawozdawczości wewnętrznej, dedykowany do za-

rządzania ryzykiem oraz oceny rentowności departamentów, 
klientów i produktów firmy/korporacji

• system umożliwiający analizę bilansu, rachunku wyników, 
analizy wskaźnikowe oraz wspomaganie procesów planowa-
nia i kontroli
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• system sprawozdań branżowych – wspomaga tworzenie sprawoz-
dawczości w formacie wymaganym przez instytucję nadzorczą. 

Często hurtownia danych wykorzystywana jest do wstępnej ana-
lizy danych o klientach. Zadanie to w sposób bardziej zaawanso-
wany dalej przejmują specjalistyczne systemy, na przykład klasy 
CRM (por. następny podrozdział). 

5.5. Oprogramowanie korporacyjne
Odrębną klasę oprogramowania stanowi oprogramowanie korpo-
racyjne, bezpośrednio związane ze wspomaganiem funkcjonowa-
nia firm różnej wielkości. Najczęściej w takim kontekście mówi się 
o systemach informatycznych (SI, systemach). Wdrażanie sys-
temów w firmie napotyka zazwyczaj wiele barier, wynikających 
z niedostatecznych kompetencji ich przyszłych użytkowników, ko-
nieczności poniesienia znacznych nakładów, ale także z potrzeby 
dokonania zmian strukturalnych firmy. Informatyzacja wprowa-
dza specyficzny ład informacyjny, jaskrawo wskazując konieczność 
dokonania wszystkich niezbędnych zmian w dotychczas stosowa-
nych rozwiązaniach operowania informacją w firmie. Dotyczy to 
przedsięwzięć związanych z wymianą systemu informatycznego, 
jak i z wdrażaniem po raz pierwszy systemu (praktycznie w już 
funkcjonujących firmach to się nie zdarza). 

System informatyczny jest zbiorem narzędzi informatycz-
nych, oprogramowania i środków łączności wspomagających 
operowanie informacją. Częścią produkcyjną SI jest oprogramo-
wanie użytkowe, które automatyzuje typowe procesy zarządza-
nia firmą związane z obsługą finansów, kadr i gospodarki mate-
riałowej oraz procesy wynikające z działalności statutowej, np. są 
to: rozliczenia, transakcje, korespondencja. Obiegowo systemy te 
nazywane są skrótem „efka” od: finanse, księgowość i administra-
cja. Ponadto wykorzystywane są systemy wspomagające:

• obieg dokumentów w firmie
• bazy i hurtownie danych 
• CRM, ERP, MRP
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• Call center – wspierane systemami klasy CTI (Computer & 
Telephone Integration), np. udostępnianie operatorowi infor-
macji według numeru telefonu/klienta, import z bazy/hurtow-
ni danych istotnych informacji o kliencie, statystyki kontaktów

• i inne.

W zakresie oprogramowania, w ramach korporacji, poza opro-
gramowaniem użytkowym, podstawową funkcję pełni opro-
gramowanie systemowe, narzędziowe i komunikacyjne. W dużej 
części systemy operacyjne (dedykowane serwerom) są powiąza-
ne z komputerami, i tak np. firma IBM oferuje m.in.: VM/CMS, 
DOS/VSE, DOS/360, OS/360 (więcej na temat funkcji systemów 
operacyjnych w podrozdziale 5.2). Są także systemy uniwersal-
ne, niezwiązane z określonym typem komputerów, np. systemy 
UNIX-owe czy produkty Microsoftu. 

Programy narzędziowe są stosowane podczas tworzenia i eks-
ploatacji systemów korporacyjnych. Wśród programów do budowa-
nia systemów bazodanowych dominuje Oracle – system umożliwia-
jący tworzenie bazy o formalnie nieograniczonej wielkości i dowolnej 
liczbie rekordów. Do klasy oprogramowania narzędziowego zalicza-
ne są także narzędzia projektowe i programistyczne (do pisania pro-
gramów), są to m.in.: Microsoft VisualStudio, oprogramowanie fir-
my Borland – w tym Delphi, Developer, Oracle Database Enterprise 
Edition i Oracle Enterprise Edition Option: Partitioning, do budowy 
systemów backupowych jest to np. Omniback.

Systemy komunikacyjne obejmują sprzęt i oprogramowa-
nie realizujące funkcje wymiany informacji w ramach firmy (od 
LAN do WAN) i na zewnątrz instytucji. Podstawowe wymaga-
nia stawiane przed tego typu systemami to niezawodność (m.in. 
kwestia łączy zapasowych), bezpieczeństwo (uzupełnione funkcje 
zdefiniowanego wcześniej firewalla, np. o szyfrowanie, certyfiko-
wanie) sprawne kierowanie ruchem informacyjnym (routery, por. 
rozdz. 4) i odpowiednia szybkość transmisji.

Dokumentacja. We wszystkich wymienionych typach sys-
temów ogromną rolę pełni odpowiednia dokumentacja – od po-
ziomu administratora systemu do dokumentacji bezpieczeństwa 
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teleinformatycznego i końcowego użytkownika w biurze96. 
Dokumentacja ta ma bezpośredni związek z materiałami szko-
leniowymi w zakresie instalowanego oprogramowania. Chodzi 
tu o materiały drukowane, możliwość zdalnego uczenia się 
przyszłych użytkowników, a w przypadku dużych systemów 
stworzenia tak zwanego środowiska testowego. Środowisko 
to – modelowy sprzęt z wdrażanym oprogramowaniem – słu-
ży wyłącznie do nauki i testowania prawidłowości konstrukcji 
wdrażanych programów. 

5.6. zaawansowane narzędzia programowe IT
Dynamiczne zmiany w zakresie technologii informacyjnych za-
chodzące w różnych regionach świata stanowią o tak zwanej 
„cyfrowej przepaści” (digital divide) – zróżnicowanych możliwo-
ści i umiejętności wykorzystania owych technologii. Cyfrowa 
przepaść ma wiele wymiarów – jednym z nich jest wiedza o po-
tencjale informatyki i umiejętność jego wykorzystania. Np. fir-
my, które dokonują strategicznych inwestycji w sektor IT, uzy-
skują kilkakrotnie większe korzyści od firm, które zaniedbują 
tego typu inwestycje.

O współczesnym potencjale zaawansowanych narzędzi pro-
gramowych decydują przede wszystkim zastosowania biznesowe. 
Są nimi: Business Intelligence, narzędzia analityczne do ERP, CRM, 
SaaS oraz SOA. Wyróżniającym się narzędziem jest SOA (Service 
Oriented Architecture), który można określić jako metodologię łą-
czenia różnego typu oprogramowania, od różnych producentów, 
w całość – tworzenia jednego wirtualnego programowego narzę-
dzia wspomagającego funkcjonowanie firmy. Dzięki temu ograni-
cza się koszty integracji infrastruktury informatycznej firmy, zwięk-
sza elastyczność – możliwość szybkiego dopasowania narzędzi 

96 Podczas odbioru systemu wdrażanego do eksploatacji ważne są stosowne 
ustalenia w zakresie przechowania kodów źródłowych i dokumentacji technicz-
nej (opisującej metodykę tworzenia oprogramowania). Zwykle kody przecho-
wywane są u zaufanej strony trzeciej. Mogą zostać one wykorzystane w ściśle 
opisanych przypadkach, np. po bankructwie producenta oprogramowania, gdy 
producent nie usunie błędu w oprogramowaniu w określonym czasie.
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informatycznych do zmieniających się potrzeb firmy i uproszczenie 
obsługi tych narzędzi.

Omawiając zaawansowane narzędzia programowe, zwróć-
my uwagę na jedno z najbardziej uniwersalnych w zastoso-
waniach firm – CRM (Customer Relationship Management)97. 
Oprogramowanie to (system) obejmuje ogromną liczbę funkcji, 
wskazując na potencjał maszyn i różnorodność możliwych za-
stosowań. Zwykle są to funkcje związane z ewidencją i analizą 
historii kontaktów z klientami, wspomaganie kampanii marke-
tingowych, serwisu firmy i obsługi call center.

Istnieje bogata oferta gotowych systemów klasy CRM. 
Najczęściej jednak są one uzupełniane o nowe funkcje, specyficzne 
dla danej firmy. Wiąże się to z koniecznością poprawnego sformu-
łowania oczekiwań wobec takiego systemu. Najczęściej dokument 
taki przygotowują informatycy, co często nie jest zgodne z rzeczy-
wistymi oczekiwaniami użytkowników, którzy w wielu przypad-
kach nie zdają sobie sprawy z potencjału tego typu narzędzi. 

CRM służy gromadzeniu danych o kliencie, pomiarze interak-
cji klient–firma oraz ocenie satysfakcji klienta. Podstawą CRM jest 
wspomniana wcześniej hurtownia danych, w której gromadzone 
są wszelkie dostępne firmie informacje o jej klientach. Dzielone są 
one na kategorie:

• dane demograficzne (statyczne)
• dane behawioralne – zachowania klienta (dynamiczne i statyczne)
• dane pochodne – wynik analizy.

Dane te, nieustannie aktualizowane, poddawane są analizom i po-
zwalają na sporządzanie prognoz, tworzenie sylwetek klientów, 
a w konsekwencji umożliwiają ocenę ich zapotrzebowań w zakre-
sie oferty usługowej, towarowej, informacyjnej firmy. 

CRM pozwala na segmentację rynku, np. ze względu na docho-
dy, przyzwyczajenia i opracowanie odpowiedniej do danej grupy 

97 Dostawcy systemów klasy CRM: SAP, Siebel, PeopleSoft, Oracle. Strony 
tych dostawców są cennym źródłem informacji o funkcjach i możliwościach 
instalacji systemów CRM. B. Deszczyński, CRM strategia, system, zarządzanie 
zmianą, Wydaw. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2011.
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polityki sprzedaży. Dzięki nieustającemu gromadzeniu informacji 
o klientach ograniczana jest utrata wiedzy o klientach, którą czę-
sto zabierają ze sobą odchodzący pracownicy. Okazuje się, iż napo-
tykane, w codziennej pracy firmy, problemy w większości (90%) 
zostały już wcześniej rozwiązane. CRM ogranicza bezpowrotne 
straty wcześniej pozyskanych informacji. Dzięki temu zasoby infor-
macyjne dostępne CRM-owi umożliwiają między innymi: 

• budowanie profili klientów (segmentacja, ryzyko, skłonności 
do różnego rodzaju zachowań) i podejmowanie, odpowiednio 
do nich, działań marketingowych

• zarządzanie kampaniami (analiza efektywności projektów) 
• troska o klienta (analiza kontaktów z klientem realizowana po-

przez biuro obsługi klienta), 
• lojalność klienta (badanie trwałości stosunków z klientem, 

próba utrzymania klienta)
• analiza sprzedaży i perspektyw rozwoju (analiza sprzedaży ze 

względu na: produkty, kategorie, sklepy, kanały sprzedaży). 

W zależności od dostępnego zakresu informacyjnego i dołączo-
nych do CRM-u narzędzi możliwe jest automatyzowanie następu-
jących operacji:

• śledzenie rozwiązywania zgłaszanych przez klientów problemów
• tworzenie aktualnej listy FAQ
• zarządzanie dystrybucją materiałów reklamowych
• ewidencja kosztów reklamy
• ocena skuteczności kampanii reklamowych.

CRM, dzięki dostępowi do informacji o klientach, umożliwia 
śledzenie procesu rozwiązywania zgłaszanych przez klientów 
problemów. Uporządkowana suma w ten sposób zdobytych in-
formacji stanowi podstawę do tworzenia efektywnej (przydat-
nej) listy FAQ98. Lista taka tworzona jest dla pracowników fir-
my i inna lista (w tej samej formie) dla klientów. Usługa ta, 

98 FAQ – skrót od Frequently Asked Question(s) (często zadawane pytania). Jest 
to zazwyczaj lista pytań, które są linkami do tekstów stanowiących odpowiedzi 
na te pytania.
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w sposób wymierny, podnosi jakość informacyjnej współpra-
cy z klientami, znacznie wpływając na zmniejszenie kosztów 
(dziesięciokrotnie) informacji udzielanych przez operatora (call 
center). Podobną funkcję FAQ pełni dla pracowników firmy. 
Na przykład pracownicy udzielający informacji klientom na te-
mat działalności firmy, jej produktów, usług korzystają w tej 
formie z szybkiego, aktualnego źródła informacji.

Ważną, wyróżnianą funkcją CRM jest zarządzanie dystrybucją 
materiałów reklamowych, a w szczególności ewidencją kosztów 
reklamy i oceną skuteczności kampanii reklamowych. 

Przykładem uniwersalności zastosowań filozofii konstrukcji 
CRM-u jest możliwość wykorzystania tego typu oprogramowa-
nia do analizy danych zgromadzonych w mniejszej skali, np. w pro-
gramie pocztowym. Produkt firmy Microsoft – Business Contact 
Manager (BCM) – stanowi użyteczne, dla małej firmy, uzupełnienie 
do programu pocztowego Outlook. BCM umożliwia między innymi: 

• kontrolowanie i zarządzanie kontaktami przez sprawdzanie, 
w jednym miejscu, wszystkich związków z partnerami: zadania, 
zapisy telefonów, maile, spotkania, notatki i inne dokumenty

• kontrolowanie i zarządzanie sprzedażą, kampaniami reklamo- 
wymi

• tworzenie analitycznych sprawozdań
• synchronizowanie informacji z różnych komputerów (np. z za-

sobami laptopa), lokalnie i zdalnie
• centralizowanie informacji o projektach oraz zarządzanie 

zadaniami
• udostępnianie (kontrolowane) informacji zgromadzonych 

w Outlooku
• podczas poszukiwania określonego kontaktu (w programie pocz-

towym) ukazuje się tabelarycznie pełna historia tego kontaktu. 

CRM dostępny jest w wersjach dla małych firm i dużych korpo-
racji. Poza kosztem zakupu stosownego oprogramowania (także 
sprzętu) znaczącą częścią takiej inwestycji są konieczne zmiany 
organizacyjne w firmie, głównie związane z gromadzeniem wszel-
kich informacji związanych z funkcjonowaniem instytucji. Drugą 
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ważną determinantą powodzenia wdrażana CRM jest czas, mie-
rzony latami, od wprowadzenia systemu do momentu określane-
go jako Break-even Point – chwili, w której zyski (z wprowadze-
nia systemu) pokryją poniesione nakłady. 

Innym typem wspierania funkcjonowania firmy jest opro-
gramowanie wspomagające zarządzanie relacjami z dostawca-
mi – SRM (Supplier Relationship Management). Narzędzie to 
umożliwia optymalizację podejmowanych przez firmę działań 
we współpracy z dostawcami produktów i usług. Zgromadzone 
w SRM informacje, podobnie jak CRM, usprawniają także 
współpracę firmy z jej dostawcami. Stosowne oprogramowanie 
wspomaga oczekiwany efektywny przepływ informacji w firmie 
i podejmowanie optymalnych decyzji oraz zmniejszanie kosztów 
produkcji i podnoszenie jakości produkcji. Wyróżniane są nastę-
pujące korzyści biznesowe stosowania SRM:

• redukcja kosztów i poprawa zysku netto 
• minimalizacja ryzyka przerwania łańcucha dostaw
• uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez wybór najlep-

szych z punktu widzenia firmy dostawców 
• optymalizowanie zapasów wzdłuż całego łańcucha dostaw 
• skrócenie czasu trwania cyklu zaopatrzeniowego 
• zwiększona satysfakcja klientów. 

Podobne funkcje do SRM ma MRP (Material Requirements 
Planning), system komputerowy wspomagający planowanie po-
trzeb materiałowych. Dzięki niemu możliwe jest obliczanie do-
kładnej ilości materiałów i terminów dostaw, aby sprostać zmie-
niającemu się popytowi na poszczególne produkty. Zadanie to 
realizowane jest przez osiąganie następujących celów:

• redukcja zapasów, określenie terminów dostaw surowców, 
półproduktów i finalnych produktów

• planowe dostarczanie produktów klientom
• wyznaczanie kosztów produkcji, optymalne wykorzystanie  

infrastruktury (magazyny, środki produkcji)
• szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu 
• kontrola poszczególnych etapów produkcji.
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Bardziej zaawansowane wspomaganie firmy realizowane jest za 
pomocą MRP II (Manufacturing Resource Planning II). Systemy 
tego typu wykorzystywane są do planowania przedsięwzięć, całej 
produkcji i bezpośrednio współpracują z wcześniej zasygnalizowa-
nymi systemami planowania potrzeb materiałowych (MRP). Oba 
te systemy automatyzują prace związane z: 

• tworzeniem budżetu dla każdego procesu produkcyjnego 
• obsługą magazynu 
• obliczaniem kosztów produkcji 
• konstruowaniem terminarza produkcji
• zarządzaniem zmianami produktów 
• prognozowaniem zdolności produkcyjnych 
• kontrolą procesu produkcji (m.in. śledzenie drogi produktu 

w zakładach produkcyjnych). 

Najbardziej zaawansowanym systemem wspomagania funkcjo-
nowania firmy jest eRP (Enterprise Resource Planning). Systemy 
tego typu wspomagają kompleksowe planowanie zasobów na po-
trzeby przedsięwzięć – obejmują całość procesów produkcji i dys-
trybucji, a w tym:

• obsługę klientów
• produkcję (magazyn, koszty, zaopatrzenie, prognozowanie 

zdolności produkcyjnych, krytyczny poziom zapasów, kontro-
la produkcji)

• finanse – księgowość, kontrola przepływu dokumentów,  
raporty finansowe – zgodnie z oczekiwaniami

• planowanie i zarządzanie zasobami (urządzenia, materiały, 
kadra, pieniądze).
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6. Potęga komputerów
Potencjał współczesnych komputerów oraz umiejętności ich wy-
korzystania przez specjalistyczne oprogramowanie wskazują na 
otwartość możliwości zaprzęgania maszyn do pomocy i wyręcza-
nia ludzi w coraz większej liczbie prac, wcześniej zarezerwowanych 
wyłącznie dla intelektu ludzkiego. Stanowi to o celowości zasy-
gnalizowania kilku atrakcyjnych, zachęcających do innych zasto-
sowań mocy obliczeniowych komputerów.

Jednym z wyzwań współczesnych technologii informacyjnych 
jest omówiony później (por. podrozdział 8.4.4) problem identyfi-
kacji użytkowników komputerów – hasła, PIN-y, karty identy-
fikacyjne, biometria. Okazuje się jednak, że to nie koniec możli-
wości wyróżniania ludzi. Możemy być także identyfikowani na 
podstawie wytworów naszej intelektualnej pracy. Chodzi tu na 
przykład o ustalanie nazwiska autora na podstawie cech charakte-
rystycznych napisanego przez niego tekstu. Ma to szczególne zna-
czenie w odniesieniu do rozpoznawania materiałów pisanych przez 
wybitne osoby, które tworzyły i tworzą historię polityki i kultu-
ry. Chodzi tu o stwierdzenie autorstwa ważnych dokumentów 

W 1997 roku mistrz Kasparow w sześciu partiach przegrał mecz sza-
chowy z komputerem IBM-a – Deep Blue. Maszyna ta była w stanie 
przeanalizować 50 mld ruchów w czasie zaledwie trzech minut.
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pisanych przez królów i prezydentów, autorów dzieł beletrystycz-
nych i naukowych, a także osób piszących paszkwile, zwykłe listy 
czy też prace… licencjackie. Dzięki stosunkowo niewielkiej mocy 
komputera możliwa stała się sprawna analiza tekstu, wskazująca 
prawdziwego autora badanych zdań, np. przesądzając o tym, kto 
ostatecznie był autorem XIII księgi Pana Tadeusza? Kto napisał 
rozdział w doktoracie pana Abackiego?

 Pierwsze próby formalnego (ilościowego) określania unikal-
nych cech „stylu pisania” autorów tekstów sięgają aż XIX wieku. 
Polegały one na pracochłonnym obliczaniu częstotliwości wystę-
powania w tekście wszystkich par liter (aa, ab, ac,.... ba, bc... itp.). 
Stanowiły też wzorzec ilościowej miary „stylu pisarskiego” au-
tora. Owe wzorce obliczano na podstawie materiałów, których 
twórca był jednoznacznie ustalony. Drugim krokiem w procesie 
określania, kto jest autorem dzieła o wątpliwym (ustalanym) au-
torstwie, było wykonanie identycznej z wcześniej opisaną pro-
cedurą obliczeń częstotliwości par liter anonimowego tekstu. 
Ostatecznie następowało porównanie wartości wyliczonych miar 
stylów obu tekstów – wzorcowego i identyfikowanego. Gdy róż-
nica tych miar była dostatecznie mała, przyjmowano, że autorem 
analizowanych materiałów jest ta sama osoba.

Inne udokumentowane początki prac nad poszukiwaniem 
DNA stylu pisarskiego sięgają początku ubiegłego wieku, kiedy 
to A.A. Markow (1916), a wcześniej N.A. Morozow (1915) usiło-
wali, zresztą skutecznie, potwierdzić autorstwo jednego z najwięk-
szych dzieł romantyzmu Eugeniusza Oniegina. Stworzone do tego 
celu narzędzia statystyczne (wykorzystujące słynne „Łańcuchy 
Markowa”) stosowane są do dzisiaj, np. do automatycznego rozpo-
znawania mowy. 

Matematyczny identyfikator stylu pisarskiego określany 
jest jako „linie papilarne stylu pisarskiego”. W związku z tym, 
iż ich opis to efekt żmudnych obliczeń, komputery okazały się 
przełomowym narzędziem w praktycznych zastosowaniach 
trudniejszych, znacznie bardziej pracochłonnych metod określa-
nia tych swoistych „linii papilarnych”. Dzięki mocy maszyn za-
częto stosować bardziej wyrafinowane narzędzia matematyczne 
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– oceniać gramatykę i częstotliwość stosowanych przez autorów 
identyfikowanych dzieł, słów i zwrotów. 

„Linie papilarne” stylu pisarskiego wykorzystano z powodze-
niem do porównania twórczości dwóch XIX-wiecznych pisarzy 
– Charlesa Dickensa i Lewisa Carrolla. Identyfikując dzieła tych 
autorów – komputer „nie pomylił się” nigdy! Przeciętna różnica 
wartości ilościowych miar stylów tych dwóch mistrzów pióra jest 
ponad stukrotna. Korzystając z tego narzędzia, rozstrzygnięto wąt-
pliwości, podobne do tych – jakie mamy w przypadku frywolnej 
księgi Pana Tadeusza – co do autorstwa Przygód Olivera Twista. 

Okazało się, że poza identyfikacją omawiane narzędzie ma 
także wartości edukacyjne – pozwala na uczenie się wzorcowych 
stylów pisania. Wskazuje ono postępy podczas prób naśladowa-
nia określonego stylu pisarskiego (np. Józefa I. Kraszewskiego). 

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele programów, które 
w różny sposób identyfikują styl pisarski. Jeden z nich wykorzy-
stuje m.in. takie metody identyfikacji tekstów, jak: częstotliwość 
występowania słów, porównanie tej liczby do przeciętnego wy-
stępowania słów w języku narodowym, bogactwo stosowane-
go słownictwa. Inny program bardziej akcentuje wagę liczbowej 
oceny kontekstu stosowanych słów. Jeszcze inny oblicza częstotli-
wość występowania słów, ich długość, częstotliwość pierwszych 
liter i długość zdań.

Ilościowa analiza tekstu to nie tylko szansa na wskazanie jego 
autora, to także wiarygodne narzędzie do oceny jakości – czytel-
ności tekstu, jego zrozumiałości99. Dowiedziono, iż komputer może 
automatycznie, bez udziału człowieka, oceniać tekst, czy jest on 
zrozumiały, czy należy nad nim jeszcze trochę popracować. Wśród 
czynników, które są „brane pod uwagę” przez komputer w ocenie 
czytelności tekstu, są cztery najistotniejsze: średnia liczba wyrazów 
w zdaniu, liczba zdań w tekście, średnia długość zdania w ocenia-
nym tekście i liczba słów znajdujących się wśród tysiąca najbar-
dziej powszechnych w języku polskim. Narzędzie to wykorzystano 

99 E. Musiał, Dyskretyzacja treści nauczania na przykładzie wybranych zagad-
nień z podstaw informatyki, praca doktorska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, 
Warszawa 2004.
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do komputerowej oceny zrozumiałości tekstów przeznaczonych dla 
uczniów. Wynik porównania średniej oceny czytelności, uzyska-
nej od nauczycieli i od uczniów, z oceną wyliczoną przez komputer, 
był imponujący – średnia ocena zrozumiałości tekstów wystawio-
na przez ludzi i komputer była identyczna do drugiego miejsca po 
przecinku. Idąc dalej, w przeprowadzonym eksperymencie, autorzy, 
korzystając z „komputerowego korektora” (wskazującego, co nale-
ży zmienić w pisanym przez nich tekście), wnosili sugerowane przez 
maszynę poprawki. Rezultatem tego było podniesieniesię wartości 
ocen wystawianych przez uczniów, czytelności tworzonych dla nich 
materiałów. 

Prace podobne do związanych z komputerową identyfikacją 
i oceną czytelności tekstów, prowadzone są także na obrazach. 
Potrzebę ich rozpoczęcia zrodziło poszukiwanie narzędzia do szyb-
kiej, wstępnej oceny wartości artystycznej obrazu – czy jest on dzie-
łem sztuki, czy tylko kiczem? W rezultacie, podobnie jak w przypad-
ku tekstów, pojawiły się programy do ilościowej analizy obrazu 
– jego konstrukcji (składowe grafiki) i kolorów. Poza oceną war-
tości obrazu, na holenderskim Uniwersytecie w Maastricht pro-
wadzone były także badania nad ich komputerową identyfikacją. 
Idea tej operacji polega na wyróżnianiu dużej liczby niezależnych 
składowych obrazu. Na przykład, analizując cyfrowe postacie ob-
razów van Gogha, między innymi zwrócono uwagę na kontrast ko-
lorów, strukturę nakładania farb oraz ślady pędzla. Wykorzystując 
te miary do identyfikacji dzieł malarskich, maszyna nie tylko po-
daje swój werdykt o autentyczności dzieła, ale także go uzasad-
nia. Poszukiwania DNA wytworów ludzkiego intelektu trwają 
nieustannie. 

Próby z komputerową identyfikacją obrazów mają już swo-
ją historię. W 1998 roku niemiecki zespół Centrum Technologii 
Komputerowych (Center for Computing Technologies) uniwer-
sytetu w Bremie uczył komputer rozpoznawać dzieła Delacroix. 
Chodziło tu o ekspertyzy wykonywane dla kupujących obrazy. 
Kilka lat później prace prowadzone na Katolickim Uniwersytecie 
w Rio de Janeiro zwieńczono uruchomieniem systemu, który umoż-
liwił ze stuprocentową dokładnością zidentyfikować dwadzieścia 
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trzy dzieła popularnego brazylijskiego malarza Candido Portinaria 
i pięciu Enrico Bianco. Inne badania nad identyfikacją mistrzów: 
van Gogha, Cézanne’a i Gauguina gwarantowały 95% powodze-
nie ich identyfikacji. Trafność automatycznej identyfikacji obrazów 
zdecydowanie podniosło stosowanie zdjęć rentgenowskich. 

Idąc dalej tym tropem, przeprowadzono badania mające na 
celu opracowanie metody automatycznej oceny czytelności ob-
razów wyświetlanych na ekranach monitorów. Celem było opra-
cowanie takiego narzędzia, które ułatwia tworzenie obrazu na 
ekranie monitora w takiej formie, by był on jak najszybciej roz-
poznawalny. Ma to duże znaczenie obecnie, gdy twórca dyspo-
nuje komputerową paletą milionów barw, setkami form znaków 
o różnej wielkości i sposobie ich prezentacji (wielkie litery, po-
grubione, podkreślone, mniej/bardziej proporcjonalne/zniekształ-
cone). W jakiej zatem formie przedstawić treści, by były one jak 
najszybciej odczytane? Służy temu metoda okien opracowana na 
długo przed sukcesem Windowsów Billa Gatesa. W ogólności 
idea tej metody polega na tym, że oko ludzkie najszybciej odbiera 
obrazy, które mają określoną proporcję liczby szczegółów stano-
wiących poziome fragmenty obrazów do szczegółów pionowych. 

Sukcesy w zaawansowanej komputerowej obróbce tekstu 
i obrazów zapewne zachęciły badaczy do powierzenia maszy-
nom samodzielnej twórczości. Zapowiedzią tego jest próba nad 
komputerowym tworzeniem prozy100. Dostępne są także narzę-
dzia (np.Narrative Science), które automatycznie tworzą czytelne 
tekstowe komunikaty, raporty branżowe czy bieżące sprawozda-
nia z meczów (10 USD za artykuł 500 słów) na podstawie zbio-
rów informacji. Po udanych eksperymentach, być może dla części 
wydawców, wkrótce pozostanie zadanie sprecyzowania tematu, 
stopnia dramaturgii i długości dzieła – resztą zajmie się maszyna. 
Udane w tym zakresie próby są bardzo zachęcające, jednocześnie 

100 Zapowiada to, dosyć przekonująco, „produkt” programu Brutus.1 – opracowa-
nego przez Selmera Bringsjorda – naukowca z Rensselaer Polytechnic Institute 
(Troy, NY USA) i Davida A. Ferruci z IBM. Owym produktem jest opowiadanie na-
pisane przez maszynę, które rozpoczyna się słowami: „Dave Striver lubił uniwersy-
tet – jego porośniętą bluszczem wieżę zegarową z mocnej starej cegły, jego zalaną 
promieniami słonecznymi zieleń i pełną entuzjazmu młodzież...”. 
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skłaniają do zadumy nad oczekiwaną i dopuszczalną samodziel-
nością maszyn – w obszarze twórczości dotychczas zarezerwowa-
nej dla potęgi intelektu ludzkiego. 

Przewiduje się, iż wkrótce wiele czynności informacyj-
nych przejmą hologramy, które zastąpią przewodników, infor-
matorów. Udane w tym zakresie eksperymenty (na lotnisku 
Heathrow) dowiodły, iż pasażerowie często nie zauważali róż-
nicy między hologramem a człowiekiem. Zachowania ludzkie 
przejmują skutecznie maszyny, np. kierując samodzielnie auta-
mi, co dokumentowane jest pasjonującymi zawodami w tym 
zakresie DARPA. Przewiduje się, iż do 2015 roku co trzeci po-
jazd wojskowy będzie jeździł bez załogi. W 2010 roku samo-
chód Google´a przejechał 1000 mil bez kierowcy, 140 000 mil 
z niewielką ludzką kontrolą. Okazuje się, że samochody bez 
kierowcy są znacznie bezpieczniejsze, zużywają mniej paliwa. 
Pojawiają się jednak problemy prawne – odpowiedzialność za 
zdarzenia z udziałem samochodu: właściciela czy programisty?

Zasygnalizowane możliwości wykorzystania komputerów 
w pracy nad tekstem, obrazem, a wcześniej dźwiękiem (por. 
podrozdział 2.4) są oczywiście marginesem profesjonalnych za-
stosowań technologii informacyjnych we wszelkiej działalno-
ści komercyjnej i badawczej. Niemniej wskazują na zaskakujący 
potencjał branży technologii informacyjnych, która w sposób 
imponujący i niebezpieczny wyręcza (zabiera?) ludzką pracę, 
a nawet usiłuje ją zastępować w sposób niedościgniony dla 
człowieka. Zwraca to uwagę na jeszcze graniczące z sf prawa 
robotyki, które sformułował już w 1942 roku wybitny pisarz 
science-fiction Isaac Asimov: 

• robot nie może skrzywdzić człowieka ani przez zaniechanie 
działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy 

• robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją 
one w sprzeczności z Pierwszym Prawem 

• robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzecz-
ności z Pierwszym lub Drugim Prawem101.

101 http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzy_prawa_robotyki [lato 2011].
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7. Bezpieczeństwo
Problematyka bezpieczeństwa informatycznego, a bardziej 
ogólnie – bezpieczeństwa teleinformatycznego, która była już 
wcześniej kilkakrotnie sygnalizowana (np. problemy niezawod-
ności sprzętu, firewall, cloud computing), jest bardzo obszerna, 
a co najważniejsze – staje się kwestią kluczową we wszelkich 
zastosowaniach teleinformatyki. Walka o fizyczne i informacyj-
ne bezpieczeństwo jest obecnie główną częścią ceny, jaką płaci 
„usieciowiona” cywilizacja.

PRzYKłADY STRAT WYNIKAjĄCYCH z BłęDÓW 
OPROGRAMOWANIA I KRADzIeżY DANYCH

Błędy oprogramowania: w 1962 r. – zniszczenie statku kosmicznego Ma-
riner 1 (przyczyna: brak znaku „-” w kodzie programowym); 1979 – wy-
kryty przez system obronny NORAD „atak” 2020 rakiet z ZSRR na USA 
i współcześnie – pomyłka okablowania Airbusa A380 (różne wersje 
CAD CADIA) – straty 5 mld euro.

 Kradzież lub zgubienie dużych ilości danych, np. w 2007 r.  zagubio-
no dysk z danymi o 25 mln Brytyjczyków – dane o 40% populacji UK; 
2006 – zgubiono dane o 26,5 mln weteranów USA; 2003 – z AOL-u 
skradziono dane o 92 mln osób; ukradziony laptop pracownika Boeinga  
zawierał nazwiska i nr. ubezp. 382 000 byłych i obecnych pracowni-
ków – w sumie 100 152 801 rekordów; dane z Public Policy Institute 
for A ARP wskazują na ujawnienie 90 mln rekordów między 1 stycznia 
2005 a 26 maja 2006 r., w tym 43% z instytucji edukacyjnych.
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Bezpieczeństwo teleinformatyczne firmy obejmuje różne pozio-
my zabiegów – od serwerowni, przez sieci do indywidualnego pe-
ceta, mobilnych urządzeń, nośników informacji i innych urządzeń 
informatycznych. Wiąże się z potrzebą dysponowania regulacjami 
bezpieczeństwa (tzw. polityką), z bardziej precyzyjnymi dokumen-
tami zawierającymi informacje o zagrożeniach i sposobach ich mini-
malizowania. Takimi dokumentami są np. BCP (Business Continuity 
Planning) – plany zachowań/przedsięwzięć w przypadku poważnych 
przerw w pracy i zabiegów umożliwiających utrzymanie ciągłości 
pracy, Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 
(SWB) czy Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE). 

Głównym wyzwaniem bezpieczeństwa teleinformatycznego 
jest stosowna edukacja w tym zakresie. Jest ona zaniedbywana 
niemal na każdym etapie nauczania i w dużej części firm i instytu-
cji. Dowodzą tego treści oficjalnych dokumentów dotyczących sta-
nu zastosowań technologii informacyjnych w Polsce i w Europie102. 

W kontekście różnych kategorii sieci (lokalne, rozproszone 
i inne) oraz indywidualnego wykorzystywania peceta w przyję-
tym zakresie tematyki stanowiącej przedmiot tej książki, zwróćmy 
uwagę na jedną kluczową składową bezpieczeństwa – bezpieczeń-
stwo teleinformatyczne, związane bezpośrednio ze sprzętem i opro-
gramowaniem. Znaczący obszar tej tematyki, dotyczący specyfiki 

102 Podstawa programowa z komentarzami. Tom 6, Edukacja matematyczna 
i techniczna; MEN,  2011; The Global Information Technology Report 2010–2011, 
World Economic Forum, 2011.

zAKReS BezPIeCzeńSTWA IT W FIRMIe
• Polityka bezpieczeństwa
• Formalna organizacja bezpieczeństwa
• Klasyfikacja zasobów i danych
• Bezpieczeństwo związane z personelem
• Bezpieczeństwo fizyczne i anomalie przyrodnicze
• Procesy operacyjne i zarządzanie infrastrukturą IT
• Kontrola dostępu do systemów
• Rozwój i serwisowanie aplikacji
• Planowanie na wypadek zdarzeń losowych
• Zgodność z wymogami prawa
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sieci, w szczególności internetu, jest przedmiotem innych specjali-
stycznych opracowań.

Najczęściej koszty naruszeń bezpieczeństwa pojawiają się 
w zdarzeniach występujących po raz pierwszy w organizacji. 
Powoduje to znaczący wzrost skutecznego zarządzania narusze-
niami i dopiero w dalszej kolejności zmniejszenie przyszłych 
wydatków na bezpieczeństwo.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż mail (poczta elektro-
niczna) gwarantuje taką prywatność, jak kartka pocztowa wy-
słana bez koperty, a komputery – podobnie jak mieszkania – są 
narażone na przestępców komputerowych – hakerów, którzy 
włamując się do sieci komputerowej, pokonują zabezpieczenia 
w postaci kodów i haseł broniących dostępu do zgromadzonej 
i przetwarzanej informacji.

DzIeSIęć PODSTAWOWYCH zAGROżeń  
UTRATY BezPIeCzeńSTWA

1. Wrażliwe sieciowe aplikacje. Np. atak na aplikacje sieciowe przez 
„otwarte drzwi”. 

2. Wyrafinowany phishing i pharming. Np. kradzież danych 
identyfikujących. W tym zakresie stosowanie antywirusów 
i antyspyware nie daje gwarancji bezpieczeństwa – podstawa: 
edukacja użytkowników. 

3. Spam. 
4. Social media attacks. Łamanie słabych haseł i ufanie bezpłatnym 

programom.
5. Proste korzystanie z danych identyfikujących (identity theft). 

Kradzież pieniędzy lub uzyskiwanie innych bezpośrednich korzyści. 
6. Kradzież danych z kart kredytowych. Tylko 5%  komercyjnych 

stron jest bezpieczna. Następuje wzrost kradzieży numerów kart 
płatniczych.

7. Korzystanie z najnowszych technologii. Korzystanie z nowych 
technologii VoIP, wirtualizacji, cloud computingu, smartfonów itp. 

8. Wzrost zastosowań outsourcingu. Powierzanie dużych ilości 
danych firmom zewnętrznym. 

9. Powszechność zastosowań z mobilnych urządzeń. Kradzież danych 
przez nośniki – laptopy, smartfony, urządzenia USB. 

10. Samozadowolenie. Dysponowanie nowoczesnymi technologiami 
bezpieczeństwa, ale niedostateczne kompetencje informatyczne 
pracowników. 
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Wagę problematyki bezpieczeństwa zwiększa ogrom infor-
macji przechowywanych w komputerach i łatwość ich zmiany czy 
skopiowania (np. problem blokady dostępu do USB w firmowych 
maszynach)103:

• 93% firmowych dokumentów przechowywanych jest w posta-
ci elektronicznej

• 70% dokumentów nigdy nie jest drukowanych
• 53% firm nie testuje planów zabezpieczeń częściej niż raz na dwa lata
• 63% firm nie informuje pracowników o tych planach
• 75% firm nie rozważa sytuacji: a jeśli backup nie działa?

Specjalną grupę wyrafinowanych przestępstw teleinformatycz-
nych stanowi podsłuch elektromagnetyczny. Polega na identy-
fikacji i rozpoznaniu emisji ujawniającej, ulotu magnetycznego – 
zjawiska występującego w każdym obwodzie, w którym płynie 
prąd (więcej na ten temat w podrozdziale 7.4).

7.1. Malware
Możliwość swobodnego gromadzenia i przesyłania zasobów infor-
macyjnych w skali firmy, kraju i świata, poza niewątpliwymi zale-
tami, niesie ze sobą coraz bardziej wymierne zagrożenia. Największe 
straty firm korzystających w swojej podstawowej działalności 

103 „CSO Magazyn zarządzający bezpieczeństwem”, 2007, nr 3, s. 41.

LOGO I SLANG HAKeRÓW

 
• Freak (phr34) – maniak 
• Dude <|OO<|3 – doświadczony haker, profesjonalista
• |oo53r – looser, frajer, amator
• Warez (//4r3z) – pirackie oprogramowanie

Więcej: www.catb.org/jargon/html/index.html 
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z teleinformatyki wynikają z kradzieży poufnych informacji, oszustw 
finansowych i wirusów komputerowych. Nazwa wirus w odniesie-
niu do komputerów powstała prawdopodobnie w 1984 roku i po-
chodzi bezpośrednio od biologicznego „protoplasty”, który jest także 
mały (umownie), rozmnaża się samodzielnie (replikacja) i nie może 
funkcjonować bez organizmu tworzącego jego środowisko. 

Wirus podszywa się/ukrywa np. pod nazwą podobną do znane-
go programu. Jest to zazwyczaj mały program, który nie uruchamia 
się sam – robi to na ogół nieświadomy tego użytkownik komputera. 
Twór ten najczęściej funkcjonuje w wyniku nieprzemyślanych ludz-
kich zachowań. Cechą charakterystyczną jest to, iż działanie wiru-
sa musi być zainicjowane przez człowieka. Zazwyczaj polega to na 
uruchomieniu programu lub otwarciu praktycznie dowolnego pliku, 
w którym jest zagnieżdżony wirus. Jego replikacji towarzyszy proces 
automatycznego dołączania się nowo wyklutych wirusów do nie-
mal wszystkich rodzajów plików zapisanych na dysku. Wirusy coraz 
skuteczniej utrudniają pracę i zabawę wszystkim, którzy korzystają 
z komputerów. Najczęściej wykorzystywane są one do wykradania 
poufnych danych. 

Ostatnio wirusy, dzięki swojej skuteczności, stały się orę-
żem w konfliktach międzynarodowych. Przykładem jest stuxnet. 
W przeciwieństwie do zwykłych wirusów, stuxnet nie wykrada 
prywatnych danych internautów. Zamiast tego atakuje wyspecja-
lizowane systemy przemysłowe, np. zmieniając tryb pracy kom-
puterów sterujących urządzeniami. Stuxnet – to najbardziej za-
awansowany szkodnik w historii złośliwego oprogramowania. 
Ocenia się, że jego stworzenie zajęło kilka lat i prawdopodobnie 
pochłonęło kilkanaście milionów dolarów, a taki budżet jest poza 
zasięgiem haktywistów i amatorów. Przykładem podobnych, na 
skalę międzynarodową, działań złośliwego oprogramowania jest 
wykryty w 2009 roku GhostNet, który kontrolował blisko 1,3 tys. 
komputerów w ponad 100 krajach, zawierających dane o dużym 
znaczeniu politycznym, militarnym i handlowym. Niemal 30% 
tych maszyn znajdowało się w placówkach dyplomatycznych104.

104 G. Świechowski, Cyfrowe wojny, „PC World” luty 2011.
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Termin „wirus” stał się synonimem wszelkich kłopotów zwią-
zanych z działaniem szkodliwych programów, które są nazywa-
ne hoaxami, robakami, koniami trojańskimi, spyware czy phishin-
giem. Wszystkie tego typu złośliwe programy, potocznie nazywane 
wirusami, najczęściej związane z niechcianą, szkodliwą przesyłką 
elektroniczną, są nazywane terminem malware, od mal – ware 
(mal oznacza coś złego, ware – artykuły, rzeczy), podobnie jak hard- 
ware (sprzęt teleinformatyczny) lub software (oprogramowanie).

Rysunek 42. Przebieg ataku robaków CodeRed (doba) oraz Slammer (pół godziny)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.caida.org [listopad, 2003].

7.1.1. Hoaxy

Idea hoax (dowcipów, kawałów), których historia powstania sięga 
1994 roku, polega na wprowadzeniu w błąd, najczęściej odpowied-
nio spreparowanym mailem, w którym jest zamieszczona rada, aby 
np. niezwłocznie wykasować określony plik w systemie kompu-
terowym. Jako argument podaje się, iż np. ów plik jest groźnym 
wirusem, który lada chwila się uruchomi. Hoaxy najczęściej są roz-
syłane w dobrej wierze przez znajomych, co sprawia, iż stają się wia-
rygodne. Słuchając zatem jakiejś rady, przed skasowaniem wska-
zanego pliku (często niezbędnego do poprawnego funkcjonowania 
systemu) należy sprawdzić prawdziwość takiej wiadomości, naj-
lepiej na kilku stronach producentów oprogramowania antywiru-
sowego; zazwyczaj są tam umieszczane komunikaty na temat tego 
typu „ostrzeżeń” (Symantec, Kaspersky, Vmyths, Mks, Sophos). 



206 INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW

7.1.2. Wirusy

Wirusy docierają do komputerów za pośrednictwem poczty  
i wszelkich nośników informacji – pendrivów, dysków, taśm, a tak-
że usług internetowych, takich jak P2P (bardzo groźne), IM (np. 
GG), plików multimedialnych. Wirusy mogą być także przesyłane 
z dokumentami Office’a – podstawowego oprogramowania biuro-
wego. Oznacza to, że otrzymany, niczym niewyróżniający się plik 
z tekstem od nadawcy może zawierać ukrytego wirusa. Miejscem 
tego typu ukrywania wirusów są tzw. makra. Rzecz polega na 
tym, iż niektóre dokumenty pisane w Wordzie, poza czystą treścią, 
mają dołączone przez system małe programy (makra). Owe makra 
są niezbędne do poprawnego odczytania dokumentu, gdy jednak 
zostaną odpowiednio spreparowane, mogą zamienić się w groź-
nego wirusa. Tego typu wirusy mogą być dołączane do wszyst-
kich plików Officé a, także arkusza kalkulacyjnego czy prezentacji 
w PowerPoincie. Oznacza to konieczność zachowania stałej czujno-
ści – instalując stosowne oprogramowanie antywirusowe, odpo-
wiednio konfigurując system operacyjny oraz zachowując podsta-
wowe zasady bezpiecznego korzystania z komputera.

Pojawiają się nowe kategorie wirusów. Są to m.in. wirusy 
polimorficzne, które potrafią samodzielnie zmieniać swój kod, 
a w rezultacie powstaje trudniejsza do wykrycia mutacja ich po-
staci, czy retrowirusy, które atakują programy antywirusowe. 
Wzrost tego typu zagrożenia wynika także z tworzenia dosko-
nalszych mechanizmów i technik, dzięki którym malware mogą 
ukryć swoją obecność przed narzędziami diagnostycznymi i na-
prawczymi – są to tak zwane rootkity. W efekcie programy an-
tywirusowe nie mogą wykryć zagrożenia.

Wraz ze wzrostem zastosowań komputerów spektrum wy-
rafinowanych wirusów nieustannie rośnie, tym bardziej że 
tworzenie złośliwych programów nie jest zbyt skomplikowane. 
Dostępnych jest coraz więcej narzędzi wspomagających budowę 
tego typu programów, także przez amatorów105. 

105 Przykłady programów do tworzenia wirusów: VCL (Virus Creation Laborato-
ry), PSMPC (Phalcon/Skims Mass-Produced Code Generator).
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7.1.3. Robaki 

Robaki komputerowe nie potrzebują interwencji człowieka, by się 
rozmnażać – czynią to samoistnie. W zasadzie robaki nie niszczą da-
nych w komputerze. Tworzone przez nie zagrożenie tkwi w szybkim 
rozmnażaniu się, w stopniu np. blokującym serwery internetowe. 
Najbardziej znane robaki to mass mailers, które atakują komputer, 
następnie korzystają z listy adresowej Microsoft Outlooka (najpopu-
larniejszy program pocztowy) zaatakowanego komputera i przesy-
łają robaki pod wszystkie dostępne tam adresy. Mając na uwadze 
zanikające między robakami a wirusami różnice, oraz to, że spo-
rą część wirusów przenoszą robaki, przyjęto, iż robak jest wirusem. 
Wskazywana jest jedna różnica: tradycyjny wirus infekuje nośniki 
danych i RAM, robak aktywnie rozprzestrzenia się pocztą, protoko-
łami sieciowymi (np. Samba).

7.1.4. Trojany

Trojany (konie trojańskie), jak sama genealogia nazwy wskazuje 
(mitologia – koń trojański), w sposób niezauważony dla użytkow-
nika instalują się samodzielnie na dysku jego komputera i czeka-
ją. Dostają się tam pod pozorem pełnienia pozytywnej/potrzeb-
nej funkcji, np. kalendarza, wygaszacza ekranu, synchronizacji czasu 
(precision time) lub, jak inne wirusy, przez pocztę, inne nośniki cy-
frowej informacji, głównie przez tzw. darmowe oprogramowanie 
(freeware) lub testowe wersje (shareware), które nieświadomi pod-
stępu użytkownicy samodzielnie instalują na swoich komputerach.

Funkcje trojanów są praktycznie nieograniczone i zależą od po-
mysłowości ich autorów lub zleceniodawców. Ukryte funkcje to na 
przykład analizowanie informacji na inwigilowanym komputerze, 
jej gromadzenie i następnie przesyłanie (przez internet) zlecenio-
dawcy. Proceder ten jest szczególnie opłacalny do inwigilowania 
firmowych komputerów, stąd duża część trojanów jest instalowa-
na przez firmy konkurencyjne. Inne trojany „otwierają” drogę („od 
tyłu”) przez internet do „ważnego” komputera tak, by „zlecenio-
dawca” samodzielnie mógł sprawdzić zawartość dysku „obiektu” 
online. Tego typu programy są także nazywane backdoorami. 
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Bywa, iż niektórzy autorzy oprogramowania dołączają świado-
mie  do pisanych przez siebie programów trojany. Stworzona w ten  
sposób hybryda, zainstalowana pod nazwą użytkowego programu 
na komputerze klienta, stanowi zasygnalizowane wcześniej zagro-
żenie. Przykład ten wskazuje na wagę dysponowania tzw. źródłami 
programów instalowanych na komputerach (jasność ich funkcji) lub 
gwarancjami ich pochodzenia (certyfikat)106.

Najczęściej zadaniem trojanów jest pełnienie roli szpiega, któ-
ry monitoruje zasoby inwigilowanego komputera, aktywność in-
ternauty w Sieci i następnie co pewien czas przesyła dane na ten 
temat pod określony adres „zleceniodawcy” – szpiega, będącego 
osobą fizyczną. Na przykład wirus o nawie Back Orifice został tak 
skonstruowany, by umożliwić hakerowi swobodny dostęp do kom-
putera ofiary. W efekcie niezależnie od woli właściciela komputera 
osoba z zewnątrz może swobodnie na nim pracować, uruchamia-
jąc zainstalowane na nim programy, przeglądając, zmieniając lub 
niszcząc zbiory, a także bez kłopotu przechwytując hasła. Co gor-
sza, komputer może się stać w rękach hakera marionetką atakującą 
inne komputery – nawet zaprzyjaźnionych osób. Jak zatem chronić 
się przed trojanami? Przede wszystkim używając dobrych narzędzi 
antywirusowych oraz stosując odpowiednie firewalle.

7.1.5. Spyware

Spyware są to programy/wirusy, które w sposób ukryty gromadzą 
informacje o użytkowniku komputera i bez jego wiedzy przesyłają 
je do zleceniodawcy – zazwyczaj w celu wspomagania kampanii re-
klamowych online (personalizacja). Danymi tymi bywają: informa-
cje o zasobach i treściach (poczta, dokumenty) zapisanych na dys-
kach, adresy mailowe zgromadzone w szpiegowanym komputerze, 
hasła i numery kart kredytowych. Ponadto programy tego typu czę-
sto spowalniają działanie komputerów i szybkość połączenia inter-
netowego. Spyware, podobnie jak trojany, zazwyczaj są instalowane 

106 Więcej na temat certyfikacji w podrozdziale 7.4.5. Kontrolę ważności certyfi-
katów oprogramowania wykorzystywanego w systemie Windows można wy-
konać za pomocą jego integralnego narzędzia – sigverif.exe.
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w darmowych programach lub demonstracyjnych wersjach oprogra-
mowania. Owe programy, na ogół wprowadzone do komputerów 
przez nieświadomych zagrożenia ich użytkowników, są także nazy-
wane mięsożercami (carnivor). Pomagają one specjalnym służbom 
lub zainteresowanym firmom monitorować zachowania internau-
tów. Operację tę znakomicie ułatwia konstrukcja najpopularniejsze-
go na świecie systemu operacyjnego, jakim jest Windows. W syste-
mie tym zgromadzono w określonych miejscach (w rejestrach) „spis 
treści” całego dysku. Odczytanie tego spisu nie sprawia najmniejsze-
go kłopotu autorom sygnalizowanego oprogramowania szpiegow-
skiego. Zatem zainteresowani danymi o internautach bez kłopotu 
mogą się na przykład dowiedzieć, jakie oprogramowanie jest zain-
stalowane na określonym komputerze. Porównując te dane z reje-
strami oficjalnie zakupionych programów, można składać doniesie-
nia o korzystaniu z pirackiego oprogramowania. Jeśli trafią one do 
naszej policji, jest ona zobowiązana – zgodnie z literą obowiązujące-
go prawa – z urzędu ścigać piratów komputerowych nad Wisłą. 

Wracając do „mięsożerców”, zwróćmy uwagę na Aureate, protopla-
stę systemów szpiegowskich – przedstawiciela szpiegowskiego systemu 
Aureate-J-Radite. Program ten, korzystając z zasobów zgromadzonych 
w komputerze, wysyła swoim „mocodawcom” między innymi:

• imię i nazwisko spisane z rejestru Windows
• internetowy adres, czyli numer IP
• zwrotny DNS adresu (tzw. rev-DNS), który podaje kraj (ob-

szar) i dostawcę usług internetowych
• spis całego oprogramowania zainstalowanego w komputerze 

pobrany z rejestru
• adresy URL stron WWW i ftp, które odwiedził właściciel kom-

putera, a w tym przeglądane reklamy, pobrane z Sieci pliki, 
daty i działania w internecie, a nawet hasła zapisane gdzieś 
w komputerze107.

Ku zaskoczeniu dużej części użytkowników legalnie rozprowa-
dzanego oprogramowania klasy spyware, w umowie określającej 

107 K. Daszkiewicz, Szpieg w pececie, „PC World Komputer” 2000, nr 11.
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warunki korzystania z kupowanego lub otrzymywanego za dar-
mo oprogramowania (zazwyczaj nieczytanej) ukryte jest sformu-
łowanie, że użytkownik godzi się, iż program ten będzie groma-
dził informacje o aktywności użytkownika w Sieci (np. rejestr 
odwiedzanych stron) i będzie donosił o tym jego twórcy. Innymi 
słowy, w majestacie prawa, za zgodą użytkownika jego poczyna-
nia w Sieci są nieustannie śledzone108. Oszacowano, iż przeciętny 
komputer zawiera niemal trzydzieści monitorujących, nieznanych 
użytkownikowi programów. Tworzenie i wykorzystywanie tego 
typu oprogramowania jest bardzo dochodowe. Na przykład firma 
Claria ma zainstalowane swoje programy szpiegowskie w czter-
dziestu mln komputerów, co pozwala uzyskać dochody rzędu 
dziewięćdziesięciu mln USD rocznie. Inna firma, Avenue Media, 
dysponuje dwoma milionami podsłuchiwanych komputerów 
(przeciętny dochód od jednego zainfekowanego spywarem kom-
putera wynosił kilka lat temu około trzech USD rocznie)109.

Odmianą spyware są adware – programy, których producenci in-
formują zainteresowanych o przeznaczeniu tego narzędzia, udostęp-
niają funkcję jego deinstalacji i zachęcają do instalacji, podając cele 
badań i zalety dołączonych funkcji tego typu programów. Polegają 
one głównie na zbieraniu informacji o internaucie i stosownym do ich 
interpretacji prezentowaniu reklam (ad = advertisement – reklama). 

7.1.6. Phishing 

Oszustwo określane terminem phishing powstało w 1994 roku, 
gdy America Online (AOL – amerykański serwis internetowy 
i prowajder) pobierała opłaty za dostęp do internetu zależnie 
od liczby godzin korzystania z Sieci. Nastolatki za pośrednic-
twem maili i IM wyłudzali od klientów AOL, podszywając się 
pod agentów serwisu, identyfikatory zarejestrowanych użyt-
kowników i na ich konto korzystały z internetu. Phishing tłu-
maczony jest także jako password harvesting fishing (łowienie 

108 Lista tego typu programów i sposoby walki z nimi są zawarte na stronie: 
http://grc.com.
109 http://www.cioupdate.com/trends/article.php/3464551 [Jan. 26, 2005].
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haseł) lub jako pochodna nazwiska złodzieja numerów kart 
kredytowych: Briana Phisha. 

Ta sama metoda phishingu jest wykorzystywana do wyłudza-
nia informacji o numerach kart kredytowych i innych poufnych da-
nych. Medium pośredniczącym w owym wyłudzaniu jest najczę-
ściej poczta elektroniczna. Zazwyczaj ofiara otrzymuje alarmujący 
list o konieczności potwierdzenia numeru konta, haseł i identyfika-
torów od podszywającego się np. pod bank (podszywanie się pole-
ga np. na korzystaniu z nazwy niemal identycznej z prawdziwą na-
zwą, np. A11egro zamiast słowa Allegro). Jest to najszybciej rosnący 
typ przestępstw finansowych, drugi pod względem liczby ofiar po 
kradzieży numerów kart kredytowych. Szacuje się, że niemal pięć 
procent odbiorców podaje w odpowiedzi na wyłudzające maile 
(phishing) prawdziwe dane. Najwięcej stron phisherskich zarejestro-
wano w USA – czas życia strony trwa od sześciu do trzydziestu dni.

Skala tego zjawiska, jego ekspansja (jedno z najbardziej groź-
nych niebezpieczeństw w Sieci) spowodowała intensyfikację prac 
nad narzędziami i metodami obrony przed phishingiem (www.an-
tiphishing.org). Przede wszystkim podkreślany jest problem edu-
kacji użytkowników Sieci, ograniczanie ich naiwności. Przykładem 
nadmiernego zaufania do informacji otrzymywanych elektronicznie 
jest korzystanie z linków zamieszczonych w otrzymanych mailach – 
automatyczne klikanie na link, który sprawia wrażenie nazwy, np. 
banku. W rzeczywistości link ten kieruje na stronę hakera i dalej 
proceder dokonania przestępstwa staje się łatwy. Prostą obroną 
przed takim zagrożeniem jest za każdym razem samodzielne wpisy-
wanie w przeglądarce adresu strony docelowej. Najskuteczniejszą 
obroną są wszelkie formy autoryzacji (legitymizacji) odbieranej 
poczty elektronicznej oraz certyfikaty. Wspomagają w tym odpo-
wiednie programy antywirusowe lub dedykowane temu specjalne 
oprogramowanie (np. www.phishguard.com). 

7.1.7. Cookies

Cookies (ciasteczka) nie są wirusami. Ze względu jednak na przypi-
sywane im szkodliwe funkcje, w kontekście malware – należy znać 
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istotę ich działania. Są to małe zbiory zapisywane w komputerach 
internautów. Operacja zapisywania jest wykonywana w czasie, gdy 
internauta jest połączony z określoną stroną w internecie. Serwer 
obsługujący ową stronę umieszcza na dysku komputera internau-
ty „ciasteczko”. Gdy po jakimś czasie internauta ponownie połączy 
się z tą samą stroną, „ciasteczko” powiadamia ten serwer, że inter-
nauta jest „bywalcem”, któremu nadano określony numer-identy-
fikator. Cookies praktycznie są niedostrzegalne przez internautę. Są 
w nich zapisywane ślady jego poczynań na określonej stronie, np. 
co i ile razy oglądał. Jeśli był to np. sklep internetowy, to po pew-
nym czasie system rozpoznaje internautę i ułatwia kontynuowa-
nie wcześniej rozpoczętych wędrówek po internetowym sklepie. 
Innym przykładem jest dostosowywanie reklam do znanego dzięki 
„ciasteczkom” klienta. 

Mechanizm wykorzystywania cookies nie jest skomplikowa-
ny. Po wybraniu przez internautę adresu określonej strony w in-
ternecie – wraz z przesyłaniem jej treści do jego komputera są 
pobierane, wcześniej zapisane w pececie internauty, „ciasteczka” 
mówiące o tym, jak korzystał z owej strony. Dzięki tej organiza-
cji dane o doświadczeniach internauty w odwiedzaniu stron nie 
obciążają pamięci wysyłających „ciasteczka”; są one przechowy-
wane na komputerze internauty. „Ciasteczka”, z założenia, są do-
stępne tylko dla serwera (lub upoważnionym przez niego innych 
serwerów), który je umieścił w określonej maszynie. Ich pozosta-
wienie w komputerze stanowi o pewnym zaufaniu, jakim darzony 
jest ów serwer. Cookies to cicha umowa między internautą a ser-
werem udostępniającym interesujące go strony. 

Problem związany z wieloma użytkownikami tego samego 
komputera rozwiązano w sposób tradycyjny – użytkownik za każ-
dym razem, łącząc się ze stroną posługującą się cookies, przeka-
zuje jej swoją nazwę i hasło. Zatem „ciasteczka” dowiązane są do 
określonej osoby, a nie do komputera. 

Zagrożenia, które stwarzają cookies, to po pierwsze – za-
kres zawartych w nich informacji, a po drugie – bezpieczeństwo 
w ten sposób zgromadzonych danych. Cookies można porównać 
do kodów kreskowych umieszczanych na towarach kupowanych 
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w sklepie. Dzięki kodom sprzedawca może precyzyjnie śledzić ro-
bione przez klientów (identyfikowanych kartą płatniczą lub kartą 
stałego klienta) zakupy. Na tej podstawie może optymalizować 
ilości towarów magazynowanych i prezentowanych na półkach 
sklepowych oraz dostosowywać oferty i promocję do określo-
nych klientów. Pozytywny efekt personalizacji zachowań sklepu 
wobec klientów znacznie przewyższa ewentualne zagrożenia110. 
Wynikające z tego korzyści nie budzą praktycznie żadnych emo-
cji związanych z niebezpieczeństwem stosowania kodów pasko-
wych. Wydaje się, że podobnie będzie przy klarownej polityce 
bezpieczeństwa stosowania cookies. 

Narzędzia do przeglądania stron – przeglądarki – umożliwiają 
pełną kontrolę nad cookies. Wbudowane tam mechanizmy po-
zwalają na całkowitą blokadę lokowania w komputerze „ciaste-
czek”. Wystarczy zmienić odpowiednie parametry i zagrożenia 
wynikające z cookies zostają wyeliminowane. Ale czy są to tylko 
zagrożenia? Intencją twórców cookies było ułatwienie współpra-
cy internauty z Siecią, uczynienie, aby strony były bardziej usłuż-
ne. Wybór, przynajmniej w kwestii akceptacji „ciasteczek”, po-
zostawiono internautom. Warto jednak pamiętać, że duża część 
stron, zwłaszcza usługowych, np. internetowe banki, wymaga 
zgody na instalację cookies na komputerze klienta internauty.

Wydaje się, że stwarzanie atmosfery ekstremalnego zagrożenia 
ze strony cookies nie jest w pełni uzasadnione. Podobną, niezau-
ważalną sytuację mają klienci sklepów, płacący imiennymi karta-
mi płatniczymi i korzystający z kart lojalnościowych. Cookies, poza 
negatywnymi elementami (gromadzenie informacji o klientach), 
pozwalają na większą przyjazność Sieci, np. przez eliminowanie 
powtarzających się reklam i spolegliwą personalizację oglądanych 
Stron. Cookies umożliwiają rzetelniej szacować liczbę odbiorców 
110 Kolejnym krokiem w procesie automatyzacji identyfikowania towarów 
i osiąganych z tego korzyści jest RFID – Radio Frequency Identification, tech-
nologia podobna do kodów kreskowych. Identyfikator, którym oznaczany jest 
towar, zawiera antenę i nadajnik/odbiornik, który odczytuje i wysyła (odbija) 
unikalnie zmodyfikowany sygnał do specjalnego odbiornika/czytnika. W eks-
tremalnym przypadku technologia ta umożliwia, poza spełnieniem wszystkich 
funkcji kodu kreskowego, np. kontrolę ruchu/„zagęszczenia” właścicieli ozna-
czonych ubrań w określonym regionie.



214 INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW

reklam – brak tego narzędzia powoduje, że połowa reklam trafia do 
tych samych internautów.

Ze względu na rozpowszechnianie się programów szpie-
gujących i ich powiązanie z cookies zalecane jest ich usuwa-
nie. Przeciętnie niemal połowa internautów usuwa cookies 
raz w miesiącu. Operacja ta staje się trudniejsza, coraz częściej  
cookies zapisywane są w wielu miejscach na dysku komputera.

7.2. zagrożenia prywatności
Windows i inne związane z tym systemem programy mają kon-
trowersyjną zdolność – odnotowują niemal wszystkie czynności 
użytkownika wykonywane za pomocą komputera, zapamiętu-
ją błędy, tymczasowe zbiory, tworzone dokumenty, trasy wy-
cieczek po Sieci. Nawet gdy informacje na ten temat zostaną 
skasowane, często można je odzyskać i wykorzystać w niecnym 
celu. Aby wyeliminować to zagrożenie, można zastosować pre-
cyzyjnego „eliminatora” – www.evidence-eliminator.com, który 
pedantycznie czyści wszystkie ślady wcześniejszych operacji wy-
konanych przez użytkownika komputera. Ceną tego jest wyklu-
czenie możliwości naprawy błędu polegającego na przykład na 
zbyt pochopnym skasowaniu potrzebnego pliku, czyli „powrotu 
do przeszłości”, do przypadkowo skasowanego ważnego zbioru.

W środowiskach, w których poufność danych jest gwa-
rancją poprawności działania, tj. w instytucjach zaufania pu-
blicznego, organizacjach rządowych itp., informacje zapisane 
na komputerach nie powinny być odczytane przez niepożądane 
osoby. Aby skutecznie chronić tego typu zasoby informacyj-
ne przechowywane w pamięci peceta, nie wystarczy korzystać 
z wbudowanych do systemu narzędzi – konieczne jest użycie 
specjalnych programów, których działanie polega na tym, że 
zbiory, na których pracuje użytkownik, w drodze do/z dysku są 
automatycznie szyfrowane. 

Poza kłopotem związanym ze zdobyciem odpowiednich na-
rzędzi zwiększających bezpieczeństwo informacyjne cyfrowych 
zasobów, praktycznie jedynym kosztem ich zainstalowania jest 
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nieznaczne spowolnienie pracy komputera nieustannie kontro-
lującego przesyłki i szyfrującego/deszyfrującego zbiory, którymi 
się posługuje użytkownik komputera.

Inną klasą, często nieuświadomionych, zagrożeń jest wpływ 
pracy przy komputerze na zdrowie jego użytkownika. Problem 
ten sygnalizuje treść zamieszczonej wyżej ramki.

7.3. Komórki
Coraz doskonalsze telefony komórkowe, nazywane smartfona-
mi, także są narażone na działanie wirusów. Dotyczy to tych te-
lefonów, których funkcjonowaniem sterują systemy operacyjne 
(mobilne miniatury systemów operacyjnych, np. Windowsa do 
pecetów). W takim środowisku mogą już funkcjonować złośli-
we programy, np. Cabir – szkodnik działający pod Symbianem 
(komórkowym systemem operacyjnym telefonów). Wirus ten 
rozsiewa się przez Bluetootha. Innymi słowy, w czasie, gdy 
w komórce K1 jest włączony Bluetooth, inna komórka K 2 bę-
dąca w zasięgu łączności K1 może przesłać (bezprzewodo-
wo), bez zgody właścicieli, dowolny złośliwy program, np. 

PODSTAWOWe zASADY TROSKI O zDROWIe 
PODCzAS PRACY z KOMPUTeReM

• siedząc przy komputerze, nie zapominaj o ruchu
• nie uderzaj w klawiaturę, klawisze naciskaj delikatnie
• trzymaj myszkę miękko
• kontroluj swoją pozycję i gdy siedzisz przy komputerze, obie stopy 

oprzyj na podłodze
• wyprostuj się co pół godziny, uruchom w komputerze automatyczne 

przypominanie o tym ćwiczeniu
• używaj najlepszych myszek lub trackballi
• daj odpocząć rękom, kładąc je jak najczęściej na kolanach lub 

zwieszając wzdłuż ciała
• gdy piszesz, twoje nadgarstki i palce powinny być w tej samej linii co 

przedramiona – unikaj zgięcia
• górna krawędź monitora powinna być na poziomie twoich oczu
• przez miesiąc sprawdzaj sposób, w jaki używasz klawiatury i myszy, 

aby wyeliminować  złe przyzwyczajenia
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służący do odczytania lub zniszczenia wszystkich kontaktów 
teleadresowych zapisanych w telefonie K1111. Oszacowano, iż  
9 na 100 komórek w maju 2010 r. miało malware112.

Wirusy komórkowe mogą, bez wiedzy właściciela komórki, 
np. rozsyłać kosztowne MMS-y do wszystkich adresatów odno-
towanych w pamięci komórki. 

Przenośne urządzenia elektroniczne, do których, poza telefonami 
komórkowymi, zalicza się także laptopy, netbooki, iPhony, iPady oraz 
coraz bardziej pojemne pamięci flashowe, stwarzają kolejne zagroże-
nie polegające na ryzyku zagubienia tego typu sprzętu. Nie mniejsze 
wartości strat powodują kradzieże sprzętu lub jego przypadkowe znisz-
czenie. O wielkości wynikających z tego kosztów zazwyczaj nie stano-
wi wartość zagubionych przedmiotów, a utrata zapisanych tam infor-
macji, które często są nie do odtworzenia lub mają charakter poufny 
– stwarzający duże ryzyko dla osób lub firm będących właścicielami 
tego sprzętu. Jeszcze nadal zbyt rzadko stosowanym środkiem zarad-
czym jest szyfrowanie danych zapisywanych na mobilnych urządze-
niach i częste robienie kopii na stacjonarnym sprzęcie komputerowym. 

7.4. Obrona
Obrona przed zasygnalizowanymi zagrożeniami korzystania z poten-
cjału technologii informacyjnych jest konieczna, jednak nie za każdą 
cenę. Koszt jej powinien być adekwatny do oszacowanego ryzyka, 
które jest obiektywnie istniejącą, występującą z określonym praw-
dopodobieństwem możliwością poniesienia straty, szkody lub niepo-
wodzenia w realizacji przedsięwzięć każdej firmy, także wydawnic-
twa czy redakcji. Owe straty to: ryzyko zmniejszenia potencjalnych 
zysków, utrata płynności, zaburzenia działalności firmy. Ryzyko po-
zostaje zawsze, można je identyfikować, monitorować i ograniczać. 
Kluczowe okazuje się ograniczanie owego ryzyka, które jest przeli-
czane na stosowne inwestycje służące wspomnianej obronie. 

111 Inne złośliwe programy tego typu to: SEXXXY, Gavno (trojan o wielkości  
2 KB) i Camtimer.
112 http://www.nytimes.com/2011/02/24/technology/personaltech/24basics.
html?_r=1&nl=todaysheadlines&emc=tha26&pagewanted=print [lato 2011].
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Ryzyko, także w odniesieniu do IT, to funkcja prawdopodo-
bieństwa nastąpienia zdarzeń stanowiących zagrożenia, szacowa-
nych wielkości poniesionych strat i nakładów na ograniczanie za-
grożeń. Innymi słowy, nakłady na ograniczanie zagrożeń zawsze 
powinny pozostawać w ścisłej relacji z wartościami potencjal-
nych strat i prawdopodobieństwem ich wystąpienia. 

Do obrony przed zasygnalizowanymi wcześniej zagrożeniami 
w Sieci można korzystać z różnych metod i narzędzi. Wyróżnia się 
ich trzy generacje:

• pierwsza: jasne zagrożenia i oczywiste środki zaradcze (szyfro-
wanie, firewall) 

• druga: własny haker i systemy ochrony aktywnej
• trzecia: wzorowanie się na modelu bezpieczeństwa i zarządza-

niu ryzykiem.

Pierwsza, najpowszechniej stosowana generacja systemów 
bezpieczeństwa, polega na przyjęciu prostego schematu działa-
nia: eliminacji zagrożenia poprzez zastosowanie odpowiednie-
go narzędzia. Zagrożenia są oceniane z własnej perspektywy, 
o ich powadze świadczy ich liczba, a nie charakter. Trudno oce-
nić opłacalność przeciwdziałania niebezpieczeństwom w Sieci. 
Druga generacja zakłada dysponowanie własnym hakerem, 
monitorowanie aktywności użytkowników IT w firmie, a przede 
wszystkim aktywności w internecie. Zagrożenia są oceniane 
z perspektywy włamywacza komputerowego (zewnętrznego 
i wewnętrznego). O powadze niebezpieczeństwa nie świadczy 
liczba zagrożeń. Nadal trudno ocenić opłacalność przeciwdzia-
łania zagrożeniom. Trzecia generacja zakłada stosowanie obu 
pierwszych generacji oraz wzorowanie się na obiektywnym 
modelu (standardzie) systemu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo 
i ryzyko są traktowane jako wielkości mierzalne, a zarządzanie 
ryzykiem jest zgodne z rachunkiem ekonomicznym. Mając na 
uwadze bezpieczeństwo teleinformatyczne firmy, należy przede 
wszystkim uwzględniać takie elementy, jak:

• opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji w formie 
dokumentu
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• przydzielenie właściciela (osoby odpowiedzialnej) do wszystkich 
zasobów informacyjnych

• edukowanie i uświadamianie użytkowników IT w firmie
• opracowanie procedur formalnego zgłaszania zdarzeń narusza-

jących bezpieczeństwo informacji
• planowanie ciągłości działań IT na wypadek zdarzeń losowych.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami bezpieczeństwo 
teleinformatyczne zapewnia się przez ochronę113:

• fizyczną
• elektromagnetyczną
• kryptograficzną
• transmisji
• dostępu do urządzeń lub sieci teleinformatycznych.

Ochrona fizyczna jest pierwszym, zawsze stosowanym zabezpiecze-
niem infrastruktury teleinformatycznej. Głównie chodzi tu o przed-
sięwzięcia mające na celu ograniczenie/wyeliminowanie możliwości 

113 Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 sierpnia 2005 r.

NIeKTÓRe zASADY BezPIeCzNeGO  
KORzYSTANIA z INTeRNeTU W FIRMIe

• pracownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Sieci – za skutki 
wynikające z przeglądania w pracy niedopuszczalnych zasobów 
internetu

• instalowanie programów kontrolujących i ograniczających wirtualne 
wędrówki pracowników

• odpowiednia parametryzacja filtrów – kontrolowane otwieranie 
przejść określonych typów informacji do i z firmowej sieci lokalnej

• korzystanie z sieciowego oprogramowania antywirusowego 
gwarantującego, że każdy PC w firmie jest automatycznie skanowany 
aktualnymi definicjami wirusów

• troska o poprawną konfigurację firewalla i programów typu intrusion 
detection tworzących ochronę przed próbami ataku od wewnątrz (np. 
Trend Micro, Symantec)

• uruchomienie w firmie podpisu elektronicznego – gwarancja 
integralności i autentyczności korespondencji

• przestrzeganie posiadania certyfikatów oprogramowania – gwarancja 
wiarygodności instalowanego oprogramowania
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dostępu do infrastruktury teleinformatycznej. Najczęściej są to, co-
raz doskonalsze, zamknięcia w postaci elektronicznie sterowanych 
zamków (np. identyfikacyjne karty zbliżeniowe). Dzięki nim speł-
niany jest warunek obowiązujących regulacji – kontrola dostępu do 
urządzeń lub sieci teleinformatycznych. W ramach ochrony fizycznej 
mieszczą się także wszelkie zabiegi związane z fizyczną konstrukcją 
urządzeń – eliminacją przypadkowych lub celowych zniszczeń sprzętu 
teleinformatycznego. Przykładem są ogólnodostępne monitory, tzw. 
kioski wandaloodporne z ekranem chronionym szkłem pancernym.

Ochrona elektromagnetyczna. Obroną przed wypływem tą 
drogą informacji są urządzenia budowane zgodnie ze standardem: 
TEMPEST – Transient ElectroMagnetic Pulse Emanation Standard. 
Ograniczają wyciek informacji przez techniki inwazyjne: wprowa-
dzenie programu do PC ofiary, który wykorzystuje układy ma-
szyny jako nadajnik (np. Tempest for Eliza – nadaje muzykę przez 
kartę graficzną) i techniki nieinwazyjne – wykorzystywanie neu-
tralnych metod: bezprzewodowość, kable łączące urządzenia 
(działają jak antena), zasilanie. Najsilniej emitują fale elektroma-
gnetyczne, niosąc czytelną informację – monitory CRT i LCD.

Kryptografia i ochrona transmisji mają bezpośredni związek z sie-
ciami – lokalnymi i z internetem (Siecią) – z przesyłaniem informacji 
między uczestnikami ruchu w sieci. Bezpieczne wykorzystywanie Sieci 
wiąże się z przestrzeganiem następujących wymagań odnośnie do 
przesyłania informacji (we wszystkich sieciach, także przez internet):

• integralność danych: gwarancja niezmienności informacji 
przesyłanej od nadawcy do adresata

• poufność danych: możliwość zachowania poufności wyróżnio-
nych informacji

• autentyczność: pewność, że informacje otrzymane z Sieci po-
chodzą od osób, które się pod nimi podpisują

• dostępność: informacja musi być dostępna dla uprawnionych 
użytkowników zawsze wtedy kiedy mają taką potrzebę

• rozliczalność: dostęp do informacji może być przypisany 
w sposób jednoznaczny tylko określonemu użytkownikowi

• niezawodność: zachowanie i skutki działania (np. aplikacji, 
urządzeń) są takie, jak zamierzone.
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Konstruując strategię obrony komputerów przed zagrożeniami, 
płynącymi głównie z i Internetu, należy uzbroić się w niezbęd-
ny arsenał ochronny. Tworzą go programy: antywirusy, firewal-
le, antyspyware i antyspam. Inną, bardziej wyrafinowaną formą 
obrony przed hakerami jest samoobrona – „hakowanie hake-
rów”. Przykładem jest namierzenie komputerów generujących 
DoS (atak strumienia informacji na system komputerowy w celu 
blokady jego działania) i odpowiednie wzmocnienie własnych 
zabezpieczeń: należy przy tym poinformować odpowiednie wła-
dze o komputerach generujących DoS, gdyż walka ze źródłami 
DoS-u za pomocą „hakowania” jest nielegalna. Niemniej samo-
dzielna walka często jest podejmowana. Polega na zdalnym, 
bez zgody właściciela (który odmówił współpracy), czyszcze-
niu komputerów generujących DoS. Istnieje wiele podobnych 
inicjatyw samodzielnej obrony przed zagrożeniami Sieci – część 
z nich jest zorganizowana, np. www.cyberarmy.net.

7.4.1. Antywirusy

Wirusy docierające e-mailem są ogromnym zagrożeniem dla bez-
pieczeństwa komputerów. Owe twory najczęściej są dołączane 
jako załączniki lub stanowią integralną część odbieranego listu. Jest 
to równoznaczne z ich aktywizacją w momencie otworzenia listu. 
Zazwyczaj, dla wygody, w programach pocztowych domyślnie jest 
ustawiona funkcja automatycznego podglądania pierwszego akapi-
tu maila (w górnej części ekranu pojawia się lista otrzymanych ma-
ili, a w dolnej pierwszy akapit wyróżnionego listu). Oznacza to, że 
w chwili, gdy przychodzi list, jest on automatycznie odczytywany, co 
jest równoznaczne z uruchamianiem załączonego wirusa. Pozbawia 
to użytkownika poczty szansy, by podejrzany (o przemycanie wirusa) 
list usunąć przed jego odczytaniem (uruchomieniem wirusa). Celowa 
jest zatem taka zmiana konfiguracji programu pocztowego, by przy-
chodzące listy nie były automatycznie odczytywane (otwierane)114. 

114 Bezpłatne antywirusy dostępne są m.in. na stronach: skaner.mks.com.pl; 
www.symantec.com/cgibin/securitycheck.cgi; usmcafee.com; www.kaspersky.
pl/services.html?s=online_vir_chk.
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 Wszystkie współczesne programy antywirusowe mają kilka 
stałych funkcji. Pierwszą z nich jest możliwość samodzielnego uru-
chomienia tego programu (funkcja skanowania na żądanie) w do-
wolnym zakresie i w każdej chwili. Kolejna funkcja to monitoring, 
czyli ciągła, niezależna od woli użytkownika kontrola wszystkich 
wprowadzanych i wyprowadzanych z komputera informacji (rezy-
dentna praca). Następną ważną funkcją programów antywiruso-
wych jest autodiagnostyka, która polega na sprawdzaniu próby ich 
neutralizacji przez złośliwe programy i przeciwdziałanie ewentual-
nym skutkom takich działań. 

Antywirusy skutecznie zmniejszają ryzyko zainfekowania 
komputera, jednocześnie nieco zwalniając jego działanie, co przy 
obecnych mocach obliczeniowych pecetów jest praktycznie nie-
zauważalne. W przypadku wykrycia wirusa program proponuje 
kilka sposobów reakcji: „uzdrowienie” zainfekowanego pliku (je-
śli antywirus sobie z tym poradzi), jego skasowanie lub odesła-
nie do kwarantanny. Kwarantanna to mechanizm umożliwiający 
upewnienie się, czy podejrzany plik jest, czy nie jest zainfekowa-
ny. Zazwyczaj operacja ta polega na automatycznym wysłaniu 
podejrzanego pliku do producenta antywirusa i zmianie konfigu-
racji programu pocztowego, by przychodzące listy nie były au-
tomatycznie odczytywane (otwierane). Najważniejszą funkcją 
programu antywirusowego jest niewątpliwie możliwość auto-
matycznego pobierania aktualnych szczepionek przeciw ciągle do-
skonalonym wirusom. Owe szczepionki zazwyczaj są pobierane 
w czasie wykonywania przez komputer innych zadań (podczas po-
łączenia z internetem). Gdy przez dłuższy czas nie dokonywano 
aktualizacji definicji antywirusów (brak połączenia z internetem), 
wówczas pojawia się komunikat o konieczności aktualizacji szcze-
pionek. Zazwyczaj koszt automatycznej aktualizacji definicji jest 
wliczony w cenę programu i obejmuje jeden rok (365 dni). Po tym 
okresie można wykupić tylko samo prawo do dalszej aktualizacji 
bez konieczności kupowania nowego programu. Zagrożenia wyni-
kające z braku aktualnych definicji wirusów oraz szybkości ich roz-
przestrzeniania się wskazują na bezwzględną konieczność cyklicz-
nego, pełnego skanowania wszystkich zasobów informacyjnych 
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zgromadzonych w komputerze. W ten sposób można wyszukać, 
przepuszczone wcześniej przez antywirus (bez aktualnych defini-
cji), zagnieżdżone nowe wirusy. 

Mówiąc o ochronie, należy również pamiętać o konieczności 
wykonywania zapasowych kopii ważnych zbiorów – korzystać ze 
wszystkich dostępnych lokalnie i sieciowo urządzeń do archiwi-
zacji (więcej na ten temat w podrozdziale 2.1.2). 

7.4.2. Firewall i proxy

Firewalle i proxy – to najczęściej występujące terminy w kontek-
ście bezpieczeństwa Sieci. W uproszczeniu: firewall (ściana ognio-
wa, zapora ogniowa) jest zazwyczaj wydzielonym komputerem 
do/ze specjalistycznym oprogramowaniem, które kontroluje ruch 
informacyjny ze świata zewnętrznego do/z lokalnej sieci (LAN-u) 
lub pojedynczego komputera.

Podstawową zasadą bezpiecznych lokalnych sieci kompu-
terowych (LAN), a także samodzielnych komputerów domo-
wych jest, by cały ruch informacyjny, w obu kierunkach (do 
sieci i z sieci), przechodził przez firewall – podobnie jak pasażer sa-
molotu przechodzi przez specjalną bramkę kontrolną. Zadaniem fi-
rewalla jest realizacja takich funkcji, które zagwarantują, iż tylko 
autoryzowany ruch może zostać przepuszczony. Ponadto należy za-
pewnić absolutną integralność maszyny pełniącej funkcje firewalla  
– jej funkcje nie mogą być zmienione bez specjalnych uprawnień.

Rysunek 43. Firewall, internet i LAN
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Proxy to oprogramowanie kontrolujące informacyjny ruch 
z lokalnej sieci do świata zewnętrznego. Funkcje proxy są dedy-
kowane określonym usługom. Dotyczą np. kontroli poczty elek-
tronicznej, zasobów WWW, obsługi kawiarenki internetowej 
lub serwera ftp. Korzystając z proxy, izoluje się oprogramowanie 
klienta, chroniąc się w ten sposób od ataków z zewnątrz. Zatem 
haker, aby włamać się do określonego programu, musi wcześniej 
opanować proxy, co oczywiście znakomicie podnosi bezpieczeń-
stwo zasobów będących pod kontrolą tego programu115. 

W firmach firewalle i proxy najczęściej są instalowane na 
dedykowanym komputerze, natomiast na domowe potrzeby 
można uruchomić owo oprogramowanie na jednym, uniwersal-
nym pececie. Należy jednak w tej sytuacji doceniać możliwo-
ści hakerów, którzy zupełnie niespodziewanie odkrywają dziu-
ry w tego typu zabezpieczeniach i pokonują postawione zapory. 
Celowe jest zatem korzystanie z dobrze sprawdzonych i przete-
stowanych w tym zakresie programów. Sygnalizowane oprogra-
mowanie, w przypadku gdy wcześniej zagnieżdżony trojan chce 
powiadomić swojego zleceniodawcę o poczynaniach/zasobach 
ofiary, alarmuje właściciela, że bez jego wiedzy komputer samo-
dzielnie chce się kontaktować ze światem zewnętrznym. 

Po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania pełnią-
cego wspomniane funkcje zwiększające bezpieczeństwo lokalnej 
sieci lub domowego komputera celowe jest sprawdzenie (audyt), 
czy chronione w ten sposób komputery są faktycznie bezpiecz-
ne. Wiele firm świadczy (nieodpłatnie) usługi tzw. skanowania 
zabezpieczeń lokalnych sieci. Polega to na szukaniu pod nadzo-
rem, pod pełną kontrolą, dziur, które w sposób niekontrolowany 
mogą wykorzystywać trojany i hakerzy. Za usługę tę zazwyczaj 
płaci się później, korzystając z pomocy w likwidowaniu (łataniu) 

115  Serwery proxy wykonują dwie podstawowe funkcje. Pierwsza polega na 
zwiększeniu wydajności pracy grupy użytkowników poprzez gromadzenie w pa-
mięci firmowego komputera (serwera) ostatnio odczytywanych zasobów Sieci, 
które mogą być udostępniane ponownie innym użytkownikom bez potrzeby 
ściągania z Sieci tych samych potrzebnych zasobów. Druga umożliwia filtro-
wanie odczytywanych przez pracowników zasobów – ograniczanie dostępu do 
określonych stron.
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owych dziur116. Jest możliwe także samodzielne kontrolowanie 
owej skuteczności za pomocą specjalnego oprogramowania117. 

Proxy dba o bezpieczeństwo informacji wysyłanej z lokalnej 
sieci na zewnątrz – pośredniczy w łączności dwóch sieci. Poza tym 
ma jeszcze jedną użyteczną funkcję – buforowania treści często od-
wiedzanych stron. Oznacza to, że jeśli użytkownicy LAN-u wie-
le razy sięgają do tej samej strony, nie jest ona odczytywana ze 
źródła, z odległego serwera, lecz z bufora proxy. Oczywiście ma 
to swoje pozytywy – zwiększenie szybkości, zmniejszenie ruchu 
informacyjnego, i negatywy – utrzymywana w buforze strona 
nie jest aktualna. Proxy to także narzędzie do filtrowania ruchu 
w Sieci, np. eliminowania tych składowych przesyłanych zaso-
bów, które spowalniają transmisję i w zasadzie nie mają większe-
go znaczenia w przekazywaniu merytorycznych treści, np. rucho-
mych (zazwyczaj obszernych) obrazków.

Przykładem bardziej zaawansowanej technologii obrony wła-
snej sieci lokalnej przed zagrożeniami z zewnątrz są tzw. honey 
pots – „miodowe pułapki”, które służą do wabienia atakujących 
hakerów lub penetrujących automatów nieistniejącymi fikcyjnymi 
zasobami. Dzięki temu kamuflażowi z jednej strony można zmy-
lić hakera, a z drugiej administrator sieci może sprawdzić używane 
przez włamywacza narzędzia oraz ustalić, jakich informacji szuka 
i co z nimi robi dalej.

7.4.3. System operacyjny

O bezpieczeństwie pecetów w dużym stopniu decydują zain-
stalowane na nich systemy operacyjne. Okazuje się, że systemy 
te, w tym Windowsy, stwarzają wiele zagrożeń, które są suk-
cesywnie zmniejszane poprzez udostępnianie przez producenta 
„łat” (patche) programowych. Żaden z systemów nie jest au-
tomatycznie w pełni bezpieczny. Wymagają one poznania ich 

116  Najczęściej zaniedbywana jest profilaktyka polegająca na „kontrolowanej 
kontroli” oceny skuteczności zabezpieczeń własnych sieci.
117  Więcej informacji na ten temat na stronach: www.hackerwhacer.com lub 
www.grc.com.
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funkcji i poprawnej konfiguracji118. Przykładem tego typu za-
grożenia są pliki multimedialne, które dzięki błędowi w micro-
softowej bibliotece JPEG mogą – po odpowiednim spreparowa-
niu (np. obrazka) – uruchomić program na komputerze ofiary. 
O powadze problemu wpływu rodzaju systemu operacyjnego 
na poziom bezpieczeństwa komputerów stanową funkcje wbu-
dowane w system. Produkty Microsoftu, mimo swej „usłużno-
ści” i wieloletniej tradycji, mają jedną bardzo poważną wadę 
– nikt nie wie, jak są zbudowane. Oznacza to, że Windows 
może mieć wbudowane dziesiątki tylnych drzwi i nikt nie jest 
w stanie tego sprawdzić – pozostaje zaufanie do producenta. 
Oprogramowanie dostarczane jest w takiej formie, iż prak-
tycznie nie ma możliwości prześledzenia operacji, jakie system 
ten wykonuje w komputerze. Owa forma – język maszynowy 
– praktycznie wyklucza jakiekolwiek sprawdzanie funkcji syste-
mu lub jego modyfikacje. W rezultacie coraz większa liczba po-
ważnych firm (głównie banki) żąda od Microsoftu tzw. źródeł 
systemu operacyjnego. Chodzi o taką postać oprogramowania, 
by można było sprawdzić wszystkie funkcje, jakie ów program 
(Windows) realizuje w komputerze. Żądania te są tymczasem 
ograniczone – Microsoft jest proszony o zdeponowanie źródeł 
(Windowsów) w sejfach tak, by w razie uzasadnionych kłopo-
tów można było wykluczyć, że ich przyczyną jest Windows.

Kłopotów takich nie ma w przypadku Linuxa – dzieła Fina 
Linusa Torvaldsa. Tak zwane źródła są dostępne dla chętnych. 
Oznacza to, że można dokładnie sprawdzić, jakie operacje wyko-
nuje system w komputerze, a dzięki temu skontrolować wszyst-
kie ukryte operacje systemu, a także samodzielnie zmienić, udo-
skonalić lub wręcz wykluczyć niektóre jego funkcje119.

118  Wskazówki do odpowiedniej konfiguracji Linuxa są zawarte na stronie: 
www.pointman.org.
119  Szerzej było to przedmiotem rozdziału 5.2.
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7.4.4. Identyfikacja

Pierwszym, zapewne najpowszechniejszym elementem działania 
na rzecz podniesienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycz-
nych, jest identyfikacja lub inaczej uwierzytelnianie użytkow-
nika komputera/sieci. Zwraca na to uwagę, bardzo trafny – klasycz-
ny już – rysunek Petera Steinera z 1993 roku (rys. 44). Podobnie na 
czacie internetowym nastolatka o nicku (pseudonimie) Ania w rze-
czywistości może okazać się nieuczciwym czterdziestolatkiem.

Rysunek 44. Nikt w internecie nie wie, że jesteś psem
Źródło: Doing The Right Thing: How Electronic Age Verification Protects Kids Online. An IDology, 
Inc. Whitepaper. http://www.idology.com/assets/AgeOnline_preview.pdf [luty 2007].

Innym rodzajem zagrożenia, związanego z identyfikacją, jest 
dostęp do poufnych danych zgromadzonych w pamięciach kom-
puterów lub zasobów pieniężnych na kontach banków elektronicz-
nych. We wszystkich tych przypadkach ogromne znaczenie ma ko-
nieczność identyfikacji osoby korzystającej z komputera czy z Sieci. 
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Wyróżnia się trzy podstawowe metody uwierzytelniania, do-
konywanego automatycznie przez odpowiednio zaprogramowane 
lub wyposażone maszyny:

• coś co wiesz (hasła)
• coś co masz (np. klucz do drzwi, karta magnetyczna) 
• coś, czym się charakteryzujesz (np. odciski linii papilarnych).

W pierwszym przypadku identyfikacja odbywa się tradycyjnie – 
przez podanie nazwy użytkownika (informacja jawna) i hasła (in-
formacja tajna). Te dwie informacje są wystarczające, by uzyskać 
dostęp do przewidzianych dla użytkownika – właściciela nazwy, 
zasobów i usług komputera lub Sieci. Ten sposób identyfikacji 
stosowany jest np. domyślnie w systemach operacyjnych pece-
tów czy podczas logowania się do skrzynki poczty elektronicznej. 

Doświadczenia wskazują jednak, że hasła są bardzo słabym 
ogniwem systemu bezpieczeństwa: połowa użytkowników IT za-
pisuje swoje hasła obok komputera lub na dysku maszyny, ponad 
80% przy wyborze hasła kieruje się łatwością jego zapamiętania, 
ponad połowa nigdy nie zmienia haseł, a co piąty użytkownik ni-
gdy nie zmienia haseł z własnej inicjatywy. 

Tabela 9. Trudność złamania hasła120

7-znakowe Kombinacje Czas złamania

Tylko cyfry 10 000 000 97 sekund

Małe litery 8 031 810176 22 godziny

Małe i duże litery 1 028 070 000 000 116 dni

Wszystkie znaki ASCII 817 215 000 000 000 252 lata

Istniejące programy łamiące hasła korzystają ze słowników: 
imiona, nazwiska, sport, liczby, znaki interpunkcyjne, słowa obce, 
nazwiska fantasy/SF. Przy próbie łamania haseł – milion operacji na 
sekundę, skuteczność w firmie zatrudniającej 10 tys. osób wynosi 
20–50% w pierwszych 20 minutach, 90% w czasie doby. Mniej niż 

120  J. Majdaniec, 10 najważniejszych faktów o hasłach, „Chip” marzec, 2011.
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10% osób stosuje losowe znaki w budowie haseł, stosując symbole 
– najczęściej wybierane są np. znaki $ lub @. Powtarzające się ha-
sła: Bóg, seks, pieniądze, hasło, tajemnica; wśród kobiet: miłość, są 
łatwe do odgadnięcia. Połowa haseł ma związek z rodziną, nazwi-
skami, „nickami”, datami urodzin partnerów, dzieci lub zwierząt do-
mowych. Hasła o wymuszanej przez system zabezpieczeń zmianie  
– najczęściej (80%) są pochodną daty zmiany. 

W związku z zasygnalizowanymi zagrożeniami silne hasło po-
winno zawierać małe i duże znaki, np.: ajskADVl (czas złamania tego 
hasła, jednym pecetem, według howsecvreismypassword, wynosi 
ok. 1 godz.); cyfry i/lub znaki specjalne, np.: ks2J@#k* (czas złamania 
jednym pecetem – 46 dni) i mieć długość przynajmniej 8 znaków. 

Inną formą troski o bezpieczeństwo procesu identyfikacji są za-
biegi organizacyjne, np.:

• po trzech nieudanych próbach podania przez użytkownika hasła 
system powinien zablokować komputer (z którego dokonywana 
jest próba logowania). Odblokowanie wymaga pomocy admini-
stratora lub powtórzenia próby logowania, np. dopiero za 0,5 godz;

• system kontroluje, czy przyjęte przez użytkownika hasło nie 
jest banalne – prosta nazwa, imię. Hasło nie powinno być 
wyrazem znajdującym się w słowniku ortograficznym oraz 
musi zawierać cyfry i litery;

• system automatycznie wymusza konieczność zmiany hasła 
(zmienione hasło musi być inne od haseł użytych w czasie 
ostatniego półrocza), przynajmniej raz na miesiąc;

• system automatycznie zrywa połączenia, np. po 10 minutach 
braku aktywności użytkownika.

W związku z rosnącą liczbą haseł, które użytkownik komputerów 
musi pamiętać, i ryzykiem, jakie niesie ich notowanie, skonstruowa-
no programowe narzędzia do bezpiecznego zapamiętywania wielu 
haseł, są to menedżery haseł. Aplikacje takie przechowują nazwy 
użytkownika (loginy) i hasła. Niektóre z nich wzbogacane są o do-
datkowe funkcje, np. automatyczne wypełnianie pól. Menedżery te 
wbudowywane są w przeglądarki internetowe. Rozwiązanie to, poza 
ograniczeniem kłopotów z zapamiętaniem wielu haseł, praktycznie 
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eliminuje zagrożenia wynikające z keyloggerów – szpiegujących pro-
gramów „podsłuchujących”, jakie klawisze są naciskane przez użyt-
kownika (użytkownik, podając hasło, nie musi wpisywać tego hasła 
za pomocą klawiatury)121. Podobnym sprzętowym rozwiązaniem jest 
np. urządzenie służące do zapamiętania wielu haseł na specjalistycz-
nym, odpowiednio zabezpieczonym pendrivie – Pass2Go. Jego wła-
ściciel identyfikowany jest PIN-em.

Skutecznym narzędziem ograniczającym podsłuchiwanie znaków 
wpisywanych za pośrednictwem klawiatury – keyloggerów – są za-
kłócacze. Np. Keystroke Interference zaburza działanie keyloggerów. 
Jego działanie opiera się na zakłócaniu strumienia wpisywanych zna-
ków przypadkowo wygenerowanymi symbolami. Każde przyciśnięcie 
klawisza powoduje deszcz liter i cyfr. Podobną funkcję – eliminowa-
nie podsłuchu klawiatury – pełnią klawiatury wirtualne. Ukazują się 
one na ekranie monitora. Wpisywanie treści odbywa się za pomocą 
myszki (funkcję tę można sprawdzić np. w serwisie Allegro).

Bywa, iż w szczególnych przypadkach, gdy hasło zostanie za-
pomniane lub gdy jego właściciel został zwolniony z pracy (a nie 
ujawnił hasła do zasobów służbowych, którymi się posługiwał), 
stosuje się narzędzia do odzyskiwania haseł. Wskazuje to z jednej 
strony na życzliwość narzędzi informatycznych, z drugiej – na ko-
lejne niebezpieczeństwo utraty poufności hasła122.

Takiej możliwości – odtworzenia hasła – nie ma podczas stoso-
wania tak zwanych haseł jednorazowych, nazywanych także pod-
pisem jednorazowym. Najprostszym rozwiązaniem jest stosowanie 
listy haseł jednorazowych. Lista ta jest wydrukowana na kartce pa-
pieru w postaci jawnej lub przykrytej usuwalną nieprzezroczystą fo-
lią (tak zwane zdrapki) – TAN (Transactional Access Numbers). Każde 
z haseł, tak dostępnych użytkownikowi, może być wykorzystane 
tylko raz. W miarę potrzeby lista ta jest uzupełniana przez zaintere-
sowany podmiot (np. bank) – użytkownik dostaje kolejną listę haseł.

121  Przykłady menedżerów haseł: AI RoboForm – zapamiętuje i wpisuje auto-
matycznie, KeePas, Password Safe, Hasła, Mateyko, Norton Password Mana-
ger (ma miernik jakości haseł).
122  Programy do odzyskiwania haseł: Advanced Office Password Recovery, Ad-
vanced RAR Password Recovery, Advanced PDF Password Recovery Pro, Ac-
cent Office Password Recovery. 
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Rysunek 45. Przykładowe tokeny123

Skuteczną próbą zwiększenia poprawności identyfikacji jest to-
ken – urządzenie podobne do małego kalkulatora. Istnieje kilka ty-
pów tokenów – dwa podstawowe to: uruchamiany PIN-em lub syn-
chronizowany czasem. Token synchronizowany czasem generuje 
bez przerwy, widoczny na małym wyświetlaczu, szereg znaków, któ-
re zmieniają się co określony czas (np. co pół minuty). Token urucha-
miany PIN-em, po włączeniu, należy uaktywnić, wpisując unikal-
ny, poufny PIN. Następnie, po połączeniu przez internet (lub LAN, 
WAN) z komputerem wymagającym potwierdzenia tożsamości, np. 
z bankiem, przeglądarka wyświetla na ekranie monitora użytkow-
nika szereg znaków (za każdym razem inny) przesłanych przez bank. 
Znaki te należy wprowadzić do tokena (jak cyfry do kalkulatora). 
W odpowiedzi token, na swoim wyświetlaczu, pokazuje inny numer 
lub szereg cyfr i liter, który należy wprowadzić za pośrednictwem 
klawiatury jako hasło. Jest to forma podpisu elektronicznego (za każ-
dym razem innego). Ten podpis jest bardziej wiarygodną, zazwyczaj 
dodatkową, formą hasła użytkownika.

Podobną funkcję do tokena pełnią także telefony komórkowe, 
pośrednicząc w odbiorze hasła jednorazowego od zaufanej instytu-
cji. W celu uniknięcie przechwycenia tak przesyłanego hasła stosuje 
się generator kodów na bazie danych o transakcjach. W tym przypad-
ku hasło jednorazowe nie jest przesyłane przez sieć. Do telefonu wę-
drują tylko dane o transakcji. Użytkownik musi się z nimi zapoznać 
i je zatwierdzić, a gdy to nastąpi – algorytm w telefonie wygeneru-
je unikalny kod, wykorzystując dane o transakcji. To rozwiązanie 
eliminuje możliwość przechwycenia kodu z banku za pomocą fał-
szywej karty SIM.

123  Materiały reklamowe firmy ASCOMP IT Systems [maj 2004].
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Zbliżoną procedurą identyfikacji za pośrednictwem haseł jed-
norazowych jest captcha. Ogranicza ona np. samodzielne zakłada-
nie przez roboty komputerowe (głównie w celach komercyjnych) 
bloga (lub konta pocztowego). Polega na tym, iż podszywający się 
pod człowieka robot, który chce samodzielnie założyć konto, musi 
„udowodnić”, że jest człowiekiem, odczytując zamazany tekst (za-
zwyczaj kilka znaków) i wpisując go w określone pole na ekranie 
monitora (por. rys. 46). Ze względu na zniekształcenia tych znaków 
robot komputerowy nie jest w stanie rozpoznać wyświetlanego 
tekstu, a człowiek robi to bez kłopotu, w ten sposób dowodząc, że 
jest człowiekiem a nie automatem. 

Rysunek 46. Przykład captcha

Drugą metodą uwierzytelniania użytkownika („coś co masz”) 
jest identyfikacja za pomocą przedmiotu – nośnika informacji z od-
powiednią, zabezpieczającą elektroniką (podobnie jak we wspo-
mnianym Pass2Go). Najczęściej jest nim karta identyfikacyjna 
z zapisanymi na niej stosownymi informacjami lub zabezpieczony 
pendrive. W celu identyfikacji w obu przypadkach nośnik należy 
włączyć do odpowiedniego gniazda w komputerze (np. umiesz-
czonego na klawiaturze, por. rys. 23) oraz podać PIN powiązany 
z nośnikiem. 

Jak dotychczas, najpewniejszą metodą identyfikacji jest biome-
tryka – ustalanie tożsamości osoby na podstawie charakterystycz-
nych cech ludzkiego ciała. Wyróżnia się ona od pozostałych spo-
sobów identyfikacji m.in. tym, iż jej nie można zgubić, zapomnieć 
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i „podsłuchać”. Stosowane dotychczas urządzenia biometryczne 
służące do ustalania tożsamości to:

• wzór linii papilarnych
• geometria dłoni 
• charakterystyka głosu
• geometria twarzy 
• wzór tęczówki i / lub siatkówki oka
• obraz termiczny niektórych części ciała
• cechy ręcznego podpisu
• szybkość pisania na klawiaturze
• zapach, DNA i inne cechy człowieka.

Spektrum wykorzystania biometryki jest znacznie szersze od za-
stosowań informatycznych (ustalanie tożsamości użytkowni-
ka komputera). Na przykład technologię rozpoznawania rysów 
twarzy stosuje się w miejscach publicznych – na stadionach spor-
towych, dworcach kolejowych, w metrze. Dzięki temu znacznie 
wzrasta bezpieczeństwo chronionych obiektów i sprawność iden-
tyfikacji osób poszukiwanych. 

Tabela 10. Ocena zastosowań technologii biometrycznych

Biometryka Komfort Dokładność zastosowanie Koszt

Linie pap. +++++++ +++++++ ++++ +++

Podpis +++ ++++ ++++ ++++

Twarz ++++++++ ++++ +++++++ +++++

Tęczówka ++++++++ ++++++++ +++++++ ++++++++

Siatkówka ++++++ ++++++++ +++++ +++++++

Ręka ++++++ +++++ +++++ +++++

Głos ++++ ++ +++ ++

DNA + +++++++ +++++++++ +++++++++

Źródło: www.bromba.com [luty 2006].
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W praktycznych zastosowaniach najczęściej identyfikacji bio-
metrycznej dokonuje się na podstawie linii papilarnych, geome-
trii dłoni, charakterystyki głosu, geometrii twarzy i wzoru tęczów-
ki oka. Zwróćmy uwagę na najpopularniejszy sposób identyfikacji 
biometrycznej – linie papilarne. Służą do tego różnego rodzaju, 
coraz tańsze, sensory montowane w różnorodnych urządzeniach 
podłączanych do komputera – od wspomnianych wcześniej pen-
drivów, których zawartość chroniona jest wzorem linii papilarnych 
użytkownika, do klawiatur i specjalnych terminali.

Rysunek 47. Przykładowe urządzenia umożliwiające wprowadzanie linii 
papilarnych (pendrive, myszka, klawiatura i specjalny terminal)

Źródło: Materiały reklamowe firmy Siemens i Cherry.

Zazwyczaj procedura uruchamiania identyfikacji za pomocą 
linii papilarnych polega na przyporządkowaniu, wcześniej wpro-
wadzonemu hasłu (które cały czas jest aktualne), linii papilarnych 
wskazanych przez użytkownika palców. Można wprowadzić do 
pamięci komputera wzorce wszystkich jego palców – ogranicza to 
ryzyko kłopotu identyfikacji, np. w wyniku skaleczenia palca wy-
korzystywanego do identyfikacji. Operacja ta jest bardzo prosta  
– kierowana przez odpowiednie oprogramowanie.
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Rysunek 48. Zrzut ekranu monitora podczas wprowadzania do komputera 
wzoru linii papilarnej środkowego palca prawej dłoni

Źródło: Zawartość ekranu monitora podczas instalacji oprogramowania firmy Biometrics. 

Konieczność identyfikacji pracownika w wielu miejscach (drzwi 
chronione identyfikatorami przejścia), w różnych komputerach i in-
nych urządzeniach spowodowała potrzebę systemowego podej-
ścia do procesu identyfikacji osoby w firmie. Problematyka ta okre-
ślana jest jako zarządzanie tożsamością (Identity Management). 
Obejmuje ona w firmie zbiór procesów do:

• zarządzania cyklem życia tożsamości: od momentu zatrudnie-
nia pracownika do jego odejścia z firmy i wynikające z tego 
zmiany uprawnień 

• ustalania i egzekwowania relacji z aplikacjami biznesowymi 
i usługami

• gromadzenia i wykorzystywania ogółu danych identyfikują-
cych użytkownika systemów informacyjnych, określających jego 
uprawnienia w tych systemach, oraz informacje dodatkowe, np. 
preferencje użytkownika w aplikacjach (wygląd pulpitu na ekranie 
monitora, po włączeniu dowolnego komputera LAN, na którym 
rozpoczyna pracę określony użytkownik), w szczególności są to:
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 – zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników
 – zarządzanie uwierzytelnianiem i dostępem do zasobów
 – procedury i narzędzia kontrolne w postaci audytu dzia-
łań użytkowników na zasobach124. 

Kończąc analizę problematyki identyfikacji – która ma swoje źródła nie 
tylko w wykorzystywaniu zasobów technologii informacyjnych, ale 
także w trosce o bezpieczeństwo w wymiarze narodowym oraz global-
nym (walka z terroryzmem) – należy dodać, iżprowadzone są dyskusyj-
ne prace nad powszechną i niezawodną identyfikacją ludzi. Przejawem 
tego jest już wprowadzanie do dowodów tożsamości/paszportów nie-
których danych biometrycznych, łącznie z odciskami linii papilarnych. 
Kolejnym krokiem, będącym w fazie eksperymentu, jest wszczepianie 
implantów do organizmu ludzkiego (wielkości ziarna ryżu). Tymczasem 
zawierają one głównie dane ułatwiające troskę o zdrowie pacjenta125. 

Rysunek 49. Identyfikujący implant ludzki
Źródło: Ch. Caldwell, A Pass on Privacy?, „The New York Times” July 17, 2005. 

7.4.5. Szyfrowanie i podpis elektroniczny

Podstawowa zasada szyfrowania – kryptografii mówi o tym, iż wy-
różniona grupa osób powinna móc zachować prywatność swojej  
korespondencji dzięki wykorzystaniu sekretnej metody. Oryginalna 
informacja, za pomocą określonego procesu (algorytmu), jest prze-
kształcana w ten sposób, iż otrzymany szyfrogram nie jest możliwy 

124 www.compfort.pl [styczeń 2007].
125 Health-care chips could get under your skin, za: http://www.physorg.com/
news69341086.html [June 12, 2006]



236 INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW

do odczytania przez nikogo, kto nie zna sposobu odszyfrowania tak 
przekształconej informacji. Adresat, który zna ów sposób, bez tru-
du może wykonać operację odwrotną – odszyfrowanie otrzymanej 
informacji. 

Zazwyczaj z szyfrowaniem treści elektronicznej korespondencji 
wiąże się podpis elektroniczny. W rzeczywistości podpis elektro-
niczny niewiele ma wspólnego z szyfrowaniem. Oba pojęcia: pod-
pis i szyfrowanie (kryptowanie – od kryptografii) oznaczają zupeł-
nie inne operacje. Odnoszą się jednak do tego samego przedmiotu 
– do elektronicznego dokumentu przesyłanego między komputera-
mi. Istotą owych operacji jest takie zabezpieczenie koresponden-
cji elektronicznej, by podczas transmisji nie uległa ona zamierzo-
nej lub przypadkowej modyfikacji (integralność), by osoby trzecie 
nie mogły jej odczytać (poufność) i by adresat miał pewność, iż 
podpisany nadawca jest faktycznie autorem korespondencji (au-
tentyczność). O jej integralności i autentyczności świadczy pod-
pis elektroniczny, poufność natomiast jest zagwarantowana dzięki 
szyfrowaniu lub inaczej kryptografii. Zatem mimo odrębności obu 
pojęć, są one ściśle ze sobą związane. 

Stosowane współcześnie komputerowe narzędzia do szyfro-
wania informacji zazwyczaj są w postaci specjalnych programów. 
Mają one pozornie oczywistą, jednak nadzwyczajną funkcjonalność: 
do szyfrowania dowolnego dokumentu elektronicznego przez prak-
tycznie nieograniczoną liczbę osób można stosować jeden i ten sam 
komputerowy program szyfrujący, np. SZYFR. Można zatem sobie 
wyobrazić firmę, która korzysta z jednego programu szyfrującego, 
a mimo to każdy z użytkowników tego samego programu może szy-
frować swoje dokumenty w unikalny sposób – uniemożliwiający 

KRYPTOGRAFIA jest to dziedzina wiedzy zajmująca się zasadami, na-
rzędziami i metodami przekształcania danych w celu ukrycia zawartych 
w nich informacji, zapobiegania możliwości tajnego ich modyfikowania 
lub eliminacji dostępu do nich osobom niepowołanym. Zazwyczaj ogra-
nicza się do zmiany informacji (wykorzystując odpowiednią metodę/al-
gorytm) za pomocą jednego lub więcej „tajnych parametrów” i/lub zwią-
zanego z tym zarządzaniem kluczami.
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komukolwiek odszyfrowanie tak zakodowanej informacji. Innymi 
słowy, Abacki, korzystając z SZYFR-u, koduje korespondencję do 
Babackiego. Cabacki dysponuje dokładnie tą samą wersją SZYFR-u, 
lecz nie jest on w stanie odszyfrować korespondencji na linii Abacki–
Babacki. Jest to możliwe dzięki tzw. kluczom kodowym.

Nadzwyczaj istotną funkcją SZYFR-u jest to, iż działa on zupełnie 
inaczej (szyfruje w inny sposób) dla różnych kluczy. Oznacza to, że po 
jego uruchomieniu program pyta o klucz, a użytkownik musi go po-
dać. Owym kluczem jest zazwyczaj szereg znaków (na ogół ich dłu-
gość jest podawana w bitach), od których zależy sposób przekształ-
cania (szyfrowania) określonej informacji. Im więcej bitów ma klucz, 
tym skuteczniejszy jest sposób kodowania (trudniej odszyfrować 
zmienioną za pomocą tego klucza informację). W praktyce najlepiej 
przechowywać klucz na nośniku zewnętrznym – w pamięci flasho-
wej lub na karcie czipowej, aby ktoś niepowołany nie mógł go odczy-
tać, np. gdyby klucz pozostawał zapisany na komputerze właściciela. 
Wspomnianą kartę czipową uważa się często za podstawową skła-
dową podpisu elektronicznego. Jest to oczywista nieprawda. Z owej 
karty będzie zapewne korzystała pewna grupa osób, ale nie jest ona 
jednak potrzebna każdemu, kto korzysta z podpisu elektronicznego. 
Zapisywany na niej klucz (wspomniany szereg poufnych znaków) 
można umieścić na dowolnym innym cyfrowym nośniku informa-
cji, a ostatecznie nawet w tajnym miejscu dysku na własnym pececie. 
Gdyby dysponowanie kartą było konieczne, znacznie by ograniczyło 
to powszechność ważnego narzędzia w internetowych transakcjach, 
jakim jest szyfrowanie.

Klucze do kodowania otrzymuje się z „zaufanej firmy” (CA)126 lub 
można je stworzyć samemu w ciągu kilku minut dzięki własnościom 
programu szyfrującego. Abacki i Babacki, rozpoczynając „tajną” ko-
respondencję, musieli wcześniej dysponować takim kluczem: Abacki 
– by kodować listy, Babacki – by móc je odczytywać. Oczywiście pro-
ces odwrotny przebiega bez kłopotów. Obaj panowie mają ten sam 
klucz, który nazywamy symetrycznym; identycznym kluczem może 
się posługiwać grono zaufanych osób. Nietrudno sobie wyobrazić 

126 Więcej informacji na temat CA w dalszej części podrozdziału.
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sytuację, że adresat znajduje się np. w Tokio. Wówczas problemem 
staje się dostarczenie klucza aż do Japonii. Oczywiście można go prze-
słać elektronicznie lub na CD w kopercie. Stanowi to jednak istot-
ne zagrożenie, bo klucz – po drodze – przestanie być tajny. Najlepiej 
takie dokumenty (klucze symetryczne) wymieniać „z ręki do ręki”. 
Okazuje się, że i na ten problem znaleziono sposób, pozornie karko-
łomny, ale bardzo skuteczny. Chodzi tu o klucze asymetryczne – tzw. 
parę kluczy: klucz prywatny i klucz publiczny127. Właściciel klucza pu-
blicznego zabiega o jak najszersze jego upowszechnienie, publiku-
jąc go np. na dedykowanych do tego celu stronach, załączając go do 
swoich listów czy też dołączając do swoich jawnych maili, jednocze-
śnie dbając o nieujawnianie klucza prywatnego.

Podpis elektroniczny. W procedurze wymiany kluczy pu-
blicznych jest bardzo słaby punkt – przesłany przez Abackiego do 
Babackiego klucz publiczny do dekodowania jego listów mógł wy-
słać ktokolwiek. Skąd Babacki ma wiedzieć, iż otrzymany pocztą 
klucz publiczny należy faktycznie do Abackiego? Właśnie między 
innymi temu celowi służy tzw. infrastruktura klucza publicznego 
PKI (Public Key Infrastructure). Tworzą ją wszystkie elementy (lu-
dzie, sprzęt, oprogramowanie oraz komunikacja) służące sprawne-
mu, godnemu zaufania operowaniu kluczami kodowymi. Innymi 
słowy, rolą PKI jest zarządzanie cyfrowymi certyfikatami i klu-
czami szyfrującymi dla osób, programów i systemów. Dotyczy to 
zwłaszcza instytucji, która wystawia potwierdzenie autentyczno-
ści i ważności klucza – daje certyfikat. „Certyfikat jest ciągiem da-
nych (wiadomością), który zawiera co najmniej nazwę lub identy-
fikator urzędu wydającego certyfikaty, identyfikator subskrybenta, 
jego klucz publiczny, okres ważności certyfikatu, numer seryjny 
certyfikatu i jest podpisany przez urząd certyfikacji”128. 

127 Ideę algorytmu (RSA) szyfrowania z wykorzystaniem powiązanych ze sobą 
dwóch kluczy – prywatnego i publicznego – opracowali w 1977 roku Ron Rivest, 
Adi Shamir oraz Leonard Adleman.
128 Urząd certyfikacji w ramach swojej infrastruktury świadczy cztery podsta-
wowe usługi: rejestrację i wydanie certyfikatu, jego odnowienie, unieważnie-
nie oraz weryfikację statusu certyfikatu, a także wiele innych usług. Urucho-
mione przez NBP Narodowe Centrum Certyfikacji (NCC) nadzoruje cały system 
wydawania i używania w Polsce bezpiecznego podpisu elektronicznego, czyli 
podpisu zdefiniowanego w ustawie z 2001 r. i równoważnego z odręcznym.
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Wracając do przykładu: Abacki przed wysłaniem swojego 
klucza publicznego do Babackiego zarejestrował go w urzędzie 
certyfikacji CA (Certification Authority). Owa rejestracja polega 
na podaniu wymaganych informacji o sobie (w tym kserokopii 
dowodu osobistego) plus zadeklarowaniu okresu ważności klu-
cza. Babacki, chcąc się upewnić, czy otrzymany (pocztą) klucz 
rzeczywiście należy do Abackiego i czy nadal jest ważny, łączy 
się z CA i szuka tam potwierdzenia, że określony klucz jest klu-
czem Abackiego (procedura ta zazwyczaj odbywa się automa-
tycznie). Dzięki temu Babacki może być pewny, że otrzymana 
korespondencja została napisana z wykorzystaniem publiczne-
go klucza Abackiego. Zasygnalizowana usługa certyfikacji może 
być wykorzystana w wielu innych sytuacjach, w których po-
twierdzenie autentyczności (np. oprogramowania) jest niezbęd-
ne. Dzięki opisanym zabiegom można uzyskać niemal pewność, 
iż informacja przesyłana przez Sieć nie zostanie odczytana przez 
osobę niepowołaną. 

Aby uzyskać gwarancję integralności korespondencji, czyli za-
pewnienia, że treść korespondencji po drodze nie uległa zmianie, 
należy zastosować procedurę liczenia „skrótu” (lub inaczej „hashu”, 
„znacznika”, „sygnatury”), który stanowi integralną część podpisu 
elektronicznego. Istota budowy „skrótu” polega na wyszukiwaniu 
unikalnych cech dokumentu; mogą to być np. ostatnie litery akapi-
tów i liczby znaków w każdym akapicie tak podpisywanego doku-
mentu elektronicznego. Informacje te są unikatowe dla różnych tek-
stów. Innymi słowy, następuje jednokierunkowe przekształcenie 
„skracanego” dokumentu – nie jest możliwe odtworzenie oryginalne-
go dokumentu ze „skrótu”. Zatem Abacki podpisuje swój list adreso-
wany do Babackiego, dołączając obliczony (robi to automat) „skrót” 
i następnie go szyfruje. Tym razem do tego celu wykorzystuje pry-
watny klucz (z innej pary kluczy, powiedzmy z pary B). Pamiętajmy, 
że do szyfrowania całego listu zastosował publiczny klucz z pary klu-
czy A. W efekcie adresat – Babacki – otrzymuje zaszyfrowany list, 
do którego jest dołączony zaszyfrowany „skrót” Abackiego. Babacki 
odszyfrowuje list prywatnym kluczem A, a podpis publicznym klu-
czem B. Korzystając z tej samej metody co Abacki, jeszcze raz oblicza 
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„skrót” otrzymanego od Abackiego listu. Porównuje „skróty”: odszy-
frowany z obliczonym. Identyczność skrótów dowodzi, że list nie zo-
stał po drodze zmieniony. Zwróćmy uwagę na zmianę funkcji kluczy 
asymetrycznych w podpisywaniu „skrótu”!

Dzięki szyfrowaniu zapewni się poufność korespondencji 
(nikt jej po drodze nie odczyta), dzięki certyfikatowi – jej auten-
tyczność (list wysłała osoba, która się pod nim podpisała), a dzię-
ki podpisowi („skrótowi”) – jego integralność (list dotarł do nas 
w niezmienionej postaci). Wszystkie zasygnalizowane funkcje są 
rozłączne, czyli mogą być wykorzystywane razem lub oddzielnie.

Ustawa o podpisie elektronicznym, zrównująca w Polsce podpis 
własnoręczny z elektronicznym, wyróżnia dwa rodzaje podpisów:

• podpis zwykły (do weryfikacji nie jest potrzebny kwalifikowa-
ny certyfikat – skutki prawne zależnie od podpisanej przez stro-
ny umowy), który może być stosowany np. w korespondencji 
wewnątrz firmy lub między współpracującymi ze sobą firma-
mi bądź osobami fizycznymi

• podpis bezpieczny (zrównany z podpisem własnoręcznym – 
rodzi skutki prawne bez konieczności wcześniejszego pod-
pisania umowy między stronami); stosowanie tego podpisu 
wymaga korzystania z autoryzowanych centrów certyfika-
cji i bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu 
elektronicznego.

PODPIS eLeKTRONICzNY
• „dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do 

których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, 
służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny... ”

• „jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki 
sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest 
rozpoznawalna”

• „dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem 
skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami 
własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej”

Źródło: Ustawa o podpisie elektronicznym (z 18 września 2001).
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Formalną akceptacją wiarygodności korespondencji elektro-
nicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów wydane w porozu-
mieniu z Ministrem Nauki i Informatyzacji w sprawie wystawiania 
oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowy-
wania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi 
kontroli skarbowej tych faktur (14 lipca 2005 r.). Rozporządzenie 
to umożliwia wystawianie oraz przesyłanie faktur przez podatni-
ków VAT w formie elektronicznej129. Taki sposób wysyłania faktur 
możliwy jest po uzyskaniu uprzedniej akceptacji odbiorcy faktury. 
Rozporządzenie przewiduje, iż faktury mogą być wystawiane, prze-
syłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem 
że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą za-
gwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko-
wanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub po-
przez wymianę danych elektronicznych (EDI). 

7.4.6. SSL i SeT

Zawiłości procesu zapewnienia bezpiecznego połączenia między 
dwoma komputerami za pośrednictwem ogólnodostępnej Sieci 
rozwiązał tzw. protokół SSL. Firma Netscape Communications 
stworzyła narzędzie zapewniające prywatność i autentyczność cy-
frowej komunikacji, wprowadzając skuteczne narzędzie szyfrowa-
nia – Secure Sockets Layer protocol (SSL). Ważne jest, że korzy-
stanie z tego narzędzia praktycznie nie wymaga od użytkownika 
wykonywania żadnych manualnych czynności. Wszystkie opera-
cje kodowania i dekodowania informacji odbywają się automa-
tycznie dzięki oprogramowaniu (korzystającemu z SSL) stanowią-
cemu integralną część każdej przeglądarki. 

Istota działania SSL polega na tym, iż np. w chwili podjęcia 
próby łączenia się internauty z np. redakcją (serwerem WWW 
w redakcji) w celu zamówienia/opłacenia jej komercyjnego pro-
duktu (artykuł, zdjęcie) oba komputery (internauty i redakcji) 
bez udziału człowieka wymieniają się kluczami publicznymi. 

129 http://www.mf.gov.pl/drukuj.php?typ=&dzial=153&id=45424 [5.08.2005]. 



242 INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW

Następnie, korzystając z tych kluczy, redakcja ustala na czas 
połączenia (sesji) klucz symetryczny, który służy do szyfrowa-
nia dalszego ciągu całej transmisji nawiązanego połączenia. 
Korzystanie z klucza symetrycznego jest konieczne ze względu na 
znaczne przyspieszenie (wobec stosowania kluczy asymetrycz-
nych) operacji związanych z szyfrowaniem i odszyfrowywa-
niem informacji przesyłanych podczas sesji. Tworzony jest w ten 
sposób umowny bezpieczny „tunel” dla przesyłanej informacji 
między dwoma połączonymi komputerami. W efekcie minima-
lizowane jest ryzyko jakiejkolwiek formy niekontrolowanego za-
kłócenia połączenia między komputerem internauty a serwerem 
redakcji. Użytkownik jest informowany o aktywności SSL wy-
świetlanym w przeglądarce symbolem zamkniętej kłódki.

Mówimy o minimalizacji ryzyka, a nie o pewności zlikwi-
dowania potencjalnego zagrożenia wynikającego z pozyskania 
przez osobę postronną symetrycznego klucza sesji lub, co jest 
nadzwyczaj groźne, zaniedbania podczas nawiązywania połą-
czenia internauty z bankiem, gdyż na sesję tego typu możliwe 
jest również przeprowadzenie ataku typu man-in-the-middle . 
Proces ten wygląda w ten sposób, iż w chwili, gdy użytkownik 
próbuje połączyć się np. z serwerem banku, działający w Sieci 
program zakłóca funkcjonowanie usługi DNS i przekierowuje 
wywołanie na adres komputera osoby atakującej. Tam działa 
aplikacja, która pośredniczy w podsłuchiwanej transmisji. Z jed-
nej strony atakujący odbiera żądania klienta i przekazuje je do 
banku, a z drugiej odbiera odpowiedzi serwera banku i przesy-
ła je do komputera ofiary. Połączenie między atakowanym sys-
temem internauty a komputerem hakera jest zabezpieczone już 
podmienionym certyfikatem. Dlatego przeglądarka ustala para-
metry szyfrowania sesji z fałszywym komputerem, a nie z serwe-
rem banku. W efekcie cała transmisja przechodzi przez pośredni-
czący system i może być w całości odczytana lub zmodyfikowana 
przez intruza. Jedynym ratunkiem przed takim zagrożeniem jest 
potwierdzenie certyfikatu banku, co jest niemożliwe do podro-
bienia przez intruza. Jednak wyświetlany komunikat o braku 
ważności certyfikatu zazwyczaj jest ignorowany.
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SSL ma jeszcze jedną, często lekceważoną, wadę – zapew-
niając bezpieczeństwo transmisji, pozostawia jednak ryzyko 
nieuprawnionego odczytania lub zmodyfikowania informa-
cji w komputerach biorących udział w sesji. Informacja ta jest 
tam bezbronna – dostępna w postaci jawnej. Znaczne ogranicze-
nie tego problemu gwarantuje aplikacja SeT – Secure Electronic 
Transaction. Internauta w pełni zautomatyzowany sposób uży-
wa tzw. portfela elektronicznego (e-portfel) przechowującego 
np. numer jego karty kredytowej. Kupujący wysyła do e-skle-
pu zaszyfrowany (kluczem z e-portfela) numer karty kredyto-
wej. Sklep wysyła tak zaszyfrowany numer do banku. W banku 
(a nie w sklepie) numer jest odszyfrowywany, następuje przelew 
na konto sklepu, a potwierdzenie wykonania tej operacji jest 
przesyłane do sklepu. W żadnym momencie podczas transmisji 
numer karty kredytowej nie pojawia się w swojej oryginalnej 
postaci – znają go tylko klient i bank. 

7.4.7. Steganografia

Analizując sposoby nieczytelnej dla osób postronnych wymiany 
informacji, warto zwrócić uwagę na steganografię – wyrafino-
wany sposób szyfrowania informacji. Termin ten literalnie ozna-
cza ukryte pismo. Istota tego zabiegu polega na ukrywaniu in-
formacji w plikach multimedialnych. Ukrycie oznacza dodanie 
w mało znaczących bitach cyfrowego zapisu próbek dźwięku 
lub pikseli obrazu ukrywanej informacji. Ukrywane w ten spo-
sób dokumenty są często dodatkowo szyfrowane. Steganografia 
praktycznie nie pozostawia dostrzegalnych śladów włączania 
do wspomnianych plików „przemycanych” w nich informacji. 
Internet w tym zakresie stanowi doskonałe medium do prze-
syłania informacji w tej właśnie formie. Praktycznie dotych-
czas nie ma skutecznych narzędzi do odczytywania w ten spo-
sób ukrytej informacji. Skuteczność steganografii stanowi także 
o jej niebezpieczeństwie – braku możliwości kontroli, przesyła-
nej w ten właśnie sposób, informacji, np. związanej z działalno-
ścią przestępczą. 
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Ukrycie litery „a” (ASCII kod: 97 – 01100001) w ośmiu bajtach cy-
frowego zapisu piksela

1 0 0 1 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 0 0 1 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 1 1 0 0 1 0 
0 0 1 0 1 0 1 1 

Legenda:
Ostatnie bity (pogrubione) ośmiu bajtów, 
czytane kolejno, tworzą kod litery „a”. 

7.4.8. Prawo

Internet, dzięki względnej anonimowości, jest jak krzywe zwiercia-
dło – odbija naszą rzeczywistość, ukazując ukryte na co dzień wy-
paczenia, kompleksy i złe strony życia. Doświadczenia wskazują, że 
technologia rozwiąże 60% problemów, edukacja 20% – pozostałym 
może zaradzić tylko dobre, nieustannie dostosowywane do potrzeb 
kształtującego się społeczeństwa informacyjnego, prawo130.

O złożoności bezpieczeństwa w Sieci, a szczególnie związanych 
z tym problemów legislacyjnych stanowi to, iż Sieć nie ma: 

• właściciela
• centralnej kontroli
• standardowej, zaakceptowanej przez wszystkich polityki  

(także bezpieczeństwa)
• międzynarodowego prawodawstwa w dziedzinie przestępstw 

komputerowych.

130  W książce problematyka ta, ze względu na jej bogactwo, została tylko zasy-
gnalizowana. Więcej na ten temat w: J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, 
TAiWPN Universitas, Kraków 1998; M. Molski, S. Opala, Elementarz bezpieczeń-
stwa systemów informatycznych, MIKOM, Warszawa 2002, s. 213; K. Dobrze-
niecki, Prawo a etos cyberprzestrzeni, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2004.
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Ze względu na ogromną, niemal niczym nieograniczoną swobodę 
twórców i użytkowników zasobów w Sieci, często jest ona miej-
scem promowania treści nienawistnych lub sprzecznych z ogól-
nie akceptowanymi normami moralnymi. Próbą przeciwdziałania 
temu bardzo istotnemu – zwłaszcza w odniesieniu do młodych 
internautów – zagrożeniu jest przestrzeganie tzw. netykiety. 
Netykieta jest to zbiór ogólnie akceptowanych zasad korzystania 
z internetu (swoisty „savoir-vivre komunikacji przez Sieć”). Owe 
zasady mają na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na to, by 
użytkownicy Sieci wzajemnie sobie nie szkodzili. 

Poza konsekwentnym rozwojem narzędzi zwiększających bez-
pieczeństwo teleinformatyczne, które nie gwarantują jednak peł-
nego bezpieczeństwa, dużą efektywnością w tym zakresie charak-
teryzują się przedsięwzięcia natury organizacyjnej. Chodzi tu przede 
wszystkim o decydującą rolę wspomnianej edukacji w systemie 
bezpieczeństwa teleinformatycznego, dobre prawo, związane z tym 
firmowe regulacje (np. polityki bezpieczeństwa) oraz ubezpieczeń 
przed konsekwencjami ataków na systemy teleinformatyczne.
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8. IT dla firmy
Ukoronowaniem wiedzy obejmującej podstawy informatyki, 
w odniesieniu do praktyki, jest umiejętność wdrożenia techno-
logii do produkcji, do praktycznych zastosowań. Świadomość 
funkcji i parametrów narzędzi teleinformatycznych pozwala na 
konstruktywną rozmowę z dostawcą/producentem podczas wy-
boru narzędzi – sprzętu i programów – zgodnie z rzeczywisty-
mi potrzebami zainteresowanej firmy. Chodzi o to, by narzędzia 
te nie były najlepsze, ale wystarczające. Często idzie to w pa-
rze z ceną infrastruktury (nie zawsze najmniejszą) i sprawdzoną 
marką producenta. Z punktu widzenia interesów firmy należy 
pamiętać o kontrolowanym ograniczaniu kreatywności w żą-
daniach pracowników zakupu nowych urządzeń i programów. 
Doskonałą, sprawdzoną miarą poprawności doboru narzędzi 
jest ROI – miara zwrotu nakładów na inwestycje – ich wielkości 
i czasu zwrotu (wynikającego z zastosowań IT) nakładów.

Całkowite uzależnienie funkcjonowania coraz większej części 
firm od sprawności systemów teleinformatycznych stanowi o ko-
nieczności bardzo starannego doboru wykonawców tych syste-
mów. Decydują oni w znacznym stopniu o powodzeniu podej-
mowanych przedsięwzięć związanych z informatyzacją firmy. 
Wskazuje to na wagę poprawnej konstrukcji wymagań projek-
towych, na które składają się: podstawowe kryteria oceny po-
tencjalnego wykonawcy systemu, kody źródłowe i dokumentacja 
techniczna, szkolenia – podręczniki i środowisko testowe. 
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Podstawowe kryteria oceny potencjalnego wykonawcy systemu:
• okres funkcjonowania firmy
• doświadczenie w realizacji podobnych projektów
• pozycja finansowa wykonawcy w Polsce
• liczba wdrożonych i aktualnie wykonywanych systemów 
• wsparcie lokalne (w Polsce) w:

 – trakcie wdrożenia (każde wdrożenie dużego systemu związane  
jest z koniecznością nanoszenia różnego rodzaju poprawek) 

 – zakresie Help Desk; bieżąca, w języku polskim, pomoc  
(telefoniczna, mailowa) użytkownikom i administratorom  
w rutynowej eksploatacji wdrożonego systemu 

 – zakresie bieżącego serwisu 
• doświadczenie w zakresie migracji 
• akcjonariusze/udziałowcy firmy (z udziałem powyżej 30%)
• kadra oferenta (wykształcenie, forma zatrudnienia)
• aktualny portfel klientów firmy.

Kody źródłowe i dokumentacja techniczna:
• zwykle kody przechowywane są u zaufanej trzeciej strony 
• mogą one być wykorzystane w ściśle opisanych przypadkach, 

np. po bankructwie producenta oprogramowania, gdy produ-
cent nie usunie błędu w oprogramowaniu w określonym czasie. 

Dokumentacja:
• w zakresie od poziomu administratora systemu do dokumen-

tacji bezpieczeństwa teleinformatycznego i końcowego użyt-
kownika w biurze

• materiały szkoleniowe – w zakresie instalowanego oprogra- 
mowania. 

Szkolenia – podręczniki i środowisko testowe:
• materiały drukowane
• możliwość zdalnego uczenia się przyszłych użytkowników 
• środowisko testowe (w przypadku dużych systemów) – modelowy 

sprzęt z wdrażanym oprogramowaniem – służy wyłącznie do nauki 
i testowania prawidłowości konstrukcji wdrażanych programów. 
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Zasygnalizowane wskazówki dotyczą wiedzy niezbędnej 
do poprawnego wdrożenia nowego systemu komputerowego. 
Pominięto w nich (sygnalizowany przy okazji oprogramowania) 
nadzwyczaj ważny etap przygotowywania koncepcji systemu, 
tworzenia dokumentacji wymagań funkcjonalnych, w tym bez-
pieczeństwa. Sugestie dotyczące tego problemu wskazuje lektura 
całej książki.
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zakończenie
Pisanie książki mówiącej o technologiach informacyjnych zawsze 
niesie ze sobą ryzyko utraty aktualności jej drukowanej postaci. 
Cykl wydawniczy ze względu na swoją naturę jest tego główną 
przyczyną. Niemniej duża część opublikowanego tutaj materiału, 
w skali najbliższych lat, pozostanie względnie niezmienna – wska-
zując na krystalizujący się kształt ogólnej wiedzy związanej z kom-
puterami i ich otoczeniem. 

Od dziesiątek lat nie uległ zmianie sposób zapisu podstawo-
wych form informacji – od tekstu, przez dźwięk, obraz do wideo. 
Doskonalone są narzędzia do obróbki tych informacji (w tym np. 
kompresji). Jednak zawsze jest to zapis danych sprowadzony do 
pojedynczego bitu, bajtu i w konsekwencji pliku. Podobnie jest 
z konstrukcją komputera (klasy PC), który od dawna ma tę samą 
budowę – płyta główna, procesor, pamięć RAM, dyski, zasilanie, 
porty. Oczywiście, doskonalenie parametrów owych składowych 
następuje w tempie wykładniczym131. Pewnym wyjątkiem wyda-
je się być pamięć RAM, będąca synonimem pamięci operacyjnej, 
której jeszcze nie udało się wyeliminować/zastąpić dostatecznie 
szybkimi dyskami (SSD zapowiadają ten kierunek). Niewątpliwie 
przełomowa jest bezprzewodowość – możliwość zdalnego dostę-
pu do komputera oraz inna technologia konstrukcji (pojemność!) 

131  Ilustruje to, aktualne niemal od pół wieku, prawo Moore’a mówiące o tym, 
iż liczba tranzystorów w układzie scalonym zwiększa się, w kolejnych latach, 
wykładniczo (lub – podwaja co 18 miesięcy). 
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nośników informacji, które nadal pozostały nośnikami, np. pendri-
vy. Zwracając uwagę na technologie, a nie funkcje, trzeba zauwa-
żyć ogromną miniaturyzację komputerów mobilnych, które są nie-
co uproszczoną wersją starych pecetów.

Rozważając stabilność funkcji stosowanych urządzeń ze-
wnętrznych, należy zauważyć, iż podstawowe, najczęściej stoso-
wane urządzenia niewiele się zmieniają funkcjonalnie (parame-
try znacznie!). Dotyczy to urządzeń wejściowych i wyjściowych. 
Zawsze z pecetami związana była klawiatura i monitor, drukarki, 
skanery i plotery. Sygnalizowane w książce nowości to urządze-
nia bardziej fizycznie zbliżone do człowieka – odczytujące jego 
ruchy, głos, a nawet emocje. Są one jednak dotychczas margine-
sem powszechnych zastosowań IT.

Niewątpliwie radykalnej zmianie ulegają sieci łączące kom-
putery i inne mobilne urządzenia elektroniczne, poza wspomnia-
ną bezprzewodowością, stają się powszechne i bardzo szybkie. 
Obejmują mieszkania, biura i cały świat. Cloud computing stał 
się faktem. Towarzyszą temu nowe technologie, inne programy, 
a także niespodziewane zagrożenia. Podobne radykalne zmia-
ny obserwuje się w oprogramowaniu, aczkolwiek procedura ich 
powstawania jest niezmienna – od pomysłu, koncepcji (bardzo 
ważne!) przez programowanie do wersji „wykonywalnej”. Bazy 
danych były zawsze – teraz są szybsze i większe. Systemy opera-
cyjne stanowiące fundament w swej istocie niewiele się zmienia-
ją, skutecznie, intuicyjnie wspomagając korzystanie z potencjału 
maszyn. Zmiany są raczej w sferze funkcji oprogramowania – od 
edytorów tekstów, przez CRM-y, ERP do systemów symulują-
cych ruchy skorupy Ziemi. 

Wspomniana stabilność funkcji urządzeń informatycznych, 
a także po części oprogramowania, wskazuje na celowość ich pozna-
nia. Owa filozofia konstrukcji i funkcji urządzeń oraz programów za-
pewne przekroczy kilka okresów cyklu wydawniczego książki.

Nowym wyzwaniem jest niewątpliwie problem bezpieczeń-
stwa teleinformatycznego, które, w przyjętym tu podziale, obej-
muje malware i inne zagrożenia oraz sposoby obrony przed nimi. 
Pominięto obszerną problematykę zagrożeń stricte powiązanych 



INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW  251

z internetem – prawa autorskie, nękanie, manipulację, zagrożenia 
czyhające na dzieci itp. Pozostając przy sprzęcie codziennego użyt-
ku – dynamicznie rozwijającym się problemem są umowne wiru-
sy i sposoby ich zwalczania. O wadze tego problemu świadczy to, 
iż skutki działania niektórych współczesnych wirusów kompu-
terowych coraz częściej postrzegane są w wymiarze konfliktów 
międzynarodowych. 

Z bezpieczeństwem wiąże się relatywnie nowy problem – iden-
tyfikacja użytkowników coraz ściślej połączonych między sobą 
komputerów. Stare rozwiązanie (hasła) są tylko pozorną, dla wy-
trawnych hakerów, obroną. Biometryka zaczyna dominować ry-
nek IT i zapewne zwycięży, stwarzając nowy problem – utratę 
prywatności. 

Paradoksalnie identyfikacja obejmuje całkowicie nowe wy-
zwanie dla świata IT – obronę przed maszynami. Po raz pierwszy 
w historii człowiek broni się, stosując captcha, przed maszynami, 
udowadniając, że nie jest maszyną! Kwestią czasu pozostaje chwi-
la, gdy test Turinga – świadczący o inteligencji maszyn – zostanie 
spełniony132.

132  Sformułowany przez A. Turinga warunek uznania maszyny jako tworu obda-
rzonego sztuczną inteligencją został przedstawiony w postaci testu polegającego 
na prowadzeniu przez sędziego rozmowy z człowiekiem i maszyną jednocześnie. 
Jeśli sędzia na podstawie rozmowy nie będzie w stanie rozróżnić rozmówców 
(który jest człowiekiem, a który maszyną), to znaczy, że maszyna przeszła test.
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3D, 25, 45, 46, 87, 124

Access → Ms Access
administracja, 186
Adobe, 29, 30, 31, 53
adres, 68, ,69, 73, 74
adware, 178, 210
aktualizacja, 141, 142, 153, 

180, 182, 183, 221
akumulator, 132, 133
algorytm, 161, 163
alkohol, 133
analiza dźwięków, 54
analog, 26
Android, 175
antyspam, 176, 220
antyspyware, 220
antywirus, 20, 80, 154, 

176, 202, 205, 206, 208, 
211, 218,  220, 221, 222

AOL, 210
aplikacje, 14, 19, 100, 109, 

143, 160, 177, 180
aplikacje przenośne, 180
AR, 117
archiwizacja, 78, 153, 222
ASCII, 26, 227, 244
Asimov Isaac, 199
audyt, 223, 235
Augmented Reality, 117
autentyczność, 219, 236
autentykacja, 143
awaria, 61, 64, 72, 78, 123, 

143, 149, 150, 157

b, bit, 23-25
backdoor, 207
backup, 78
backup online, 80
bajt→B, 23-25
barwa→kolor
bateria, 132,133
baza danych, 153, 180-186
BCP, 201
BD→baza danych
benchmark, 75

bezpieczeństwo, 9, 13, 45, 
52, 76, 78, 80, 85, 95, 123, 
137, 143, 144, 153, 154, 173, 
176, 183, 187, 199, 200-204, 
217-220, 231, 244, 245, 250

bezpieczeństwo 
elektromagnetyczne, 218

bezprzewodowość, 89, 90, 
91- 97, 104, 105, 110, 129, 
151, 215, 219, 249

biblioteki, 158, 165
binarny system, 24-26
biofeedback, 112
biometryka, 194, 231-235, 

251
BIOS, 71, 72
bit→b
bitmapa, 35, 36, 39
bitrate, 49, 50-53
Bluetooth, 93-95, 215, 101, 

105, 130, 132, 137, 215
Blu-ray, 83
BOINC, 23, 145
buforowanie, 224

C, C++,  160, 162, 164
CA, 237
call center, 187
captcha, 231, 251
CC→cloud computing
CD, 41-43, 48-50, 65, 70, 

79,  82-84
CD R, 82
CD ROM, 56, 70,  82
CD RW, 82
centrum zapasowe, 80
certyfikat, 187, 208, 211, 

218, 238-242
chłodnica, 74
chłodzenie, 74
chmura→cloud computing
cienki klient, 152
cloud computing/chmura, 

14, 142, 143, 144, 175, 
200, 250

cookies, 211-214
Cool Edit, 53
CorelDraw, 31, 36, 39

CP/M, 171
CPU, 66, 172, 173
Cray, 148
CRM, 186-192
CRT, 114, 219
Cyber, 144
cybernetyka, 17, 250
cyberprzestrzeń, 244
cyfrowa przepaść, 188
czas dostępu, 76
czas preskanu, 106
częstotliwość odświeżania, 

113, 114-116, 130
czip, 62, 72
czytelność tekstu, 196
czytnik linii papilarnych, 

103

dane, 40, 52, 67, 84, 163, 181-
185, 200, 204, 230, 240

- behawioralne, 189
- demograficzne, 189
DAS, 80
Data Center, 80
DB2, 185
definicje, 221
defragmentacja, 176
dekompresja, 28, 29, 38
desktop, 31, 36, 63-65, 106
Digital Cinema, 45
Diminished Reality, 117
Display port, 89, 114
dłoń, 102, 139, 166, 232-234
DNA, 232
dokumentacja, 168, 187, 247
DoS, 220
DOS, 171
dotyk, 22, 102, 103, 135, 139
DP, 89
dpi, 105, 106, 120
driver, 171
DRM, 52
drukarki 
- atramentowe 121
- igłowe, 121
- mozaikowe, 119
- przemysłowe, 122
- sieciowe, 122, 154

Indeks
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- wierszowe, 119
D-Sub, 88, 116
DTP, 31, 36
DVD, 41, 82
DVI, 88, 89, 114, 116
dwa monitory, 118
dwójkowy system, 24
dysk 
- przenośny, 76
- twardy, 70, 150
- zewnętrzny, 76
dyskietka, 82
dystrybucja Linuxa, 173
dźwięk, 12, 24, 41-43, 46-

58, 111, 128, 132, 177, 249

edukacja, 13-15, 37, 80, 
158, 192, 201, 202, 218, 
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edytory, 31, 107, 176
-  dźwięków, 252
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-  tekstów, 16, 29, 30, 36, 

107, 112, 140, 262
- wektorowe, 39
EEG, 112
efka, 186
ekran dotykowy, 102, 135
eksport danych, 182
ELWRO, 61
emulator, 173
energia elektryczna, 86, 91
ENIAC, 59, 60-63
e-papier, 117
ERP, 19, 186, 188, 193
Ethernet, 66, 90, 91, 95, 110, 

118, 130, 132, 151, 157

faks, 123
faktury elektroniczne, 241
FAQ, 15, 190
film, 24, 25, 40, 41, 43-45, 

52, 83
filtry, 182, 224
finanse, 69, 112, 161, 167, 186, 

193, 204, 211, 247
firewall, 7, 157, 187, 200, 208, 

218, 220, 222, 223
firewire, 90, 176
flash, 84, 85, 135
flops, 23, 61, 88, 148
formularz, 184

fotografia, 34, 36, 40, 109, 
121

fotograficzny aparat, 32-
34, 36, 85, 93, 106

fraktal, 38
free software, 178
freeware, 178, 179
ftp, 29, 53, 146, 209, 223

generacja, 61
geometria dłoni, 232
gesty, 41, 112
gif, 37
GIMP, 36, 168 
głębia kolorów, 89, 105, 

106, 113
głos, 46, 49, 55, 232, 233
GNU, 179
GPL, 179
GPU, 88
grid computing, 81, 142, 

144, 145
gry, 10, 86, 112, 137, 151, 180
GUI, 171

H x V, 33, 113, 120
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202, 203, 208, 211, 217, 
220, 223, 224, 242

hałas, 74, 98, 117, 120, 122, 
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haptic, 111
hardware, 18, 64, 149, 159, 
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hash, 239
hasła, 194, 208, 227-230
- jednorazowe, 229, 231
- menedżery, 228
- zmiana, 228
HDD, 70, 72, 75-77, 85, 135
HDMI, 88, 89, 116, 130, 132
HDTV, 44, 83
help desk, 247
hoaxy, 205
hosting, 146
hotspot, 96
hub, 156
hurtownia danych, 185, 

186, 189

IBM, 63
identyfikacja, 85,

- osób, 176, 194,  226, 233, 
240

- obrazów, 197, 198
- tekstów, 196
implant, 235
import danych, 182
informacja,  12-14, 17, 21, 

183, 185, 186, 216, 219, 
227, 235, 243

informatyka, 10, 11, 14-17, 
61, 63, 81, 142, 159,

integralność, 30, 218-220, 
236

inteligencja, 23, 158
inteligencja muzyczna, 57
interfejs, 36, 90, 105, 132, 

141, 171, 182
- graficzny, 171
- życzliwy, 171
internet, 10, 12, 17, 41, 80, 81, 

91, 95, 96, 108, 125, 128, 
130, 138, 139, 142, 145, 151, 
153, 154, 157, 158, 172, 176, 
179, 206, 207, 210, 219, 227, 
239, 245

iPad, 102, 175, 216 
iPhone, 42, 102, 138, 175, 

216 
iPod, 50, 76, 175 
IPTV, 44
IrDA, 93, 95, 101, 130, 133, 137
ISP, 130
IT, 12-16, 63, 64, 112, 119, 

140-143, 147, 149, 188, 
201, 217, 246

jasność, 115, 116
Java, 164
jednostka centralna, 64, 

65, 94
język 
- komputerowy, 164
- maszynowy, 165, 166, 225
- wewnętrzny, 165
- wysokopoziomowy, 164
- zapytań, 185
jpg, 38, 40, 60, 165

kamera, 70, 98, 107, 110, 
111, 139

- internetowa, 5, 110
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karta 
- chipowa, 237
- dźwiękowa, 47, 49, 53, 

55, 56, 98, 132
- flashowa, 130
- graficzna, 18, 70, 74, 75,  

86-89, 116, 118
- identyfikacyjna, 103, 138, 

194, 231
- kredytowa, 202, 208, 211
- magnetyczna, 227
- pamięci, 85, 132
- rozszerzająca, 47, 66, 86, 

129
- sieciowa, 66, 90, 110, 

122, 132, 151, 156, 
- zbliżeniowa, 219
kasowanie, 171, 170, 176
kąt widzenia, 111, 113-116
keylogger, 229
klaster, 147, 148, 150
klawiatura, 18, 56, 68, 70, 

72, 90, 99-104, 112, 118, 131, 
134, 135-137, 155, 169, 171, 
215, 226, 229, 232

- bezprzewodowa, 101
- wirtualna, 103, 131, 135, 229
klient, 19, 54, 81, 144, 145, 

152, 153, 168, 186, 189, 190-
192, 208, 210, 212, 213, 223

- lojalność klienta, 190, 213
klucz, 227 
- asymetryczny, 238, 240, 

242
- kodowy, 237
- prywatny, 238
- publiczny, 238, 241, 262
- symetryczny, 238, 242
kod źródłowy→źródła
kodek, 42
kolor, 34-37, 87, 89, 105, 

106, 114, 115, 121, 126, 
197

kolumna, 181
kombajn, 122, 129
komórki, 215, 230
kompilator, 165, 168
kompresja, 28
- bezstratna, 28-29, 53
- ilościowa, 28-29
- jakościowa, 28-29, 37
- metody, 72, 143

- stratna, 28-29, 37, 38, 
40, 50

komputer, 9, 14, 59, 194, 249
-  analogowy, 59
-  ubieralny, 139
komunikacja, 19, 65, 66, 

86, 95, 99, 109, 112, 140, 
143, 146, 172, 185, 238, 
241, 245

kontener, 42
kontrast, 35, 36, 114-116, 119
konwerter, 30, 47, 48, 54, 132
koń trojański→trojan
kopia, 14, 30, 42, 46, 52, 54, 

78, 79, 119, 120, 123, 125, 
153, 177, 183, 203, 216, 222

koszty, 160, 167, 181, 188, 
190-193, 202, 215, 216

kość, 45
kryptografia 

→szyfrowanie
kwarantanna, 221
kwerenda, 182

LAN, 151, 154, 157, 187, 222, 
224, 234

laptop, 130-132, 134, 138, 
200,  216

LCD, 34, 101, 113-116, 219
LED,115, 116, 130
licencja,  178, 179
linie papilarne, 195, 227, 

232-234
link, 211
Linux, 169, 170, 173, 174
login, 228
LPT, 119
LTE, 96

łaty, 224
łączność bezprzewodowa
→bezprzewodowość

macierz, 77, 148, 150
mail, 27, 81, 191, 202, 205, 

210, 211, 238, 247
mainboard, 66
makra, 206
malware, 85, 176, 203, 205, 

216
MAN, 158
man-in-the-middle, 242

manipulatory, 103
maszyna, 14
maszyny hybrydowe, 60
medycyna, 111, 158
Microsoft, 27, 29, 30 52, 

112, 143, 164, 177, 178, 
187, 191,  225 

migracja, 79, 247
mikrofon, 46, 56, 70, 98, 111
moc obliczeniowa, 23, 61, 

144, 145, 147, 148
modem, 128
- bezprzewodowy, 129 
- kablowy, 128-130
- telefoniczny, 90, 128
- wewnętrzny,  129
- zewnętrzny, 129
monitor, 28, 33-35, 55, 86, 

88, 89, 99, 103, 110, 113-118, 
131, 133, 152, 155, 169, 178, 
198, 215, 230, 231, 234

monitorowanie, 54, 98, 137, 
141, 143, 144, 146, 208-210, 
216, 217, 221

Moore’a prawo 62, 76, 249
motherboard, 66
mózg, 21-23, 112, 125, 138, 166
MP3, 50, 51-54, 137, 165
MPEG, 37, 42-44
MRP, 19, 186, 192, 193
MRP II, 192
MS Access, 15, 67, 68, 96, 

177, 184
MsSQL, 185
multimedia, 10, 12, 25, 31, 

41, 46, 50, 52, 58, 76, 80, 
81, 83, 92, 95, 116, 128, 
136, 137, 165, 176, 177. 
179, 180, 206, 225, 243 

muzyka, 25, 41, 42, 49, 50, 
52, 54-58, 100, 219

MySQL, 147, 168, 185
mysz komputerowa, 104
myśli, 70, 89, 112

NAS, 80, 81
netbook, 76, 131, 132, 175, 216
netykieta, 245
niebezpieczeństwo, 20, 95, 

97, 111, 123, 137, 138, 139, 
143, 154, 178, 199, 211, 213, 
217, 229, 243, 244
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niezawodność, 61, 77, 80, 
102, 139, 144, 146, 149, 150, 
154, 173, 187, 200, 220, 235

notebook, 131, 132
NTSC, 43, 44
obraz, 10, 12, 18, 21, 29, 31-41, 

48, 58, 86-89, 105, 108-111, 
113-121, 123, 124, 126, 128, 
144, 159, 183, 197-199, 224, 
225, 232, 236, 243  

- identyfikacja, 197
- ocena, 197
- rozdzielczość, 33, 44,  
- wirtualny, 26, 56, 81, 

103, 111, 117, 118, 131, 
135, 140-142, 147, 174, 
188, 229

obudowa, 64, 65, 80, 137, 147
ocena, 
- czytelności tekstu, 197
- kampanii reklamowej, 

190, 191
- obrazu, 197
ochrona, 
- danych 183
- elektromagnetyczna, 219
- fizyczna, 218
- praw autorskich, 52, 180
- prywatności, 176
- rodzicielska, 176
- transmisji, 219
OCR, 107, 135
ODRA, 63, 172
OEM, 178
Office, 19, 29, 30, 177, 206
ogniwa paliwowe, 133
on-demand computing, 142
open-source, 167, 168
operacje arytmetyczne, 67
operacje logiczne, 67
operowanie informacją, 

16, 17
oprogramowanie
→programy
Oracle, 15, 174, 185, 187
overclocking, 73

pakowanie, 28
PAL, 44
palmtop, 135
pamięć, 22-24, 54, 68, 69, 70

- flashowa, 82, 84, 85, 130, 
135, 216, 237

- masowa, 70, 75, 80
- operacyjna, 66
→RAM
partycja, 78, 140
Pascal, 160, 164
pasmo, 41, 93, 128, 157
patche, 224
PBE, 201
PC, 63, 64, 102, 218
PC-Card, 129, 132
PCMCIA, 132
PDA, 135
pdf, 29-31
PDP, 114
pecet, 63, 65, 74, 144, 153, 

169, 173, 174, 221, 224, 250 
pendrive, 27, 28, 70, 72, 84, 

85, 180, 206
perforacja, 119, 120
peryferia, 21, 98, 99, 133, 146
PESEL, 26
phishing, 202, 205, 210, 211
piksel, 32-37, 43, 45, 48, 88, 

115, 243
PIONIER, 158
pivot, 114
PKI, 238
PLATON, 158
PLC, 91
ploter, 126-127
- bębnowy, 127
- grawerujący 127
- tnący, 127
płyta główna, 65, 66
płyty kompaktowe, 82
poczta elektroniczna, 136, 

153, 154, 202, 207, 211
podczerwień, 93, 101, 132

podpis 
- bezpieczny, 240
- elektroniczny, 20, 29, 30, 

154, 218, 230, 235, 238-240
- jednorazowy, 125, 229
- zwykły, 240
podświetlanie
- krawędziowe, 115
- LED-owe, 115
pole, 181

polityka bezpieczeństwa, 
217

poprawki, 247
porty, 65, 89, 90
- monitora, 88, 89
- replikator, 134
- równoległe, 90-92
- szeregowe, 90-92
→USB
PostgreSQL, 185
poufność, 143, 153, 214, 

219, 229, 236, 240
Powered USB, 92
półprzewodniki, 61, 62, 77
ppi, 33
prawa robotyki, 199
prawo, 244
preskan, 106
priorytety, 172
procesor, 62, 65-75, 86-88, 

99, 146, , 148
procesory 

wielordzeniowe, 74
producent, 246
programista, 164
programowanie, 160-162
programowanie 

obiektowe, 165
programy, 10, 15, 16, 18, 19, 

25, 29-31, 36, 57, 67-69, 71, 
72, 75, 83, 97, 101, 107, 135, 
142, 143, 145, 146, 150, 159-
170, 172-181, 186-188, 192, 
200, 204, 206, 208-210, 
214, 223

- antywirusowe, 206 
- biurowe 177
- narzędziowe, 187
- sieciowe, 116, 153
- systemowe, 168-170, 173
- szpiegowskie, 209
- użytkowe, 186, 187
- synchronizujące 
- złośliwe, 102, 103, 204, 

206, 215, 216, 221
- źródłowe, 164, 167
projektor, 46
- multimedialny, 116, 117
promieniowanie 

elektromagnetyczne, 
138, 139

proxy, 222, 223
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próbka dźwięku, 48, 49
próbkowanie, 47-49
przeglądarki, 55, 75, 100, 

168, 177, 213, 228, 230,  
241, 242

przetwarzanie, 17, 23, 24, 
26, 41, 185

-dźwięku, 56
- obrazu, 88
- rozproszone, 144, 147
- zdalne, 142
PS/2, 90
Public Domain, 178

QR Code, 108, 109
QuarkXpress, 31
QWERTY, 100, 102, 135

RAM, 66-76, 85, 86, 88, 
161,  249

rapid prototyping, 124
raport, 184
RAR, 28
RAW, 36
rdzeń, 70, 74, 75
reklama, 58, 108, 118, 122, 

190, 191, 208-210, 212-
214

rekord, 181
relacje, 181
replikacja, 182
replikator portów, 133
RFID, 213
RGB, 35, 115
robaki komputerowe, 85, 

205, 207
robot, 199
ROI, 246
ROM, 71
romplery, 56
router, 155-157, 187
rozdzielczość, 32-34, 36, 40, 

42-46, 83, 105, 106, 111, 113, 
114 116, 120, 121, 127

rozkaz, 159, 161, 165, 166, 199
rozliczalność, 219
RS232, 90
ryzyko, 14, 78, 79, 85, 92, 94, 

103, 137, 143, 149, 150, 153, 
157, 160, 179, 185, 190, 192, 
216, 217, 221, 228,  242, 243

SaaS, 142, 144, 188
samochód, 199
samplery, 56
SAN, 80, 81
SAR, 138
schemat blokowy, 161
serwer, 80, 81, 109, 141, 145, 

146-147, 150-154, 168, 187, 
212, 223, 224, 241, 242 

serwerownia, 79, 201
SET, 241, 243
SETI, 23, 145
shareware, 179
SI, 25, 186
Sieć→internet
sieć
- kliencka, 151, 153
- kręgosłupowa, 158
- lokalna→LAN
- rozległa, 158, 250
- szkieletowa, 158
-  terminalowa, 151, 152
skala integracji, 62
skaner, 105, 123
skaner ręczny, 106
skrót, 239
slim, 64
słuch, 21
smak, 21
smartfon, 136, 137, 202, 215
smużenie, 114, 115
smycz, 137
SOA, 188
software, 18, 142, 144, 159, 

205
SSL, 241-243
Spectrum, 63
spyware, 208
SQL, 185
SRM, 192
SSD, 77, 130, 176
stacja dokująca, 133
STB, 44
steganografia, 243
stereolitografia, 124
sterownik, 171, 172
streamer, 78, 79
strona kodowa, 26, 27
strumień, 41-45, 49, 52, 111, 

145, 220, 229
stuxnet, 204
styl pisarski, 195

superkomputery, 147
SWB, 201
switch, 156
sygnatura, 239
synteza dźwięków, 54-56
system 
- dwójkowy/binarny, 24, 59
- dziesiętny, 24, 
- informatyczny, 186
-  komunikacyjny, 187
- operacyjny, 19, 29, 72, 

169, 170, 215, 224, 225
szachy, 194
szarość, 34
szkolenia, 188, 246, 247
szpieg, 208-210, 214, 229
szybkość transmisji, 15, 24, 

76, 85, 91, 94-96, 105, 
129, 187

szyfrowanie, 138, 143, 176, 
178, 215, 217-219, 235, 
236

tablet
- graficzny, 109
- PC, 109, 131
taktowanie, 73
TAN, 229
technologie informacyjne, 

9, 14, 16, 17, 64
tekst, 12, 16, 24, 26-31, 36, 53, 

55, 86, 101, 107, 112, 120, 
128, 140, 159, 194

- czytelność, 196, 197
- identyfikacja, 194, 195
- ocena, 196
telefon, 48, 49, 123, 134, 
- komórkowy, 63, 67, 85, 94, 

95, 97, 102, 108, 109, 122, 
129, 133, 136, 137, 139

terminal, 140, 151-153, 172, 
233

test Turinga, 251
testowanie, 169, 188, 247
tęczówka oka, 232
Thunderbolt, 90
token, 230
toner, 121
touchPad, 103, 104
tower, 64
trackball, 103, 104
trackPoint, 103, 104
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trojan, 205, 207, 208, 216, 
223

trwałość pamięci, 23, 83, 84
tuning, 73
Turing Alan, 251
tusz, 121
TV, 44, 32, 70, 91, 93, 98, 117, 

132, 134
twarz, 232, 233
txt, 27

U2, 57
układy scalone, 62, 63, 75, 

76, 249
ultrabook, 131
unicode, 27
UPS, 149, 150
URAL, 60
urządzenia 
- peryferyjne, 98
- wejściowe, 18, 99
- wielofunkcyjne, 122
- wyjściowe, 113
- zewnętrzne, 19, 56, 89, 98-

100, 149, 171, 173 250
USB, 85, 92, 120, 140, 203
USB 1.0, 92
USB 2.0, 76, 92
USB 3.0., 90, 92, 106
USB Powered, 92
uwierzytelnianie, 226, 227, 

231, 235

VGA, 88

WAN, 158, 187
wav, 50
wave, 50, 51, 53, 54
wdrożenia, 246
Web, 14, 38, 43
wektorowy zapis, 36, 38, 39
wentylator, 74
węch, 21
wideo, 12, 40-46, 50, 62, 116, 

117, 137
wielodostępność, 172
wieloprogramowość, 172
wielozadaniowość, 172
Wi-Fi, 95-97, 110, 120, 130, 

132, 133, 151
Wii, 111, 112
WiMax, 96

Windows, 27, 101, 112, 131, 
132, 167-176, 170, 180, 198, 
208, 209, 214, 224, 225

wirtualizacja, 14, 81, 111, 117, 
118, 140, 141

- akustyka, 56
- dysk, 81, 140
- klawiatura, 103, 131, 135, 

229
- komputer, 141, 142
- obraz, 118
- serwer, 141
- zasoby, 141
wirus, 176, 204, 206, 218, 222
- polimorficzny, 206
- retrowirus, 206
WLAN, 95, 151
wma, 41, 52, 53
WMAN, 96
WPAN, 95
wsparcie lokalne, 247
WWW, 38, 223
wzrok, 21, 26, 40, 93, 101

zagrożenie
→niebezpieczeństwo
zapasowe kopie, 14, 222
zapominanie, 23
zarządzanie tożsamością, 

234
zasilanie, 85, 92, 97, 117, 129, 

131-133, 146, 149
zdalna praca, 19,155
zdrowie, 215
zegar synchronizujący, 73
Zeus, 148
ziarnistość, 33, 48
ZIP, 28
zmysły, 21
znaki, 86
ZX Spectrum, 63

źródła, 164-168, 173, 179, 
188, 225, 247
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Rysunek 8. Proces próbkowania fali dźwiękowej 47
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Rysunek 10. ENIAC – jeden z pierwszych cyfrowych komputerów 60
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Rysunek 23. Przykłady elementów uzupełniających funkcje klawiatury 104
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Rysunek 25. Fly-pen – urządzenia do rejestrowania pisma ręcznego 108
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obliczeniowej w 2002 roku) 148

Rysunek 38. Terminal sieciowy klasy „cienki klient” 152
Rysunek 39. Przykłady niektórych funkcyjnych bloków w algorytmie  163
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Rysunek 41. Przykładowy formularz bazy danych w Accessie 184
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dłoni 234
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Słownik
Administrator sieci – Osoba o odpowiednich kwalifikacjach → IT, zarządzająca → siecią 

komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy. 
Adres komputera (Adres IP) – Cyfrowy identyfikator komputera w internecie. IPv4 - czte-

ry grupy cyfr o wartości od 0 do 255 – np. 220.03.12.234. Ze względu na ograniczoną 
pulę  wartości tego identyfikatora (ok. 4 mld), powoli wprowadzany jest nowy, znacz-
nie pojemniejszy standard IPv6. 

Adres mailowy – Jednoznaczny, sformalizowany identyfikator umożliwiający wymia-
nę → maili. AM. lokalizuje ściśle określone miejsce (wydzielony obszar dysku) na  
→ serwerze pocztowym, które pośredniczy w wymianie korespondencji elektronicznej 
(→ poczta elektroniczna). 

Adres strony WWW (URL – Uniform Resorce Locator) – Jednoznaczny, sformalizowany 
opis umożliwiający wyróżnienie, identyfikację → stron WWW. Wskazuje na lokaliza-
cję konkretnego obiektu w zasobach Sieci, jak i sposób dostępu do niej (→ protokół), 
dzięki wprowadzeniu jednolitego standardu adresacji i nazewnictwa, tzw. → domen. 
Wiedza o tym organizacyjnym wymaganiu i umiejętnym jego wykorzystaniu ma zna-
czenie funkcjonalne, komunikacyjne i promocyjne. URL ma czytelną formę znakową 
– np. http://www.encyklopedia.pl/haslo/. Adres strony w postaci znakowej stanowi 
swoisty pomost informacyjny między marketingowym wymiarem świata realnego 
i wirtualnego. Znakowa forma nazw (→ domena) jest przypisywana do numerycznego 
→ adresu komputera. 

Algorytm – Precyzyjny przepis wskazujący, co należy wykonać, by osiągnąć zamierzony 
cel. Najczęściej stanowi zbiór wytycznych do budowy →  programu komputerowego.

Analogowa informacja – Forma informacji w postaci ciągłej. Najmniejsza zmiana warto-
ści malejącego lub rosnącego sygnału niosącego AI. jest niemierzalna. Zapis informacji 
w postaci analogowej jest wierniejszy od zapisu informacji w postaci cyfrowej. 

Android → System operacyjny dla urządzeń mobilnych.
Aplikacja – Popularna nazwa → programu komputerowego. Najczęściej A. jest funkcjo-

nalnie niezależna od innych programów. 
Archiwizacja – W odniesieniu do zapisu cyfrowego najczęściej polega na cyklicznym ko-

piowaniu określonych zbiorów informacji na cyfrowe nośniki informacji, np. → flashe, 
dyskietki, taśmy magnetyczne (streamery) w celu ich przeniesienia w bezpieczne (wol-
ne od zagrożeń: ogień, wilgoć, pole magnetyczne, wstrząsy) miejsce. Często fizyczne 
przeniesienie zbiorów zastępuje się ich transmisją do innego urządzenia w odległym 
geograficznie miejscu. 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – Standard kodów znaków. 
Każdy znak jest zapisywany jednym → bajtem, a ściślej jego pierwszymi siedmioma → 
bitami. Oznacza to, że każdej (niemal) kombinacji siedmiu zer i jedynek przyporządko-
wano jeden i tylko jeden znak. Są to znaki alfabetu angielskiego. Kody znaków narodo-
wych wykorzystują pozostałe – z użyciem ósmego bitu – kombinacje bajta.

Bajt/B – Podstawowa jednostka → cyfrowej informacji i wielkości pamięci komputero-
wej, która składa się z ośmiu → bitów. Przyjmuje wartości od 0 do 255. Wartościom tym 
przyporządkowuje się, zależnie od potrzeby, kody znaków (np. ASCII), barwy, liczby. 

Baner – Najpopularniejsza forma graficznej reklamy internetowej w postaci niewielkiego, 
względem ekranu → monitora, prostokąta. Zawiera statyczne, także animowane ele-
menty graficzne i zazwyczaj jest → linkiem do określonej → strony. 

Baza danych – Uporządkowany zasób informacji, w dowolnej formie → multimedialnej, 
którego integralnym uzupełnieniem jest program komputerowy do tworzenia BD., jej 
aktualizacji i wyszukiwania informacji. 



INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW  261

Bezpieczeństwo teleinformatyczne – Reguły związane z tworzeniem informacji w po-
staci cyfrowej oraz ogólne zasady obiegu, dostępu, modyfikowania, przechowywa-
nia i niszczenia informacji. W szczególności dotyczą one ochrony → kryptograficznej, 
elektromagnetycznej, technicznej (niezawodność) i organizacyjnej eksploatowanych 
systemów  teleinformatycznych. 

Biometryka – Nauka zajmująca się identyfikacją przy pomocy charakterystycznych cech 
ludzkiego ciała. Są to: wzór linii papilarnych, geometria twarzy, dłoni itp., a także wzór 
tęczówki oka, charakterystyka głosu, obraz termiczny niektórych części ciała, cechy 
ręcznego podpisu, szybkość pisania na klawiaturze, zapach, DNA i inne cechy człowieka. 

Bit/b – Najmniejsza ilość (porcja) → informacji. W technologii cyfrowej reprezentowana 
przez zero lub jedynkę (np. w logice matematycznej przez TAK lub NIE).

Blog – Neologizm pochodzący od angielskiego słowa weblog (Web → Sieć WWW; 
log – dziennik, rejestr). Blogi najczęściej tworzone są na specjalistycznych → stro-
nach WWW. Zapisywane są tam w postaci dziennika (pamiętnika) zawierającego  
→ multimedialne wytwory informacyjne. Strona z blogami zawiera narzędzia służą-
ce do ich tworzenia oraz odbierania i publikowania komentarzy. Pierwotną ideą blogu 
była niezależność publikowanych na nim, przez indywidualne osoby, informacji (autor-
skich zapisków ułożonych w odwrotnym porządku chronologicznym). Obecnie blogi 
zdominowane są przez komercję (np. tzw. firmowe blogi, blogi pisane na zamówienie). 

Blogosfera – Zjawiska związane z → blogami – wirtualny obszar wymiany informacji 
między twórcami a czytelnikami. 

Bluetooth – Technologia łączności bezprzewodowej niskiej mocy. B. najczęściej służy do 
wymiany informacji między urządzeniami elektronicznymi na niewielkie odległości 
(samochód, pokój, sala). Zasięg i szybkość (względnie niska) transmisji zależy od klasy 
(1–3) i wersji (1–4). 

Blu-Ray – Format dysków wymiennych o pojemności umożliwiającej zapisanie filmu 
w wysokiej rozdzielczości (HD). Pojemność B-R. wynosi od 25 do 400 GB. Najczęściej 
B-R. mają pojemność 50 GB. 

C++ – Najpopularniejszy wysokopoziomowy język → programowania. Język ten jest 
zbiorem poleceń/instrukcji służących do opisania → algorytmu. Opis ten jest nazywa-
ny programem źródłowym. Po odpowiednim przetworzeniu steruje on pracą kompute-
ra. C++ jest zbliżony do języka naturalnego i potrafią nim posługiwać się wszyscy (od-
powiednio wykształceni) informatycy na świecie. 

CD (Compact Disc) – Format dysków wymiennych (płyt)o pojemności umożliwiającej za-
pisanie utworów muzycznych z jednej płyty winylowej. Pojemność CD wynosi od 125 
do 800 MB. Najczęściej CD mają pojemność 700 MB. CD ma stosunkowo niewielką 
trwałość przechowywania informacji (kilka, kilkanaście lat). Technologia CD jest stop-
niowo wypierana przez pojemniejsze płyty i pamięci → flash.

CD-R (Compact Disc – Recordable) – Wersja płyty → CD, która jest zapisywana tylko raz 
i po zapisaniu nie można zmienić jej zawartości (można dopisywać nowe materiały na 
pozostałym wolnym miejscu).

CD-ROM (Compact Disc – Read Only Memory) – Wersja płyty → CD (dysk wymienny), 
której zawartość została fabrycznie wytłoczona i nie można jej zmienić (płyta „tylko 
do czytania”). 

CD-RW (Compact Disc – ReWritable) – Wersja standardu płyty CD, którą można wielo-
krotnie zapisywać i kasować. 

Certyfikacja – W IT. procedura weryfikacji zgodności treści zapisu z przyjętymi wymaga-
niami. Zapisem może być m.in. klucz publiczny (np. stosowany w → podpisie elektro-
nicznym, w procesie → szyfrowania), → program komputerowy, → strona internetowa. 
Spełnienia rygorów wymagań stawianych procedurze weryfikacji kontroluje cen-
trum certyfikacji – instytucja zaufania publicznego. Certyfikowany zapis jest zapisem 



262 INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW

godnym zaufania – np. certyfikowany program komputerowy jest bezbłędny; klucz jest 
ważny i jest własnością wskazanej osoby.

Chmura → cloud computing 
Cloud computing (chmura)/cc – Usługa → internetowa lub → oprogramowanie, które 

użytkownik może wykorzystać za pośrednictwem Sieci przy użyciu → przeglądarki 
internetowej w → komputerze klasy → PC, telefonie komórkowym lub innym urzą-
dzeniu. Usługa dostarczana jest zdalnie, przez łączność sieciową, z umownej chmury 
komputerowej, którą tworzą odległe komputery. CC. jest wykorzystywany, najczęściej 
nieświadomie, przez użytkowników internetu. Dzieje się to podczas korzystania z wy-
szukiwarek, backupowych usług dostępnych w internecie, zdalnych edytorów tekstów 
i arkuszy kalkulacyjnych (np. usługi Google Docs czy Microsoft Office Live). CC. daje 
możliwość pracy nad swoimi dokumentami w każdym miejscu i na każdym kompute-
rze bez instalowania oprogramowania, a także dzielenia się dokumentami, publikowa-
nia i udostępniania ich innym osobom.

CMS (Content Management System) → Aplikacja pozwalająca w efektywny sposób two-
rzyć, publikować i zarządzać treścią witryn/serwisów WWW przez osoby bez przygoto-
wania technicznego. CMS umożliwia bezpośrednie wprowadzanie informacji do „sza-
blonów”. Redaktor dbający o aktualność określonych informacji wyświetlanych na 
zarządzanej przez niego → stronie, za pośrednictwem CMS-a bezpośrednio publikuje 
swój materiał na stronie.

Cookie – Niewielki zbiór danych o niektórych czynnościach wykonywanych przez użyt-
kownika odwiedzającego określoną → stronę. C. jest tworzony na polecenie odwiedza-
nej strony i zapisywany przez → przeglądarkę na → dysku komputera użytkownika. 
Operacja ta jest wykonywana autonomicznie przez maszynę w czasie, gdy użytkownik 
jest połączony z określoną stroną. Na podstawie przekazywanych zbiorów C. → pro-
gram na stronie  tworzy opis zachowania (m.in. preferencje) konkretnego użytkow-
nika → Sieci. Opis ten odczytywany jest przez stronę podczas kolejnych odwiedzin. 
Podstawowym celem C. jest poprawienie procesu komunikacji między internautą 
a stroną, z którą użytkownik współpracuje. Dzięki informacjom zgromadzonym w C. 
następuje zwiększenie m.in. intuicyjności i interakcji strony, ograniczenie powtórzeń 
wyświetlanych informacji. Zagrożenia, które są przypisywane C., to niebezpieczeństwo 
wynikające z możliwości relatywnie łatwego przechwycenia i odczytania w ten sposób 
zgromadzonych i udostępnianych informacji.

Cyberatak – Zamierzone działanie mające na celu zmianę, zakłócenie, oszukanie, degra-
dację lub zniszczenie systemów komputerowych, → sieci, → programów służących re-
zydentnej pracy lub umożliwiających wykorzystanie tych systemów albo sieci. C. ma 
związek z technologią, polityką, prawem i etyką. 

Cyberprzestrzeń →  Wirtualny świat
Cyfrowa informacja – Forma informacji w postaci dyskretnej. Wartość liczbowa odzwier-

ciedlająca wyróżnialną (zależnie od potrzeb i możliwości technicznych) część opisywa-
nego obiektu np. → piksela w obrazie, próbki w dźwięku. Zawsze zapis CI. jest uprosz-
czeniem zapisu → analogowej informacji, np. zmiana poziomu dźwięku zapisu muzyki 
na płycie najczęściej mierzona jest co 1, w skali od 0 do 216, w telefonie: 0 – 28. W postaci 
cyfrowej można zapisać, w sposób uproszczony, każdą informację →  multimedialną. 
Fundamentalną zaletą CI. jest to, iż transmisja CI. nie wnosi zauważalnych dla odbior-
cy zakłóceń. 

Cyfryzacja – Proces zamiany → analogowej informacji na → cyfrową informację. 
Konsekwencją C. jest strata jakości oryginalnej informacji (strata nie dotyczy tekstu).

Czat – Popularne określenie procesu wymiany → informacji (pogawędka) w formie pisa-
nej za pośrednictwem → Sieci. Wykorzystuje się do tego celu urządzenia z klawiaturą 
i ekranem (komputery, niektóre telefony komórkowe), wyposażone w odpowiednie → 
oprogramowanie. 
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Diginetmedia – Zjawisko polegające na tworzeniu komunikatów przez urządzenia elek-
troniczne, w szczególności przez komputery. Komunikaty te są przekazywane między 
urządzeniami, a także przesyłane ludziom.  W tworzeniu informacji źródłowej człowiek 
nie bierze udziału.

Digitalizacja →  Cyfryzacja
Domena – Unikalny adres internetowy zgodny z jednolitym standardem nazewnictwa 

i adresacji urządzeń i procesów w → internecie. Zarządzanie D. ma znaczący wpływ na 
procesy związane z komunikacją między osobami i instytucjami, a także między naro-
dowymi i globalnymi strukturami. → Adres strony WWW. 

Dostawca usług internetowych (ISP – Internet Service Provider) – Instytucja zajmująca 
się udostępnianiem internetu za pośrednictwem łączy stałych (telekomunikacja, tele-
wizja kablowa i inne) lub bezprzewodowo (radio, satelita, tel. komórkowy). Często ISP 
oferuje dodatkowe usługi, np. w zakresie bezpieczeństwa polegającego na ochronie sieci 
klienta i jego użytkowników, rozrywki/odpoczynku, wiadomości, serwisów medialnych. 

DRM – System ochrony praw autorskich, służy zabezpieczaniu komputerowych multime-
dialnych materiałów, w tym muzyki. Umożliwia on przekazywanie osobom trzecim publi-
kacji z ograniczonymi prawami (np. bez możliwości wydruku, edycji czy zrobienia kopii).

Drukarka – Drukujące urządzenie elektromechaniczne. Najczęściej drukowane elemen-
ty (znaki, grafika) tworzone są z mozaiki punktów. Ich liczba (liczona miarą dpi – licz-
ba punktów na cal) decyduje o jakości drukowanego obrazu. Wykorzystuje się kilka 
technologii tworzenia wydruków, m.in.: drukarki igłowe, atramentowe, laserowe i ter-
miczne. Pełną paletę barw uzyskuje się poprzez nanoszenie na papier (lub inny nośnik) 
odpowiedniej mieszanki umownych punktów z palety kilku podstawowych barw – 
najczęściej są to barwy CMYK (odcień niebieskiego, purpury, żółci i czerń). 

DTP (Desktop Publishing) – Oprogramowanie, które służy do kompletnego profesjonal-
nego przygotowania materiałów (wcześniej wykonanych w edytorze tekstu) do dru-
ku (tak zwany skład). Przykłady DTP: Corel Ventura, Adobe PageMaker, QuarkXpress.

DVD (Digital Versatile Disc) – Cyfrowy wymienny nośnik (w postaci dyskietki) → infor-
macji cyfrowej. W podstawowej wersji ma pojemność 4,7 GB. Przy dwustronnym zapi-
sie i nieco innych wymiarach, pojemność DVD osiąga 17 GB. Dyski DVD, podobnie jak 
→ CD, dostępne są w wersjach R, RW oraz mało popularnej wersji DVD RAM (wyma-
gającej specjalnych napędów), która charakteryzuje się m.in. znacznie większą dopusz-
czalną liczbą zapisów (do 100 000) od DVD RW (ok. 1000 razy).

Dysk – Potoczna nazwa rodziny urządzeń służących do zapisu (poza → CD-ROM), prze-
chowywania i odczytu danych.

Dysk twardy (HDD – Hard Disk Drive) – Urządzenie elektromechaniczne, tzw. pamięć 
masowa, służące do gromadzenia i udostępniania dużych ilości informacji (2011 r. – 
terabajty). Najczęściej DT. instalowany jest w → komputerach i innych urządzeniach 
wymagających przechowywania dużych ilości → informacji. Dotychczasową mecha-
niczną wersję DT. zastępują dyski półprzewodnikowe/magnetyczne → SSD. 

Dziennikarstwo obywatelskie – Niekontrolowana, samodzielna aktywność internau-
tów w publikowaniu własnych materiałów informacyjnych w → internecie. Jest ona 
immanentną cechą → Web 2.0. 

Dziennikarstwo online – Wszelkie prace związane z działalnością dziennikarską, której 
wyniki publikowane są w → Sieci. 

e-commerce – Wszelka działalność komercyjna (usługi, handel, transakcje finansowe) 
wykorzystująca potencjał → internetu. 

e-gazety – Synonim prasy online (e-prasa, i e-gazety, elektroniczne gazety). EG. są to 
wszelkie formy publikowania informacji w internecie, które stanowią całość lub część 
drukowanej postaci dzienników i czasopism. Treści EG. są uzupełniane na bieżąco ak-
tualizowanymi informacjami w formie → multimedialnej. Szczególnymi rodzajami 
gazet online są gazety wirtualne – publikowane tylko w → Sieci – niemające swoich 
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odpowiedników w formie drukowanej oraz cyfrowe repliki będące elektroniczną ko-
pią wydań drukowanych. 

e-learning – Wszelkie formy edukacji wspomaganej komputerem: nauczanie → offline 
– wspomaganie samodzielnego uczenia się specjalistycznym → oprogramowaniem 
wraz z zasobami informacyjnymi dostępnymi za pośrednictwem → komputera lub po-
dobnych urządzeń;  nauczanie → online – podobne jak  nauczanie offline uzupełnione 
o korzystanie z potencjału sieci lokalnej, korporacyjnej lub internetu;  moderowanie – 
pomoc w wyborze wykorzystywanych przez uczących się zasobów istniejących w inter-
necie; komunikacja nauczyciela z uczniem oraz uczących się i nauczycieli między sobą. 

elektroniczna gazeta →  e-gazety
email →  Poczta elektroniczna
emotikony – Niewerbalne informacje graficzne uzupełniające przekaz tekstowy, poma-

gające w procesie wzajemnej komunikacji. Są one postrzegane jako porównywalne do 
przekazów mimiki (przekaz niewerbalny) podczas rozmowy face-to-face i mają znaczą-
cy wpływ na interpretację przekazywanych tekstów. 

Flash
• format prezentacji multimedialnych w → internecie opracowany przez firmę Macromedia 

(teraz: Adobe). Technologia tworzenia i odtwarzania materiałów multimedialnych na → 
stronach WWW. 

• pamięć. Technologia budowy pamięci, częściej określenie pamięci przenośnej, następ-
cy dyskietek. Inne nazwy tej pamięci to USB Flash Drive, Pamięć USB, Flash Disk, 
FlashDrive, Flash Memory Stick. F., jest niewielki, lekki i coraz bardziej pojemny (do se-
tek gigabajtów). Technologia ta wykorzystywana jest do konstrukcji → SSD (następca 
dysku twardego) oraz pamięci do innych, poza komputerami, elektronicznych urządzeń 
mobilnych (m.in. aparaty cyfrowe, komórki, kamery wideo). 

Fora – Umowne miejsca w →  internecie (usługa dostępna za pośrednictwem  
→ przeglądarki) do wymiany → informacji, w których uczestnicy stosują, zazwyczaj 
zgodnie akceptowaną, kategoryzację swojej społeczności i poruszanych tematów. 
Jedna z form → Web 2.0. 

Format pliku – Standard zapisu dowolnej całości informacji (np. list, obraz, piosen-
ka) w postaci cyfrowej. Każda multimedialna informacja cyfrowa jest wyróżnia-
na ostatnią częścią nazwy (rozszerzenie), może być zapisana w dowolnym formacie  
– odpowiednim dla danej formy, np. tekst: nazwa.txt, nazwa.doc.; obraz: nazwa.bmp. 
(→ plik).  

Grupy społecznościowe – Komunikujący się między sobą użytkownicy → Sieci, któ-
rzy mają wspólne zainteresowania. Łączność między członkami grup odbywa się 
za pośrednictwem wszelkich form indywidualnej wymiany informacji → online  
i → offline, od → poczty elektronicznej, przez listy dyskusyjne, portale społecznościowe, 
do wideokonferencji włącznie. 

Gry komputerowe → Programy i usługi sieciowe służące rozrywce. Korzystanie z nich 
może odbywać się → offline – na samodzielnie pracującym urządzeniu elektronicznym 
(→ komputer, konsola, telefon komórkowy) lub → online – za pośrednictwem → in-
ternetu (często odpłatnie i za pieniądze) na dedykowanych temu celowi → serwerach. 
Istotą GK. jest rywalizacja między graczem a → komputerem lub/i innymi graczami. 
GK. stanowią znaczącą część globalnej działalności komercyjnej w → Sieci. 

Haker – Osoba, często o wysokich umiejętnościach informatycznych, dysponująca odpo-
wiednimi narzędziami (sprzęt, → oprogramowanie, dostęp do → internetu) umożliwia-
jącymi zdalne, przez → Sieć, włamania do → komputerów swoich ofiar. Celem ataków 
hakerskich bywają: destrukcja, podsłuch, fałszowanie informacji oraz kompromitowanie 
ofiary (np. poprzez zmianę treści jej → strony), także manifestacja własnych umiejętności. 

Hardware – Sprzęt – wszystkie fizyczne składowe →  IT. 
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Hasło – W odniesieniu do → IT – krótki, poufny tekst służący do identyfikacji w  
→ Sieci. W celu uzyskania jak największego bezpieczeństwa tekst ten powinien być 
jak najbardziej skomplikowany (cyfry, litery, znaki specjalne), jak najdłuższy, często 
zmieniany i niedostępny dla innych osób. Większe bezpieczeństwo haseł uzyskuje się 
przez stosowanie tak zwanych haseł jednorazowych (listy-zdrapki, tokeny, SMS-y) 
lub → biometrykę.

Hiperłącze → Link
Hipertekst – Język/sposób/forma zapisu → strony. Potocznie mówi się, iż strony są na-

pisane w HTML-u. Jest to format/język zapisu informacji, który standaryzuje odczyty-
wanie zawartości stron przez → przeglądarki WWW. Dzięki temu uzyskuje się interak-
tywny sposób gromadzenia i prezentacji informacji powiązanych ze sobą odnośnikami 
(→ linkami). 

Host – Każdy komputer podłączony do sieci, który ma unikalny adres → IP może być ho-
stem – miejscem, w którym uruchamiane są usługi sieciowe (→ poczta elektroniczna, 
→ strony itp.).

HTML →  Hipertekst
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – Standard/protokół przesyłania dokumentów → hi-

pertekstowych w → internecie. 
Ikona – W odniesieniu do informatyki jest to symboliczny obrazek, niewielka ilustracja 

symbolizująca czynność lub zasób cyfrowy → interfejs graficzny
Infobroker – Instytucja lub osoba zajmująca się usługami polegającymi na pomocy w ko-

rzystaniu z → onlinowych zasobów informacyjnych. I. pełni rolę pośredniego ogniwa 
→ komunikacji sieciowej – między zasobami → internetu a ich użytkownikami. Pełni 
funkcję swoistego tłumacza wspomagającego komunikację osób/instytucji zaintereso-
wanych korzystaniem z → zasobów sieciowych. 

Informacja – Każdy czynnik organizacyjny (niematerialny), który może być wykorzysta-
ny do sprawniejszego lub bardziej celowego działania przez ludzi, inne organizmy żywe 
lub maszyny. Ów czynnik powoduje zmniejszenie niewiedzy, im więcej informacji, tym 
niewiedza w większym stopniu maleje. W odniesieniu do → IT jest cyfrową reprezen-
tacją każdej z form → multimediów.

Informatyka – Wiedza obejmująca przedsięwzięcia związane z → przetwarzaniem in-
formacji. Obejmuje wszelkie aspekty naukowe, badawcze, projektowe, wdrożeniowe 
i eksploatacyjne związane ze sprzętem informatycznym (→ hardware) i oprogramowa-
niem (→ software). 

Interaktywność – W odniesieniu do → IT jest to możliwość prostej i szybkiej wymiany 
informacji między użytkownikiem a → komputerem/→ siecią. 

Interfejs – Standaryzowane zasady przekazywania informacji.
•	 graficzny (GUI – Graphical User Interface), środowisko graficzne wykorzystywane 

podczas komunikacji z → komputerem, w którym dominującą rolę w przekazywa-
niu informacji pełni prezentacja przez komputer obrazów (→ ikony) i wskazywanie  
→ kursorem ikon w celu wykonania określonej operacji.

•	 sprzętowy – standaryzowane urządzenia (złącza) i zasady/standardy przesyłania   
→ informacji (protokoły) służące wymianie informacji w sprzęcie teleinformatycz-
nym (→ port).

•	 użytkownika – zespół rozwiązań sprzętowych (m.in. wykorzystanie → myszki) i pro-
gramowych, które ułatwiają wymianę → informacji między → komputerem i jego 
użytkownikiem. I.  powinien charakteryzować się m.in. intuicyjnością, tolerancją dla 
błędów użytkownika i wykorzystaniem graficznych elementów w procesie komunika-
cji →  interfejs graficzny, → ikony. Uzyskano dzięki temu tzw. przyjazność, spolegli-
wość komputerów.

Internauta – Użytkownik → internetu. Osoba, która w przyjętym okresie (zazwyczaj mi-
nimum 30 dni) przynajmniej raz korzystała z internetu.



266 INFORMATYK A DLA HUMANISTÓW

Internet – Zbiór infrastruktury (łączność przewodowa i bezprzewodowa) oraz wszystkich 
narzędzi technicznych i programowych, które są wykorzystywane do przesyłania → in-
formacji między → komputerami. Jest to jedna z form cyfrowej łączności elektronicz-
nej, w której stosowany jest ogólnoświatowy standard zawartości przesyłanych pakie-
tów informacji – TCP/IP. I. uzupełniony o → zasoby sieciowe nazywany jest → siecią 
WWW. 

Intranet – Sieć komputerowa obejmująca urządzenia pracujące w ramach wyróżnionej 
organizacji. Mogą być w niej dostępne wszystkie usługi internetu. I. przez izolację od 
internetu, zapewnia większe bezpieczeństwo → informacji firmowych.

IP (Internet Protocol) – Standard wymiany informacji w sieciach lokalnych (→ LAN) 
i w → internecie.

IT (Information Technology) – Technologie informacyjne – metody, środki i narzędzia 
(sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie) służące do posługiwania się → informacja-
mi. Funkcjonalna sfera IT to metody i narzędzia, gromadzenia, transmisji, → przetwarza-
nia informacji, jej selekcji i wyszukiwania. IT łączą potencjał → informatyki i → internetu. 

Karta rozszerzająca – W odniesieniu do → komputera jest to wymienne urządzenie elek-
troniczne, które służy do zmiany/uzupełnienia potencjału sprzętowego komputera, np. 
KR. dźwiękowa zapewnia odpowiednią jakość dźwięku generowanego i odbieranego 
przez komputer. KR. graficzna wspomaga generowanie obrazów widocznych na ekranie 
monitora. Dla → PC są to karty rozszerzające, dla mobilnych komputerów – karty PC.

Klawiatura komputerowa (klawiatura) – Urządzenie do wprowadzania →  informacji do 
→ komputera za pośrednictwem klawiszy alfanumerycznych.

Klucz kodowy – Szereg znaków (na ogół ich długość jest podawana w → bitach), od 
których zależy sposób przekształcania (→ szyfrowania) przez program szyfrujący (np. 
PGP),  określonej informacji. Im więcej bitów ma klucz, tym skuteczniejszy jest spo-
sób kodowania (trudniej odszyfrować zmienioną za pomocą tego klucza informację). 
W praktyce klucz najlepiej przechowywać na nośniku zewnętrznym – w pamięci → fla-
showej lub na karcie czipowej, aby ktoś niepowołany nie mógł go odczytać np. z kom-
putera właściciela klucza.

Kompresja – Operacja mająca na celu zmniejszenie rozmiaru → pliku (liczby zajmowa-
nych przez plik → bajtów). K. stratna (dot. dźwięku, obrazu, wideo), zależnie od stopnia 
kompresji, powoduje bezpowrotną utratę jakości kompresowanego pliku. K. bezstrat-
na, zawsze stosowana do → plików tekstowych, także do plików wideo, dźwiękowych 
i obrazów, zwykle mniej skuteczna lub okupiona niską wydajnością (długim czasem 
operacji) w czasie zapisu/odczytu, gwarantuje, iż plik po dekompresji jest identyczny 
z plikiem oryginalnym – przed kompresją. 

Komputer – Urządzenie/maszyna różnej skali integracji, wielkości i możliwościach opero-
wania informacjami. Zależnie od gabarytów i możliwości funkcjonalnych najczęściej są 
to: → netbooki, → laptopy/notebooki, → palmtopy ,→ smartfony (zasilane bateryjnie), 
→ PC, a także → serwery i superkomputery. O możliwościach obliczeniowych kom-
putera decyduje przede wszystkim → procesor, pamięć → RAM. Potencjał K. można 
zmienić, stosując → karty rozszerzające. K. dysponują potencjałem gromadzenia, → 
przetwarzania i generowania/udostępniania informacji. K. ma wbudowane podzespo-
ły do przewodowej i bezprzewodowej (głównie komputery mobilne/przenośne) ko-
munikacji z innymi urządzeniami. Wszystkie użytkowe funkcje K. są efektem realiza-
cji, przez K.,  poleceń wynikających z działania → systemu operacyjnego i innych → 
programów. 

Komunikacja sieciowa – Proces wymiany → przetwarzanych informacji. KS. odnosi się 
do podmiotów biorących udział w akcie komunikacji, przy czym przynajmniej jednym 
z nich jest Sieć.

Kryptografia → Szyfrowanie
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Kursor (wskaźnik) – Wyróżniony fragment ekranu → monitora, najczęściej strzałka lub 
migająca pionowa kreska wielkości wielkiej litery I, którego położenie ustalane jest za-
zwyczaj → myszką, także strzałkami na → klawiaturze lub innymi → manipulatorami 
(np. instalowanymi w laptopach).

LAN (Local Area Network) – Niewielka → sieć komputerowa, pracująca w jednym bu-
dynku (mieszkaniu). W celu wyróżnienia technologii łączenia ze sobą komputerów – 
lokalna sieć bezprzewodowa nazywana jest WLAN (Wireless LAN). 

Laptop → komputer także nazywany notebookiem (jak dotychczas brak jednoznacznych 
kryteriów wyróżniania maszyn nazywanych tymi terminami) jest komputerem spełnia-
jącym niemal wszystkie funkcje komputerów klasy → PC z kilkoma istotnymi różnicami:

• urządzenie przenośne
• integralne części: → monitor oraz → manipulator
• własne źródło zasilania
• mniejsze możliwości zwiększania funkcjonalności laptopa od peceta (brak gniazd do → 

kart rozszerzających, ich substytutem są gniazda PCMCIA)
• gorsze parametry od PC (szybkość → procesora, wielkość → dysku).
Link/hiperłącze – Wyróżnione na stronie słowa/frazy (podkreślenie/kolor/wielkość) lub 

inne elementy → strony – rysunki/→ ikony. L. jest odnośnikiem/łączem do innych in-
formacji w Sieci. Wskazanie L. można porównać do zainicjowania czynności odszuka-
nia hasła w encyklopedii, z tym że w WWW odbywa się to automatycznie: wystarczy 
owo hasło wskazać → kursorem i kliknąć. Powoduje to, iż → przeglądarka samodziel-
nie łączy się ze stroną lub jej fragmentem, która stanowi rozwinięcie wyróżnionego 
słowa-tematu/obrazka. 

Linux – Po Windowsie najbardziej popularny → system operacyjny instalowany  
na pecetach. Jest to sieciowy, darmowy system operacyjny. Obsługuje → wielozada-
niowość i prawie wszystkie urządzenia zewnętrzne. Jedną z wad Linuxa jest mała liczba 
→ programów, a w szczególności gier działających pod tym systemem, jednak, dzięki 
bardzo rozwiniętym programom, tzw. emulatorom, nie jest już trudnością uruchamia-
nie programów, które dotychczas pracowały tylko np. pod Windowsami. Podstawową 
zaletą Linuxa, poza bezpłatną dostępnością, jest jego „otwartość”. Linux (poprawna 
nazwa: GNU/Linux) jest systemem → open-source’owym. Oznacza to, iż źródła (→ pro-
gram) jądra tego systemu, jak i oprogramowania systemowego są dostępne dla każdej 
zainteresowanej nimi osoby. 

Login – Jawny identyfikator użytkownika urządzenia/→ komputera/→ Sieci. Zazwyczaj 
nazwa użytkownika. Najczęściej występuje w parze z niejawnym → hasłem.

LTe – (Long Term Evolution) – Technologia zapewniająca szybkość  bezprzewodowej trans-
misji do 326,4 Mb/s, w przyszłości do 3,3 Gb/s (LTE Advanced). Podstawową zaletą 
jest gwarancja nieprzerywanej transmisji podczas przemieszczania się użytkownika  
(do 120 km/godz.).

Mail →  Poczta elektroniczna
Malware – Ogólne określenie programów komputerowych (m.in. wirusy, robaki, trojany, 

hoaxy), które powodują  zagrożenia poprawnego wykorzystywania potencjału → IT, 
w szczególności → komputerów (także niektórych telefonów komórkowych). M. wy-
korzystywane jest do niszczenia, modyfikowania i nieupoważnionego manipulowa-
nia zasobami informacyjnymi przechowywanymi na cyfrowych nośnikach informacji. 
Potocznie M. nazywane jest → wirusami komputerowymi. 

Manipulator → Myszka, → Kursor
Media strumieniowe – Technologia przesyłania danych w sposób umożliwiający ciągłą 

transmisję przekazu → multimedialnego. Ma ona coraz większe znaczenie wraz ze wzro-
stem → pasma dostępu do internetu. Jakość przesyłanego materiału zależy od wiel-
kości → strumienia informacji. Dzięki zastosowaniu strumieniowego przesyłania da-
nych (film, muzyka) odbiorca może widzieć/słyszeć je na bieżąco, w trakcie przesyłania. 
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Dane odbierane od nadawcy są szybciej gromadzone w → komputerze niż wyświetla-
ne, dzięki temu użytkownik może oglądać na bieżąco otrzymywany przekaz filmu lub 
dźwięku. Teoretycznie, w większości rozwiązań, rejestracja tak odbieranego materia-
łu na komputerze odbiorcy jest niemożliwa. Media strumieniowe stanowią swoistą 
ochronę przed nieuprawnionym wykorzystywaniem materiałów multimedialnych. 

Moc obliczeniowa – Parametr → komputera. Liczba wystandaryzowanych operacji (tzw. 
MIPS i FLOPS), które może wykonać komputer w czasie sekundy. MO. jest zależna  
od szybkości taktowania → procesora/ów zainstalowanych w komputerze, liczby  
→ procesorów, ich budowy i konstrukcji → programów obsługujących te procesory.

Modem 
•	 bezprzewodowy – uzupełnienie komputerów, głównie mobilnych. Najczęściej ko-

rzysta z sieci łączności telefonów komórkowych. Umożliwia podobnie jak modemy 
telefoniczne  dostęp do → internetu, ale bez użycia kabli. Modemy zewnętrzne (są 
także wewnętrzne) podłączane są za pośrednictwem portów USB lub PCIMCIA/
PC-Card. Wykorzystuje, zależnie od wersji, ograniczone lub pełne spektrum tech-
nologii bezprzewodowej łączności cyfrowej (UMTS, HSPA+ , HSPA, HSDPA, GPRS, 
EDGE ), które decydują o szybkości transmisji. Maksymalna prędkość (zależna od 
modelu, technologii i siły sygnału): do ok. 50 Mb/s – odbiór oraz do ok. 10 Mb/s 
– wysyłanie. 

•	 kablowy – urządzenie to pośredniczy w korzystaniu z internetu uzyskiwanego od jego 
dostawcy (ISP – Internet Service Provider) – głównie od lub za pośrednictwem ope-
ratorów telewizji kablowej. Innymi słowy, z sygnału przesyłanego przez telewizję ka-
blową modem wydziela kanał łączności internetowej i dodatkowo kanał telefoniczny. 
Najczęściej dodatkowe funkcje MK. to router z modułem łączności bezprzewodowej → 
Wi-Fi, gniazdem/gniazdami, Ethernet, → USB oraz gniazdo telefonii analogowej i typu 
→ VoIP. Modem kablowy (zależnie od modelu) obsługuje szybkość do 100 Mb/s i więcej 
(nowością 2011 są modemy 1 Gb/s).

•	 telefoniczny – do niedawna modem (MOdulator DEModulator) telefoniczny był pod-
stawowym urządzeniem służącym do łączenia → komputerów między sobą za pośred-
nictwem linii telefonicznej. Szybkość tego typu transmisji za pośrednictwem mode-
mów telefonicznych jest stała i wynosi 56 Kb/s.

Monitor  – Podstawowe urządzenie wyjściowe służące do wizualizacji informacji gene-
rowanych przez → komputer. Obraz wyświetlany na monitorze tworzony jest w kar-
cie graficznej komputera. Jej parametry powinny zapewniać wykorzystanie wszystkich 
możliwości monitora (głównie rozdzielczość liczoną liczbą → pikseli i liczbą barw). M. 
budowane są w kilku technologiach CRT (Cathode-Ray Tube),  podobne do tradycyj-
nych odbiorników telewizyjnych, cechy charakterystyczne: duże gabaryty, duży po-
bór energii, niezauważalny efekt smużenia, dostatecznie duża rozdzielczość, CRT to 
technologia stara – wyeliminowana z rynku; LCD (Liquid Crystal Display) – ekrany 
ciekłokrystaliczne, cechy charakterystyczne: płaskie, pobierają, w porównaniu z inny-
mi monitorami, mniej energii, mają względnie słaby kontrast wyświetlanego obrazu, 
smużenie (w stopniu zależnym od technologii/ceny), kąt widzenia mniejszy od 1800. 
Technologia LCD staje się obecnie dominującą na rynku monitorów komputerowych 
(także telewizorów).

MP3 – Najczęściej stosowany format → cyfrowego zapisu dźwięku z → kompresją strat-
ną. Stopień kompresji jest regulowany i ma bezpośredni związek ze → strumieniem 
informacji. 

Multimedia – W → IT – wszystkie formy → cyfrowej informacji: tekst, grafika, obraz, 
dźwięk, ruchome obrazy i wideo. 

Myszka – Urządzenie – manipulator, podłączone przewodowo lub bezprzewodowo  
z → komputerem, umożliwia w sposób przyjazny  zmianę położenia → kursora na 
ekranie → monitora. Podobne funkcje pełnią manipulatory: Trackball (obracanie kulki 
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nieco mniejszej od orzecha), TouchPad (przesuwanie palca po wyróżnionej powierzch-
ni) i TrackPoint (naciskanie, w dowolnym kierunku płaszczyzny, wystającego z klawia-
tury dżojstika). → Interfejs użytkownika.

NAS – Autonomiczny → dysk (miniaturowy → komputer) z wyspecjalizowanym → 
systemem operacyjnym obsługującym jeden lub kilka dysków wstawionych bez-
pośrednio do → sieci. Coraz częściej pełni funkcję → serwera multimediów, usług 
→ internetowych i klienta pobierania plików. Zgromadzone w NAS-ie pliki można 
ściągać z dowolnego komputera podłączonego do tej samej sieci, a także udostęp-
niać przez internet. NAS wykorzystywany jest również jako urządzenie do automa-
tycznych backupów plików przechowywanych na stanowiskach sieciowych oraz 
wspomaga pracę z → cloud computing. Dzięki swojej autonomii może realizować 
zadania serwerów → WWW i → poczty elektronicznej, spełniając tym samym pod-
stawowe funkcje hostingu.

Netbook – Przenośny/mobilny → komputer o niewielkich wymiarach, zasilany aku-
mulatorem, zazwyczaj o nieco gorszych parametrach od komputera klasy → PC. 
Projektowany z myślą o zastosowaniach w komunikacji przez → internet (stąd „net” 
w nazwie), dysponuje rozbudowanymi podzespołami do łączności bezprzewodowej  
– Bluetooth, Wi-Fi, przy rezygnacji z napędu CD/DVD → UMPC.

Netykieta – Zbiór ogólnie akceptowanych zasad korzystania z → internetu (swoisty „sa-
voir-vivre komunikacji przez Sieć”). Owe zasady mają na celu przede wszystkim zwró-
cenie uwagi na to, by użytkownicy Sieci wzajemnie sobie nie szkodzili.

Notebook → Laptop
Offline – Stan/rozwiązanie/sposób korzystania, w którym wymiana → informacji za po-

mocą komputerów nie odbywa się w czasie rzeczywistym, np. → poczta elektroniczna 
lub poczta tradycyjna – papierowa.

Online – Stan/rozwiązanie/sposób korzystania, w którym wymiana → informacji za po-
mocą → komputerów odbywa się bezpośrednio (podobnie jak podczas rozmowy tele-
fonicznej) za pomocą komputerów, np. → czat.

Open-source – Źródła  → programu, np. w języku → C++, dostępne dla każdej zainte-
resowanej nimi osoby. Dzięki temu, poza kontrolą wykonywanych funkcji przez 
program (kwestia bezpieczeństwa), istnieje niczym nieograniczona możliwość 
jego modyfikowania, uzupełniania dla własnych potrzeb (kwestia kompetencji)  
– w przypadku → Linuxa tworzenia tzw. dystrybucji (nowych wersji).

Oprogramowanie → Program
Palmtop – Urządzenie elektroniczne mieszczące się w dłoni, które pełni rolę telefonu ko-

mórkowego i dysponuje niektórymi funkcjami → komputera.
Pamięć Flash → Flash
Pasmo dostępu do internetu – Maksymalna liczba → bitów przesyłana w czasie jednej 

sekundy między → komputerami połączonymi → internetem.
PC (Personal Computer) – Skrót angielskiej nazwy personalnego/osobistego → kompute-

ra. Domyślnie terminem PC („pecet”) określa się stacjonarne domowe/firmowe kom-
putery („desktopy”). 

Pendrive → Flash 
Piksel (od picture elements) – Najmniejszy wyróżniany (zależnie od potrzeb i możliwości 

technicznych) fragment obrazu, który jest zamieniany na postać cyfrową (→  cyfrowa 
informacja)  lub na obraz wyświetlany, np. na → monitorze → komputera. 

Piractwo komputerowe – Wszelkie zabiegi i narzędzia służące nielegalnemu (łamanie 
praw autorskich) upowszechnianiu chronionych prawem → informacji (filmy, książki, 
muzyka, → programy komputerowe). 

Platforma cyfrowa – Technologia emisji programów telewizyjnych i radiowych 
za pośrednictwem fal radiowych. Sygnał nadawany przez stacje RT V, także 
z udziałem łączy satelitarnych,  jest w postaci cyfrowej. Liczba użytkowników 
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praktycznie jest nieograniczona, a jakość sygnału, a tym samym odbieranych  
programów RT V (zależnie od odległości od nadajnika i parametrów odbiornika), 
może być różna. 

Platforma internetowa – Technologia nadawania/udostępniania programów RTV  za 
pośrednictwem → internetu. Jakość odbieranych → strumieniowo materiałów jest 
uwarunkowana  → pasmem dostępu do internetu i praktycznie nie zależy od odle-
głości. Liczba odbiorników jest ograniczona pasmem internetowym, jakim dysponuje 
nadawca. 

Plik – Jednorodny, o określonej nazwie, zbiór → multimedialnych → cyfrowych informa-
cji. W skład nazwy P. wchodzi tzw. rozszerzenie wskazujące rodzaj informacji (np. tekst 
–  .txt, obraz – .bmp, dźwięk – mp3). → format pliku 

Ploter – Urządzenie funkcjonalnie bardzo podobne do → drukarki. Jego główną funk-
cją jest rysowanie. P. służy do tworzenia małych i wielkoformatowych kolorowych 
obrazów. 

•	 ploter grawerująco-frezujący. P. tnący wzbogacony o możliwość ruchu specjalnych 
noży w trzecim wymiarze – w pionie. Ploter staje się urządzeniem z funkcją rzeźbienia, 
którą wykorzystuje się np. do produkcji stempli, grawerowania oznaczeń na materia-
łach reklamowych (np. w gadżetach z plastiku lub drewna), a także w produkcji ele-
mentów mechanicznych stanowiących podzespoły urządzeń.

•	 ploter tnący/wycinający, w jego konstrukcji pisak zastąpiono nożem, a materiał prze-
znaczony do nanoszenia rysunku (arkusz papieru) może być np. w postaci samoprzy-
lepnej folii. 

Poczta elektroniczna – Usługa →  sieciowa (mail, e-mail) polegająca na przesyłaniu, 
zgodnie z ściśle określonymi zasadami (protokoły), informacji między co najmniej dwo-
ma → komputerami. Informacje te mogą zawierać treści → multimedialne. W procesie 
przesyłania informacji pośredniczy, dysponujący indywidualnymi skrzynkami poczto-
wymi (o różnych wielkościach), → serwer pocztowy, który może archiwizować tak ro-
zumianą korespondencję elektroniczną. 

Podcast – System pośredniego udostępniania w → Sieci wcześniej nagranych materia-
łów radiowych w formie cyfrowej, zazwyczaj w postaci pojedynczych odcinków (np. 
audycja radiowa dostępna w formacie → MP3). Autorami tych materiałów są firmy 
i osoby prywatne (→ Web 2.0). Podobny system odnośnie do materiałów wideo nazy-
wany jest videocastem.

Podpis elektroniczny – Zabezpieczenie korespondencji elektronicznej (automatyczne wy-
konanie stosownych procedur) polegające na wykluczeniu jej zamierzonej lub przy-
padkowej modyfikacji (integralność) oraz gwarancji tego, iż adresat może mieć pew-
ność, że podpisany nadawca jest faktycznie nadawcą korespondencji (autentyczność). 

Port – Gniazdo (wymiennie nazywane → interfejsem) w → komputerze, służące do pod-
łączenia urządzenia zewnętrznego komputera (np. → drukarka, → monitor). Istnieje 
wiele standardów P.: szeregowe, równoległe, monitora, klawiatury, → USB, FireWire 
i inne. P. różnią się głównie szybkością transmisji informacji. Obecnie najpopularniej-
szym i jednym z najszybszych jest port USB.

Portal – Rodzaj → strony, na której udostępniany jest jeden punkt interakcji z całym, 
oferowanym przez autora P., potencjałem informacyjno-usługowym. Zazwyczaj 
na P. składają się: wewnętrzna → wyszukiwarka, → zasoby informacyjno-usługo-
we, katalog tych zasobów, → linki do wyróżnionych innych → stron (np. sklepy, 
giełdy) oraz darmowe usługi: → mail, miejsce na prywatną → stronę, → fora, listy 
dyskusyjne. 

•	 horyzontalny – najczęściej serwis informacyjny obejmujący więcej niż jedną dziedzinę 
wiedzy, różną tematykę

•	 wertykalny/wortal – portal monotematyczny, dotyczący jednej tematyki
•	 witryna – strona zazwyczaj prezentująca firmę, osobę.
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Procesor – Układ elektroniczny, który → przetwarza informacje zgodnie z poleceniami 
zawartymi w → programie. Współczesne P. coraz częściej składają się z wielu rdzeni/
pojedynczych układów procesorowych  zintegrowanych w jednym module/układzie. 

Program/oprogramowanie – Zbiór instrukcji/poleceń/komend, których wykonanie, 
przez → komputer prowadzi do realizacji oczekiwanego zadania. P. w  wersji źródło-
wej (czytelny dla człowieka opis czynności w specjalnym języku programowania, np.  
→ C++, które ma wykonać komputer)  jest dziełem programisty. Wersja źródłowa P. jest 
tłumaczona (specjalnym innym programem – kompilatorem) na język wewnętrzny.  
P wykonywane przez komputer muszą być w języku wewnętrznym. Są one (praktycz-
nie) nieczytelne dla człowieka. Stanowi to o wadze dysponowania źródłową wersją  
P. Daje ona możliwość modyfikacji P. i sprawdzenia, jakie funkcje są przez P. 
wykonywane. 

Protokół – Formalny opis zawartości cyfrowego zapisu wyróżnionej części/pakietu → in-
formacji. Zasada kolejności i wielkości umieszczania fragmentów informacji w pakiecie, 
np. adres, treść, nadawca, suma kontrolna.

Przeglądarka (browser) – Podstawowe narzędzie pośredniczące między użytkownikiem 
a → Siecią z zaawansowanymi elementami →  interfejsu użytkownika. Funkcje róż-
nych P (np. Internet Explorer, Firefox) są podobne – umożliwiają obsługę komputera 
podczas wykonywania operacji niezbędnych do korzystania z → zasobów Sieci.

Przetwarzanie informacji – Wszelkie działania operowania na informacjach, mające na 
celu ich celową modyfikację. W → IT wykorzystywane są do tego celu komputery, któ-
re zaprzęgając potencjał → technologii informacyjnych, sprowadzają PI. do wykony-
wania operacji arytmetycznych i logicznych.

RAM (Random Access Memory) – Układ elektroniczny (jedna z pamięci komputera), 
w postaci niewielkiego wymiennego modułu. Służy do przechowywania informacji 
(dane i programy) sterujących pracą → procesora. Fundamentalnymi cechami RAM 
są: szybkość – czas zapisywania, odszukiwania i odczytywania informacji, a także nie-
trwałość – brak zasilania wymazuje zawartość RAM. 

ROM (Read Only Memory) – Układ elektroniczny (jedna z pamięci komputera), z któ-
rej można tylko czytać. Jej funkcje są niemal identyczne z → RAM, z jedną zasadni-
czą różnicą – zawartości tej pamięci nie można zmieniać, jest ona zapisana firmowo, na 
trwałe, w fabryce. Stanowi to o trwałości i niezmienności zapisanych w niej informacji. 
Zapisywane są tam m.in. programy do uruchamiania komputera i ładowania → syste-
mu operacyjnego.

Router – Urządzenie  elektroniczne przekierowujące ruch informacji przesyłanych między 
→ komputerami i innymi urządzeniami podłączonymi do → Sieci.

Rozdzielczość – Jeden z parametrów określających jakość cyfrowego obrazu. Wskazuje 
liczbę → pikseli, na które został podzielony oryginalny obraz, podczas jego zamiany na 
postać cyfrową. Miarą rozdzielczości jest parametr: H x V (horizontal x vertical) – mówi 
on o liczbie pikseli w poziomie (H) i w pionie (V). Iloczyn tych wielkości jest parame-
trem pozwalającym na ocenę rozdzielczości np. określonego aparatu fotograficznego 
czy → monitora.

Semantyczna Sieć – Projekt narzędzi do logicznej komunikacji z → Siecią – wyszukiwania 
→ informacji za pośrednictwem naturalnego dialogu człowieka z maszyną.

Serwer → Komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpośrednio komputerów z zainsta-
lowanym odpowiednim → oprogramowaniem/programem umożliwiającym współ-
dzielenie swoich zasobów – głównie → mocy obliczeniowej, zasobów dyskowych 
i urządzeń peryferyjnych, także łączności cyfrowej, w tym → internetu – z pozostałymi 
→ komputerami połączonymi do tej samej → Sieci. Najczęściej S. dedykowane są do 
obsługi → aplikacji, → baz danych, stron WWW, → poczty elektronicznej, łączności 
i internetu.
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Sieć   
•	 komputerowa – funkcjonalne łączenie odległych od siebie komputerów w ramach miesz-

kania, firmy (→ LAN), miasta, a także całego globu (→ WAN). Podstawowe zalety SK.  
to dostęp do wspólnych zasobów: → programy, → bazy danych, → internet, → poczta 
elektroniczna.

•	 WWW (Web, Sieć) tworzą połączone ze sobą w skali świata – → internetem – pojedyn-
cze → komputery, różnej wielkości lokalne sieci (→ LAN) wraz z  zasobami (→ zasoby 
sieciowe). Powszechnie S. WWW utożsamiana jest z → internetem.

Skaner – Urządzenie zewnętrzne komputera zamieniające rzeczywisty obraz na postać cy-
frową (→ cyfrowa informacja, → piksel).

Smartfon – Urządzenie mające wszystkie funkcje → palmtopów, uzupełnione o nowocze-
sny telefon komórkowy (ma wbudowane m.in.: aparat fotograficzny, dyktafon, GPS → 
Wi-Fi) łącznie ze wszystkimi usługami dostępnymi w internecie (poczta elektroniczna, 
przeglądanie stron WWW oraz możliwość korzystania z rozmów telefonicznych przez 
internet → VoIP).

Software (soft i ware) → Oprogramowanie. Wszystko to, co w → IT jest niewidoczne, cze-
go praktycznie nie można dotknąć.

Spam – Określenie niechcianego maila. Najczęściej jest to reklama lub poczta zawierają-
ca złośliwe programy. Jako polskie rozwinięcie tego skrótu można przyjąć: Szczególnie 
PAskudne Maile.

Społeczeństwo informacyjne – Społeczeństwo przygotowane i zdolne do użytkowa-
nia → technologii informacyjnych, wykorzystujące łączność cyfrową do komunikacji 
i zdalnego → przetwarzania informacji. Zasadniczym czynnikiem dochodu narodowego 
i źródłem utrzymania większości obywateli SI. jest przetwarzanie informacji.

SSD (Solid State Disc) – Urządzenie przejmujące funkcje →  dysku twardego. Bazuje na 
technologii → pamięci flashowych. W porównaniu z dyskiem twardym – jest droższe, 
nie zawiera ruchomych części, szybciej zapisuje i odczytuje informacje, pobiera mniej 
energii elektrycznej i jest bardziej wytrzymałe na wstrząsy mechaniczne.

Strona →  Strona internetowa
Strona  internetowa – Najpowszechniejsza forma → zasobów sieciowych prezentowana 

w  → Hipertekście. Każda S. (site)  zawiera zazwyczaj jeden monotematyczny zbiór in-
formacji w postaci dokumentu → hipertekstowego. Jest ona podzielona na części – stro-
nice (pages). S. może zawierać informacje w każdej formie multimedialnej. 

Strona WWW →  Strona internetowa 
Strumień – W odniesieniu do → IT – technologia udostępniania materiałów dźwię-

kowych i wideo (→ Media strumieniowe). Jakość w ten sposób odbieranych mate-
riałów zależy od liczby przesyłanych bitów/sekundę. Im większy strumień (większa 
liczba bitów na sekundę), tym lepsza jakość odbieranej muzyki lub materiału wideo. 

System operacyjny/SO – Oprogramowanie mające pełną kontrolą nad → komputerem 
(np. Windows, Linux, Android). SO. umożliwia przyjazną współpracę z komputerem (ła-
twe korzystanie z jego potencjału →  interfejs graficzny), ułatwia optymalne wykorzysta-
nie możliwości sprzętu (podzespołów komputera:  → procesora, → RAM-u, → dysków),  
a także zarządzanie pracą  urządzeń zewnętrznych (np. → drukarka, → ploter), zapew-
nia nadzór i możliwość jednoczesnego uruchamiania wielu → programów (→ wieloza-
daniowość i wielodostępność). SO. Jest dostosowany do typu i → mocy obliczenio-
wej komputera (np. na → PC  → Windows, Linux, na → smartfon  → Android).

Szyfrowanie – W odniesieniu do → IT, zbiór narzędzi programowych, programowo-sprzę-
towych zapewniających poufność → informacji przesyłanej w → Sieci, także gromadzo-
nej na nośnikach informacji. Podstawową zasadą tej obszernej dziedziny wiedzy jest to, 
aby wyróżniona grupa osób mogła zachować prywatność swojej korespondencji dzię-
ki wykorzystaniu sekretnej metody. Oryginalna informacja jest przekształcana za po-
mocą określonego procesu (→ programu napisanego wg specjalnego algorytmu lub 
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urządzenia) w taki sposób, iż otrzymany szyfrogram nie jest możliwy do odczytania przez 
nikogo, kto nie zna sposobu odszyfrowania tak przekształconej informacji. Adresat, który 
zna ów sposób (tzw. klucz), bez trudu może wykonać operację odwrotną – odszyfrowanie 
otrzymanej informacji.

Tablet
•	 graficzny – urządzenie służące do wprowadzania → informacji do → komputera. 

Najczęściej wspomaga ono pracę grafika, który za pośrednictwem specjalnego pióra, 
podobnie jak ołówkiem, rysuje po specjalnej powierzchni (podkładka, tabliczka) wiel-
kości mniejszej od A4 (do korekt fotografii) aż do A0 (w biurach projektowych). Efekt 
rysowania, każdego ruchu elektronicznego ołówka, jest natychmiast widoczny na ekra-
nie komputerowego monitora. Współcześnie jest to urządzenie wyposażone w bez-
przewodowe pióro dysponujące kilkoma funkcjami, wśród których minimum stano-
wią:  rysowanie,  gumka, areograf (różna gęstość nakładanej farby), pędzel.

•	 PC – Komputer podobny do → netbooka, składa się tylko z płaskiego dotykowego ekra-
nu pełniącego funkcje → klawiatury i → myszki. T. umożliwia wykonywanie niemal 
wszystkich czynności, które można wykonywać na komputerach, np. iPad.

Tag – Nazwa lub wartość powiązana z wyróżnionym fragmentem → informacji. 
Powszechnie rozumiany jest jako nazwa kategorii danych w → bazach danych oraz 
w → Sieci. Często T. w odniesieniu do Sieci przypisuje się atrybuty (np. wielkość zna-
ków) odzwierciedlające/klasyfikujące popularność określonej nazwy. 

Technologie informacyjne → IT
Telewizja cyfrowa → Platforma cyfrowa
UPS – Urządzenie wyposażone w akumulator pośredniczące w zasilaniu dowolnego urzą-

dzenia wymagającego podłączenia do źródła energii elektrycznej. W przypadku zaniku za-
silania, UPS podtrzymuje zasilanie na czas niezbędny na stosowną reakcję – kontrolowane 
wyłączenie pozbawionych zasilania urządzeń lub uruchomienie agregatu prądotwórczego.

Ultrabook – luksusowa (cieńsza i wygodniejsza) wersja → netbooka.
USB – Jeden z rodzajów → portów umożliwiających komunikację między → kompute-

rem a innymi urządzeniami. Powszechne, ale mylne określenie → pamięci flashowej. 
Usługa sieciowa – Składowa → zasobów sieciowych. Dawniej: używający odpowied-

niego protokołu i aplikacji dostęp do zasobów na zasadzie klient-serwer. Teraz: usłu-
ga świadczona za pośrednictwem → przeglądarki, np.: bankowość internetowa, handel 
w Sieci; → strony umożliwiające pisanie → blogów; korzystanie z usług → cloud com-
putingu; zdalne dyski. 

VOD (Video-On-Demand ) – Wideo na żądanie. Zgromadzone wcześniej w pamię-
ciach → serwerów materiały wideo (audycje telewizyjne, filmy) są udostępniane 
za pośrednictwem → internetu zainteresowanym odbiorcom na ich żądanie. 

VoIP (Voice over Internet Protocol) – Telefonia przez internet – usługa bazująca na łączno-
ści za pośrednictwem → internetu. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi korzystanie z tej 
usługi jest niemal identyczne jak za pośrednictwem tradycyjnych aparatów telefonicz-
nych. Koszty rozmów VoIP z użyciem tradycyjnych telefonów są wielokrotnie niższe od 
kosztów połączenia przez tradycyjne łącza telekomunikacyjne. Rozmowy przez VoIP, 
bez użycia tradycyjnych telefonów, z wykorzystaniem komputerów lub specjalistycz-
nych aparatów telefonicznych, poza kosztem dostępu do internetu, są bezpłatne. 

WAN (Wide Area Network) → Sieć komputerowa rozległa, która łączy mniejsze sieci 
w ramach państw, kontynentów i całego świata. Najbardziej znaną siecią tej klasy jest 
→ internet.

Web 2.0 – Dynamicznie zmieniający się zakres zasobów informacyjnych i usług w  
→ Sieci, historycznie oparty na indywidualnej, niezależnej kreatywności pojedynczych 
użytkowników → internetu i → grup społecznościowych. Web 2.0 jest łatwym w ob-
słudze, najczęściej bezpłatnym kompletem narzędzi służących zarówno do komunikacji, 
jak i autoprezentacji – prostego tworzenia i dodawania treści w internecie oraz wspólnej 
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pracy nad zawartością → strony.  Web 2.0 uzupełnił wcześniejszy model jednokierunko-
wego, podobnego do starych mediów, przekazu. Treści składające się na zasoby Web 2.0 
tworzą indywidualne osoby. Dzięki spolegliwym technologiom twórczość ta nie wyma-
ga technicznej wiedzy – liczy się determinacja autorów. Powstające zasoby – UGC (User-
Generated Content) lub CGM (Consumer Generated Media) – najczęściej obejmują takie 
formy aktywności internautów, jak np. wideo, → blogi, strony z wiadomościami, → pod-
casty, → fora, → Wikipedia. Obecnie Web 2.0 zdominowany jest przez działania komer-
cyjne (np. promocja firm, osób, produktów). 

Wielozadaniowość/wieloprogramowość (multitasking) – praca → procesora dzielona 
jest na realizację kilku zadań/procesów/ → programów w tym samym czasie. Na przy-
kład podczas ściągania z internetu dużego zbioru można jednocześnie korzystać z edy-
tora tekstu i słuchać radia internetowego. Zadanie dzielenia pracy procesora nadzoruje 
→ system operacyjny. Dzięki dużej szybkości procesora, uzyskuje się wrażenie, iż kom-
puter wykonuje kilka programów jednocześnie. 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – Technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację 
komputera z innymi urządzeniami i urządzeń między sobą. Jest jednym ze standardów 
krótkodystansowej komunikacji bezprzewodowej, bazującym na sieci radiowej i służą-
cym do tworzenia bezprzewodowych sieci lokalnych.

Wikipedia – Projekt internetowej encyklopedii tworzonej przez użytkowników → inter-
netu, z udziałem niewielkiej (formalnej) ingerencji moderatorów. Projekt realizowany 
jest w wielu narodowych wersjach językowych. Mimo powtarzających się prób wan-
dalizmu ze strony niektórych autorów haseł, W. powszechnie uznawana jest za warto-
ściowe źródło informacji encyklopedycznych. 

Windows → System operacyjny
Wirtualny świat – Pochodna pojęcia „wirtualna rzeczywistość”, który określa kreację gra-

fiki komputerowej. WŚ. nazywany wymiennie „cyberprzestrzenią”, stwarza, w formie 
multimedialnej, przy pomocy narzędzi teleinformatycznych, iluzję świata rzeczywiste-
go ułatwiającego gromadzenie i udostępnianie → informacji w → komputerach oraz 
komunikację między człowiekiem i komputerem. 

Wirus komputerowy – Program komputerowy, który w sposób niekontrolowany niszczy 
zasoby informacyjne komputera → malware. 

Witryna → strona zazwyczaj prezentująca w internecie firmę, osobę.
Wortal → Portal monotematyczny, portal wertykalny dotyczący jednej tematyki.
WWW →  Sieć WWW 
Wykluczenie informacyjne – Stan, w którym istnieje umowny podział globalnej społecz-

ności na tych, którzy potrafią, mogą i chcą korzystać z potencjału → IT i pozostałych, 
którzy mają zaledwie uświadomione potrzeby w tym zakresie lub nie mają ich wcale. 

Wyszukiwarki (search engines) → Program służący do identyfikacji miejsc (→ adresów 
stron) w → internecie zawierających poszukiwane → informacje. Korzystanie z W. polega 
na połączeniu → komputera via → internet z innym komputerem, w którym jest zainsta-
lowany system dysponujący odpowiednią bazą o zasobach → Sieci →  indeksem. Indeks 
jest zasobem informacyjnym (aktualizowanym co określony czas) o zawartości poszcze-
gólnych stron w całej lub wyróżnionej części Sieci. Korzystając z indeksu, wyszukiwarka 
udostępnia zainteresowanym dane o adresach stron, co jest możliwe dzięki temu, iż w in-
deksie do poszczególnych słów kluczowych/haseł są dołączone adresy stron, w których 
hasła te występują (podobnie jak w książce telefonicznej do nazwisk są przyporządkowa-
ne numery telefonów). Proces uzyskania takiego spisu nazywa się indeksacją. 

zasoby Sieci – Zbiory informacji oraz usługi. Zbiory w zależności od formy są określane 
jako → strony, → bazy danych, → serwery ftp, a w zależności od treści jako – media, en-
cyklopedie, informacje dostępne w → Web 2.0 (→ blogi, → fora itp.). Usługi dostępne 
w → Sieci to m.in. banki internetowe, e-sklepy, także onlinowe → gry komputerowe 
oraz wiele funkcji dostępnych w → Web 2.0. 
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