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Sukcesy w IT przed 30 rokiem życia

• Największe sukcesy przedsięwzięć w zakresie technologii – przed 

trzydziestką

• Najlepszy wiek (“peak age”) - 26 lat

– Google - Sergey Brin i Larry Page, 

– Apple - Steve Wozniak, 

– Yahoo - Jerry Yang, 

– Skype - Janus Friis, 

– YouTube - Chad Hurley, 

– MySpace - Tom Anderson

May 19, 2007

WHAT'S ONLINE

Don’t Finance Anyone Over 27 

By DAN MITCHELL



http://en.wikipedia.org/wiki/Colossus_computer

Colossus

• Pierwszy cyfrowy, 
programowalny 
komputer

• Wykorzystany w UK 
w 1944 do złamania 
szyfrów.

• Przetwarzanie 5000 
znaków/sek.



Inny „Pierwszy komputer” - ENIAC1

Źródło: U.S.Army Photo.

• Zbudowany był z niemal 20 tysięcy lamp elektronowych i setek 

mechanicznych przekaźników. 

• 5000 operacji/sekundę





Pamięci taśmowe

Monitor

Czytnik 
tasiemki 

perforowanej

Odra 1325
(1973 r.)



Odra 1325
1973 r.





IT helpdesk, dla pracowników

• Koszt samodzielnego rozwiązania problemu IT – 1,5$

• Koszt z pomocą helpdesk’u – 19$

• Specjalne FAQ, „self-help”,   skuteczność: 50 – 80%

• Ranga szkolenia





Revenues from desktop personal computer (PC) sales in the 
United States, from 2015 to 2023 (in billion U.S. dollars)*

https://www.statista.com/chart/12578/global-
pc-shipments/



10 największych firm IT
Firma Kraj Dochód (mld $)

1 Samsung Korea Płd. $215,6

2 Apple USA $215,1

3 Amazon USA $135,9

4 Foxconn Tajwan $135,1

5 Google USA $90,2

6 Microsoft USA $85,3

7 Hitachi Japonia $84,5

8 IBM USA $79,9

9 Huawei Chiny $78,5

10 Sony Japonia $70,1



Komputery kwantowe

• Współczesne komputery przechowują informację w 
postaci binarnej – 1 lub 0.

• W kwantowych komputerach jednostką nie jest bit a  
„qubit” , który może przechowywać w tym samym czasie 
0 i 1. Jest to podstawą funkcjonowania kwantowych 
komputerów.

• Np. trzy bity mogą w jednym czasie przechowywać jedną 
z ośmiu kombinacji wartości bitów. W podobnym 
przypadku trzy qubity mogą przechowywać osiem 
różnych informacji w tym samym czasie. 

• Moc obliczeniowa „qubitowych komputerów” wzrasta  
ekspotencjalnie. 



“quantum supremacy”

• In a paper published in the journal Nature, 
Google researchers described how they had used 
a quantum computer to perform, in 200 seconds, 
a series of calculations that, they claimed, would 
take the world’s most powerful supercomputer at 
least 10,000 years to closely replicate. As our 
colleague Cade Metz wrote, this is the first 
example of what researchers have called 
“quantum supremacy” — the point where a 
quantum computer can perform a task that 
would take traditional computers a very, very 
long time.

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1666-
5?te=1&nl=bits&emc=edit_tu_20191025?campaign_id=26&instance_id=13357&seg
ment_id=18240&user_id=23d2bc947cb727be868a6d2665f7e191&regi_id=4706125



Systemowe wdrażanie IT 
w firmie

• Umiejętne wdrażanie IT – nie tam, gdzie konieczne jest przyspieszenie 

wykonywania operacji/procesów, ale tam, gdzie jest wąskie gardło 

(szyjka od butelki) wszystkich procesów firmy.

• Np. doskonalenie sprzedaży, gdy słaba produkcja.



Generacje komputerów

zerowa - mechaniczna

pierwsza - lampowa (30t, 500 op./sek., 150 KW)
druga - półprzewodnikowa (Odra1204 30 000 op./sec)

trzecia - układy scalone (Odra 1305, 300 000 op./sek)

czwarta - mikroprocesory

Ostatnia - jeszcze lepsze mikroprocesory

różnice: gabaryty, energia, szybkość, niezawodność



W 1982 roku  skonstruowano  
najbardziej znany i najważniejszy 

domowy komputer w historii 
informatyki – ZX Spectrum



Założenie:

PI na bazie 

komputerów klasy 

PC



Pierwszy „Pecet”

• 12 sierpnia 1981 – IBM 5150

• 1565 USD

• 16 KB RAM

• Kaseta lub dyskietka



Jednostka centralna

Procesor

(CPU)

we wy
pamięć



Jednostka centralna

• ROM - Read Only Memory

• RAM - Random Access Memory

• Procesor - Athlon, Celeron, Duron, Pentium, 

• Porty

• Zegar



Parametry procesora
AMD FX 8150 i Ivy Bridge

• Osiem rdzeni złożonych z 1,2 miliarda tranzystorów taktowanych częstotliwością 

3,6GHz - wyglądają imponująco. 

• W porównaniu z nim aktualne procesory desktopowe ze zbliżonej półki cenowej 

wydają się prostymi konstrukcjami.

• ShenWei 26010 (Chiny) 260 rdzeni, zegar 1.45 GHz. (2016 r.)



RAM
Random Access Memory

• Pamięć operacyjna, bezpośrednia

• Względnie: szybka, niewielka, droga

• DDR2, DDR3, DDR4 (pojemność>4GB)

• Pomiar sprawności, np. Geekbench, AIDA64



Ile RAM ?



Profil oczekiwań
• Wcześniej: cena, szybkość procesora, pojemność pamięci/dysku

• Obecnie także styl obudowy, wygląd. 



Nettop/Minikomputer

http://pl.msi.com/pic/product/five_pictures1_2989_20131001170519.png

• 3,5 cm grubości
• sześć gniazd USB (w tym dwa USB 3.0),
• karta sieciowa Wi-Fi (IEEE 802.b/g/n), 
• karta sieciowa LAN,
• wyjście HDMI, VGA, złącze S/PDIF,
• czytnik kart pamięci
• HDD 500 GB

MSI WIND BOX DC111
(cena 850 zł)



All-In-One (AiO) 

• Płyta główna, procesor, układ graficzny, pamięć operacyjna i masowa 

umieszczone są bezpośrednio za wyświetlaczem (często dotykowym) . 



Przykładowe komputery AiO

Apple iMac Microsoft Surface Studio

Procesor Intel Core i5 3,8 GHz Intel Core i7 2,5-4 GHz

RAM 8GB 16GB

Dysk 2TB 1TB

Karta graficzna AMD Radeon Pro 580 NVIDIA GeForce GTX 965M

Ekran dotykowy Nie Tak

Rozmiar ekranu 27” 28”

Cena $2,300 $3,500



ET2321INTH



Minipecet (20x20x4cm) Alternatywa do 

notebooka, tabletu



Jednostka centralna



Podstawowe elementy jednostki 
centralnej



• Chieftec GPS-500C
• Brak wentylatorów (chłodzenie pasywne)
• Sprawność powyżej 90%
• Moc 500W
• Cena ok. 650 zł



be quiet! Dark, Rock 3; 
LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120



Panel kontroli/regulacji obrotów  
wentylatorów



Optymalna moc zasilacza 
Optymalną moc zasilacza wyliczymy, dodając do siebie TDP 
swojego procesora oraz karty graficznej i mnożąc wynik przez 
1,5. 
Dla Core i5-4690 (TDP na poziomie 84 W) i Radeona R9 280X 
(TDP na poziomie 250 W) 
Jeśli chcemy dokładnie wiedzieć, czego potrzebujemy 
możemy skorzystać z kalkulatora, np. takiego jak na stronie 
producenta be quiet! (bequiet.com/pl/psucalculator).

TDP (ang. Thermal Design Power) to ilość wydzielanego ciepła, którą trzeba odebrać z 
procesora (jednostki centralnej) komputera. Termin stosowany jest także do innych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych wytwarzających w trakcie pracy ciepło, np. zasilaczy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Thermal_Design_Power

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Procesor


UPS (Uninterruptible Power Supply)
urządzenie podtrzymujące sieć

• Topologia interaktywna z AVR – 96% sprawności –

podłączanie akumulatora po zaniku sieci plus korekcja 

napięcia.

• Zasilacze „online" oferują zasilanie energią pobieraną 

wyłącznie z baterii, w której braki uzupełnia osobny 

odseparowany elektrycznie układ do jej ładowania. 20 

procent energii zamienia się w ciepło. 



APC Back BX500CI PowerWalker VI 2200 Eaton Ellipse PRO 
850FR

Moc czynna 300 W 1100 W 510 W

Czas podtrzymywania 
przy pełnym obciążeniu

1 min. 0,5 min. 1 min.

Typy gniazd IEC C13 10A 230 V, RJ-11, RJ-45, 
IEC C13 10A

230 V, RJ-11, RJ-45, 
USB

Cena 270 zł 680 zł 1000 zł



Ekonomia stand-by

Coraz więcej modeli 

komputerów w 

trybie stand-by 

pobiera poniżej 1W. 

Wyłączanie 

komputera nie 

opłaca się. 

CHIP.PL



Ładowarki z mikroprocesorem
inteligentne ładowarki

• Dbają o bezpieczne i pełne naładowanie 
akumulatorków

• Zastosowanie mikroprocesora stopniowo staje 
się standardem



Powerbank

Powerbank to akumulator wyposażony w 
zestawy gniazd wyjściowych, służący do 
magazynowania energii i zasilania lub 

doładowywania różnych urządzeń 
elektronicznych za pomocą USB.



Zasilanie
• PC zużywa nocą 134W 

• Cyfrowa nagrywarka TV – 30W

• Audio system — 47W

• 1 W – 6 zł rocznie

• W przeciętnym mieszkaniu 
40% energii elektrycznej jest 
zużywane przez wyłączoną 
domowa elektronikę – 1600 
zł/rok

• Program Co2 Saver
(co2saver.snap.com) ułatwia 
sterowanie pecetem (monitor, 
dysk itp.) by oszczędzić 
„emisję CO2”. 

• Standby min/max [W]:

– Druk. wielof. 2,6/16,3
– Router – 2/10,4
– DVD -1/21,9
– Pecet – 1/120
– TV – 0,1/30
– Monitor – 0,1/10
– Konsola do gier – 2/10
– Dzień surfowania = 5 

prań
– Komputer = 20% poboru 

energii w domu

June 14, 2007, BASICS, Putting Energy Hogs in the Home on a Strict Low-Power Diet,  LARRY MAGID, Chip VII. 2007. Chip, lip. 2008

Porównywarka cen energii: enerad.pl



PC WORLD



Oszczędzanie energii
• Listwy z wyłącznikiem master/slave. Np.1 

gniazdo Master, 5 gniazd Slave - odcięcie zasilania 

gniazd Slave, gdy w Master obciążenie poniżej 15W. 
• Urządzenia wielofunkcyjne – np. drukarki wielofunkcyjne (jeden zasilacz)

• Pomiar – Energy Check 3000



Inteligentna listwa zasilająca, np. 
Xiaomi Smart Power Strip

• Służy do sterowania zasilaniem elektroenergetycznym w gospodarstwie 

domowym. 

• Listwa łączy się z siecią Wi-Fi 

• Pozwala na zdalną kontrolę gniazdek z poziomu smartfona z dowolnego 

miejsca





Ładowanie bezprzewodowe

• System ładowania radiowego

• maksymalna odległość do 25 metrów

• Przykładowo, pilot do telewizora 3 m.

• Bezprzewodowa mysz 120 cm



BIOS

• Procedury budzące komputer, docelowo ładujące system 

operacyjny. 

• Wcześniej przygotowuje uruchomienie:

– procesor,

– pozostałe układy na płycie głównej,

– sumę kontrolną pamięci CMOS,

– pamięć roboczą (RAM),

– kartę graficzną,

– klawiaturę,

– twarde dyski i dyski USB.



BIOS - UEFI

• Basic Input Output System – startowa obsługa komputera

• Unified Extensible Firmware Interface – UEFI

– Lepszy, łatwiejszy,  graficzny interfejs

– Obsługa myszki i klawiatury

– Pozwala na obsługę dysków twardych większych od 2TB



Procesory - CPU

• Główni producenci: Intel, AMD

• Co ważne:
- Częstotliwość taktowania (zegar) mogą osiągać nawet 4,5 GHz

- Procesory wielordzeniowe

- Stacjonarne i mobilne



Procesory dwu- i czterordzeniowe

• Wiele procesorów w jednym układzie (jeden fizyczny element)

• Korzystają ze wspólnych zasobów komputera np. wspólnego RAMu.

• Problem dostosowania programów – podziału na wątki.



Integracja procesora z grafiką



Współczynnik IPC

• Parametr określający wydajność procesorów  -
współczynnik IPC (ang. Instructions Per Cycle),

• Liczba instrukcji, które może wykonać 
procesor w trakcie jednego cyklu zegara 
taktującego.

• współczesne procesory są w stanie wykonać

• ok. 3–4 instrukcji w jednym cyklu zegara.



FLOPS
• Jednostka mocy obliczeniowej komputerów

• Liczba operacji zmiennoprzecinkowych 
wykonywanych  w czasie jednej sekundy

• Przeciętny współczesny domowy komputer -
ok. 10-100 GFLOPS (0,01-0,1 TFLOPS)

• Z wykorzystaniem dziś dostępnych 
komponentów możliwe jest zbudowanie 
komputera „domowego" o wydajności nawet 
ok. 5 TFLOPS.



Cztery kroki produkcji mikroprocesora. Od 
krzemu do czipa

• Uszlachetnianie krzemu węglem – „metallic silicon”, wzrost wartości z 
0,02$/Kg do 2$. X100

• Ciąg dalszy uszlachetniania (metallic silicon na polysilicon). 40$. X20

• Zmiana polikrystalicznej formy na monokrystaliczną (kierunek orientacji), 
plus cięcie na wafle 0,7 mm x 300 mm. 1500$. X37

• Nakładanie indywidualnych mikroczipów i dzielenie wafla na części po ok. 
0,15 g krzemu i nieco innych pierwiastków. 1,3 mln$/Kg. X 860.

• Sumaryczny wzrost ceny o 63 miliony razy.

Peter Marsh, How the Value of a kilo of silicon is multipled 63m times, Financial Times, June 24, 2005.



Miniaturyzacja

• W technologii 14-nanometrowej odległość pomiędzy 
elementami dwóch sąsiednich tranzystorów, a więc rozmiar 
tranzystora wraz z jego „okablowaniem”, wynosi 42 nm. 

• W procesie 7LP jest to tylko 30 nm. Dzięki temu na 
centymetrze kwadratowym krzemu zmieści się ponad 20 
miliardów tranzystorów.

• W technologii 7 nm, bramka tranzystora ma długość 
zaledwie 16 atomów krzemu ustrukturyzowanych w sieć 
krystaliczną. 

• Dla 5 nanometrów jest to już 12 atomów, a dla 3 nm to 
zaledwie 7 atomów. 

• Dla porównania helisa DNA ma średnicę 2,5 nm
• Barierą miniaturyzacji jest tranzystor o rozmiarze 5 atomów



GRAFEN: WŁAŚCIWOŚCI

• Wysokość: 0,34 nanometra - milion razy cieńszy niż kartka papieru

• Waga: 1km2 grafenu waży 757 gramów 

• Twardość: porównywalna z twardością diamentu

• Transparentność: absorbuje 2,3% padającego światła – przezroczysty

• Przewodność elektryczna: miliard razy wyższa niż przewodność 

domieszkowanego krzemu w chipach komputerowych.







Chipset

• Centrum komunikacyjne peceta

• Steruje przepływem informacji pomiędzy wszystkimi podzespołami 
komputera

• Zmienia protokoły, napięcia, synchronizuje częstotliwości

• Mostek północny: obsługa podzespołów wymieniających się dużą ilością 
danych

• Mostek południowy: peryferia poza monitorem.



Gniazda (sloty), 

karty rozszerzające

- ISA, Industry Standard Architecture, 

- PCI, Peripheral Component Interconnect, 

- PCI Express, 

- AGP, Accelerated Graphics Port 



PORTY 

• USB

• FireWire

• Thunderbolt

• HDMI

• Displayport

• VGA

• DVI

• PS/2

• Ethernet



USB
• Wersja: 1.0 i 1.1: FS 12 

Mb/s

• Wersja 2.0 – HS 480 

Mb/s, praktycznie 35 Mb/s

• SuperSpeed/USB 3.0 –

4,8 Gb/s Praktyczny 

transfer 600 Mb/s

• Wireless USB – 110-480 

Mb/s, do 10 m

• USB C/USB 3.1, 1,25 

GB/s



USB C/USB 3.1

• Przewody z wtyczkami USB typu C można wygodniej 
wsuwać do gniazd podłączeniowych. Pozwalają 
przesyłać dane ze znacznie większą szybkością. 

• Ponadto interfejs potrafi szybciej doładowywać 
urządzenia przenośne i przesyłać strumienie audio i 
wideo zgodne z innymi protokołami 
komunikacyjnymi. 

USB C

USB A



Brak USB 3

• Rozwiązaniem braku portów USB 3 w przypadku desktopów stanowi karta 

rozszerzeń PCI Express (ok. 70 zł). 



USB SuperSpeed+

• Organizacja USB 3.X Promoter Group zaakceptowała kolejną wersję 

standardu USB (3.1, noszącego też nazwę USB SuperSpeed+), która 

przewiduje, że dane przez tego typu połączenia będzie można przesyłać z 

szybkością 10 Gb/s, czyli dwa razy szybciej niż obecnie.

USB C
Typ A
Typ C



Interfejs Prędkość transferu Maksymalna liczba 
urządzeń

Dozwolona długość 
przewodu

USB 2.0 Do 60 MB/s 127 5m

USB 3.0 Do 600 MB/s 127 3m

USB 3.1 Do 1200 MB/s 127 1m

FireWire 800 Do 100 MB/s 63 4,5m

Thunderbolt Do 1200 MB/s 7 3m

Thunderbolt 2 Do 2400 MB/s 7 3m

Gigabit Ethernet Do 125 MB/s 1 100m

eSATA Do 300 MB/s 1 1m



Teoretycznie do jednego komputera 
można podłączyć 127 urządzeń przez port 

USB

Potencjał 128 adresów (7 bitów) 

zabierają w części huby, które 

wymagają także adresowania



Thunderbolt

• Opracowany przez Apple'a i Intela interfejs Thunderbolt jest szybszy od 

USB 3.0. Połączenie interfejsów PCI Express i DisplayPort.

• Nowy standard przesyła dane przez przewody

elektryczne oraz optyczne z szybkością do 10Gb/s jednakowo w obu 

kierunkach. Kable do 10 m.



HDMI (ang. High Definition 
Multimedia Interface)

• Interfejs służący do przesyłania cyfrowego, nieskompresowanego sygnału 

audio i wideo

• HDMI 2.0 do 18 Gb/s. Umożliwia wyświetlanie 4K, 50/60 klatek/s. 32 kanały 

audio



HDMI 2.0 

• Oferuje zwiększoną przepustowość wystarczającą do 
transmisji materiału wideo o rozdzielczości 4K 
(maksymalnie 4096x2160 pikseli) przy 60 klatkach na 
sekundę, 

• Umożliwia przesyłanie obrazu o współczynniku kształtu 
21:9 oraz dźwięku o częstotliwości próbkowania 1536 
kHz przy nawet 32 osobnych kanałach dźwiękowych, a 
także obsługuje funkcje Dual View i Multi Stream. 
HDMI już dawno przekształciło się z cyfrowego złącza 
telewizyjnego w interfejs o uniwersalnym charakterze. 



HDMI 2.0 i 2.1

• Aby umożliwić 
przesyłanie 60 klatek 
obrazu 4K na sekundę, 
HDMI 2.0 zapewnia 
przepustowość 18Gb/s.

• Zamiast 8 kanałów, 
HDMI 2.0 obsługuje ich 
aż 32, pozwalając na 
korzystanie z takiej liczby 
głośników.



Przełącznik HDMI

• Dane techniczne:

- manualny przełącznik HDMI

- złącze HDMI TV

- zgodny ze standardem HDMI 1.3 i HDCP 

- pozłacane kontakty gwarantują perfekcyjne przewodzenie

- Single Link Range: 480i / 480p / 720i / 720p / 1080i / 1080p

- zasilanie urządzeń przez HDMI

• Złącza:

- 4x wejście HDMI

- 1x wyjście HDMI



Transmiter HDMI

• Zestaw HDMI do bezprzewodowej transmisji danych 
umożliwia niezawodny transfer obrazu i dźwięku HD drogą 
radiową, również przez ściany do innych pomieszczeń w domu

• Sygnał radiowy przesyłany jest również przez domową sieć 
energetyczną



Porównanie szybkości portów



Panel tylny typowej płyty głównej 

PS2 klawiatury,  USB, 

optyczne
SPDIF

HDMI

D-Sub

DVI

USB (wersja 3.0)

IEEE1394/FireWire, eSATA,  USB

6 gniazd minijack

RJ-45



To nowy standard propagowany przez VESA. Mamy w nim 
mniejsze gniazdka i cieńsze przewody, dzięki czemu są 
łatwiejsze w użyciu od grubszych, większych i bardziej 
sztywnych kabli DVI. Łatwiejsze jest także korzystanie z kilku 
wyświetlaczy.



JAKOŚĆ TRANSMISJI PRZEZ HDMI

Chip.pl styczeń 2013



Wtyczki DVI różnią się od siebie w zależności od wersji interfejsu

www.pcworid.pl



UWB – Ultrawide Band

• Bezprzewodowy następca USB IEEE 892.15.3a.

• Do 10 m, 480 Mb/s, 110, a nawet 1Gb/s

• WiMax – bezprzewodowo do 65 km, 70Mb/s –

802.16 (Amsterdam cały)

• WiMax pracuje w paśmie licencjonowanym



M.2

• Służy do podłączania nośników PCI-E za 
pomocą przewodów, zamiast tradycyjną 
metodą polegającą na wpinaniu kart do 
slotów PCI-E. 

• Szybkość 1 GB/s



Light Peak 

• Interferencje elektromagnetyczne będą powodem końca 

USB, HDMI i sieci Ethernet.

• Light Peak - standard transmisji światłowodowej dla 

różnego rodzaju

połączeń komputerowych.

• 10 – 100 Gb/s



Komputery przemysłowe (IPC)

• Podstawową różnicą między komputerem 
przemysłowym a zwykłym pecetem jest 
odporność na trudne warunki środowiskowe. 

• IPC, w zależności od konkretnego zastosowania, 
musi wytrzymywać wysokie lub niskie 
temperatury, szoki termiczne, wstrząsy 
mechaniczne, zakłócenia elektromagnetyczne, 
skoki napięć powodowane włączaniem i 
wyłączaniem obrabiarek, pracę w zapylonych i 
wilgotnych pomieszczeniach, itp.



Główni producenci PC 

• HP >14 mln komputerów

• Lenovo >12.8 mln komputerów

• Acer >9,6 mln komputerów

• Dell





Transmisja bezprzewodowa

• Transmisja za pośrednictwem podczerwieni (tak zwana 

IrDA – skrót od organizacji Infrared Data Association, 

która jako pierwsza wprowadziła tego typu łączność). 

• Bluetooth (cdn.)

• Wi-Fi (cdn.)



Bluetooth – WPAN, sieci osobiste

• Łącze radiowe niskiej mocy (pasmo szerokości 80 

MHz wokół częstotliwości 2,4 GHz - na całym świecie zwolnione z licencji).

• 1.1 – 721 Kb/s, do 100 m

• 2.0 – 3 Mb/s, do 10 m

• 3.0 – 24 Mb/s – b.d.



Zasięg Bluetooth’a

• klasa 1 (100 mW), do 100 m, 

• klasa 2 (2,5 mW) do 10 m 

• klasa 3 (1 mW) do 1 m

klasa 1

klasa 2

klasa 3



Bluetooth 5 

• W większości przypadków połączenie Bluetooth 5 
będzie mogło transmitować dane na odległość 
ok. 120 metrów (w przypadku połączenia 
Bluetooth jest to 30 metrów) z szybkością 2 Mb/s

• Bluetooth 5 ma jeszcze jedną ważną zaletę. Może 
transmitować dane w trybie one-to-many. 
Oznacza to, że dane wysyłane przez jedno 
urządzenie Bluetooth mogą być odbierane 
jednocześnie przez wiele takich urządzeń.



Bluetooth LowEnergy

• Niższy pobór energii

• Poszczególne aplikacje czy urządzenia mogą działać 
z niewielką baterią nawet przez 4–5 lat

• Bluetooth LE działa w paśmie 2,4 GHz, podobnie 
jak tradycyjny Bluetooth. Różnica polega na tym, że 
kiedy nie jest używany, przechodzi w stan uśpienia. 
Bluetooth LE dobrze sprawdza się np. w opaskach 
smart, w urządzeniach do monitorowania ciśnienia 
i aplikacjach śledzących transport z punktu A do 
punktu B



A2DP - Audio Distribution Profile, 
zastosowanie Bluetooth’a

• Dwukierunkowa bramka audio:  

– Łącze do domowego wzmacniacza (komórki z  muzyką),

– Podobnie iPod, dodatkowo iPod staje się pilotem,

– Słuchanie iPodem TV, radia domowego nieprzeszkadzając
(bezprzewodowe słuchawki)



Bluetooth - bezprzewodowe 
głośniki/kolumny

• SoundLink Wireless Mobile Speaker - Bose ($300). 

• Jambox - Jawbone ($300)

• Zasilanie także baterią



Bluetooth - zagrożenia

• Bluetooth otwiera dla hakerów wejścia do 

komórek:

- Snarf attak – pobieranie z urządzeń (bez 

wiedzy właściciela) poufnych informacji

- Backdoor attack- kopiowanie danych 



WI-FI zastępuje 
„ethernetowe kable”, 
Bluetooth pozostałe



Wi-Fi / wireless fidelity

• Jest to standard komunikacji bezprzewodowej 
bazujący na sieci radiowej, służący do 
tworzenia bezprzewodowych sieci lokalnych 
(LAN).

• Działa w paśmie ISM (2,4GHz), przy zakładanej 
prędkości transmisji 10Mb\s i zasięgu ok. 1km 
(pamiętajmy jednak o budynkach!). 

• WI-FI - jest jednym z 4 standardów 
krótkodystansowej komunikacji 
bezprzewodowej. Pozostałe to: Bluetooth, 
HomeRF oraz IrDA. 



Wi-Fi - standard 802.11

• 802.11b - najpopularniejszy standard sieci 

bezprzewodowych. Pracują one w powszechnie 

dostępnym paśmie 2,4 GHz z maksymalną 

prędkością 11Mb/s

• 802.11a – pasmo 5GHz, szybkość – do 54 Mb/s

• 802.11g – pasmo 2,4GHz, szybkość – do 20 Mb/s 

(teoretycznie 54 Mb/s)

• 802.11i – standard bezpieczeństwa (WPA)

• 802.11n – 300 Mb/s

• 802.11ac – 7000 Mb/s (przenika przez ściany) 



Nowe standardy Wi-Fi

• standard 802.11ac charakteryzuje się niezłym zasięgiem 
dochodzącym w budynkach do 70 m (802.11n ok. 50 m).

• następcy standardu IEEE 802.11ac:
– IEEE 802.11ax, teoretyczna przepustowość dochodzić ma do 10 

Gb/s.
– IEEE 802.11ah. Jest wolniejszy (350 Mb/s), 900 MHz 

charakteryzować się on będzie dużym zasięgiem, dochodzącym 
nawet do 500–700 m. Standard ten pomyślany jest jak 
technologia transmisji dla urządzeń internetu rzeczy.

– 802.11af. zasięg  dochodzący do kilkunastu km. Pomyślany jest 
jako technologia zapewniająca dostęp do internetu na terenach 
niezurbanizowanych



Zasięg ac i ad

• Większa niezawodność + większa 

przepustowość – 1,3 Gb/s

• Przenika przez ściany

• 5 GHz używane w ac-WLAN są silniej

tłumione niż fale radiowe z pasma 2,4 GHz

• 802.11 ad – przyszłość  - zwany także WiGig

(Wireless Gigabit Alliance). Transfer do 7Gb/s, 

krótki zasięg - pokój



Wi-Fi Direct 

• Sprzęt połączony bez pośrednika 

(router WLAN)

• Wi-Fi Direct: dwa urządzenia (lub 

większa ich liczba) mogą łączyć się 

przez WLAN bezpośrednio



Wi-Fi tethering

• Telefon komórkowy może udostępniać internet dowolnemu 

urządzeniu wyposażonemu w gniazdo USB, moduł Bluetooth lub 

kartę sieci Wi-Fi. 

–USB tethering,

–Bluetooth tethering,

–Wi-Fi tethering.



ROUTERY WLAN, D-LINK DIR-505, 
Miniaturowy, wielofunkcyjny router

• Udostępnia internet wielu użytkownikom i 

urządzeniom

• Jako serwer DHCP

• Tryb repeatera rozszerza zasięg sieci



URZĄDZENIE zwiększające zasięg

• REPEATER SIECI 

BEZPRZEWODOWEJ 

np. MediaTech WLAN 

Repeater (MT4212, 

cena ok. 125 zł). 



Repeater WLAN na bazie laptopa

• Wymagane: oprogramowanie Windows; moduł WLAN

• Aplikacja: Connectify Hotspot Lite



mHotspot

• Narzędzie/program, które jest w stanie 
podzielić istniejące połączenie internetowe 
komputera między dowolną liczbę innych 
maszyn.



Wi-Fi - zakłócenia

• Telefony bezprzewodowe

• TV analogowa

• Bezprzewodowe głośniki

• Przewody zasilające

• Lustra, akwaria, krople wody

• Bluetooth

• Kuchenki mikrofalowe (starsze)

• Ściany, stropy

• Metalowe rury



Anteny kierunkowe dla Wi-Fi

• Lustro paraboliczne

• Dodatkowa antena

• Antena zewnętrzna

• Ekranowane kable antenowe

• Antena paraboliczna



Ocena jakości Wi-Fi
• NetStumbler, Kismet - narzędzia dla Windowsów wykrywające sygnały 

Wi-Fi (802.11b, 802.11a 
i  802.11g).

– Weryfikuje poprawność własnej sieci Wi-Fi, 
wyszukuje „cienie” 

– Wykrywa inne interferujące sieci, 

– Wykrywa nieautoryzowane punkty dostępowe 
w miejscu pracy, 

– Pomaga ustawiać kierunkowe anteny własnej sieci,
• Wardriving - Wireless Access Revolution 

– Poszukiwanie niezabezpieczonych HotSpotów

– Warchalking - oznaczanie spotów (kredą na murach)

http://www.netstumbler.com/downloads/netstumbler_v0.4.0_release_notes.pdf



5G is shorthand for fifth-generation wireless 
technology, and it essentially brings ultrafast 
wireless speeds to people. By sending billions 
of bits of data per second, up from peaks of 
hundreds of millions today, 5G could cut the 
time to download a movie to seconds. Other 
5G features would allow autonomous cars and 
industrial equipment to reliably exchange short 
bursts of data at blinding speed.

As of early 2017, 10 percent of the 1,450 
patents essential for 5G networks were in 
Chinese hands, according to analysts with 
Jefferies, who wrote that they expected the 
figure to rise. That number includes 
intellectual property rights held by Huawei; 
another Chinese equipment maker, ZTE; and 
others. Qualcomm alone owned 15 percent of 
5G patents, Nokia 11 percent and Ericsson 8 
percent.

https://www.nytimes.com/2018/03/07/technology/china-huawei-5g-
standards.html?em_pos=small&emc=edit_ct_20180308&nl=technology&nl_art=2&nlid=4706125&ref=headline&te=1&login=email



Test pokrycia domu siecią -
aplikacja Ekahau Heat Mapper 



Komórkowy WiFi Analyzer



Bezpieczeństwo hotspotów

• Wiele hotspotów nie zapewnia żadnych 

zabezpieczeń (bez szyfrowania) lub są łatwe do 

złamania (szyfrowanie WEP),

– transmisja może być rejestrowana – przejmowanie 
haseł, 

– przekierowanie na fałszywą stronę

• Obrona: https



Routery WLAN

• Transmisja w technologii „n”

• Energooszczędność

• Możliwość podłączenia HD – serwer multimediów

• Komputer jako punkt dostępu – wirtualny hotspot dzięki 

funkcji Virtual Wi-Fi



Przenośny router 
z modemem 3G

• M5350 udostępnia internet 10 odbiorcom

• Współpraca z wszystkimi operatorami

• Maksymalna szybkość przesyłania danych od klienta wynosi 5,76 Mb/s, a 

do klienta 21,6 Mb/s. Urządzenie nie obsługuje technologii LTE.



Router dla chmury

• Jeden lub kilka USB do podłączenia dysków, 

drukarek.

• Prosty serwer plików multimedialnych 

udostępnianych strumieniowo do urządzeń 

zgodnych z DLNA.



Wi-Max – 802.16

• maksymalna przepustowość technologii 
WiMAX zbliżona jest do 75 Mb/s do 10 km –
wolniej do 50 km

• WiMax 2.0 do 1Gb/s



WLAN:802.11
osiedle
WLAN: 802.11
osiedle

WPAN: Bluetooth i UWB
pokój

WWAN
802.16
WiMax
miasto

WWAN
UMTS/
GPRS
Państwo i
świat

„radio”



LTE – Long Term Evolution
następca/zamiennik Wi-Max

• 100 – 300 Mb/s

• Możliwość oglądania filmów HD na komórkach

• LTE w technologii 4G, teoretycznie – 3,3 Gb/s

• LTE-Advanced. Teoretycznie oferuje szybkość 

transmisji 1 Gb/s od stacji bazowej oraz

500 Mb/s do stacji bazowej (dostęp statyczny)

lub odpowiednio 100 oraz 75 Mb/s (dostęp 

mobilny)



LTE – rozmowy głosowe

• Na obecnym etapie rozwoju usług
teleinformatycznych jedynym
zastosowaniem LTE jest przyśpieszona
transmisja danych.

• W wypadku rozmów głosowych ta technologia
nie daje żadnych korzyści.



LPWAN – Low Power Area Network

• Usieciowienie IoT

• Bez baterii> 10 lat

• Duży zasięg

• Alternatywa LTE-M – mniejszy zasięg



CHIP.PL GRUDZIEŃ 2016





Near Field Communication
(NFC)

• Radiowy standard komunikacyjny. 

• Pozwala na wymianę danych między urządzeniami na 

niewielką odległość, nie więcej niż 20 cm, przez 

dotknięcie lub zbliżenie ich do siebie. 

• NFC umożliwiająca m.in. płatność

kartą zbliżeniową bez konieczności korzystania z kodu 

PIN. 



Tagi NFC (podobnie do kodów QR)

• Tag ma postać zawieszki, breloczka 

czy naklejki zbliżeniowej, która zawiera układ scalony będący 

nośnikiem danych. Cena ok. 3 – 5 zł.

• Dotknij naklejki telefonem, aby przesłać informacje 

zaprogramowane w tagu

• Na tej podstawie urządzenie może podjąć określoną akcję

• Podstawa bezpieczeństwa – działa na 20 cm



NTAG 203
•Bezkontaktowe: transmisja i zasilanie

•Zasięg do 100 mm 

•Szybkość transferu danych: 106 kbit/s

•Pamięć: 168 B podzielona na 42 stronice

•144 B użytkownika pamięci typu r/w

•Trwałość 5 lat

•Wytrzymałość 
10 000 cykli



RFID dla pszczół
projekt ocalenia pszczół

• Pojedynczy moduł tego typu waży 
zaledwie 5,4 miligrama i jest 
„montowany" na... grzbiecie owada. 
Dzięki temu uczeni wiedzą, kiedy 
dokładnie pszczoła wychodzi z ula 
gdzie się przemieszcza, jak długo 
pozostaje na zewnątrz czy też jak 
długo przebywa w ulu. 

• Dane gromadzone przez niezależne 
moduły RFID są przetwarzane przez 
małe jednostki komputerowe 
umieszczone w ulach. 

LUTY 2017CHIP.PL



Beacon/iBeacons

• Sensory, np. w postaci naklejek można umieścić w 
dowolnym miejscu

• Generuje sygnały radiowe odbierane przez 
smartfon, który ocenia ich bliskość do 
rozpoznając ich rodzaj, własności, przybliżoną 
lokalizację, temperaturę i ruch

• Zastosowania  - do budowy nowej generacji 
aplikacji mobilnych, które łączą świat realny z 
urządzeniami



Beacon



Niewidzialne zagrożenie

• Smog elektromagnetyczny – źródło: sieci 

bezprzewodowe, komórki, komputery,

• Komórki – minimum 1 metr

• Także „babyphone” – 2 metry, zasilanie 

bateryjne (kabel anteną)



PLC

Komputer w 

innym pokoju
Domowy 
router

Internet



PLC (transmitery)

• Prędkość transmisji danych w sieciach przewyższa 

tempo przesyłania danych w sieciach WLAN

• standard HomePlug AV pozwala teoretycznie uzyskać 

transfer nieprzekraczający 500 Mb/s.

• Maksymalna wydajność przy użyciu nowego standardu 

HomePlug AV2 sięga nawet 1 Gb/s

• TL-PA6010 – do 600 Mb/s

• Jednak w obu wypadkach rzeczywista prędkość 

transmisji danych zależy od jakości i właściwości 

przewodów elektroenergetycznych



»Powerline 500« (300 zł)

PLC, wobec WLAN, sprawdza się na większe odległości

Devolo dLAN 500 AVtriple+ trzy porty LAN



Porównanie szybkości



Technologia Light Fidelity (Li-Fi)

• Komunikacja bezprzewodowa przy użyciu
spektrum światła widzialnego.

• Spektrum światła widzialnego jest szerokie (ok. 10 
tys. razy większe od pasma radiowego) i 
nieuregulowane (brak opłat licencyjnych, ograniczeń)

• Wada – bezpośrednia widoczność



Przewody sieciowe - Kable

• Trzy kategorie: FTP, STP, i UTP. 
• FTP, STP odnoszą się do kabli ekranowanych. 
• Wariant F (foiled) oznacza dodatkową folię 

ekranującą osłaniającą wszystkie pary, a wariant S 
(shielded) - taki sam ekran, ale w postaci 
metalowej siatki oferującej najlepszą ochronę 
przed zakłóceniami. 

• Unshielded Twisted Pair, to skrętka 
nieekranowana, która zawiera cztery pary 
skręconych ze sobą przewodów umieszczonych w 
osłonie z tworzywa.



Rożne warianty przewodów do sieci 
komputerowych



Karta graficzna



Karta graficzna

• Niemal w całości odciąża komputer od zadań 
związanych z generowaniem informacji 
niezbędnych do wyświetlania na monitorze 
komputera obrazu. 

• Bez względu na to czy ten obraz jest w postaci 
tekstu, ikon, grafiki czy dynamicznie 
zmieniających się scen wyrafinowanej gry 
komputerowej lub wyświetlanego filmu.



Karty graficzne

• Moduł obliczeniowy – jednostki 
przetwarzania pikseli (Pixel Shader)

• Przetwarzanie wielokątów (Vertex Shader)

• Jednostki teksturujące (ROP)

• Liderzy: Nvidia (GeForce), AMD (Radeon)  



Niektóre funkcje karty graficznej

• Tworzenie obrazów postaci w ruchu 
• M.in. oblicza zmiany kształtów geometrycznych (ang. wireframes), 

oteksturowanych („pokrytych” nieraz kilkoma warstwami graficznej 
“tkaniny”) 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. 

• 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, 
chropowatej, 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 
trójwymiarową grafikę (3D).



Złącza kart graficznych

• D-Sub – złącze analogowe

• DVI – DVI-A i DVI-I cyfra i analog, DVI-D – tylko 

cyfra

• HDMI – cyfra, audio i wideo

• Display Port – jak HDMI, > 3 monitory

• Wireless-Display – bezprzewodowy, odbiornik 

WiDi



CPU vs GPU

• Najszybsze procesory Intela uzyskują wynik 96 

GFLOPS, 

• Osiągi ostatnich produktów AMD i Nvidii oscylują już 

wokół jednego teraflopsa, czyli 1000 GFLOPS!

• Dzięki technologii NVIDIA CUDA w karcie graficznej 

można przeprowadzać wiele obliczeń naukowych 

wielokrotnie szybciej niż

w przypadku użycia procesora. 

• GPU wspomaga niemal wszystkie przeglądarki





Pamięci 



Pamięci - historia

• 1950 – ferrytowa

• 1954 - tranzystor krzemowy

• 1968 – statyczna RAM

• 1970 - dynamiczna RAM

• 1971 – dyskietka 8’’

• 1973 – dyski twarde

• 1976 – dyskietki 5,25

• 1978 – Apple z HD

• 1982 – dyskietki 3,5’’

• 1985 – pierwsze CD

• 1986 - pamięć flash

• 2004 – IX generacja pamięci nieulotnych Intela



Pamięci masowe

• Dyskietki 

• Dyski twarde (HDD) - 15% materiałów PCta

• Dysk optyczny – CD ROM, CD RW, CD R

• Dyskietki DVD (ang. Digital Versatile Disc) –
pojemność: 4,38 GB. Stosując dwustronny 
zapis i nieco inne wymiary pojemność DVD 
wzrasta do 17 GB. 

• Streamer



HDD



HDD - Parametry 

• Czas dostępu mierzony jest 
pomiędzy momentem wydania polecenia 
odczytania/zapisania informacji na HDD i 
rozpoczęciem wykonywania tej operacji. Około 
1/100 sekundy, 
tj. 10 ms (w pamięci RAM znacznie krócej, 
nawet 2 ns – 5 milionów razy szybciej). 

• Obroty: 5400, 7200 do 10 000 na minutę

• Zapis/odczyt - mierzony jest szybkością 
transmisji – wynosi ona około 50–70 MB/s.

• Pojemność 1 TB – 10 TB

• Cena za GB – od 0,15 zł 
(Samsung, Seagate) do 0,4 zł

• Pomiar HDD: hdtune.com



IOPS (Input/Output operations Per Second)

• Liczba dokonywanych w ciągu sekundy operacji 

zapis/odczyt,

• Przy losowym odczycie tradycyjny dysk magnetyczny z 

interfejsem SATA i prędkością 7200 obr./min jest w 

stanie wykonać 50 IOPS, dysk z interfejsem SAS z 

talerzami wirującymi 

z prędkością 10 000 obr./min - 140 IOPS, FC (Fibrę 

Channel) o prędkości 15 000 obr./min 200 IOPS, 

• SSD powyżej 400 IOPS – 10000 





Partycje HDD

• System operacyjny

• Dane

• Programy

• Pliki tymczasowe

• Podział dysku i szyfrowanie danych, np. przy pomocy: 

Paragon Hard Disc Manager 8.0 (bezpłatny), Partition

Manager 9.0, GParted



WD Caviar Blue Seagate BarraCuda
Pro

Seagate Backup Plus 
Slim

Pojemność 1 TB 10 TB 2 TB

Typ Wewnętrzny 3,5” Wewnętrzny 3,5” Zewnętrzny 2,5”

Obroty na min. 7200 7200 5400

Złącze SATA III SATA III USB 3.0

Cena 200 zł 1600 zł 370 zł

Cena za GB 0,2 zł 0,16 zł 0,19 zł



Małe HDD (2,5”)

• Do laptopów: 160 – 320 GB, 1- 3,5 zł za 1 GB.

• Przenośne (USB, SATA): 250 – 320GB

• Obudowy do przenośnych: czujnik temp., wskaźnik pracy, wentylator, 

zasilacz.





Macierze

• Zwiększenie odporności na awarie,

• Przyspieszenie transmisji,

• Powiększenie przestrzeni, dostępnej jako

jedna całość.



RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks –
nadmiarowa macierz niezależnych dysków)

• RAID Level 0 (stripeset - bez nadmiaru, zwiększa 
szybkość),

• RAID Level 1 (mirror); pary lustrzanych dysków -
zwiększenie bezpieczeństwa,

• RAID 0+1 (mirror + stripeset) - szybki odczyt, wolny 
zapis, duże bezpieczeństwo,

• RAID 3 - możliwość odtworzenia treści uszkodzonego 
dysku (bit parzystości),

• RAID 5 – połączenie 0 i 1, możliwość odtworzenia 
dowolnego uszkodzonego dysku.



RAID 0 RAID 1 RAID 1+0 RAID 5 RAID 6

Ochrona 
danych

Brak
Ochrona 

przed awarią 
1 dysku

Ochrona 
przed awarią 

1 dysku

Ochrona 
przed awarią 

1 dysku

Odporność 
na awarię 2 

dysków

Prędkość 
odczytu

Wysoka Standardowa Wysoka Wysoka Wysoka

Prędkość
zapisu

Wysoka Standardowa Niska Wysoka Wysoka

Minimalna
liczba dysków

2 2 4 3 4

Wykorzystanie 
pamięci

100% 50% 50% 66% 50%

https://www.kylos.pl/blog/co-to-jest-raid-roznice-miedzy-
raidem-sprzetowym-i-programowym/



RAID 0 – macierz „paskowa” -
stripe

• Tylko zwiększa szybkość

• Strumień bajtów przenoszonych na dysk dzielony jest na liczbę 

zapisywanych równolegle dysków, np. ½ strumienia na dysk C, pozostała 

część na dysk D



RAID 1 (Mirror)
RAID 0+1

• Tworzenie kopii bezpieczeństwa

• Te same dane zapisywane równolegle/synchronicznie co najmniej na dwa 

dyski

• Raid 0+1 – połączenie dwóch technik – Raid 0 i Raid 1. Minimum cztery 

dyski



SSD



Przyszłość masowych 
nośników - SSD

• SSD - Flashowe Dyski zastępują HDD. 

• Taśmy – tańsze i łatwe w transporcie (sieć jeszcze 

jest wolniejsza od fizycznego transportu nośników)



SSD – Solid State Disc
technologia flash

• Brak ruchomych części

• Odczyt szybki, zapis porównywalny do HD

• Czas życia 100 000 cykli (SLC), 10 000 (MLC)

• Czas dostępu – 0,05 ms (HDD – 17 ms)

• Średnie SSD (czas zapis/odczyt) <1/3 HD, nawet 15 razy

• Polski producent – Wilk Elektronik, GoodRAM



SSD – karty rozszerzające

• PCI-E lub moduły M.2



Karty microSD 

• Dzielą się na trzy grupy pojemności: 

– microSD (do 4 GB), 

– microSDHC (do 32 GB)

– microSDXC (do 2 TB). 

• Domyślnie są one sformatowane w 

systemach:

FAT16, FAT32 i exFAT.

• Zazwyczaj przyjmujemy 64 GB za 

maksymalną pojemność



Dysk SSD z pendrive’ów

• Narzędzie FlexRAID łączy pojedyncze pendrive'y w jeden 

duży dysk (RAID DP). 

• Używane nośniki nie muszą być tej samej wielkości. 

• Po zapełnieniu pierwszego klucza zapis będzie 

automatycznie kontynuowany na drugim i tak dalej.

• Przyspieszenie o >100% w konstrukcji macierzy z 

pendrive’ów - RAID 0



SSD – rady, diagnostyka

- Podłączyć do SATA 3

- Dla SSD Samsunga przygotowano SSD Magician, 

- Intel oferuje SSD Toolbox, 

- OCZ sprawdzimy uruchamiając OCZ-Toolbox. 

- Do diagnostyki SSD możemy też wykorzystać 
darmowe aplikacje takie jak GsmartControl
(gsmartcontrolsourceforge.net), które odczytują 
wartości SMART.



Kryształ, DNA

• Brytyjski kryształ pamięci o średnicy 3 cm 
pozwala na zapisanie nawet do 360 TB danych. 
Trwałość – milion lat.

• Jeden gram DNA może przechowywać 455 
eksabajtów danych. Według firmy analitycznej 
IDC wszystkie wygenerowane i zgromadzone do 
2017 roku przez ludzkość cyfrowe dane zajmują 
łącznie 16 zetabajtów.

• Aby je wszystkie zapisać, wystarczy więc 35 
gramów DNA.

PC WORLD | SIERPIEŃ | 2017



Benchmarki



Przykładowe programy do 
benchmarków

• 3DMark

• PCMark

• Geekbench

• CineBench

• CrystalDiskMark

• WinRAR

• MemTest64

• AIDA64



Opis poszczególnych 
benchmarków

• AIDA64 ExtremeEdition program do identyfikacji komponentów 

sprzętowych, oprogramowania zainstalowanego na komputerze. 

Zawiera także moduły mierzące np. temperaturę, napięcie i 

prędkość pracy podzespołów komputerowych.

• CPU-Z do identyfikacji zainstalowanego procesora, dokładne 

informacje 

o pamięci RAM, płycie głównej, układzie graficznym. 

• HWiNF064 informacje o zainstalowanym sprzęcie: procesorze, 

płycie głównej, pamięci RAM, karcie graficznej, sieciowej itd. 

Parametry pracy komponentów (prędkość, temperatura, napięcie, 

prędkość wentylatorów). 

• OCCT Perestroika program do sprawdzania

stabilności działania komputera i wydajności układów chłodzących. 

Pozwala obciążyć procesor, pamięć i kartę graficzną, przy okazji 

monitorując ich temperaturę. 



• Program przeznaczony do testowania wydajności 

poszczególnych składników systemu. 

• Możemy przeprowadzać testy procesora, pamięci 

operacyjnej, twardego dysku, a także ogólne testy 

obciążeniowe systemu. 

• PCMark prezentuje wyniki testów w punktach. Możemy 

wyniki te porównać z rezultatami uzyskanymi na innych 

komputerach, a dostępnymi na stronach producenta. 

Ogólna zasada jest taka, że czym więcej punktów, tym 

lepiej :-)



• 3DMark jest oprogramowaniem przeznaczonym przede wszystkim 

do testowania wydajności komputera przy generowaniu grafiki 

komputerowej – testuje zatem kartę graficzną ale także procesor

• Unikatową cechą nowego 3DMarka jest idea

porównywania ze sobą wielu platform. 3DMark działa nie tylko w 

komputerach PC, lecz także w tabletach i smartfonach z systemami 

operacyjnymi WindowsRT, Android czy iOS.



Ocena sprawności dysku 

• HD Tune to program, który posiada następujące funkcje:
− Benchmark: mierzy „surową” wydajność

•Szybkość transferu
•Czas dostępu
•Wykorzystanie procesora (CPU Usage)
•Szybkość interfejsu

− Informacje o dysku twardym, który zawiera informacje o partycjach, 
obsługiwanych funkcji, wersja firmware, numer seryjny, pojemność 
dysku, wielkość bufora, tryb transferu

– Hard Disk Health
•Informacje S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting 
Technology) 
•Czas włączenia zasilania

– Skanowanie błędów
– Wskaźnik temperatury
– Kopiowanie tekstów do schowka
– Kopiowanie zrzutów ekranu do schowka

• DiskCheckup
• CristalDiskInfo
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S.M.A.R.T 
(Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)

• Technologia raportowania parametrów dysku twardego potrzebnych 

do analizy jego stanu. 

• Monitorowanie tego co dzieje się z dyskiem: stan, problemy w jego 

pracy.

• Programy do odczytu SMART: 

• Victoria - nie odczytuje z dysków podłączonych przez USB i 

SCSI

• MHDD - nie odczytuje z dysków USB i SCSI

• Crystal Disk Info - odczytuje dysk USB i SCSI działa pod 

Windows z Windows 7 włącznie

• HDDScan - odczytuje z dysków USB i SCSI działa pod 

Windowsem.

• Smart mon tools - odczytuje S.M.A.R.T. w systemach Linux



Narzędzia dyskowe

• Partycjonowanie - firmy: Acronis i Paragon

– Paragon Partition Manager; ParagonHardDisk Manager

– Frewer - GParted



CD
DVD

Blu-Ray



Dyski optyczne klasy CD

• CD ROM (Compact Disc – Read Only Memory,

• CD-R (ang. Compact Disc – Recordable – Nagrywalna Płyta Kompaktowa), 

dyskietki 

z możliwością jednokrotnego (nieodwracalnego) zapisu informacji,

• CD-RW (Compact Disc – ReWritable), dyskietki z możliwością 

wielokrotnego.



CD-R i CD-RW

Właściwości dysku CD-R CD-RW 

Zapis Jednokrotny Do 1000 zapisów 

Trwałość zapisu 8-10 lat Do 30 lat 

Zgodność z 

napędami CD-ROM 

Ze 

wszystkimi 

Tylko MultiRead 

CD-ROM 

Zgodność z DVD 

ROM 

DVD  II 

generacji 

Ze wszystkimi 

DVD ROM 
 

 

Źródło: Składowanie, archiwizacja i ochrona danych,
Vademecum teleinformatyka cz. 3



Technologie CD

Cecha Blu-Ray DVD CD HD 
DVD

Pojemność (1 
warstwa)

27 GB 4,7 GB 680-735 
MB

15 GB

Pojemność – 2 
warstwy

50 GB 8,5 GB Brak 30 GB

Video MPEG-2 
(DVD)

13 h 133 
min.

18-20 
min.

Ok. 9 h

Transmisja 4,5 MB/s 1350 
KB/s

150 KB/s 36/72 
Mb/s



Etykiety – LightScribe –
standard wypalania etykiet na płytach

• Możliwość zapisu etykiet na obu stronach CD

• LightScribe – wymaga specjalnego dysku (droższy o 10 centów). Zapis 
etykiety na drugiej stronie w „środku dysku”, nie na powierzchni 

• DiscT@2 (Disc Tattoo). Zapis etykiety na tej samej stronie

• Drukarki Photosmart C5280 – druk na CD, DVD



Nośniki Blu-ray

• BD: Blu-Ray Disc

• BD-R: zapisywalna

• BD-RE: wielokrotnego zapisu

• SL: jednowarstwowy, 25 GB

• DL: dwuwarstwowy, 50 GB

• Blu-Ray 8 warstw 200 GB

• 25 GB:

– TDK BD-R

– Sony BD-R

– Memorex BD-RE

– TDK BD-RE
• 50 GB:

– Panasonic DL BD-R

– Panasonic DL BD-RE



Współczesne odtwarzacze Blu-ray

• Dostęp do serwisów 

internetowych

• Wbudowane kontrolery sieci 

Wi-Fi

• pobieranie multimediów z 

domowej sieci

• UltraHD, HDR, 3D

• Wbudowane twarde dyski

• Konsole XBOX One i PS4 

mają wbudowane odtwarzacze 

płyt Blu-Ray



Następca płyt Blu-ray

• Panasonic i Sony zapowiedziały standard Archival
Disc - nową generację nośników optycznych 
przyszłości. 

• Zalety: duża wytrzymałość na upływ czasu
i zmieniające się warunki zewnętrzne (kurz, 
wilgoć, wahania temperatury), bardzo wysoka 
pojemność, nawet do 1TB

• Archival Disc miał pojawić się w 2015 r., jednak do 
tej pory dyski te nie weszły do szerszego użycia



Program do nagrywania płyt, np. 
ASHAMPOO BURNING

STUDIO

• Możliwość tworzenia kompilacji danych

• Modyfikowanie zawartości płyt wielosesyjnych

• Przygotowanie backupów i odtwarzanie danych 

z kopii.

• Narzędzia do zapisywania płyt VCD i Super

Video-CD

• Narzędzia do projektowania i drukowania 

okładek, etykiet i nadruków na płyty



Flash



Przyszłość pamięci flash

• napędy dyskietek, CD, DVD zostaną zastąpione przez gniazda pamięci 

flash

• Mniejsze, trwalsze, o rosnącej pojemności



Pamięci USB/flash – pendrive

• Pendrive’y lub inaczej – flash. Inne nazwy tej popularnej pamięci to: 

USB Flash Drive, Pamięć USB, Flash Disk, FlashDrive, Finger Disk, 

Flash Memory Stick

• Są to przenośne cyfrowe nośniki informacji zbudowane na bazie 

pamięci flashowej



Flash – co ważne? 

• Pojemność

• Cena

• Bezpieczeństwo danych (szyfrowanie, backup, synchronizacja, linie 

papilarne)

• Szybkość

• Test/kontrola: mikelab.kiev.ua



Flash / USB-Stick

• Dodatkowe funkcje: długopis, zegarek, aparat 

cyfrowy, odtwarzacz MP3, dyktafon.

• Irikon Flash – kamera do skanowania tęczówki oka. 

20 profili.



2 TB DANYCH

• Kingston - 2 TB danych = film o rozdzielczości 
4K trwający 70 godzin

• Kingston DataTraveler Ultimate GT - 2TB, ok. 4 
tys. zł.



Adapter kart pamięci flash



USB – standard/technologia U3

• Możliwość przenoszenia i uruchamiania programów 

wprost z flasha,

• Zachowanie konfiguracji – odpowiednio 

do własnych preferencji (podobnie jak karta 

do samochodu),

• Np. Kingston U3 Data Traveler.



Wydajność pendrive’a

• Check Flash (go.pcworld.pl/c161b) - można 

uruchamiać bez instalowania. 

• Potrafi nie tylko mierzyć szybkość odczytywania 

i zapisywania danych na kieszonkowych dyskach 

USB, lecz ponadto badać je pod kątem 

ewentualnych błędów.

• Narzędzie HD.Speed (www.steelbytes.com) 

zajmuje zaledwie 80 kB i nie wymaga 

instalowania.



Dyski zewnętrzne



Dyski zewnętrzne – Wi-Fi

• Bezprzewodowy serwer plików współpracujący z 
dowolnym dyskiem twardym.

• Porty USB pozwalają dołączać kolejne dyski, 
także pamięci flash.

• Oprogramowanie:

– Tworzenie kopii bezpieczeństwa,

– Szyfrowanie danych,

– Zapisywanie najważniejszych danych.



Dyski zewnętrzne - USB

• Typ złącza: USB 2.0, FireWire 400/800, eSATA

• Pojemność: 0,5 – 4 TB

• Np. Verbatim, MediaStation Pro – 500 GB filmów, muzyki, zdjęć. Karta WLAN



Bezprzewodowe dyski WLAN

• Tuż po włączeniu dysk bezprzewodowy

zakłada własny hotspot, który działa niezależnie od 

pozostałych sieci bezprzewodowych w okolicy - w domu, 

w pociągu czy w autobusie. 

• W zależności od modelu z dysku twardego może 

korzystać za pośrednictwem sieci WLAN jednocześnie 

trzy, pięć lub osiem urządzeń.



Wirtualizacja dysków

• Programem Liquesce, można połączyć 

kilka fizycznych dysków w jeden większy, 

wirtualny napęd 



Backup, 
backup w 
chmurze



Backup

• Kopiowanie wybranych zasobów informacyjnych 

w inne miejsce (inny dysk, dyskietka, taśma). 

Podstawowa zasada – inny nośnik dla backup’u

– Kopia pełna

– Kopia przyrostowa (dopisywane kolejne zmiany)

– Kopia różnicowa (dopisywana cała zmiana do bazy

• Obraz dysku – wierna kopia wybranej partycji 

lub twardego dysku. Doskonałe do odtworzenia systemu 

operacyjnego  (PowerISO, Acronic True Image, 

Drivelmage XML)



Narzędzia Backup’owe

• Back4Win 5.0.0.4

• BackUp Maker Standard Edition 

5.3

• Norton Save & Restore 2.0 (125 

zł)

• 7Tokens Manager,

• Polskie:

– BackupOutlook

– BitBank

– Msejf

– BaseBackup

• Cobian Backup Boletus

• Comodo

• BackUp

• Dropbox (Backup4all, 

Synchredible)

• FavBackup

• MozBackup

• Windows Live Mesh

• SafeSync

• Mozy

• IDrive



Dyski w sieci



HDD poza PC
(więcej w „Bezpieczeństwo/niezawodność”)

• Zewnętrzny HDD – USB lub Wi-Fi

• Zdalny HDD (chmura):

– Dysk Google (synchronizacja, 15 GB)

– Dropbox; 2GB do 16 GB

– Box

– Microsoft OneDrive

– DivShare – bez ograniczeń, paczkami do 200 MB

– Apple - członkowie/mający konto w 
a .Mac otrzymują 1 GB bezpłatnie, dodatkowe 
3 GB – 100USD, iCloud (Apple)

– Inne oferty online backup - Xdrive.com – 5 GB za $100 rocznie,  
Backup.com tyle samo za  $500 rocznie; SugarSync, Box, Ubuntu One 
(Linux)



Dyski na serwerach hostingowych

• 4Shared (w wersji bezpłatnej 15 GB), 

• Deposit Files (2 GB), Hotfile (pojedyncze pliki o 

rozmiarze do 400 MB)

• 50 GB, serwis Mega Kima Dotcoma.



Dyski Google, Microsofta i inne

• Google Dysk - integracja z pakietem Dokumenty Google

• Microsoft SkyDrive – 7 GB - Połączenie usług z innymi 

produktami MS

• Apple iCloud – 5 GB

• Copy – 15 GB

• SugarSync – 5 GB

• Onet Dysk, T-Mobile – 5 GB





• Automatyczny backup plików, folderów i baz danych MS SQL z komputerów 

PC, laptopów oraz serwerów;

• Powiadomienia e-mail / SMS informujące o statusie danego zadania 

backupu; 

• Tworzenie kopii zapasowych archiwum programów pocztowych (np. 

Microsoft Outlook);

• Możliwość łatwego i bezpiecznego udostępniania danych innym 

użytkownikom iBard24 oraz pozostałym Internautom w sieci;

• Integracja z Comarch OPT!MA - backup baz danych bezpośrednio z 

programu;

• Możliwość tworzenia i zarządzania kontami użytkowników wewnątrz konta 

głównego (m.in. zarządzanie uprawnieniami);

• Dostęp do danych przez przeglądarkę internetową lub aplikację instalowaną 

na komputerze;

• Wersjonowanie dokumentów (do 20 wersji wstecz);

• Możliwość backupu otwartych plików;



iBard 24 c.d.
• Backup różnicowy;

• Praca grupowa na jednym pliku;

• Regulacja zajętości łącza i kompresja danych na czas przesyłu;

• System poleceń, który bezpłatnie zwiększa pojemność Twojego konta;

• Możliwość zarządzania danymi z poziomu managera plików lite na urządzenia 

mobilne: m.ibard24.pl;

• Mobilna wersja klienta - aplikacja na Androida.

 Powiadomienia SMS/e-mail –informujące o statusie ustawionego przez Ciebie

zadania.

 Udostępnianie plików i folderów znajomym – wygeneruj link do pliku/folderu i

prześlij odpowiedniej osobie. Jeśli chcesz możesz dodatkowo zabezpieczyć

link hasłem oraz ustawić jego datę ważności. Dzięki statystykom

udostępniania zobaczysz ile osób pobrało udostępniony przez Ciebie zasób i

kiedy było jego największe zainteresowanie.

• Dostęp z urządzeń mobilnych – miej dostęp do swoich danych gdziekolwiek 

jesteś. Pomoże Ci w tym nowa aplikacja na Android (ver. 2.2 i wyższa) oraz 

menadżer plików lite (dostępny przez mobilne przeglądarki, np. Opera mobile).



Funkcje dysków zdalnych

• Specjalne foldery - za  pośrednictwem dedykowanego 

klienta, umieszczenie jakiegokolwiek pliku w specjalnym 

folderze tworzonym w systemie podczas instalacji 

programu klienckiego na komputerze powoduje 

automatycznie przesłanie danych do Sieci, a następnie 

jego synchronizację ze wszystkimi urządzeniami 

przypisanymi do konkretnego konta użytkownika usługi. 

• Wersjonowanie, np. 100 ostatnich wersji

• Google Drive – wprost z chmury podglądanie i edycja 30 

typów plików



NAS – Network 
Attached Storage

• Miniaturowy komputer z wyspecjalizowanym systemem operacyjnym 

obsługującym jeden lub kilka dysków wstawionych bezpośrednio do 

sieci.

• Często jako serwer multimediów, usług internetowych i klient 

pobierania plików

• Praca 24/365 – cisza, pobór mocy.



NAS - funkcje

• Wbudowany serwer pocztowy,
• Router,
• Serwer wydruków,
• Obsługa usług wspomagających druk przez sieć 

(AirPrint, Google Print), 
• Zbieranie logów z urządzeń w sieci,
• Serwer VPN, serwer WWW z obsługą PHP i MySQL do 

tworzenia własnych serwisów internetowych
• Synchronizacja plików na laptopie, smartfonie i 

biurowym komputerze stacjonarnym
• Obsługa RAID



Inne funkcje NASów

• Zgromadzone pliki uruchomimy z dowolnego 

komputera podłączonego do tej samej sieci

• Można je udostępniać również przez Internet

• Automatyczny backup plików przechowywanych 

na stanowiskach sieciowych także do chmury.

• Wbudowane serwery WWW i poczty -

podstawowy hosting



HP Storageworks

• Pojemność: do 7 TB

• Liczba napędów 1 – 10

• Gwarantowany czas przechowywania – 50 lat



Problem archiwizacji informacji

• Informacje w postaci cyfrowej nanoszone są na 

przeróżne nośniki (taśmy, dyski, dyskietki, CD, 

DVD). Jednak wszystkie one gwarantują 

stosunkowo krótki okres trwałości 

przechowywanych na nich informacji

• Maleje proporcja informacji gromadzonych na 

tradycyjnych nośnikach informacji – papierowych 

– na korzyść zapisu cyfrowego



Archiwizacja

Nośniki taśmowe to 
w chwili obecnej 
praktycznie jedyny 
nośnik gwarantujący 
bezpieczne 
przechowywanie 
danych przez dłuższy 
okres, nawet 
powyżej 30 lat.

Streamer



Archiwizacja
• Backup pełny – pełna kopia wszystkiego

• Backup różnicowy – kopia zapasowa tylko plików, które zostały 

zmienione po pełnej archiwizacji

• Backup przyrostowy  - kopia tylko zmian 

po ostatnich zmianach

• Inne



Migracje

• Regularne migracje – niezbędne dla trwałości zapisów

• Przenoszenie na nowe urządzenia co pięć lat

• Najtrwalsza taśma magnetyczna (do 35 TB kaseta)

• Przechowywanie w różnych formatach + cykliczna 

analiza czytelności



Przesyłanie dużych plików

• Serwisy przesyłania plików, takie jak 
WeTransfer, Filemail czy Digital Pigeon, 
umożliwiają sprawne i wygodne udostępnianie 
dokumentów, zdjęć, materiałów wideo i w 
zasadzie wszystkich innych danych z dysku, 
których rozmiar przekracza kilkadziesiąt 
megabajtów.



Serwisy do przesyłania plikow –
porownanie funkcji

WWW.PCWORLD.PL SIERPIEŃ 2015



Trwałość nośników



Groźba fizycznej utraty archiwizowanych 
informacji cyfrowych 

• Dzięki tabliczkom z pismem klinowym (IV tysiąclecie p.n.e.), 

zapisom na papirusie (2500 lat p.n.e.), później na papierze, 

sznurach kipu (pismo węzełkowe Inków) informacje w dużej części 

przetrwały setki, nawet tysiące lat. 

• Takiej gwarancji nie zapewniają nośniki informacji z zapisami w 

postaci cyfrowej



Wytrzymałość taśm
• Ultrium 3 LTO – 400 GB, 200 zł + streamer Tanberg 420 LTO – 3000 

zł. Trwałość 30 lat

• Dostępne są napędy i taśmy LTO-5, działające z maksymalną 

szybkością 300 MB/s 

i umożliwiające zapisanie do 3 TB (skompresowanych) danych. 

• Urządzenia generacji LTO-6 trafią na rynek w II połowie 2012 roku, 

oferując 8 TB przestrzeni na dane oraz maksymalną szybkość 

transferu danych sięgającą 525 MB/s.

Sierpień 2012, chip.pl



Trwałość nośników
• Dysk magnetyczny 5 - 10 lat

• Pamięć flash ok. 10 lat

• CD/DVD ok. 30 lat

• Taśma magnetyczna ok. 30 lat

• Papier kwasowy ok. 100 lat

• Papier bezkwasowy ok. 400 lat

• Mikrofilm ok. 400 lat

• Pergamin ok. 1000 lat

• Płytka niklowa >1500 lat

• Memory vault 1300 lat

• M-Disc 1000 lat

• Classmasterdisc >1500 lat

Sierpień 2012, chip.pl



Wytrzymałość pamięci flash

• Kingston – do 5 lat

• Crucial i Transcend - 30 lat

• Nowa technologia SLC (Single Level Cell) bardziej trwała (100 

milionów cyklów zapisywania) od MLC – 100 tys. cyklów

• FlashWORM firmy SanDisk – gwarancja 100 lat.  Dwie pojemności 

dysków Memory Vault: model mający pamięć osiem gigabajtów 

kosztuje 230 zł, a 16 GB - 340 zł



Jakość nośników

• płyty ze złotą, odporną na korozję warstwą odbijającą i 

twardą, odporną na zadrapanie powierzchnią

• Np. Emtec CD-R Gold (10 zł sztuka), TDK ScratchProof

DVD (8 zł)

• Najpewniej zapisywać na HDD – cztery kopie na różnych 

dyskach



DVD o trwałości 1000 lat

• Nośniki DiamonDisc mogą przetrwać nawet tysiąc lat. 

• DiamonDisc wykonany jest z syntetycznego materiału 

skalnego, a dane są na warstwie nośnika fizyczne wyryte 

laserem. Do nagrania niezbędny jest stosowny sprzęt -

oferowana przez Cranberry nagrywarka wraz 

z pakietem 150 czystych płyt kosztuje niemal 5 tys. 

dolarów. 

• Firma świadczy też usługi archiwizacyjne - możesz zapłacić 

przez Internet za pojedynczą płytę (niecałe 35 dol.) i 

przesłać na serwer firmy lub e-mailem dane (zdjęcia, 

wideo, inne dokumenty), które chcesz utrwalić. Nośnik jest 

kompatybilny z każdym odtwarzaczem i czytnikiem DVD. 

Za: PcWorld 01/10



Czas życia dysków magnetycznych

CHIP.PL SIERPIEŃ 2014



GlassMasterDisc:
WYTRAWIONE SZKŁO

• Dane na płytach tego rodzaju są zapisane

w warstwie specjalnego szkła. Może ono przetrwać 

ponad 1000 lat - na Ziemi i w kosmosie.

• Wytrzymalsza od kamiennych dysków M-Disc jest 

warstwa specjalnego szkła. 

• Firma Syylex oferuje płyty GlassMasterDisc eliminujące 

słabą stronę dysków M-Disc.

• Trwałość M-Disców na 1000 lat (stąd właśnie ich nazwa, 

od łacińskiego słowa „millenium" oznaczającego tysiąc). 

Sierpień 2012, chip.pl



Namierzenie pożeraczy miejsca

• OverDisk odczytuje zawartość dysku 

twardego i wyświetla w graficznej formie 

rozmiary folderów oraz plików. 

• Wartości liczbowe stają się widoczne po 

najechaniu myszką. Dzięki temu szybko 

rozpoznamy największych pożeraczy 

przestrzeni dyskowej. users.forthnet.gr/pat/efotinis

• Badanie dysku: CheckDrive 2010



Spacesniffer







Fragmentacja dysków

http://bucarotechelp.com/computers/windowsts/9
5021801.asp?page=3



Program do defragmentacji – np. 
Defraggler



Odzyskiwanie 
danych

• Do typowych przypadków należą 
zewnętrzne dyski 

• Wstrząs powoduje zderzenie głowic z 
wirującymi talerzami dyskowymi -
głowice żłobią rysy na powierzchniach  
magnetycznych, a niekiedy same zostają 
fizycznie uszkodzone. 



Te nośniki ulegają awariom

WRZESIEŃ 2015 CHIP.PL



Najczęstsze przyczyny utraty danych

WRZESIEŃ 2015 CHIP.PL





Laptop = mobilność

• Laptopy pod każdym względem (poza 
zasilaniem) są gorsze od PCtów

• Przeciętnie 2 x wydajność laptopa = wydajność 
PCta



PC/laptop(notebook, ultrabook)

• Laptop jest urządzeniem przenośnym
• Integralnymi częściami laptopa jest monitor, klawiatura oraz 

manipulator

• Laptop ma swoje własne źródło zasilania
• Mniejsze możliwości zwiększania funkcjonalności laptopa od 

peceta
• Na razie laptop ma nieco gorsze parametry od stacjonarnego 

odpowiednika (szybkość procesora, wielkość dysku)



Parametry bardzo dobrego laptopa

•Procesor  Intel Core i9-9980HK (8 rdzeni, 
od 2.40 GHz do 5.00 GHz, 16 MB cache)
•Pamięć RAM 16 GB (SO-DIMM DDR4, 
2666MHz)
•Maksymalna obsługiwana ilość pamięci 
RAM 32 GB
•Dysk SSD M.2 PCIe, 2048 GB (2 x 1024 
GB)
•Wbudowany napęd optyczny
•Dotykowy ekran
•Typ ekranu Matowy, OLED
•Przekątna ekranu 15,6"
•Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 (4K 
UHD)
• Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 
2080 Max-Q Intel UHD Graphics 630

•Pamięć karty graficznej 8192 MB GDDR6 
(pamięć własna)

•Wbudowane głośniki stereo, mikrofon

•Łączność

–LAN 2.5 Gbps

–Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

–Moduł Bluetooth

•Złącza
–USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt.

–USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 1 szt.

–HDMI - 1 szt.

–Mini Display Port - 1 szt.

–RJ-45 (LAN) - 1 szt.

–Wyjście słuchawkowe/wejście 
mikrofonowe - 1 szt.

–DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

–Złącze Amplifiera - 1 szt.



Ultrabook

• waży nie więcej niż 2 kg
• ma maksymalnie 20 mm 

grubości (ultrabook 13 cali
i mniejszy) lub 23 mm (ultrabook 14 cali i większy)

• działa co najmniej 6 godzin na baterii
• wychodzi z trybu uśpienia w czasie mniej niż 3 

sekundy
• ma dysk SSD lub hybrydowy (SSD+HDD)
• dysk oferuje transfer danych o szybkości minimum 

80 MB/s
• ma przynajmniej 1 port USB 3.0 lub Thunderbolt
• ma nowoczesny, energooszczędny procesor Intel

https://www.komputronik.pl/informacje/ultra
book-co-to-jest-i-jakie-to-laptopy/



ultrabook
ThinkPad T14s

• System operacyjny Windows 10 
Pro 

• Procesor główny (nazwa) AMD 
Ryzen 7 PRO 4750G 

• Karta graficzna AMD Radeon
Vega 8 

• Wyświetlacz (przekątna) 14 
cale/cali

• Pamięć RAM 16 GB
• Dysk twardy SSD 512 GB 
• Waga 1270 g
• Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, 

kamerka internetowa, 2x USB 
3.0, Smart Card, 1x USB 3.1 typ 
C, USB typu C 



Laptop wzmocniony

• Laptopy o wzmocnionej budowie to urządzenia 
stworzone do pracy w trudnych warunkach, 
charakteryzujące się szczególnymi rozwiązaniami 
konstrukcyjnymi. 

• Standardem jest zwiększona odporność na pył, 
wilgoć i ekstremalne temperatury.

• Dzięki temu urządzenia mogą być stosowane podczas pracy w 
terenie, na budowach, przy dużych projektach inżynieryjnych, 
w działaniach służb mundurowych oraz wszędzie tam, gdzie 
warunki mogłyby uszkodzić konwencjonalny laptop.



Replikator portów i  stacja 

dokująca 

Stacje dokujące, np. Acera, Della, HP, Lenovo

Złącza dedykowane i PCI Express, USB (nieco za wolne)



Stacja dokująca pozwalająca rozszerzyć 
funkcjonalność notebooków firmy Lenovo.

Złącza:
- 5 x USB 3.0,
- USB typu C,
- HDMI,
- VGA,
- 2 x DisplayPort,
- RJ-45,
- wyjście słuchawkowe,
- wejście mikrofonowe,
- zasilania,
- slot na linkę 
zabezpieczającą.



Zasilanie urządzeń mobilnych



Jak oszczędzać akumulator

• Decyduje kilka pierwszych ładowań

• Raz na kilka tygodni rozładować całkowicie 
baterię i naładować do pełna

• Akumulator wytrzymuje 500 – 1000 cykli 
ładowania (ładując gdy załadowany do połowy 
„-1” z jego  „życia”) 



Bank energii (powerbank)

• Przenośny sprzęt umożliwiający 
ładowanie mobilnych urządzeń –
odtwarzacz mp3 i mp4, smartfon, 
iPod, nawigacja, PSP, telefony 
komórkowe, zestawy 
słuchawkowe



Samsung E110, tył obudowy – bateria słoneczna

Solio 
Charger



Ogniwa paliwowe

• 12V, 400 g., 18 W – zasilanie 18 h dla laptopa

• 6 V dla komórki – 72 godziny rozmów.

• Technologie: alkohol



Ogniwo wodorowe

Wymiary telefonu komórkowego z lat 80.,

2 W mocy (400 mA przy 5 V). 

Wymienne naboje wodorowe można napełniać w 
domu specjalną ładowarką, która wodę z kranu 
rozkłada na tlen i wodór. 

99 dolarów Horizon MiniPAK
(horizon.fuelcell.com),



Zasilanie bezprzewodowe

• Standard WREL Wireless Resonant Energy 
Link.

• Możliwość ładowania baterii na odległość 
(urządzenia mobilne) Baterie:  20 cm – 100 
cm.

• Wykorzystanie fal elektromagnetycznych sieci 
bezprzewodowych – 50 mikrowatów vs. 
Kalkulator z ogniwem – 5 mikrowatów. Np. 
zasilanie sensorów zewnętrznych temperatury.



Standard Qi – dla urządzeń 
mobilnych

• Ładowanie <1 godzina.

• Automatyczna kontrola 
naładowania/wstrzymania transferu energii

• Standard we współczesnych smarfonach



Zasilanie bezprzewodowe

• MIT – żarówka 60W w dowolnym miejscu 
pokoju.

• Transmisja mocy 50W na 3 metry – sprawność 
40%.

• Możliwość ładowania baterii na odległość 
(urządzenia mobilne).





http://www.witricity.com/

10 – 20 cm



Oszczędzanie energii w laptopach 1/2

• Stan uśpienia.

• Mniejsza jaskrawość na ekranie.

• Wyłączyć zbyteczne podzespoły (USB, IrDA, 
Bluetooth, Wi-Fi).

• Odłączyć nieużywane peryferia.

• Czas automatycznego wył. po 2 min.

• Rzadsze autozapisy.

• Zamknąć nieużywane programy.

• Kalibrowanie akumulatora zbyteczne



Oszczędzanie energii w laptopach 2/2

• Blokowanie pochłaniających energię reklam

• Wyłączyć automatyczne, ciągłe sprawdzanie maili

• Odtwarzanie muzyki z dysku nie streaming

• Wyłączyć Wi-Fi jeśli jest słabe

• Sprawdzać listę pobieranej energii przez aplikacje

• Wyłączyć śledzenie lokalizacji

• Wyłączyć zbyteczne komunikaty

• Nie zawsze Wi-Fi pobiera mniej energii od komórkowego 
połączenia

• Korzystać z komend głosowych

• Korzystać z firmowych zasilaczy – słabe komponenty, ryzyko 
spalenia



Ogniwa paliwowe
i inne źródła

• Ogniwa
– 12V, 400 g., 18 W – zasilanie 18 h dla laptopa

– 6 V dla komórki – 72 godziny rozmów.

– Technologie: alkohol.

• Elektrosmog z sieci WAN, telefonów DECT, 
GSM (kwestia 3-4 lat).

• Biomechanical Energy Harvester – BEH –
urządzenie do wytwarzania energii w 
obcasach



Cel: bezprzewodowe zasilanie
http://www.witricity.com/

• Komórki, kontrolery gier, laptopy, 
mobilne roboty (odkurzacz), samochody 
elektryczne.

• Płaskie TV i ekrany LCD.

• Przemysłowe i medyczne urządzenia.

• Od miliwatów do kilowatów. 



Ludzkie dynamo
piezoelektryczny kryształ (PDMS)

• Oddech – 1 W

• Uderzenie piętą 70 W

• Buty zasilające odtwarzacz lub 
ładowanie telefonu.

• Zasilanie implantów ludzkich.

March 2, 2010
Observatory
Converting Body Movements Into Electricity 
By HENRY FOUNTAIN



Niebezpieczeństwo laptopów

• Na ośmiu największych lotniskach regionu EMEA, każdego tygodnia gubionych jest 
aż trzy tysiące notebooków. 

• Heathrow co tydzień ginie 900 komputerów, 750 lotnisko Schiphol w Amsterdamie, 
lotnisko Charlesa de Gaulla w Paryżu - 730 laptopów, w Stanach Zjednoczonych na 
lotniskach co tydzień gubionych lub po prostu kradzionych jest ponad 12 tysięcy 
notebooków.

• Sześć na dziesięć zagubionych laptopów w ogóle nie wraca do swoich właścicieli.



Zabezpieczenia laptopów:

– Smycz.

–Wszystko chronione hasłami (menedżer 
haseł (KeePass).

– Alarm dystansu karty z laptopem lub 
odłączenia zasilania (A.L.A.R.M).

– Skradziony komputer wysyła maila z IP 
złodzieja (FrontDoorSoftware + uwagi dla 
złodzieja).

– Szyfrować lub trzymać dane poza laptopem.



Intel Core vPro

• Chroni zgubiony lub skradziony PC.

• Notebooki oparte na 2 gen. procesorów 
zawierają wiele warstw ochrony (jw.), aby 
chronić dane.



Bezpieczeństwo komórek

• Regularna synchronizacja

• Logowanie po każdym wyłączeniu 
wyświetlacza

• Zabezpieczenie karty pamięci

• Odszukanie – przez wbudowany moduł GPS 
(na hasło komórka wysyła swoją lokalizację)

• Ewidencja: skradzione.net.; wgsm.pl



Ułatwienia w korzystaniu z laptopów
Zewnętrzna klawiatura i mysz

Poprawa chłodzenia



Smartfony



Smartfony - kolejna fala komputerów

iPhone X Samsung Galaxy S8 Xiaomi Mi 6

Procesor 2,4 GHz; 6 rdzeni 2,3 GHz; 8 rdzeni 2,45 GHz; 8 rdzeni

RAM 3 GB 4 GB 6 GB

Ekran 5,8” OLED 5,8” Super AMOLED 5,15” IPS TFT

Aparat 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx

Pamięć 64 GB 64 GB 64 GB

Wodoszczelność Tak Tak Nie

Cena 1000 USD 730 USD 400 USD







https://www.statista.com/chart/7535/how-the-iphone-became-vital-to-apple/



https://infographic.statista.com/normal/chartoftheday_18948_average_dow
nload_speed_by_handset_maker_in_selected_countries_n.jpg



Technologie TFT i OLED

Retina

Pen Tile

TFT

Super - AMOLED



Rozdzielczość smartfonów



Aplikacje mobilne

 W zależności od celu oraz sposobu 
korzystania aplikacje można podzielić na:

• Samodzielne - działające bez potrzeby 
dostępu do Internetu,

• Klienckie - tworzone na potrzeby klienta, 
łączące się z odpowiednim serwerem przez 
internet np. aplikacje bankowe,

• Internetowe - w postaci stron mobilnych, 
aplikacje newsowe,

• Gry na telefony komórkowe.



Przyszłość komórek

• Mobilne telekonferencje

• Biometryczne czytniki

• Kontakt z otoczeniem (laptop, PC, chmura)

• „Zielone” zasilanie

• Koniec przewodów

• Mobilne projektory



SAR - współczynnik absorpcji swoistej

• Wskaźnik obrazujący moc promieniowania 
pochłanianą przez żywe tkanki. 

• Obecnie maksymalna dopuszczalna wartość 
tego wskaźnika wynosi 0,08 W na kilogram 
masy ciała lub 2 W na kilogram określonej 
części ciała, na przykład głowy. Z reguły dane 
podawane do drugiej wartości



Promieniowanie komórek

• SAR - specific absorption rate, wartość 

absorpcji promieniowania przez ciało ludzkie.
EU<2 W/kg, USA<1,6 W/kg

• Ostrzeżenia małym drukiem na opakowaniach 
komórek, że nie należy nosić blisko ciała lub 
trzymać blisko głowy.

– Np. iPhone 5/8 cala od głowy, BlackBerry – 1 cal

• Procent chorych na raka mózgu wzrósł w 
grupie 20-29 lat, w niektórych typach raka 10 
razy.

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/sar.html



Źródła - Promieniowanie komórek

• Disconnect, The Truth About Cell Phone Radiation, 

What the Industry Has Done to Hide It, andHow to 

Protect Your Family, Devra Davis – Author, eBook: 

Adobe reader | 271 pages | ISBN 9781101439487 | 23 

Sep 2010 | Dutton Adult | 18 - AND UP;

• http://cellphonehealthfacts.com/; Published by Oxford 

University Press on behalf of the International 

Epidemiological Association, The Author 2010; all rights 

reserved.;

• Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: 

results of the INTERPHONE international case-control 

study – IJE, May 2010 

•November 13, 2010, Should You Be Snuggling With 
Your Cellphone?, By RANDALL STROSS, NYT



Szkodliwość 
komórek

http://www.ewg.org/cellphoneradiation/Get-a-Safer-Phone



Szkodliwość 
smartfonów

http://www.ewg.org/cellphoneradiation/Get-a-Safer-Phone



Lipiec 2019



Tablety
• Przenośny komputer z ekranem dotykowym
• Podobne funkcje do smartfona
• Ekran > 7”



Tablet Lenovo Tab

Przekątna ekranu
10.3"IPS
Rozdzielczość
1920 x 1200
Procesor MediaTek Helio P22T
Taktowanie procesora [MHz] 2300
Liczba rdzeni procesora 8
Pamięć RAM 4 GB
Pamięć wbudowana 64 GB
System operacyjny Android 9.0
Aparat główny [Mpix] 8
Aparat przedni [Mpix] 5



Eden Weingart. https://www.nytimes.com/2018/06/26/smarter-living/how-to-clean-your-filthy-disgusting-
laptop.html?em_pos=large&emc=edit_ct_20180628&nl=technology&nlid=4706125edit_ct_20180628&ref=headline&te=1



Czystość komputerów

• Komputery są główną przechowalnią
brudu i bakterii w szpitalach, także w domu. 

• Na klawiaturze typowego komputera jest
więcej bakterii i zanieczyszczeń, niż na klamce 
w toalecie publicznej.



Bakterie znajdujące się na smartfonie
https://exploringtheinvisible.com/2014/0
2/21/the-smart-phone-as-vector-2014/

https://exploringtheinvisible.com/2014/02/21/the-smart-phone-as-vector-2014/


Gather Your Supplies

• four things to keep my laptop clean: 

– Rubbing alcohol, 

– microfiber cloths, 

– cotton swabs

– and canned air



July 17, 2005
A Pass on Privacy?
By CHRISTOPHER CALDWELL
The NYT

Identity Badge Worn Under Skin Approved for Use in Health 

Care

By BARNABY J. FEDER ;  nd TOM ZELLER Jr.;  

Published: October 14, 2004

Ludzkie implanty – ID dla opieki zdrowotnej



Reuters, FDA: Chip Implant Can Be Used to Get Health 

Records; Wed Oct 13, 2004 04:40 PM ET 



9 września 2006
Remote Control for Health Care

by BARNABY J. FEDER

• Wiele firm stawia na technologii 
zdalnego monitorowania medycznego, 
włączając w to twórców 
wszczepialnych urządzeń, takich jak 
Medtronic, firm, takich jak Philips, 
Honeywell i firm oferujących 
niezliczony sprzęt i oprogramowania, 
począwszy od start-upów do gigantów 
jak Intel. 



Mikrokomputery
• Połyka się je, aby monitorować szereg 

danych dotyczących zdrowia, które są 
następnie bezprzewodowo udostępniane 
lekarzom

• Automatyczne otwieranie drzwi lub 
wpisywanie haseł

• W środku tych tabletek są małe sensory i 
transmitery.

• To mikroskopijny robot, który będzie 
monitorował twoje systemy

• Wbudowana bezprzewodowo bateria 
przesyła bezprzewodowo temperaturę 
ciała, w czasie rzeczywistym, jak podróżuje 
przez ciało pacjenta

June 23, 2013, Disruptions: Medicine That Monitors You
By NICK BILTON, NYT







Robot da Vinci



Przedsięwzięcie BOINC 

• SETI@Home (ang. Search for Extra-Terrestrial Intelligence @Home) -

poszukiwanie cywilizacji pozaziemskich przez analizę emisji radiowej

kosmosu rejestrowanej radioteleskopem Arecibo.

• Einstein@Home – fale grawitacyjne.

• World Community Grid.

• I wiele innych…





One of the great science fiction fantasies of all time — that you might discover aliens texting you from outer 
space on your computer — is about to take a breather.
For the last 21 years ordinary people, armchair astronomers, citizen scientists, sitting at home or in their 
offices, were able to participate in the search for extraterrestrial intelligence — SETI — thanks to a screen 
saver called seti@home. Once installed, the program would periodically download data from the University 
of California, Berkeley, process it while the computer was idle, and then send it back.
On March 2, the ringleaders of the seti@home effort, a beleaguered and somewhat diminished band of 
Berkeley astronomers, announced on their website that they were taking a break. On March 31 the program 
will stop sending out data and go into “hibernation.” The team, they explained, needs time to digest its 
decades of findings.
The suspension of new data mining removes yet another pleasant diversion that some of us — there were 
about 100,000 seti@home members at last count — could pursue during our social distancing prompted by 
the coronavirus pandemic.
Launched in May 1999, the program was one of the first great innovations of a then young internet, one of 
the first and most popular efforts to crowdsource difficult computations. It allowed you to imagine that you 
might one day receive a spam call or email from a real-estate agency on some asteroid, or a little green 
salesman trying to sell you black hole insurance.

https://www.nytimes.com/2020/03/23/science/seti-at-home-aliens.html?campaign_id=34&emc=edit_sc_20200324&instance_id=17021&nl=science-
times&regi_id=4706125&segment_id=22713&te=1&user_id=23d2bc947cb727be868a6d2665f7e191

SETI

https://setiathome.berkeley.edu/


„Top seti”

• W to przedsięwzięcie zaangażowanych było około 
600 000 osób poświęcających moc obliczeniową 
1 300 000 komputerów w 245 krajach.

• Pierwsze (z 245) dziesięć państw najbardziej 
zaangażowanych w projekt SETI: USA, Niemcy, UK, 
Kanada, Japonia, Austria, Francja, Holandia, Włochy i 
Polska



GRID computing

• Rozproszone przetwarzanie na użytek firmy

• Korzystanie z mocy obliczeniowej 
połączonych komputerów

• Problem – zaufanie/zabezpieczenie 
przekazanych do przetwarzania zasobów

• Web serwisy – kolejna generacja Internetu



GRID

System zarządzający zasobami będącymi pod 
kontrolą różnych komputerów, połączonych 
siecią komputerową, który do swojej pracy 
wykorzystuje otwarte protokoły i interfejsy 
ogólnego przeznaczenia.



Inne „gridy”

• Grid.org – szukają lekarstwa na raka

• Smallpox Research – lekarstwo na wirus 
Variola

• PatriotGrid – lekarstwa

• Folding@Home, Uniwersytet w Stanford -
badania fałdowania białek chorób związanych 
z tym chorób (np. choroba Alzheimera, 
Parkinsona czy BSE).



Globalna chmura
cloud computing

Maszyny komunikują się między 
sobą intensywniej niż z ludźmi



Cloud computing*

• Bazująca na Internecie kompleksowa, uniwersalna 
technologia obejmująca zasoby sprzętowe, 
programowe, bezpieczeństwo i monitorowanie oraz 
inne funkcje zapewniające aplikacjom, zasobom 
informacyjnym i przetwarzaniu informacji 
niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo w 
Internecie.  

* Więcej o cloud computingu części 3 PI. 





Wirtualizacja

• Firmy od lat zmierzają do wirtualizacji 
składowania zasobów informacyjnych, obecnie 
poszukują sposobu na wirtualizację pozostałych 
zasobów IT

• Wirtualizacja zmierza do opracowania wspólnego 
interfejsu wszystkich komputerowych resursów, 
tak by były widziane jako jeden system

• Rozwiązuje to dwa główne problemy: skrócenie 
czasu konfiguracji i zmniejszenie kosztów



Wirtualizacja

• Np. „wirtualna maszyna” to logicznie 
oddzielona część (partycja), która pracuje 
pod Windowsami, druga partycja pod 
Unixem. Ograniczeniem  jest pamięć i moc 
fizycznej maszyny

• Pozwala to na redukcję liczby maszyn i 
kosztów ich utrzymania, a także 
pełniejszego wykorzystania resursów 
fizycznej maszyny

• Wirtualizacja umożliwia oddzielenie 
zasobów programowych od sprzętowych 



„On-demand computing”

• Możliwość pobierania komputerowych resursów –
zgodnie z aktualnymi potrzebami.

• Płatność zależna od zużycia tych „resursów” –
jeden COMPUTON.

• Ograniczenie skoncentrowanych inwestycji.

• Skalowalność i elastyczność  IT.

• Zamazana granica pomiędzy GRID i On-demand.



Komputery o dużych 
mocach



Stacjonarne stacje robocze 

• wydajne komputery, które zostały 
zaprojektowane pod kątem określonych 
zastosowań, np. CD, DTP

• Np. Lenovo Think Station P900 Dwuprocesorowa
konfiguracja
– Procesor:Intel Xeon 2 X E5-2620 v3

– Pamięć: 8 GB IECCI

– Karta graficzna: Intel

– HDD: 2 TB

– Cena ok. 10 000 zł



Mobilne stacje robocze 

• Wydajne laptopy skonstruowane dla osób 
zajmujących się zawodowo obróbką grafiki, 
projektowaniem czy montażem filmów.

• Wyposażone w szybkie procesory, 
profesjonalne karty graficzne i mocne obudowy 
umożliwiają pracę w firmie i poza nią

• Cena ok. 10 000 zł



Klastry

Klaster to grupa komputerów połączona prywatną siecią, z 
zewnątrz widziana jako jedno urządzenie. Zwykle do Klastra 
podłączona jest także jedna lub więcej macierzy dyskowych.

Komputery tworzące klaster są nazywane węzłami (ang. node). 
Na każdym węźle powinny istnieć mechanizmy pozwalające 

na stwierdzenie awarii innego węzła i przejęcie jego 
procesów, przyłączanie i odłączanie od klastra oraz migrację 

procesów.

60% superkomputerów – komputery klastrowe.



Pckurier 9/2000



Serwer
• To komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą 

bezpośrednio komputerów (np. w klastry) z 
zainstalowanym odpowiednim 
oprogramowaniem umożliwiającym 
współdzielenie swoich zasobów – głównie 
mocy obliczeniowej, zasobów dyskowych i 
urządzeń peryferyjnych, także łączności 
cyfrowej, w tym Internetu.

• Czas ciągłego bezawaryjnego działania > 5 lat 



Podstawowe parametry serwera 
wirtualnego 

• Przestrzeń dyskowa.

• Liczba skrzynek poczty elektronicznej.

• Limit transferu danych.

• Liczba i rozmiar baz danych. 



Troska o serwer – ograniczanie 
kłopotów i optymalizacja

• Monitoring: 

– funkcjonowania/pracy serwera,

– ruchu z/do,

– wykorzystania (logi, statystyki i analizy). 

• Funkcjonalności:

– fizycznej: sprzętu, temp., zasilanie, krytyczne 
komponenty (dyski),

– Funkcji serwera (np. wykorzystanie CPU, miejsce na 
HDD), 

– Usługi, np. DNS, POP3 i TCP. 

– Sieć.



Funkcje centralnych systemów 
komputerowych korporacji

• serwer aplikacji (komputery z oprogramowaniem 
wspomagającym statutową działalność firmy),

• serwer bazodanowy (komputery obsługujące bazy danych 
wykorzystywane w firmie),

• serwer WWW, serwer poczty

• system archiwizacji i backup’u,

• systemy komunikacyjne (sprzęt, w postaci specjalizowanych 
komputerów ze stosownym oprogramowaniem służący do 
niezawodnej i bezpiecznej cyfrowej komunikacji w ramach 
firmy/korporacji i z komputerami/systemami zewnętrznymi).



Podwodne serwerownie

• Podwodne serwerownie Microsoftu mają 
kształt cylindra. Będą się komunikować się z 
lądem za pośrednictwem wzmocnionych 
włókien optycznych, natomiast zasilanie 
pozyskiwane będzie z energii niesionej przez 
fale morskie. Ich żywotność sięgać ma 20 lat, 
w tym czasie co pięć lat będą wyciągane na 
powierzchnię i poddane upgrade’owi. 



Podwodne serwerownie

PC WORLD | MAJ | 2016 



PODWODNE
CENTRUM DANYCH

• Inwestycja jest realizowana w ramach projektu Natick.
• Moduł serwerowni ma 12,2 m długości i ok. 2,8 m 

średnicy– gabarytami odpowiada mniej więcej typowemu 
kontenerowi 40 ISO. 

• Moduł zainstalowany jest w przytwierdzonej do skalnej 
półki w dnie stacji dokującej, której gabaryty to 14,3 m 
długości i ok. 12,7 m szerokości. 

• Zapotrzebowanie energetyczne jednostki (ok. 240 KW) w 
całości zaspokajane jest z odnawialnych źródeł energii: 
wiatrowej, słonecznej, a także energii pływów morskich. 

• W jednostce zamontowano 12 szaf rack mieszczących 864 
standardowe serwery Microsoftu klasy data center z 
akceleracją FPGA i blisko 28 petabajtów przestrzeni

PC WORLD | WRZESIEŃ | 2018





TDP (ang. Thermal Design Power) to ilość 
wydzielanego ciepła, którą trzeba odebrać z 
procesora (jednostki centralnej) komputera. 
Termin stosowany jest także do innych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
wytwarzających w trakcie pracy ciepło, np. 
zasilaczy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Thermal_Design_Power

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Procesor


Hosting

• Usługa polegająca na wynajęciu przez firmę 
zewnętrzną miejsca na własnych serwerach. 

• Hosting internetowy zapewnia miejsce na 
stronę WWW, rejestrację własnej domeny, 
serwer FTP, skrzynki poczty elektronicznej oraz 
inne usługi. 



Komercyjny hosting

• Zarządzanie usługami odbywa się z 
poziomu panelu administracyjnego i nie 
wymaga żadnej wiedzy technicznej

• Obsługę techniczną serwera zapewnia 
dostawca hostingu



Hosting - parametry

CHARAKTERYSTYKA SERWERA

• Pojemność konta (GB)
Dowolny podział przestrzeni 
konta.

• Transfer danych (TB rocznie)
Domeny .pl w cenie pakietu
Liczba skrzynek pocztowych
Rozmiar pojedynczej skrzynki 
(GB).

• Skrzynki IMAP_

• Liczba baz danych MySQL
Rozmiar pojedynczej bazy (GB).

• Zdalny dostęp przez SSH.

STRONY WWW I POCZTA

• Liczba serwisów 
WWW.

• Możliwość instalacji 
certyfikatu SSL.

• Kreator WWW.

• Autoinstalator
aplikacji.

• Aliasy i przekierowanie 
poczty.

• Autoresponder.

• Antyoszust SMTP.

• Funkcja catch-all.





data center 

• A is generally defined as a building or 
group of buildings used to house 
computer systems, particularly 
components for telecommunications 
and storage. The Cloudscene platform 
lists just over 7,500 data centers as 
being operation worldwide as of 
February 2021 but were are they 
located?







• Supercomputers have become a symbol for 
both technical and economic competitiveness. 
The room-size systems are used for complex 
military and scientific tasks, including breaking 
codes, modeling climate change and 
simulating new designs for cars, weapons, 
aircraft and drugs. Riken has said Fugaku is 
already being used to help study, diagnose 
and treat Covid-19.

https://www.nytimes.com/2018/06/08/technology/supercomputer-china-us.html


JUNE 2020

• The new top system, Fugaku, turned in a High Performance Linpack (HPL) 
result of 415.5 petaflops, besting the now second-place Summit system by 
a factor of 2.8x.  Fugaku, is powered by Fujitsu’s 48-core A64FX SoC, 
becoming the first number one system on the list to be powered by ARM 
processors. In single or further reduced precision, which are often used in 
machine learning and AI applications, Fugaku’s peak performance is over 
1,000 petaflops (1 exaflops). The new system is installed at RIKEN Center 
for Computational Science (R-CCS) in Kobe, Japan.

• Number two on the list is Summit, an IBM-built supercomputer that 
delivers 148.8 petaflops on HPL. The system has 4,356 nodes, each 
equipped with two 22-core Power9 CPUs, and six NVIDIA Tesla V100 GPUs. 
The nodes are connected with a Mellanox dual-rail EDR InfiniBand
network. Summit is running at Oak Ridge National Laboratory (ORNL) in 
Tennessee and remains the fastest supercomputer in the US

https://www.top500.org/lists/top500/2020/06
/



TOP500 LIST - JUNE 2020 



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

Najszybszy superkomputer w 2002 roku



Najlepszy, sierpień 2005

• BlueGene/L IBM, 183,5 TFLOPS

• Pod kontrolą Linuksa

• 65536 procesorów PowerPc440, 700 MHz.

www.top500.org



Sunway (ShenWei) Taihu Light

• Dziś najszybszym superkomputerem świata 
jest Sunway (ShenWei) Taihu Light - kolejny 
chiński superkomputer, który jest ok. 
trzykrotnie szybszy od dotychczasowego 
lidera, nie zawiera w sobie amerykańskiej 
technologii. 

• Przy trzykrotnie wyższej mocy obliczeniowej 
pobiera mniej prądu niż poprzednik. 

http://www.popsci.com/there-is-new-worlds-
fastest-supercomputerand-it-is-all-chinese



Sunway (ShenWei) Taihu Light

• Uzyskał wynik aż 93 PFLOPS, ale przewiduje się, 
że teoretyczna maksymalna moc obliczeniowa 
Taihu Light zauważalnie przekracza 100 PFLOPS i 
może sięgać nawet 125 PFLOPS. 

• 40 960 procesorów ShenWei 26010. Łączna liczba 
rdzeni obliczeniowych przekracza 10 mln i wynosi 
dokładnie 10 649 600. 

• Częstotliwość taktowania procesorów wynosi 
1,45 GHz (dla porównania: układy poprzedniego 
lidera taktowane były zegarem 2,2 GHz). 

• pamięć operacyjna 1,31 PB.

http://www.popsci.com/there-is-new-worlds-
fastest-supercomputerand-it-is-all-chinese



https://america.cgtn.com/2016/11/15/chinas-sunway-taihulight-
named-worlds-fastest-supercomputer



https://insidehpc.com/2016/06/dont-panic-heres-what-we-know-
about-the-worlds-fastest-supercomputer/



Superkomputery w Polsce
Prometheus w liczbach

• 2232 serwery
• 53 568 rdzeni obliczeniowych
• 279 000 000 000 000 B sumarycznej pamięci operacyjnej DDR4 (279 

TeraBajtów)
• 1 670 000 000 000 000 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę (1,670 

Petaflopsów) – wydajność obliczeniowa praktyczna.
• 2 348 600 000 000 000 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę (2,349 

Petaflopsów) – wydajność obliczeniowa teoretyczna.
• 100 000 000 000 000 b/s sumarycznej przepustowości sieci
• 10 000 000 000 000 000 B przestrzeni dyskowej (10 PetaBajtów)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prometheus_(superkomputer)



http://www.agh.edu.pl



Komputery kwantowe

• Qubity zastępują bity

• Para qubitów w jednej chwili  może być w 
czterech stanach, 3 – Qubity w 8 itp.

• 13 luty 2007 - firma D-Wave Systems, 
uruchomiła pierwszy użytkowy komputer 
kwantowy. 



Co spowodowało, że zaprzestano prób z bronią 
nuklearną? 

• Jedną z głównych przyczyn zaprzestania 
rzeczywistych prób jądrowych są... 
superkomputery. 

• Przeprowadzanie eksplozji przestało się 
opłacać.

• Dzięki symulacji nie ma potrzeby 
eksperymentów. 1 g plutonu kosztuje ok. 5000 
USD



Trzy Prawa Robotyki Asimov’a

• 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 sprzeczności z Pierwszym lub Drugim 
Prawem. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzy_prawa_robotyki



Ekologia



Odpady elektroniczne

• Według Organizacji Narodów Zjednoczonych 
każdego roku na całym świecie produkuje się 
50 milionów ton odpadów elektronicznych, 
ponieważ konsumenci przyzwyczają się do 
wyrzucania zeszłorocznego modelu i 
nabywania kolejnej nowej rzeczy.

https://www.nytimes.com/2019/12/08/world/asia/e-waste-thailand-southeast-
asia.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_191208?campaign_id=2&instance_id=14317&se
gment_id=19407&user_id=23d2bc947cb727be868a6d2665f7e191&regi_id=47061251208



Zaprogramowane zużycie sprzętu

• Usterka pojawia się krótko po okresie gwarancyjnym.

• Nasuwa się podejrzenie, że producent celowo umieścił w sprzęcie 
słabe punkty, które odpowiadają za skróconą żywotność i 
doprowadzają do sytuacji, że szybko decydujemy się na zakup nowego
urządzenia. 

• Niewymiarowe i nieodporne na ciepło kondensatory zamontowane w 
szczególnie gorących miejscach, wmontowane na stałe akumulatory,  
sklejane obudowy, to jasne dowody na to, że urządzenia są
celowo projektowane jako krótkotrwałe

• Canon: po wykonaniu określonej liczby wydruków wyświetla ona 
komunikat błędu mówiący o uszkodzeniu głowicy drukującej. Po 
zresetowaniu wewnętrznego licznika za pomocą ukrytego menu 
serwisowego urządzenie zwykle dalej może bez problemów drukować.



Szkodliwe związki w IT

• Ołów, arszenik, beryl, kadm, rtęć, europ, promet, tul, 
itr (zaliczane do tzw. metali ziem rzadkich).

• Bromowe opóźniacze zapłonu (BRF):

• Negatywny wpływ na rozwój płodu

• Zakłócanie funkcjonowania układu hormonalnego

• Zwiększanie ryzyka zachorowania na nowotwory

• Polichlorek winylu (PVC) – płodność, hormony i 
nowotwory.



E-śmieci

• Za kalkulator w śmieciach kara do kilku tysięcy zł.

• Grupy recyklingu: wielkogabarytowe (lodówka, 
pralka itp.), małogabarytowe (żelazko, suszarki 
do włosów, sprzęt informatyczny (komputery, 
myszy, telefony), sprzęt konsumencki (RTV, 
instrumenty muzyczne).

• Demontaż, utylizacja sprzętu tylko przez firmy. 
Kara do 100 000 zł. Osoba fizyczna – do 5 000 zł.

WWW.PCWORLD.PL SIERPIEŃ 2013
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