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1. Wprowadzenie 
Ten skrypt, przeznaczony dla studentów kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administra-

cji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowi materiał uzupełniający do zajęć z informatyki. Skrypt 

nie zastąpi jednak udziału w wykładach. Niektóre zawarte w nim informacje bardzo szybko się 

dezaktualizują. Dotyczy to szczególnie informacji mówiących o parametrach sprzętu komputero-

wego. Skrypt zawiera pewne wiadomości o charakterze poradnikowym, które w intencji autora 

mają pomóc Czytelnikom w samodzielnej pracy. 

Autor jest przekonany, że nie wolno szkolić użytkownika komputera tak, jak tresuje się małpę: 

Naciśnij zielony guzik, to wyskoczy banan; naciśnij czerwony guzik, to wyskoczy miseczka z wodą. 

Użytkownik komputera powinien mieć wyobrażenie sposobie działania komputera po to, aby efek-

tywnie i bez obaw wykorzystywać to narzędzie.  

Dla ułatwienia posługiwania się skryptem stosowane są następujące konwencje: 

Definicje i terminologia będą pisane czcionką Arial 10 pkt. 

Informacje o szczegółach dotyczących sprzętu i lokalizacji poszczególnych 

urządzeń komputera będą pisane czcionką Courier New 10 pkt. 

Informacje uzupełniające, przeznaczone dla bardziej zaawansowanych czytelników, 

(które mniej zaawansowani czytelnicy mogą pominąć) napisano czcionką Bookman 

Old Style 10 pkt. i oznaczono ramką.  

Teksty pojawiające się na ekranie i polecenia do wpisania na klawiatu-

rze będą oznaczane wytłuszczoną czcionką Courier New 10 pkt. 

Do oznaczania używanych klawiszy używane będą nawiasy „ostre” <>. Tak 

więc oznaczenie <Enter> oznacza wciśnięcie klawisza Enter, oznaczenie 

<Alt + a> oznacza wciśniecie klawisza Alt i przy wciśniętym klawiszu 

Alt wciśnięcie klawisza a, natomiast oznaczenie <F3><c> oznacza kolejne 

(nie naraz) użycie klawiszy F3 i c. 

Treść skryptu uwzględnia następujące grupy zagadnień: sprzęt, oprogramowanie, dane (in-

formacja) oraz metody i technologie informatyczne (w tym sieci komputerowe). Intencją 

autora jest wprowadzenie w świat współczesnej informatyki oraz wyjaśnienie czytelnikom 

działania sprzętu  komputerowego i programów.  

W wielu dziedzinach nauki specjalne komisje nazewnicze dbają o ujednolicenie terminolo-

gii specjalistycznej, obowiązującej w danej dziedzinie. Zapewne z powodu bardzo szyb-

kiego rozwoju informatyki, w tej dziedzinie panuje w nazewnictwie spory chaos. Często 

dane pojęcie ma kilka nazw, a jakaś nazwa oznacza różne pojęcia. W skrypcie będą sygna-

lizowane takie wieloznaczności.  

Najtrudniejsze są początki. Trudno w prosty i zachęcający sposób wprowadzić do użytkowa-

nia bardzo skomplikowanych urządzeń elektronicznych, jakimi są komputery. Nie od razu bę-

dzie mowa o obsłudze komputera, wcześniej trzeba się zapoznać z terminologią i ogólną kon-

cepcją działania systemu komputerowego. Trzeba to zrobić, aby informatyka nie kojarzyła się 

nam tylko z komputerami. Jej znaczenie (a także możliwości) jest znacznie szersze, a sprzęt 

komputerowy jest tylko narzędziem do osiągnięcia podstawowego celu informatyki — prze-

twarzania informacji. A więc pierwsza (ale nie ostatnia) porcja terminologii. 
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1.1 Definicja informatyki 

Informacja jest zbiorem danych, zebranych w celu ich przetwarzania i otrzymania nowych 
informacji - wyników. W Słowniku Języka Polskiego PWN (wydanie czterotomowe z 1978) 
jedno ze znaczeń terminu informacja brzmi: „każdy czynnik, dzięki któremu ludzie  lub urzą-
dzenia automatyczne mogą sprawnie, celowo działać.”  

Przetwarzanie realizowane jest przy pomocy sprzętu (hardware) oraz oprogramowania 
(software).  

Sprzęt to głównie komputer — cyfrowe, elektroniczne urządzenie do przetwarzania infor-
macji, pracujące według programu. Dawniej używano tu pojęcia maszyna cyfrowa, aby 
podkreślić cyfrowe, a nie analogowe przetwarzanie informacji.  

Przez oprogramowanie rozumiemy zestaw programów umożliwiających wykonanie przez 
komputer określonych zadań. Program to po prostu ciąg instrukcji dla komputera, powodu-
jący, że komputer wykona postawione mu zadanie zgodnie z określonym algorytmem. 

Podstawą opracowania programu jest określenie algorytmu, czyli “przepisu” rozwiązywania 
postawionego zadania.  

INFORMATYKA jest dziedziną wiedzy i działalności człowieka, która zajmuje się gromadze-
niem i przetwarzaniem informacji za pomocą sprzętu komputerowego i odpowiedniego opro-
gramowania.  

Pojawia się tu wątpliwość — jak ma się cyfrowe przetwarzanie informacji do wykonywania 

różnych zadań wcale nie kojarzących się z zapisem cyfrowym, np. przetwarzanie tekstu, 

dźwięków czy tworzenie grafiki. Wszystkie wprowadzane informacje otrzymują w systemie 

komputerowym reprezentację cyfrową. Np. wszystkim znakom przypisano liczby — numery 

kodu ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Naciskając klawisze 

przy pisaniu tekstu wprowadzamy więc numery kodu ASCII i te liczby są przetwarzane i za-

pisywane. Jednak przy oglądaniu lub drukowaniu tekstu odzyskuje on swoją czytelną dla czło-

wieka postać znaków (liter i liczb). Tak więc rozwiązując zadania przy pomocy informatyki, 

użytkownik — często nie zdając sobie z tego sprawy — wykonuje wszystkie operacje na cy-

frowym modelu rzeczywistości. Odbywa się to w następujących etapach: 

 wprowadzanie informacji i zamiana jej na zapis cyfrowy (dwójkowy), 

 przetwarzanie informacji zapisanej w postaci cyfrowej, 

 zamiana wyniku przetwarzania, tym razem z postaci cyfrowej na postać pierwotną. 

1.2 Zastosowania informatyki 

W życiu codziennym i w pracy zawodowej spotykamy się z różnorodnymi zastosowaniami 

informatyki. A oto niektóre z nich: 

 edycja tekstów — ułatwiają ją programy zwane edytorami. Przy ich pomocy można mię-

dzy innymi tworzyć teksty, modyfikować, łączyć i poprawiać już istniejące, nadawać 

kształt tekstowi oraz wstawiać grafikę do tekstu. 

 przetwarzanie grafiki — umożliwiają to programy graficzne. Przy ich pomocy można two-

rzyć grafikę i modyfikować już istniejącą. Materiałem źródłowym mogą być także zdjęcia. 

 zawansowane prace wydawnicze — zwane często DTP (DeskTop Publishing) to skom-

puteryzowany skład drukarski umożliwiający tworzenie publikacji z wykorzystaniem 

efektów dawniej dostępnych tylko w drukarni. Można łączyć grafikę z tekstami. Obecnie 

ta technika stosowana jest powszechnie przy tworzeniu książek i czasopism jako szybsza 
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i dająca  znacznie większe możliwości. Należy zaznaczyć, że zasady dobrej edycji wy-

pracowane przez pokolenia drukarzy używających tradycyjnego składu pozostają nadal 

aktualne i mają zastosowanie do składu przy pomocy DTP. 

 obliczenia — zarówno naukowe, inżynierskie, jak i dla ogółu użytkowników (np. arku-

sze kalkulacyjne). 

 projektowanie wspomagane komputerem CAD (Computer Aided Design) — usprawnia 

i znacznie przyspiesza projektowanie obiektów architektonicznych, urządzeń mecha-

nicznych i ich części, układów elektronicznych. 

 zarządzanie wspomagane komputerem CAM (Computer Assisted Manufacturing) — obej-

muje wykorzystanie systemów komputerowych do planowanie, przygotowania technologii 

i nadzoru nad produkcją. Zarządzanie produkcją jest bardzo blisko związane z projektowa-

niem, często spotykamy się z ich połączeniem jako systemy CAD/CAM. 

 GIS (geographical information system) — systemy informacji geograficznej ułatwiają 

prowadzenie prac związanych z gospodarką przestrzenną. 

 sterowanie procesami, np. pracą silnika i hamulców w samochodzie, lotami rakiet. 

 gromadzenie i obróbka informacji — przy pomocy baz danych można gromadzić i se-

lekcjonować informację, podobnie jak w tradycyjnych kartotekach, lecz znacznie spraw-

niej. Zebrane informacje można łatwo poddawać obróbce statystycznej. Możliwe jest ko-

rzystanie z gotowych baz (z informacjami zgromadzonymi przez innych) lub tworzenie 

własnych. 

 zastosowania komunikacyjne i telematyka — dotyczą łączenia komputerów w sieci 

w celu wspólnego korzystania z zasobów informacji i przekazywania jej podobnie do tra-

dycyjnej poczty. Zasięg sieci komputerowych może być różny — od jednego pokoju do 

całego świata. Przykładem sieci o zasięgu światowym jest INTERNET. Dzięki sieciom 

możliwe jest uruchamianie zadań i dostęp do informacji znajdującej się na odległych 

komputerach. Coraz częściej klienci banków uzyskują dostęp do informacji o operacjach 

na swoim koncie oraz możliwość dokonywania przelewów z konta przy pomocy kompu-

tera wyposażonego w modem i oprogramowanie do homebankingu.  

 symulacja zjawisk — polega na tworzeniu matematycznych modeli rzeczywistości, na któ-

rych można przeprowadzać testy i badania. Symulacje stosuje się, gdy bezpośrednie do-

świadczenie (atmosferyczne, chemiczne, ekonomiczne, fizyczne, militarne, socjologiczne, 

techniczne) jest zbyt kosztowne, niebezpieczne lub niemożliwe do zrealizowania.  

 systemy ekspertowe — wspomagają podejmowanie decyzji. Łączą one wiedzę eksper-

tów w danej dziedzinie z zebranymi danymi i zawierają mechanizm rozumowania wska-

zujący właściwy sposób postępowania. Systemy ekspertowe wspomagają miedzy innymi 

decyzje medyczne, prawnicze ekonomiczne (giełdowe) i technologiczne. 

 programy edukacyjne — podnoszą jakość i efektywność nauczania, ułatwiają samo-

dzielne zdobywanie wiedzy. 

 rozrywka — gry komputerowe. 

Ta lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Często występują połączenia różnych grup 

zastosowań, np. edukacja i rozrywka. 
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2. Cyfrowy zapis informacji 

2.1 Liczby dwójkowe 

Obecnie w technice komputerowej używany jest zapis binarny czyli dwójkowy. Liczba w za-

pisie dwójkowym składa się z bitów (Binary digT). 1bit (oznaczany 1b) może przyjmować 

tylko wartości 0 i 1. Zespół dwóch bitów może przechowywać dowolną z czterech wartości 

00 (w zapisie dziesiętnym 0), 01 (w zapisie dziesiętnym 1), 10 (w zapisie dziesiętnym 2), 111 

(w zapisie dziesiętnym 3). Oznacza to, że dwóch bitach można zapisać 22=4 liczby. Na trzech 

bitach można zapisać 23=8 liczb. Na 8 bitach można zapisać 28=256 liczb. (patrz tabela 2.1). 

Zespół 8 bitów to 1 bajt oznaczany 1 B. Tabela 2.2 przedstawia kolejne liczby w zapisie dwój-

kowym i dziesiętnym. 

ilość bitów liczby  

dwójkowej 

2 3 4 5 6 7 8 16 24 32 40 

ilość bajtów liczby 

dwójkowej 

        1 2 3 4 5 

ilość liczb możliwych do 

zapisania 

4 8 16 32 64 128 256 65 536 16 777 216 4 294 967 296 1 099 511 627 776 

Tabela 2.1 Ilość bitów i bajtów potrzebnych do zapisania liczby 

zapis dwójkowy zapis dziesiętny 

0000 0000 0 

0000 0001 1 

0000 0010 2 

0000 0011 3 

0000 0100 4 

0000 0101 5 

0000 0110 6 

0000 0111 7 

0000 1000 8 

. .  

. . 

1111 1110 254 

1111 1111 255 

Tabela 2.2 Liczby w zapisie dwójkowym i dziesiętnym 

1 bajt (oznaczany 1B) jest małą jednostką. W praktyce używa się zazwyczaj większych jed-

nostek: 

1024 bajty = 1kB (kilobajt) 

1024 KB = 1MB (megabajt) =  1 048 576 B 

1024 MB = 1 GB (gigabajt) =  1 073 741 824 B 
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W stosowanym obecnie 8-bitowym rozszerzonym kodzie ASCII do zapisania 1 znaku po-

trzebny jest 1B. Do zapisania 1 strony tekstu (30 linii × 60 znaków = 1800 znaków) trzeba 

1800 B czyli mniej niż 2 KB. Dyskietka 3,5” ma pojemność 1,44 MB (pomieści 720 stron 

tekstu) a twardy dysk współczesnego komputera jeden lub więcej GB.  

2.2 Reprezentacja liczb dwójkowych w pamięci komputera 

Informacje w postaci liczb dwójkowych mogą być zapamiętywane w pamięci komputera 

w różny sposób. W zależności od sposobu zapamiętywania pojedynczego bitu stosowane dziś 

pamięci można podzielić na elektroniczne, magnetyczne i optyczne. Dawniej do zapisywania 

danych używano taśmy perforowanej lub kart perforowanych — ale to już prehistoria. 

W pamięciach elektronicznych do zapamiętania bitu służy element tranzystorowo-pojemno-

ściowy. Przechowywanej wartości bitu „0” odpowiada brak napięcia, a wartości „1” — wy-

stępowanie napięcia. Wyłączenie zasilania komputera powoduje wyzerowanie wszystkich 

elementów, czyli zniszczenie zawartości takiej pamięci.  

W pamięciach magnetycznych do zapamiętania bitu używany jest maleńki obszar po-

wierzchni pokryty materiałem magnetycznym, który można namagnesować na dwa spo-

soby. Do odczytywania i zapisywania informacji służy głowica przesuwana nad powierzch-

nią magnetyczną a kierunkowi namagnesowania tego elementu przyporządkowana jest war-

tość 0 lub 1. Stan namagnesowania jest niezależny od zasilania komputera, a więc informa-

cja ta może być przechowywana także i w czasie, gdy komputer jest wyłączony. Jeśli mate-

riał magnetyczny naniesiony jest na podłoże w postaci krążka metalowego lub z tworzywa 

sztucznego, mówimy o pamięci dyskowej (dysku magnetycznym). Gdy nośnikiem jest ta-

śma z tworzywa sztucznego, mówimy o pamięci taśmowej.  

W pamięci optycznej zasadę działania i rozwiązanie techniczne zapożyczono z dysków 

muzycznych. Tutaj bit to maleńki obszar powierzchni, który może być jasny (odbija 

światło) lub ciemny (nie odbija światła). Informacja odczytywana jest strumieniem świa-

tła pochodzącym z głowicy laserowej. To samo urządzenie może służyć na przemian 

zarówno jako pamięć optyczna w systemie komputerowym, jak i do odtwarzania dysków 

muzycznych.  

Omówione rodzaje pamięci różnią się czasem dostępu do informacji. Na ten czas składa się 

odszukanie i odczytanie lub zapisanie bitu. Zdecydowanie najszybszą jest pamięć elektro-

niczna, dla której czas dostępu mierzony jest w nanosekundach (milionowa część sekundy). 

Czas dostępu do dyskowej pamięci magnetycznej lub optycznej wyrażany jest w milisekun-

dach (tysięczna część sekundy), co stanowi wynik około tysiąc razy gorszy od pamięci elek-

tronicznej. Jeszcze wolniejsza jest magnetyczna pamięć taśmowa. Tu czas dostępu mierzy się 

w sekundach, bo trzeba przewinąć taśmę, aby znaleźć na niej odpowiednią informację. 

Ze względu na funkcję można pamięci podzielić na pamięci ROM (read only — tylko do 

odczytu) oraz RAM (random access memory — pamięć o dostępie swobodnym). Pamięć 

ROM można porównać do książki, z której można tylko odczytywać informacje, a pamięć 

RAM — do tablicy, z której można odczytywać informację, kasować (wymazywać istnie-

jącą) i zapisywać nową. 

Te różne typy pamięci pełnią rozmaite funkcje w komputerze. O organizacji pamięci i da-

nych w nich przechowywanych traktują rozdziały 2.6, 3.3.1.2 i 3.3.3. 
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2.3 Kody ASCII – komputerowa reprezentacja znaków 

Jak już wspomniano, przy zapisie znaków w technice komputerowej stosuje się standard 

zwany 8-bitowym rozszerzonym kodem ASCII.  Początkowo objęto standardem ASCII 

(American Standard Code for  Information Interchange) 128 znaków oznaczonych kodami 

0 - 127. Do zapisania liczb 127 wystarczy 7 bitów (w zapisie binarnym jest to liczba 

1111111). Kodom 0 - 31 odpowiadają znaki sterujące, interpretowane jako rozkazy w sys-

temie komputerowym, służą one przeważnie do sterowania pracą drukarki i monitora, np. 

znak o kodzie 8 powoduje skasowanie znaku na lewo od kursora, znak o kodzie 10 oznacza 

rozkaz wysunięcia o 1 linię papieru w drukarce, znak o kodzie 13 wysłany do drukarki po-

woduje powrót głowicy drukującej na początek linii, a znak o kodzie 14 powoduje przesu-

nięcie kursora o linię w dół (odpowiada klawiszowi ). Kodom 32 - 127 odpowiadają znaki 

alfanumeryczne takie jak: odstęp (spacja) ! ” # $ % & ` ( ) * +, -. /  liczby 0 -9 małe a - 

z  i duże A - Z litery alfabetu łacińskiego. Nie ma tu liter alfabetów narodowych w tym pol-

skich znaków diakrytycznych.  

Później rozszerzono ten zestaw o następne 127 znaków o kodach 128 - 255 tworząc kod 8-

bitowy. Znalazły się tam znaki występujące w językach zachodnio-europejskich takie jak: Ç 

Ü è é ę ë ì Ã Å,  dodatkowe znaki ¼ ½ ¾ µ ™ © ® oraz znaki pozwalające tworzyć prostą 

grafikę (znaki semigraficzne) np.: ░ ▒ ▓ │ ┤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╣ ║ ╗ ╝ ╜ ╛ ┐ └ ┴ ┬ ├ 

─ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ ╬ ╧ ╨. Zestaw ten nazwano rozszerzonym zestawem ASCII. 

Jednak wraz z upowszechnianiem się komputerów w różnych krajach świata pojawiła się 

potrzeba ustanowienia standardu zawierającego znaki różnych języków narodowych. Pro-

blem ten rozwiązano zastępując drugą połówkę rozszerzonego zestawu ASCII (znaki o ko-

dach 128 – 225) różnymi zestawami zawierającymi znaki narodowe. Zestawy te nazwano 

stronami kodowymi. Strony kodowe oznaczane są numerami lub nazwami: 

473 USA, Europa standard 

850 wielojęzyczna tzw. latin1 

852 wschodnioeuropejska tzw. latin2, zawierająca polskie znaki. 

855 cyrylica I — bałkański 

857 turecka 

860 portugalski 

863 francuski 

866 cyrylica II — rosyjski 

869 grecka 

Środowisko Windows używa swojej strony kodowej 1250. 

Tak więc używając strony kodowej 852 mamy do dyspozycji podstawowy zestaw znaków 

o kodach 0 - 127 (ASCII) oraz wszystkie polskie znaki diakrytyczne a także większość zna-

ków semigraficznych. 

Niestety, utworzenie stron kodowych nastąpiło zbyt późno. W Polsce od kilku lat używano 

powszechnie komputerów, potrzebne były polskie znaki. Różne firmy komputerowe rozwią-

zywały problem kodowania polskich znaków po swojemu. Te same polskie litery otrzymy-

wały różne kody w zależności od standardu. Tekst zapisany przy użyciu jednego standardu, 

a odczytywany lub drukowany przy użyciu innego, zawierał w miejscu polskich liter różne 

inne znaki. Poniżej pokazano tekst zapisany w różnych standardach, a odczytywany przy uży-
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ciu strony kodowej 1250 (Windows) W pewnym momencie było 10 różnych sposobów kodo-

wania polskich znaków. Z tego czasu pozostał w użyciu standard mazovia. Do „tłumaczenia” 

tekstu napisanego w jednym ze standardów polskich liter na inne napisano kilka prostych pro-

gramów dostępnych darmowo (np. CONVERT.EXE). 

 

Tekst z użyciem strony kodowej 1250 (Windows) 

Śród takich pól, przed laty, nad brzegiem ruczaju, 

Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, 

Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany; 

Świeciły się z daleka pobielane ściany, 

Tem bielsze, że odbite od ciemnej zieleni 

Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni. 

Tekst z użyciem standardu mazovia 

�r˘d takich p˘l, przed laty, nad brzegiem ruczaju, 

Na pag˘rku niewielkim, we brzozowym gaju, 

Sta’ dw˘r szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany; 

�wieci’y si‘ z daleka pobielane žciany, 

Tem bielsze, §e odbite od ciemnej zieleni 

Topoli, co go broni† od wiatr˘w jesieni. 

Tekst z użyciem strony kodowej 852 (MS-DOS) 

—r˘d takich p˘l, przed laty, nad brzegiem ruczaju, 

Na pag˘rku niewielkim, we brzozowym gaju, 

Sta� dw˘r szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany; 

—wieci�y si© z daleka pobielane �ciany, 

Tem bielsze, ľe odbite od ciemnej zieleni 

Topoli, co go broniĄ od wiatr˘w jesieni. 

Tekst z użyciem standardu ISO Latin 

¦ród takich pól, przed laty, nad brzegiem ruczaju, 

Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, 

Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany; 

¦wieciły się z daleka pobielane ¶ciany, 

Tem bielsze, że odbite od ciemnej zieleni 

Topoli, co go broni± od wiatrów jesieni. 

 

Sytuacja była o tyle paradoksalna, że już od dość dawna istniała w tym zakresie Polska 

Norma - PN-93 T-42118, określająca kody polskich liter w tabeli ASCII w sposób 

zgodny z międzynarodową normą ISO 8859-2 (norma ISO 8859 zawiera w sumie dzie-

więć różnych zestawów znaków dla różnych języków; zestaw ISO 8859-2 przeznaczony 

jest dla języków środkowo- i wschodnioeuropejskich, zaś ISO 8859-1 obejmuje języki 

zachodnioeuropejskie). Podstawową wadą tej normy było jednakże to, że. pojawiła się 

ona za późno. Mieliśmy już wówczas wiele „standardów” DOS-owych, a Microsoft szy-

kował się właśnie do wprowadzenia Windows z CP 1250. Uchwalenie normy zostało 

odebrane bardzo negatywnie; prasa komputerowa totalnie skrytykowała ją jako normę 

„martwą", uchwaloną bez oglądania się na praktykę i „standardy faktyczne", normę, któ-

rej nikt nie będzie stosował. Dopiero później miało okazać się, że  w istocie jest nieco 

inaczej. Norma ta została przez środowiska „pecetowe” odrzucona, natomiast  — wbrew 

przewidywaniom, iż norma ta będzie martwa — konsekwentnie zastosowali się do niej 

producenci systemów Unixowych, i w tych systemach stała się ona faktycznie używa-

nym standardem polskich liter. Również w polskojęzycznych tekstach internetu jest ona 

dziś najczęściej stosowana. 

Innym, nowszym pomysłem na uzyskanie wszystkich znaków narodowych, jest standard 

UNICODE. Przeznacza on na 1 znak 2 bajty, co daje 65 536 możliwych znaków. Mieszczą 

się tu wszystkie obecnie używane na świecie zestawy znaków narodowych w tym również 

chińskich, japońskich. Ten sposób kodowania znaków ma szansę stać się powszechnym. 

Na razie z popularnych w Polsce programów używa go edytor Word 97. 

2.4 Komputerowy zapis tekstu 

Teksty mogą być zapisywane w formacie ASCII lub w formatach dedykowanych.  
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Tekst w formacie ASCII nie ma żadnych informacji o formatowaniu — nie ma więc in-

formacji o rodzaju (kroju) czy rozmiarze czcionki. Nie ma też informacji o formatowaniu 

akapitów czy całej strony. Zwykle takie pliki mają rozszerzenie.TXT i są czytane przez 

wszystkie programy do obróbki tekstów.  

Format dedykowany oznacza, że dany plik może być odczytany tylko przez program, któ-

rym plik wytworzono. Z tego powodu bardziej zaawansowane programy mają wbudowane 

konwertery, pozwalające tym programom odczytywać pliki w formatach dedykowanych, 

utworzone innymi programami.  

Hipertekst stanowi szczególną postać tekstu. Zawiera on odnośniki, pozwalające na uzyskiwa-

nie pogłębionych lub pokrewnych tematycznie informacji dotyczących fragmentów tekstu. 

Odnośniki mogą odsyłać do definicji pojęć umieszczonych w tekście lub do innych tekstów 

związanych tematycznie. Hipertekst używany jest do budowania internetowych stron WWW 

i zostanie dokładniej omówiony w rozdziale dotyczącym internetu. 

2.5 Komputerowy zapis obrazu 

Grafika (rysunki) może być zapisywana w rozmaity sposób.  

Grafika rastrowa (mapa bitowa) — obrazy są tworzone i przechowywane jako zbiór kro-

pek (punktów). Każdy taki punkt odpowiada odpowiedniej pozycji na ekranie lub na wy-

druku. Poszczególne punkty są od siebie niezależne.  

Przy tym sposobie zapisu rysunek czarno-biały kodowany jest w postaci tablicy której ele-

menty przyjmują 0 = biały (puste miejsce) lub 1 = czarny (kropka). Wielkość takiej tablicy 

zależy od wielkości rysunku i dokładności odwzorowania (rozdzielczości). Miarą rozdziel-

czości jest ilość punktów potrzebnych do utworzenia: 

 obrazu na całym ekranie np. 640480, 600800, 1024768, 12801024;  

 kreski o długości 1 cala na wydruku (Dot Per Inch–DPI) np. 300 DPI, 600 DPI. 

Przykładowo rysunek na ekranie komputera o standardowej rozdzielczości 600800 punk-

tów zajmie ok. 60 kB. Przy grafice kolorowej stosuje się paletę 16, 256 lub więcej kolorów, 

co powoduje, że zamiast 60 kB będzie ok. 480 kB przy 16 kolorach, 7680kB przy 256 ko-

lorach.  

Grafika obiektowa (wektorowa) — tworzy grafikę z figur geometrycznych: prostych, okrę-

gów, łuków itp. traktowanych jako obiekty opisane wyrażeniami matematycznymi i z wypełnie-

nia zamkniętych obszarów. Poszczególne obiekty mogą być przemieszczane, kopiowane, mogą 

być zmieniane ich wymiary. Taki zapis grafiki wymaga znacznie mniej pamięci. Ponadto po-

większanie grafiki wektorowej — w przeciwieństwie do grafiki rastrowej — nie powoduje po-

gorszenia jakości obrazu. 

 

Rys. 2.1 Okrąg utworzony przy pomocy grafiki rastrowej i obiektowej (w powiekszeniu) 
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2.6 Zasady przechowywania informacji — plik, katalog 

Każda informacja (program, dane, tekst, grafika itp.) przechowywana w pamięci zewnętrz-

nej komputera ma postać pliku (file). Plik jest więc formą organizacyjną zapisu informacji 

i ma swoją nazwę, poprzez którą jest identyfikowany.  

Plik to wyróżniony przez system operacyjny zbiór bajtów pamięci zewnętrznej o określonych 
atrybutach: wielkości, dacie i czasie powstania, prawach dostępu użytkowników, możliwości 
modyfikacji. 

W danym urządzeniu pamięci zewnętrznej można przechowywać tysiące plików. W celu 

łatwiejszego dostępu do poszczególnych plików i sprawnego zarządzania nimi tworzy się 

katalogi, zwane czasem kartotekami lub folderami (w WINDOWS 95 i WINDOWS 98). Są 

to obiekty, w których umieszcza się pliki i ewentualnie inne katalogi. Na początku każdego 

nośnika (dysku lub dyskietki) znajduje katalog główny, odpowiadający głównemu spisowi 

treści w książce. W nim mogą być umieszczane pliki i katalogi niższego rzędu, czyli podka-

talogi. Taki system katalogów ma strukturę hierarchiczną. Każdy katalog, oprócz katalogu 

głównego, ma swoją nazwę (katalog główny oznaczony jest „\”). Zasady tworzenia nazw 

katalogów są takie same jak dla nazw plików. Zasady te zostaną omówione w części po-

święconej systemom operacyjnym. Nazwa pliku musi być unikatowa wśród nazw plików 

i katalogów należących do tego samego katalogu.  

Plik musi być umieszczony w jednym z katalogów (głównym lub podkatalogu). Katalog prze-

chowuje wszystkie informacje o plikach w nim umieszczonych i ich położeniu na dysku. 

Miejsce pliku w strukturze katalogów określa ścieżka dostępu, składająca się z nazwy dysku, 

zakończonej dwukropkiem oraz nazw kolejnych katalogów, przez które należy przejść od ka-

talogu głównego do danego pliku. W systemach operacyjnych DOS i WINDOWS 95 nazwy 

katalogów oddzielone są znakiem \, np. C:\dane\teksty oznacza katalog teksty w katalogu 

dane w katalogu głównym dysku c: 
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3. Sprzęt 

3.1 Krótka historia komputera 

Od bardzo dawna ludzie starali się ułatwić sobie prowadzenie obliczeń. Stosowano 

różne konstrukcje. Od dawna znane były liczydła. Leonardo da Vinci wymyślił zasadę 
mechanicznej maszyny sumującej. W 1642 roku Blaise Pascal skonstruował arytmo-

metr mechaniczny, aby pomóc w pracy ojcu - poborcy podatkowemu. 

Bardzo szybki rozwój techniki komputerowej można prześledzić odwołując się do poję-
cia generacji maszyn cyfrowych. Pierwsze elektryczne programowane urządzenia li-

czące, oparte na przekaźnikach elektromechanicznych, powstały niezależnie od siebie 
w USA i Niemczech w 1940 r (generacja 0). Amerykański MARK I miał 15,5 m długości 

i 2,44 m wysokości. 

Pierwszy komputer zbudowano w USA w połowie lat czterdziestych. Była to ogromna 
maszyna zbudowane w oparciu o lampy elektronowe (pierwsza generacja). Ten kom-

puter nazywał się ENIAC. Zbudowano go do obliczania tablic torów pocisków dla armii 

USA. Jeszcze przed ukończeniem prac konstrukcyjnych ENIAC posłużył do obliczeń 

przy budowie pierwszej bomby atomowej. Zajmował 150 m2, ważył 30 ton i zawierał 

18000 lamp elektronowych. 

Wynalezienie tranzystora (USA 1948) umożliwiło budowanie komputerów tranzystoro-

wych. Komputery takie, budowane w latach pięćdziesiątych, były mniejsze, bardziej 
niezawodne i szybsze od swoich poprzedników (druga generacja). Osiągnięta niezawod-

ność pozwoliła na stosowanie takich komputerów w przemyśle, wojsku i instytucjach 

gospodarczych. 

Opracowanie technologii układów scalonych (USA 1962) umożliwiło dalszy rozwój i mi-
niaturyzację komputerów. Układy scalone mogą obejmować mniejsze lub większe ele-

menty komputera. Pierwsze elementy scalone obejmowały proste moduły stanowiące 

podstawowe „cegiełki” w strukturze komputera: bramki wykonujące operacje logiczne, 
wzmacniacze itp.  Tę skalę scalania nazywamy  SSI (small scale integration). W oparciu 

o takie elementy scalone budowano w latach sześćdziesiątych komputery  trzeciej ge-
neracji.  

Dalszy rozwój techniki półprzewodników pozwolił na zbudowanie elementów scalonych 

zawierających całe jednostki funkcjonalne komputera: liczniki, rejestry, dekodery. Była 
to średnia skala integracji MSI (midle scale integration). Wreszcie jeden element scalony 

mógł zawierać cały procesor. Powstały mikroprocesory, a w oparciu o nie zbudowano 
komputery czwartej generacji. Ze względu na coraz niższą cenę komputery takie stały 

się bardzo popularne. 

Opracowanie elementów scalonych bardzo wielkiej skali integracji VSSI (very small scale 
integration) umożliwiło zbudowanie współczesnych komputerów piątej generacji. Stop-

niowo procesory 8-bitowe zastępowano 16-bitowymi, a potem 32-bitowymi. Niedawne 

układy pamięci 1 KB zastępuje się obecnie układami 16MB (zmniejszenie 16 tysięcy razy) 

lub 32 MB. Wraz ze zmniejszeniem rozmiarów rośnie szybkość działania komputerów 

i spada cena. Komputery „trafiły pod strzechy” i, aby się nimi sprawnie posługiwać, warto 

poznać ich sposób działania. Współczesny komputer w wykonaniu przenośnym, tzw. no-

tebook, mieści się w większej damskiej torebce.  
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3.2 Zasada działania komputera 

Ze względu na zastosowania, komputery możemy podzielić na komputery ogólnego zasto-

sowania (uniwersalne) i dedykowane — budowane do specjalnych celów. Z komputerami 

należącymi do pierwszej grupy spotykamy się w życiu codziennym — to komputery z kla-

wiaturą i monitorem. Przykładem komputera należącego do drugiej grupy może być skom-

puteryzowany aparat do badania wzroku, komputer sterujący wtryskiem paliwa do silnika 

samochodu lub bankomat.  

Ostatnio termin komputer używany jest najczęściej z określeniami:  

 palmtop — mieszczący się w dłoni,  

 przenośny (notebook) i osobisty — oznaczany też PC (personal computer); oba okre-

ślane czasem terminem mikrokomputer, 

 stacja robocza — rozbudowany i zaawansowany komputer osobisty o dużej wydajno-

ści, używany do specjalnych zadań, takich jak zawansowane prace graficzne, projekto-

wanie wspomagane komputerem, tworzenie animacji komputerowych i skomplikowane 

analizy finansowe,  

 uniwersalny (mainframe computer) — duży komputer, wymagający klimatyzowanych 

pomieszczeń i całego zespołu obsługujących je osób, może jednocześnie obsługiwać 

setki czy tysiące użytkowników. Używają ich duże organizacje i przedsiębiorstwa, jak 

banki, linie lotnicze, duże wyższe uczelnie. 

Odróżnienie to związane jest przede wszystkim z wielkością i mocą obliczeniową komputera. 

Pomimo budowania coraz szybszych procesorów do niektórych zastosowań potrzebna jest więk-

sza moc obliczeniowa. Buduje się więc superkomputery zawierające wiele procesorów. 

Obecnie najpopularniejsze są komputery osobiste i te będą przedmiotem naszej uwagi. Zde-

cydowana większość komputerów osobistych używanych w Polsce należy do grupy kom-

puterów zgodnych z IBM PC. Każdy z tych komputerów, niezależnie od producenta, umoż-

liwia działanie programów przeznaczonych dla komputerów osobistych firmy IBM. Cechą 

łączącą te komputery są procesory firmy INTEL lub im odpowiadające. Pozostała niewielka 

część to prawie wyłącznie komputery MacIntosh firmy Apple Computers, popularne 

w USA, u nas raczej rzadko spotykane. Komputery te wyposażone są w procesory firmy 

Motorola. W tej pracy będziemy zajmować się komputerami z grupy IBM PC. 

Jak już podano powyżej, komputer to cyfrowe, elektroniczne urządzenie do przetwarza-

nia informacji, pracujące według programu. 

Należy podkreślić znaczenie pracy komputera według programu. Kalkulatory naukowe 

mają procesory podobne jak pierwsze 8-bitowe minikomputery, ale funkcjonalnie im nie 

dorównują.  

Komputer zbudowany jest z czterech podstawowych elementów: procesora, pamięci opera-

cyjnej, pamięci zewnętrznej (stałej) umożliwiającej trwałe przechowywanie informa-

cji — także i w czasie przerw pracy komputera oraz układów wejścia/wyjścia umożliwiających 

wprowadzanie i wyprowadzanie informacji do systemu komputerowego. 
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Procesor i pamięć operacyjna stanowią centralny zespół komputera. 

Rys.  3.1 Zasada pracy procesora 

Procesor wykonuje w takt impulsów zegara systemowego kolejne rozkazy (instrukcje) po-

brane z pamięci operacyjnej. Rozkazy odpowiadają elementarnym operacjom, takim jak do-

dawanie, mnożenie przez 2, zmiana znaku, porównanie dwóch wartości. Każdy z rozkazów 

ma swój numer zwany kodem rozkazu. Zestaw (ciąg) rozkazów dla procesora powodujący 

wykonanie jakiegoś zadania nazywamy programem wykonywalnym.  
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Procesor pobiera dane do przetwarzania także z pamięci operacyjnej i w niej zapisuje wyniki 

przetwarzania danych. Pamięć operacyjna (zwana czasem wewnętrzną) składa się z ponu-

merowanych komórek, a numer komórki zwany jest adresem i służy do jednoznacznej identy-

fikacji komórki pamięci. Praktycznie cała pamięć operacyjna jest zbudowana z elementów 

typu RAM (random acces memory) i jest pamięcią ulotną. Jej zawartość jest bezpowrotnie 

tracona po wyłączeniu zasilania. Do trwałego przechowywania informacji służą urządzenia 

pamięci zewnętrznej. W skład komputera wchodzą także urządzenia wejścia/wyjścia, ozna-

czane często we/wy lub I/O ( input/output). Urządzenia te, zwane czasem urządzeniami pery-

feryjnymi, służą komputerowi do wysyłania i przyjmowania danych. Zaliczamy do nich kla-

wiaturę, mysz, monitor, drukarkę itp. 

Praca procesora (patrz rys. 3.1) przebiega w kolejnych cyklach rozkazowych składających się z: 

 pobrania z komórki pamięci operacyjnej wskazanej przez licznik rozkazów kolejnej infor-

macji, zwanej słowem maszynowym,  

 zwiększenia zawartości licznika rozkazów o 1, 

 zinterpretowania pobranego słowa maszynowego jako rozkazu do wykonania przez proce-

sor lub daną do operacji procesora, 

 wykonania operacji (rozkazu), 

 pobrania następnego słowa maszynowego (gdy operacja nie dotyczy zakończenia dzia-

łania). 

Pośród rozkazów (instrukcji) są instrukcje skoku do innej komórki pamięci, a także instrukcje 

warunkowe W skład instrukcji warunkowej wchodzi testowanie jakiegoś warunek i wskazanie 

następnej instrukcji do wykonania w zależności od wyniku testu — innej gdy warunek jest speł-

niony — a innej gdy nie jest spełniony. Pewne fragmenty programu mogą być wykonywane 

wielokrotnie (tzw. pętla), na przykład przeprowadzenie takich samych obliczeń dla zmieniają-

cych się danych wyjściowych. 

Jak już wcześniej wspomniano, wszystkie informacje zapisywane i przetwarzane przez 

komputer mają postać liczb. Liczby te są w zależności od kontekstu interpretowane przez 

procesor jako: 

 kody rozkazów dla procesora, 

 dane liczbowe, 

 kody (numery) znaków. 

W poprzednim punkcie wspomniano, że ciąg rozkazów dla procesora powodujący wykonanie 

jakiegoś zadania to program, a dokładniej program wykonywalny. W pamięci operacyjnej znaj-

dują się tylko aktualnie uruchomione programy. Rolę magazynu przechowującego programy 

pełni pamięć zewnętrzna — najczęściej twardy dysk. Są tam zapisane w plikach (w systemie 

DOS i WINDOWS pliki z programami mają rozszerzenie *.COM i *.EXE) wszystkie pro-

gramy, które już zainstalowano na komputerze, czyli programy możliwe do uruchomienia. Przez 

cały czas pracy komputera w jego pamięci pozostaje system operacyjny, uruchamiany samo-

czynnie przy starcie komputera. System operacyjny to program zarządzający zasobami systemu 

komputerowego i tworzący środowisko dla programów użytkowych. Uruchomienie programu 

użytkowego przebiega w następujący sposób (patrz rys. 3.2): 

1. użytkownik wpisuje w linii poleceń nazwę pliku z programem lub uaktywnia myszką 

ikonę reprezentującą dany program,  

2. system operacyjny powoduje odszukanie właściwego pliku na dysku, 
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3. plik z programem kopiowany jest do pamięci operacyjnej, 

4. do licznika rozkazów procesora ładowany jest adres komórki pamięci zawierającej pierw-

szy rozkaz programu. 

Po zakończeniu pracy program użytkowy jest usuwany z pamięci operacyjnej. Przez cały czas 

pracy komputera w pamięci operacyjnej pozostaje system operacyjny, zarządzający całym kom-

puterem. Niektóre programy, zwane programami rezydentnymi mogą pozostawać w stanie czu-

wania w pamięci operacyjnej. Taki program ze stanu czuwania szybko przechodzi do ponownego 

działania uaktywniony jakimś zdarzeniem lub kombinacją klawiszy 

Rys.  3.2 Uruchamianie programu 

Więcej informacji na temat programów znajdzie czytelnik w rozdziale 4. 
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3.3 Elementy składowe komputera 

Aby można było pracować na komputerze, niezbędny jest zestaw składający się z jednostki 

centralnej, klawiatury i monitora. W komputerach przenośnych elementy te połączone są 

w jedną całość. Często występują inne urządzenia zewnętrzne, przyłączane do jednostki cen-

tralnej jak mysz, drukarka  

3.3.1 Procesor i pamięć operacyjna 

3.3.1.1 Procesor 

Procesor — jest to element wykonujący zadane komputerowi instrukcje, które składają się na 

całe programy. Procesor może wykonywać proste operacje arytmetyczne i logiczne. W du-

żych komputerach nazywany jest jednostką centralną (central processing unit, CPU), a 

w minikomputerach — mikroprocesorem lub po prostu procesorem (głównym). Procesor 

główny — zawsze występujący w komputerze — musi być z konieczności uniwersalny. 

Wiele operacji matematycznych — szczególnie na liczbach zmiennoprzecinkowych1 — wy-

konuje nie wprost, ale zastępując je wieloma prostszymi. Współczesne komputery mają do-

datkowy procesor matematyczny (koprocesor arytmetyczny) specjalnie przystosowany do wy-

konywania zmiennoprzecinkowych operacji matematycznych. Koprocesor arytmetyczny wy-

konuje te operacje wielokrotnie szybciej i z większą dokładnością. Jeśli procesor napotyka przy 

wykonywaniu programu na taką instrukcję — a jest zainstalowany koprocesor — zleca mu jej 

wykonanie. W procesorach pentium procesor główny i koprocesor arytmetyczny stanowią je-

den element.  

O szybkości pracy procesora decyduje częstotliwość zegara, w takt którego procesor wyko-

nuje działania, a także to, jak duża porcja bitów (8, 16, 32 lub 64) jest przetwarzana w jednej 

operacji (jak szeroka jest wewnętrzna szyna danych) oraz jakimi porcjami bitów procesor 

komunikuje się z innymi urządzeniami (jak szeroka jest zewnętrzna szyna danych). Na szyb-

kość wpływa występowanie koprocesora arytmetycznego. Innym czynnikiem decydującym 

o szybkości działania komputera jest występowanie pamięci podręcznej, zwanej też notatni-

kową (cache memory). Jest tu bardzo szybka pamięć (szybsza od normalnej pamięci opera-

cyjnej), pośrednicząca pomiędzy procesorem a normalną pamięcią operacyjną. Jeśli częściej 

używane dane są w tej pamięci, to działanie niektórych programów ulega znacznemu przy-

spieszeniu. Częścią procesora 486 jest 8 KB takiej pamięci, zwanej wbudowaną; w wielu 

komputerach instalowana jest na płycie głównej zewnętrzna pamięć podręczna. Pomimo 

konstruowania coraz szybszych procesorów ich szybkość jest niewystarczająca do bardzo 

skomplikowanych obliczeń. Tam, gdzie wymagana jest prędkość obliczeń przekraczająca 

możliwości komputera z jednym procesorem, stosuje się komputery wieloprocesorowe, 

w których zadania obliczeniowe są wykonywane na kilku, a czasem i kilkunastu proceso-

rach. Najszybsze z takich komputerów nazywamy superkomputerami.  

Procesor i koprocesor arytmetyczny zawarte są najczęściej w jednym ele-

mencie scalonym, a znajdują się na płycie głównej. 

                                                      
1 Liczba zmiennoprzecinkowa to liczba nie będąca całkowitą o nieustalonej z góry ilości miejsc przed i po przecinku. 
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3.3.1.2 Pamięć operacyjna 

Pamięć operacyjna (wewnętrzna) — jest obszarem roboczym komputera, w którym można 

umieszczać programy i dane potrzebne w danej chwili. Nie jest podobna do naszej pamięci, 

raczej odpowiada warsztatowi stolarza czy biurku urzędnika. Jej wielkość często wyznacza 

praktyczną skalę zadań, jakie może wykonać komputer. Podobnie jak w maleńkim warsztacie 

stolarskim nie da się wykonać dużego mebla, tak na komputerze z małą pamięcią operacyjną 

nie będzie możliwe uruchomienie dużego programu, operującego na dużej ilości danych. 

Pamięć operacyjna składa się z ponumerowanych 8-bitowych komórek. Numer komórki 

zwany jest adresem i służy do jednoznacznej identyfikacji tej komórki w całej zainstalowanej 

pamięci. Długość słowa adresowego (liczby przeznaczonej na adres) określa maksymalną 

wielkość pamięci, z jaką może pracować komputer. W każdej komórce — na jednym baj-

cie — pamięci można zapisać liczby 0-255 czyli 256 stanów. Ten sam bajt może zostać od-

czytany jako znak (alfabetu lub cyfra lub znak specjalny), liczba lub instrukcja procesora. 

O sposobie interpretowania liczby zapisanej w bajcie decyduje kontekst programu. 

Bajty — podstawowe jednostki organizacyjne pamięci — mogą być grupowane w większe ze-

społy, zwane słowami. Dwa bajty mogą być traktowane razem jako liczba 16-bitowa. Cztery 

bajty mogą tworzyć liczbę 32-bitową, zwaną czasem podwójnym słowem.  

Spotykamy się z dwoma typami pamięci operacyjnej: ROM (read only memory) i pamięć 

RAM (Random Access Memory)  

Pamięć stała (pamięć ROM) stanowi przeważnie niewielki fragment pamięci operacyjnej, nie prze-

chowuje się w niej danych, lecz tzw. BIOS (Basic Input/Output System) — podstawowy system 

wejścia/wyjścia. Jest to zestaw instrukcji uruchamianych przy starcie komputera. BIOS realizuje 

w czasie pracy komputera obsługę łącza pomiędzy programami a sprzętem w zestawie minikom-

putera 

Pamięć RAM to pamięć o dostępie swobodnym, czyli rodzaj pamięć, do której informacja może 

być zapisana i z której może być odczytana w dowolnej kolejności i w dowolnym czasie. Jak już 

podano w rozdziale 2.2 wyłączenie zasilania powoduje utratę informacji zawartej w tej 

pamięci. Niewielka część pamięci RAM — tzw. CMOS RAM, przechowująca informację 

o konfiguracji systemu i BIOS-a oraz zawierająca zegar systemowy, jest zasilana stale — z za-

silacza komputera lub ze specjalnej małej baterii, a więc jej zawartość nie ulega skasowaniu 

pomimo wyłączenia komputera. 

3.3.1.3 BIOS 

Oprogramowanie komputera zazwyczaj poukładane jest poziomami. Każdy z tych 

poziomów wykonuje swoje zadania, uwalniając wyższe warstwy od wnikania 

w szczegóły tych zadań. Programy użytkowe stanowią najwyższą warstwę oprogra-
mowania. Niższą warstwę stanowi system operacyjny. Natomiast BIOS jest najniż-

szą warstwą – jego zadaniem jest praca ze sprzętem, oddziela więc wyższe poziomy 

oprogramowania od szczegółów technicznych i sprzętowych. Tak więc BIOS pełni 

rolę łącza i tłumacza pomiędzy sprzętowymi elementami komputera, a całym pozo-
stałym oprogramowaniem. 

BIOS organizacyjnie stanowi mały, ale bardzo istotny fragment pamięci operacyjnej, 

a wykonany jest jako pamięć stała ROM (read only memory). Jest to pamięć „tylko od 

odczytu”, a jej zawartość pozostaje nie zmieniona w ciągu całej pracy komputera 

a także po jego wyłączeniu. Najnowsze BIOS-y wykonane są jako flash BIOS (pamięć 
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błyskowa BIOS) pozwalająca „uaktualniać” jej zawartość nowszymi wersjami oprogra-
mowania, które producent opracował już po wyprodukowaniu danego komputera.  

W BIOS-ie zawarte są procedury startowe, „stawiające na nogi” komputer po załączeniu 
zasilania. Zalicza się do nich POST (Power-On Self Test), czyli procedury sprawdzające 

i dokonujące w razie potrzeby inicjalizacji wszystkich elementów komputera. Wynik tego 

testu sygnalizowany jest odpowiednim dźwiękiem. Jedno piśnięcie oznacza (słychać je 

prawie zawsze w chwilę po załączeniu komputera) pozytywny wynik testu. Wszystkie 

inne sygnały oznaczają uszkodzenie komputera i w takim przypadku należy zwrócić się 

o pomoc do serwisu — tu, prawie na pewno, użytkownik nic sam nie poradzi, a próby 
naprawy mogą doprowadzić do znaczniejszych uszkodzeń komputera.  

Drugą w kolejności procedurą BIOS-a jest załadowanie z dysku (lub dyskietki) systemu 

operacyjnego. W tym celu BIOS próbuje odczytać sektor startowy (boot sector) dys-
kietki w pierwszej stacji dysków elastycznych, a w razie, gdy dyskietki tam nie ma – 

sektor startowy pierwszego dysku twardego. W sektorze startowym dysku znajduje się 

krótki program ładujący do pamięci operacyjnej system operacyjny lub wyświetlający 

komunikat o braku tego systemu. Po uruchomieniu systemu operacyjnego komputer 
jest gotów do pracy. 

Jeśli w czasie uruchamiania komputera zostanie w pierwszej stacji znaleziona dys-

kietka, na której nie ma systemu operacyjnego (na dyskietce przeważnie go nie ma) 
program w sektorze startowym wyświetli komunikat: 
Non-System disk or disk error 

Replace and press any key when ready 

lub przy dyskietce formatowanej w systemie WINDOWS 95 
Nieprawidłowy dysk 

Wymień i naciśnij dowolny klawisz 

i komputer oczekuje na wymianę dyskietki. W takiej sytuacji należy wyjąć dyskietkę, 

nacisnąć dowolny klawisz –  system operacyjny zostanie załadowany z twardego 

dysku. W obecnie produkowanych komputerach można zmienić kolejność przeszuki-
wania dysków przy ładowaniu systemu operacyjnego – najpierw pierwszy twardy dysk 

a potem pierwsza stacja dysków elastycznych. Ładowanie systemu operacyjnego z dys-

kietki potrzebne jest bardzo rzadko – przed zainstalowaniem systemu operacyjnego 

na twardym dysku, w razie uszkodzenia twardego dysku lub systemu operacyjnego na 

nim. 

Pamięć operacyjna charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu (czasem potrzebnym 

do zapisania lub odczytania informacji). Czas ten podawany jest w nanosekundach (ns) — 

miliardowych częściach sekundy. 

Fizycznie pamięć operacyjna to układy scalone („kości pamięci”) umieszczone 

na płycie głównej komputera. 
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3.3.1.4 Pamięć wirtualna 

W systemie operacyjnym DOS istnieje ograniczenie miejsca przydzielanego w pamięci 

operacyjnej dla programów i danych. Dla systemu operacyjnego, sterowników urzą-
dzeń, programów użytkowych i aktualnie przetwarzanych danych przewidziano 640 

KB pamięci. Mimo zainstalowania w komputerze większej ilości pamięci, nie była ona 

dostępna dla programów. W bardziej zaawansowanych systemach operacyjnych to 

ograniczenie nie występuje. Programy mogą wykorzystywać całą, zainstalowaną pa-

mięć operacyjną. Jednak gdy uruchomionych jest naraz wiele programów, może oka-

zać się, że pamięci operacyjnej jest za mało. Aby zapobiegać takiej sytuacji, system 

operacyjny w razie potrzeby „pożycza sobie” pamięci z twardego dysku. 

Rys.  3.3 Realizacja pamięci wirtualnej 

Zrealizowano to w następujący sposób: programy i dane używają pamięci wirtualnej 

(mniej naukowo — sztucznej). Jest to sposób zarządzania pamięcią pozwalający pra-

cować systemowi operacyjnemu w taki sposób, jakby pojemność pamięci operacyjnej 

była większa niż rzeczywiście zamontowana. Jest ona realizowana w pierwszej kolejno-

ści w pamięci operacyjnej — a gdy tej zabraknie — w pamięci dyskowej. Do pamięci 
dyskowej odsyłane są segmenty pamięci operacyjnej w danym momencie nie używane 

(np. program zwinięty na pasek zadań w WINDOWS 95). Gdy procesor potrzebuje seg-

mentu pamięci, który aktualnie został „wymieciony” na twardy dysk, w pamięci opera-

cyjnej robione jest miejsce, poprzez wysłanie na dysk w danej chwili niepotrzebnych 

segmentów pamięci wirtualnej, a na zwolnione miejsce sprowadzane są potrzebne seg-

menty, uprzednio „wymiecione” na dysk. Zasadę tą pokazuje rys. 3.3. 
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Rozwiązanie to ma jednak istotną wadę: pamięć dyskowa jest o trzy rzędy wielkości 

wolniejsza (ok. 1000 razy) od pamięci elektronicznej, a komputer, który zaczyna uży-
wać pamięci dyskowej zamiast operacyjnej, pracuje znacznie wolniej. Na taki stan może 

wskazywać prawie ciągle świecąca lampka kontrolna twardego dysku i wyraźne spo-

wolnienie pracy komputera. Aby nie dopuszczać do tego trzeba (w miarę możliwości) 

unikać jednoczesnego otwierania wielu programów — mimo że system operacyjny na 

to pozwala. Ponadto przy niskich obecnie cenach pamięci operacyjnej, dobrze jest in-

stalować jej w komputerze możliwie dużo. 

3.3.2 Magistrala systemowa 

Poszczególne elementy komputera muszą być ze sobą tak połączone, aby mogły przekazywać 

sygnały. Do tego celu służy magistrala systemowa. Pozwala ona każdemu elementowi kompu-

tera połączyć się ze wszystkimi innymi, stanowi zespół linii sygnałowych komputera. Elemen-

tem pozwalającym dołączać elementy komputera do magistrali są tzw. gniazda rozszerzeń (8, 

16 i 32-bitowe), do których można wkładać karty poszczególnych urządzeń. Można się spotkać 

z różnymi typami magistral: ISA (Industry Standard Architecture), EISA (Extended ISA), MCA 

(Micro Channel Architecture), LocalBus, PCI. Ostatnio upowszechniła się magistrala AGP prze-

znaczona specjalnie do kart grafiki.  

Znajomość typu magistrali jest konieczna przy dodawaniu nowych urządzeń zawie-

rających karty rozszerzeń. Muszą one być dostosowane do typu magistrali syste-

mowej. Typ magistrali podaje dokumentacja płyty głównej. Po za tym informację tę 

można uzyskać także przy pomocy programów narzędziowych, takich jak Norton 

Commander. 

Magistrala systemowa jest częścią płyty głównej, która może mieć naraz 

magistrale kilku typów. Najnowsze płyty główna mają jednocześnie gniazda 

magistrali ISA, PCI i AGP. 

3.3.3 Pamięć zewnętrzna i organizacja zapisu na dyskach 

Termin pamięć zewnętrzna powstał w czasach, gdy komputer zajmował kilka dużych, kli-

matyzowanych pomieszczeń, a jego pamięć trwałą stanowiły stacje pamięci taśmowej 

umieszczone w osobnych szafach na zewnątrz jednostki centralnej komputera. Dziś rolę pa-

mięci zewnętrznej, służącej do przechowywania informacji także i podczas przerw pracy 

komputera, pełnią pamięci dyskowe: magnetyczne (nośnikiem informacji jest dysk pokryty 

materiałem magnetycznym), taśmowe (nośnikiem informacji jest taśma pokryta materiałem 

magnetycznym, podobna do taśmy magnetofonowej czy magnetowidowej) oraz dyski op-

tyczne wykonane techniką zapożyczoną z kompaktowych płyt muzycznych. 

Do pamięć dyskowych zaliczamy dyski twarde i stacje dysków elastycznych. 

Informacja zapisywana jest tu na krążkach z powłoką magnetyczną. W przypadku dyskietek za-

stosowano elastyczne podłoże, a w przypadku twardych dysków — sztywne. Każdy dysk przed 

pierwszym użyciem poddaje się formatowaniu, w czasie którego wyznacza się współśrodkowe 

ścieżki podzielone na sektory. Tworzony jest także katalog główny dysku.  

Fizyczna zasada zapisu informacji na dyskach magnetycznych jest identyczna, jak przy za-

pisie na taśmie. Jednak dane zapisane na taśmie mogą być odczytywane sekwencyjnie (ko-

lejno). Oznacza to, że do odczytania informacji zapisanej na końcu taśmy trzeba przewinąć 
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i przeczytać prawie całą taśmę, aż trafi się na potrzebną informację. A więc mówimy tu o se-

kwencyjnym dostępie do informacji. W konstrukcji dysków zastosowano rozwiązanie po-

zwalające na bardzo szybki dostęp do informacji znajdującej się w dowolnym jego miejscu.  

Dane zapisywane są na współśrodkowych ścieżkach podzielonych na sektory. Dysk wiruje 

wokół swojej osi, a ruchoma głowica, odpowiadająca ramieniu gramofonu, porusza się 

wzdłuż promienia dysku.  

 

Rys.  3.4 Zasada pracy dysku  

Jak wspomniano w rozdziale 2.6, informacje na dysku są zapisywane w formie plików, a te 

umieszczane są w katalogach. Bardziej szczegółowo o organizacji dysku i zapisu danych 

traktują rozdziały 3.3.3.1 i 3.3.3.2  

Dyskietki są wymiennym nośnikiem informacji, można je przenosić pomiędzy kompute-

rami. Spotykamy dwa rozmiary dyskietek - starsze o średnicy 5 ¼” w miękkiej tekturowej 

koszulce i  nowsze o średnicy 3 ½” w sztywnej plastikowej obudowie. Dla obu wielkości 

dyskietek możliwe są dwie gęstości zapisu - podwójna (double density - DD) i  wysoka (high 

density- HD). 

średnica     DD   HD obudowa 

   3 ½”     720 KB    1.44 MB twarda z tworzywa 

   5 ¼”     360 KB    1.2 MB miękka  

Tabela 3.1 Porównanie dyskietek 

Dyskietki można zabezpieczyć przed zapisem (podobnie jak kasety magnetofonowe) — 

w dyskietkach 3 ½” odsłaniając otwór w dolnej lewej części dyskietki a w dyskietkach 5 ¼” 

zaklejając małe prostokątne wycięcie w prawej krawędzi koszulki dyskietki. 

Twarde dyski zamknięte są w hermetycznej obudowie i przeważnie wirują cały czas w trak-

cie pracy komputera. Twardy dysk może zawierać kilka równolegle umieszczonych krąż-

ków w jednej obudowie. Obecnie produkuje się dyski od 3 GB do kilkunastu GB. 
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Dysk twardy można podzielić na kilka dysków logicznych (partycji), które komputer trak-

tuje jako oddzielne dyski. 

Zarówno twardy dysk i dyskietka przed użyciem muszą być sformatowane. W czasie for-

matowania wyznaczane są ścieżki i sektory, testowana jest cała przestrzeń przeznaczona na 

dane (a uszkodzone fragmenty są wyłączane z użycia) i zakładany jest katalog główny. For-

matowanie niszczy wszystkie dane zapisane na dysku (jeśli takie były). Twarde dyski 

formatowane są przez dostawcę komputera. Użytkownik może ponownie sformatować dysk, 

ale ta operacja związana jest z utratą wszystkich informacji tam zapisanych. Dyskietki czę-

sto bywają formatowane fabrycznie, użytkownik formatuje je w razie potrzeby, również 

wtedy, gdy dotychczas zapisane dane nie są potrzebne, a dyskietka ma służyć do zapisania 

innych danych. Taki sposób wyczyszczenia dyskietki ma taką zaletę, że ponownie testuje 

całą powierzchnię dyskietki, wykrywając ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie jej 

używania. 

Buforowanie odczytu i zapisu na dysk przy pomocy pamięci operacyjnej znacznie przyspie-

sza te operacje. Buforowanie zapisu na dysk polega na tym, że informacja zapisywana przez 

program na dysk jest przesyłana do odpowiedniego bufora (cache) w pamięci operacyjnej, 

a następnie — w wolnej chwili — procesor przesyła tę informację na dysk. Czas dostępu do 

pamięci operacyjnej wynosi kilkadziesiąt nanosekund, a czas dostępu do twardego 

dysku — kilka do kilkadziesiąt milisekund. 

Buforowanie odczytu polega na zapamiętaniu odczytywanej z dysku informacji w buforze. 

W razie ponownego żądania odczytu tej samej informacji pobiera się ją z bufora a nie 

z dysku — co trwa znacznie krócej.  

Innymi rodzajami pamięci zewnętrznej są:  

 streamer. Zapisuje on informacje na magnetycznej taśmie, podobnej do kasety wideo. Ty-

powa pojemność kasety wynosi 250MB lub 4GB. Streamerów używa się do robienia kopii 

twardego dysku i oczywiście do odtwarzania zawartości dysku z tej kopii. Niektóre bardzo 

obszerne programy rozprowadzane są na taśmach. Instalowanie programu z jednej taśmy 

zamiast z 50 dyskietek jest znacznie mniej żmudne. 

 CD-ROM. Ostatnio do zapisu informacji coraz powszechniej stosuje się dyski optyczne. 

Sposób zapisu i odczytu danych zapożyczono z muzycznych płyt kompaktowych CD, na 

których techniką cyfrową zapisywano dźwięk. Powstały CD-ROM-y (Compact Disk - Read 

Only Memory), a więc pamięć tylko do odczytu, zapisywana przez producenta dysków. Roz-

winięciem tego pomysłu są dyski WORM (Write Once, Read Many), na których użytkownik 

może dokonać jednokrotnego zapisu, a potem je wielokrotnie odczytywać. Dyski takie 

można zapisywać w stacjach CD-ROM, zwanych „nagrywarkami”. Taka stacja może odczy-

tywać CD-ROM-y lub nagrywać. Nagrywanie odbywa się z prędkością kilkakrotnie niższą 

niż odczytywanie. Bardzo niedawno pojawiły się dyski typu „rewritable”, które można zapi-

sywać ponownie, ale następna sesja zapisywania niszczy poprzedni zapis, można więc jedy-

nie zapisać cały dysk od nowa. Dyski magneto-optyczne pozwalają na wielokrotne zapisy-

wanie i odczytywanie informacji..  

Dyski optyczne pracują w stacjach dysków optycznych i można je wymieniać podobnie jak 

dyskietki. Jednak ich pojemność jest znacznie większa — 650MB. Jeden dysk może po-

mieścić ok. 3 tomów encyklopedii. Stacja dysków optycznych widziana jest przez komputer 

jako twardy dysk (ale tylko do odczytu — bez możliwości zapisywania). Stacje CD-ROM 

różnią się prędkością odczytu. Pierwotnym standardem była prędkość odczytu 150KB/sec. 
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W miarę pojawiania się szybszych czytników pierwotny standard szybkości nazwano „1”, 

a „2” oznaczało 2150KB/sec = 300KB/sec, „4” oznaczało 4150KB/sec = 600KB/sec 

itd. Obecnie w sprzedaży są czytniki 32 oraz 40. W komputerowych stacjach CD-ROM 

można dodatkowo odtwarzać muzyczne płyty kompaktowe — oczywiście w trakcie odtwa-

rzania muzyki nie można w tej stacji odczytywać komputerowych CD-ROM-ów i odwrotnie. 

Urządzenia pamięci zewnętrznej przeważnie montowane są wewnątrz obudowy 

komputera i przyłączane do sterownika dysków (stacje dysków elastycznych 

i dyski twarde a także stacje CD-ROM), do karty dźwiękowej(stacje CD-ROM) 

lub do specjalnego sterownika — streamer. Spotyka się niekiedy streamery, 

rzadziej stacje dysków elastycznych i twarde dyski, montowane w oddziel-

nych obudowach na zewnątrz komputera. 

3.3.3.1 Organizacja dysku 

Nowy twardy dysk przed użyciem musi zostać przygotowany do pracy. Dysk fizyczny może 

zostać podzielony na kilka dysków logicznych, zwanych partycjami lub może stanowić jedną 

partycję. Założenie partycji jest konieczne (najczęściej wykonywane przez składającego kom-

puter, a nie przez użytkownika). Do tego celu służy program fdisk. Programem tym wskazuje 

się aktywną partycję (jeśli jest ich kilka) i z tej partycji ładowany jest system operacyjny. Podział 

dysku na kilka partycji jest celowy z wielu względów. Na dysku podzielonym na partycje, trak-

towane przez komputer jako osobne dyski, trudniej rozprzestrzeniają się wirusy, które często nie 

potrafią przejść z jednego twardego dysku na drugi.  W przypadku instalowania dwóch różnych 

systemów operacyjnych na tym samym komputerze (np.; WINDOWS 95 i LINUX), każdy 

trzeba instalować na osobnej partycji.  

Rys.  3-5 Partycje na twardym dysku 

Informacja o zasięgu partycji zapisana jest w tablicy partycji. Jej uszkodzenie powoduje 

utratę wszystkich informacji na całym dysku fizycznym (wszystkie partycje). Dotyczy to 

również przypadku, gdy dysk zawiera tylko jedną partycję.  

Każdy dysk logiczny (partycja) zawiera obszar systemowy (ułamek procenta pojemności 

dysku) i obszar danych, zajmujący całą resztę dysku. W obszarze systemowym przecho-

wywane są wszystkie informacje organizacyjne i składa się on z: 

 Sektora startowego (boot sectora), 

 Tablic alokacji plików, 
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 Katalogu głównego. 

Sektor startowy to pierwszy sektor na dysku i zawiera on krótki program ładujący system 

operacyjny (jeśli jest na tym dysku). W przeciwnym razie jest tam program wyświetlający 

komunikat o błędzie np. 

Non system disk or disk error. 

Replace and press any key when ready. 

3.3.3.2 Organizacja zapisu danych na dysku 

Pliki na dysku zapisywane są w klastrach. Klaster to najmniejsza porcja przestrzeni na 

dysku, jaka może być przydzielona plikowi. Klaster może być wolny lub przeznaczony 

w całości dla jakiegoś pliku, czyli plik może zajmować większą, całkowitą ilość klastrów. 

Informacje o wszystkich klastrach (wolny lub zajęty dla danego pliku) przechowywana jest 

w tablicy alokacji plików (File Allocation Table — FAT). FAT pełni więc rolę „rejestru” 

klastrów, a więc każde, nawet najmniejsze uszkodzenie FAT powoduje utratę dostępu do 

wszystkich plików na tym dysku logicznym — dane co prawda są na dysku, ale pozostają 

dla komputera niedostępne. 

Pojemność dysku Wielkość klastra Długość pozycji FAT Pozycji FAT 

16 MB i mniej 4 KB 12 bitów  4096 

17 – 128 MB 2 KB 16 bitów  65536 

129 – 256 MB 4 KB 16 bitów 65536 

257 – 512 MB 8 KB 16 bitów 65536 

513 – 1024 MB 16 KB 16 bitów 65536 

1025 – 2048 MB 32 KB 16 bitów 65536 

do 2147418112 MB 512 B 32 bity  4294836225 

Tabela 3.2 Wielkość klastra w zależności od wielkości dysku i rodzaju FAT 

Długość pozycji FAT warunkuje maksymalną ilość klastrów na dysku. Gdy FAT jest 

12-bitowy, maksymalna ilość klastrów wynosi 212=4096. Taki FAT jest na dyskiet-

kach i na bardzo małych, starych dyskach. Na twardych dyskach FAT może być 16-
bitowy — taki może obsłużyć dyski do 2048 MB lub 32-bitowy, może obsłużyć z za-

pasem wszystkie współczesna dyski. Wielkość klastra jest zmienna i zależy od wiel-

kości dysku i od tego czy FAT jest 16, czy 32-bitowy (patrz tabela poniżej). Im mniej-

sze klastry, tym lepsze wykorzystanie miejsca na dysku. Ponieważ klaster może być 

przydzielony jakiemuś plikowi w całości, niewykorzystana przez plik część klastra 

nie może być użyta dla innego pliku i w efekcie jest dla systemu tracona. W przy-
padku większych klastrów, więcej miejsca na dysku jest z tego powodu tracone 

(patrz tabela 3.2). 

3.3.4 Urządzenia wejścia/wyjścia 

3.3.4.1 Monitor i karta graficzna  

W każdym komputerze do wyświetlania obrazu służy układ złożony z dwóch elementów: 

monitora i karty graficznej. Typ monitora musi być zgodny z typem karty graficznej. Ta 
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ostatnia montowana jest w jednych z gniazd rozszerzeń komputera (a właściwie jego magi-

strali systemowej) lub stanowi część płyty głównej. Możemy spotkać się z różnymi typami 

kart graficznych (i monitorów). Różnią się one rozdzielczością i możliwością wyświetlania 

kolorów.  

Obraz na ekranie monitora tworzony jest z poszczególnych punktów, zwanych pikselami. 

Karta graficzne może pracować w trybie znakowym lub graficznym.  

Typ max  

rozdzielczość 

Instalowana 

pamięć ob-

razu 

Ilość  

kolorów 

rok  

powstania 

programowanie 

kształtu 

 znaków 

uwagi 

CGA  320x200 32 KB 16 1979 nie występuje w muzeum 

Herkules 720x540 128 KB 2 1980 nie czasem można spotkać 

EGA 640x350 256 KB 16 1984 tak występuje w muzeum 

VGA 640x480 512 KB 256 1987 tak historia najnowsza 

SVGA 1024x768 

1280x1024 

4 MB    tak  

Tabela 3.3 Porównanie typów kart graficznych 

W trybie znakowym komputer, aby wyświetlić dowolny znak, wysyła do karty graficznej 

tylko 1 bajt, stanowiący kod tego znaku. Karta graficzna w przy pomocy swojego generatora 

znaków przekształca kod znaku na układ punktów — pikseli wyświetlanych na ekranie. 

O wyglądzie znaków decyduje tu generator znaków karty graficznej. W tym trybie można 

wyświetlić ponad 200 znaków o ściśle określonej wielkości i kształcie. Tryb znakowy jest 

znacznie szybszy, ale ma mniejsze możliwości niż tryb graficzny. Generatory znaków 

współczesnych kart graficznych mogą być przeprogramowywane, co oznacza, że mogą być 

dostosowywane do różnego sposobu kodowania znaków (do pracy z różnymi stronami ko-

dowymi). 

Wielkość potrzebnej pamięci karty graficznej wynika z prostego obliczenia: dla roz-

dzielczości 1024768 (każda linia pozioma obrazu składa się z 1024 punktów, a ta-

kich linii jest 768) i palety kolorów „true color” (kolor każdego punktu opisywany jest 

liczbą 24 bitową czyli 16 777 216 kolorów) potrzeba 102476824 = 18874368 bitów 

czyli 18874368 : 8 = 2359296 bajtów. Jeśli więc karta grafiki ma 2 MB pamięci ob-

razu, nie będzie mogła pracować w takim trybie. Z tego powodu obecnie (lipiec 1999) 

standardem jest karta grafiki z 4 MB pamięci. 

Tryb graficzny pozwala zapalić pojedynczy punkt, a tym samym dowolne ich grupy. Można 

więc wyświetlać obrazy, a także tworzyć znaki o różnych wielkościach i krojach. W tym try-

bie komputer wylicza i przesyła informacje o wszystkich punktach na ekranie. Tryb graficzny 

daje znacznie większe możliwości, ale jest wolniejszy. Wymaga więc procesora o większej 

mocy obliczeniowej. 

Do niedawna standardowe monitory miały ekrany o przekątnej 14” i sterowanie analogowe 

(pokrętła). Obecnie standardem jest monitor15” ze sterowaniem cyfrowym (przyciski zamiast 

pokręteł). Lepsze ale droższe 17’’ a nawet 21’’ mają oczywiście sterowanie cyfrowe. Praca 

karty graficznej SVGA z najwyższymi rozdzielczościami ma sens tylko z monitorami o prze-
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kątnej co najmniej 17”. W trosce o swoje oczy i zdrowie używaj monitorów o obniżonym pro-

mieniowaniu, spełniające normę MPR II, dotyczącą poziomu promieniowania monitora. Na-

pis „LR” (Low Radiation) mają teraz wszystkie monitory. 

Karta grafiki instalowana jest jako karta rozszerzeń w gnieździe magistrali 

(dawniej ISA, teraz PCI lub AGP) lub jest zintegrowana z płytą główną 

(stanowi jej część). 

Monitor ma dwa kable:  

 zasilający — przyłączany do zasilacza komputera lub do gniazda zasila-

jącego 220V 

 sygnałowy — przyłączany do karty grafiku. 

3.3.4.2 Porty szeregowe i równoległe 

Porty to gniazda, do których przyłączamy urządzenia współpracujące z komputerem. W za-

leżności od sposobu transmisji rozróżniamy porty szeregowe i równoległe. Port równoległy 

zawdzięcza swoją nazwę jednoczesnej transmisji ośmiu bitów przez wielokanałowe medium 

transmisyjne, np. kabel wielożyłowy. Przeważnie jest on używany do przyłączania drukarki. 

Transmisja poprzez port szeregowy — zwana transmisją szeregową — do przesłania 

ośmiu bitów używa jednej linii, a więc bity przesyłane są kolejno, jeden za drugim. Taki 

sposób transmisji jest wyraźnie wolniejszy, ale do jej realizacji wystarczą dwa przewody.  

Transmisja szeregowa, określona standardem RS 232, jest stosowana znacznie częściej. Do 

portu szeregowego przyłączamy mysz, modem i wiele różnych innych urządzeń zewnętrz-

nych.  

Od niedawna wprowadzany jest nowy standard USB (Universal Serial Bus) magistrali prze-

znaczonej dla urządzeń peryferyjnych. Można do niej przyłączyć do 127 urządzeń takich 

jak: mysz, klawiatura, joystick, skaner. Oczywiście urządzenia te muszą być przystosowane 

do magistrali USB. Urządzenia peryferyjne można przyłączać bez wyłączania komputera.  

Pracą portów zarządza karta multi I/O umieszczona w gnieździe rozszerzeń 

magistrali. Niekiedy układy równoważne karcie multi I/O stanowią część 

płyty głównej. Gniazda znajdują się na tylnej ścianie obudowy komputera. 

3.3.4.3 Klawiatura i mysz (kot). 
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Rys.  3.5 klawiatura  

Najczęściej spotykamy się z klawiaturą zawierającą 101 lub 102 klawisze zgrupowane 

w kilku blokach: 
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 moduł centralny, przypominający układem klawiaturę maszyny do pisania,  

 moduł z klawiszami sterującymi kursorem na ekranie, 

 blok numeryczny z podwójnym oznaczeniem liczby i operatory arytmetyczne oraz kla-

wisze sterowania kursorem (wygląda podobnie do klawiatury kalkulatora),  

 klawisze funkcyjne F1 do F12. Znaczenie tych klawiszy jest różne i zależy od programu, 

z jakim aktualnie pracujemy. 

Zadaniem klawiatury jest wysłanie do komputera kodu znaku odpowiadającemu odpowied-

niemu klawiszowi. 

Systemem operacyjny DOS i Windows pozwala ponadto wysyłać z klawiatury wprost do 

komputera kod (numer) znaku — należy przy wciśniętym klawiszu Alt wpisać na klawiatu-

rze numerycznej numer kodu i zwolnić klawisz Alt. Tego sposobu wprowadzania znaków 

używa się najczęściej do wprowadzania znaków nie występujących na klawiaturze np. 

 numer kodu w systemie 

znak DOS Windows 

§ 21 0167 

ö 146 0246 

é 172 0233 

ü 128 0252 

Tabela 3.4 Niektóre znaki i ich kody ASCII  

Polskich znaków przeważnie nie ma na klawiaturze. Możliwe są różne skonfigurowania jej 

do tego celu. Najpopularniejsza jest „klawiatura programisty” — polskie znaki wprowa-

dzamy z klawiszem Alt, np. ą uzyskujemy naciskając a, przy wciśniętym klawiszu Alt. Przy 

tym sposobie wprowadzania polskich liter ż uzyskujemy wciskając Alt oraz z, a ź przy po-

mocy klawiszy Alt i x. Innym sposobem, zgodnym z polską normą, ale znacznie rzadziej  

spotykanym jest „klawiatura maszynistki”. Układ klawiszy jest wtedy zgodny z polską ma-

szyną do pisania. Wtedy potrzebna jest klawiatura z tak opisanymi klawiszami. 

Klawiatura stanowi oddzielną część zestawu komputerowego, jest przyłączana 

do specjalnego gniazda; w komputerach przenośnych znajduje się we wspólnej 

obudowie całego komputera. 

Mysz służy także do wprowadzania poleceń i przesuwania kursora. Trudno sobie wyobrazić 

pracę bez myszy z wieloma programami — przeważnie graficznymi. Myszy mają dwa lub 

trzy klawisze. W większości programów środkowy klawisz nie jest używany. W myszach 

dwuklawiszowych naciśnięcie naraz obu klawiszy zastępuje naciśnięcie środkowego. 

Mysz przyłączana jest przeważnie do portu szeregowego, czasem do gniazda 

mouse bus (gdy jest takie w komputerze) lub magistrali USB.  

3.3.4.4 Drukarka i ploter 

Drukarki, podobnie jak karty graficzne, mogą pracować w trybie znakowym lub graficznym. 

Ze względu na sposób tworzenia wydruku można wyróżnić trzy typy drukarek: 

 igłowe ( 9- lub 24-igłowe) — W drukarce igłowej wydruk tworzony jest przez głowicę 

drukującą przy pomocy igiełek uderzających poprzez taśmę barwiącą w papier. Drukarki 

igłowe są najtańsze w eksploatacji, ale dają wydruk gorszej jakości i są głośne. Drukują 
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na pojedynczych kartkach lub na papierze ciągłym, tzw. składance. Są niezastąpione, tam 

gdzie trzeba drukować z kopiami. 

 atramentowe — działają podobnie jak drukarki igłowe, ale głowica drukująca ma zamiast 

pionowego rzędu igiełek rząd dysz wystrzeliwujących atrament (czasem kolorowy). Dru-

karki atramentowe dają wydruk znacznie lepszej jakości (co najmniej 300 DPI czyli 300 

punktów na 1cal), pracują ciszej, ale są droższe w eksploatacji. Większość drukarek atra-

mentowych, znajdujących się obecnie w sprzedaży, umożliwia wydruk kolorowy. Tu 

możliwe są dwa rozwiązania:  

- drukarka ma 2 głowice (do wydruku kolorowego i czarno-białego) zakładane na 

zmianę. Jeśli trzeba wydrukować na tej samej stronie czarny tekst i kolorowy obrazek, 

czarny kolor uzyskiwany jest przez użycie wszystkich kolorów. Taki czarny kolor jest 

nie całkiem czarny, a wydruk jest dość kosztowny. Ponadto często drukarka sprzeda-

wana jest tylko z głowicą kolorową, a głowicę do druku czarnego trzeba dokupić (za 

ok. 100 zł). Takie drukarki często mają oznaczenie „opcja kolor”. To rozwiązanie sto-

sowane jest w najtańszych drukarkach — jest znacznie gorsze i wyraźnie droższe 

w eksploatacji. 

- drukarka ma zamontowane naraz obie głowice, czarny wydruk zawsze realizowany 

jest czarnym atramentem, a głowica kolorowa używana jest tylko do drukowania 

kolorowych fragmentów wydruku.  

Przy obu opisanych powyżej rozwiązaniach zasobnik (kałamarz) z czarnym atra-

mentem wystarcza na ok. 400 stron, a nowa głowica kosztuje ok. 100 zł, co daje 

koszt eksploatacji (bez papieru i amortyzacji drukarki) ok. 40 gr za stronę. Koszt 

ten można znacznie obniżyć stosując głowice z wymiennymi kałamarzami. W ra-
zie stosowania takich zestawów w przypadku wyczerpania się atramentu wymie-

nia się tylko kałamarz, a głowica (najdroższy element) wystarcza na 8 lub 9 kała-

marzy. Zestawy takie pochodzą oczywiście nie od producentów drukarek (którzy 

wola zarabiać więcej na materiałach eksploatacyjnych). Zestawy takie produkuje 

między innymi firma Pelikan. 

Należy zaznaczyć, że w przypadku drukarek atramentowych ważne jest użycie odpo-

wiedniego papieru, przeznaczonego do drukarek atramentowych. Drukowanie na nie-

właściwym papierze może dać wynik daleki od oczekiwanego. 

 laserowe — tworzące promieniem lasera obraz na bębnie selenowym. Obraz ten jest two-

rzony na papierze podobnie jak w kserografie. Mechanizm tworzący wydruk można tu po-

równać do pieczęci, zmieniającej swój wygląd w zależności od danych napływających 

z komputera. Pieczęć ma tu postać walca (nazywanego bębnem) pokrytego selenem. Ry-

sunek pieczęci tworzy na powierzchni walca promień lasera przy pomocy proszku barwią-

cego, zwanego tonerem. Toner po przeniesieniu na papier jest tam utrwalany termicznie 

(można powiedzieć, że toner jest „zapiekany” w papierze). Porównanie to oddaje istotę 

tworzenia wydruku na drukarce laserowej – tu cały obraz strony musi powstać w pamięci 

drukarki, a potem jest dopiero drukowany. Drukarka laserowa musi więc być wyposa-

żona w odpowiednio dużą pamięć.  

Drukarki laserowe dają wydruki czarno-białe bardzo dobrej jakości, pracują szybko i cicho. 

Ostatnio pojawiły się drukarki laserowe kolorowe, ale jak na razie są bardzo drogie. Dru-

kują przeważnie na formacie A4. Drukarki te są droższe niż igłowe i atramentowe, ale koszt 

eksploatacji jest wyraźnie niższy od drukarek atramentowych. W większości drukarek la-
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serowych, po wyczerpaniu się tonera, wymienia się cały zasobnik zawierający bęben i to-

ner. W niektórych drukarkach możne uzupełniać toner, a wymiana bębna następuje znacz-

nie rzadziej. To drugie rozwiązanie znacznie obniża koszt eksploatacji. Ze względu na ter-

miczne utrwalanie wydruku w drukarce laserowej papier używany do wydruków musi wy-

trzymywać 2000C. Przestrzeganie tego wymogu jest szczególnie istotne przy drukowaniu 

na papierze samoprzylepnym i folii, gdyż nie wszystkie te materiały spełniają taki wymóg. 

Należy używać tylko materiałów oznaczonych jako przeznaczone do drukarek laserowych 

i kserografów. Próba wydrukowania jednej strony na nieodpowiednim materiale skończy 

się prawdopodobnie poważnym uszkodzeniem drukarki. Ta uwaga dotyczy również kse-

rografów. 

Przy zakupie drukarki, należy sprawdzić, czy dostarczony razem z nią sterownik 

obsługuje standard znaków UNICODE, używany już przez edytor WORD 97. Gdy 

wymóg ten nie jest spełniony, na wydruku zamiast polskich znaków pojawią się 

takie kwadraciki:  

Drukarki przyłączamy przeważnie do portów równoległych, ale czasem 

do szeregowych (wtedy drukarka musi być wyposażona w port szeregowy). 

W większych sieciach można spotkać drukarki przyłączone poprzez 

kartę sieciową wprost do sieci a nie do komputera. Taka drukarka 

może być dostępna dla wszystkich użytkowników sieci. Budowane są też 

urządzenia łączące w sobie funkcję faxu, drukarki, skanera i ksero-

grafu z cyfrowym przetwarzaniem obrazu.  

 

Rys.  3.6 Ploter bębnowy 

Ploter kreśli pisakiem z tuszem (jest ich przeważnie kilka) rysunki konturowe w postaci cią-

głych linii na arkuszach od A4 do przekraczających A0. Plotera używają najczęściej architekci, 

konstruktorzy i kartografowie. Ze względu na wykonanie plotery dzielimy na:  

ruch głowicy
ruch bębna 

i papieru

bęben

papier lub kalka
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 tablicowe — rysunek wykonywany jest na nieruchomym arkuszu położonym na płaskiej 

tablicy. Rysunek  tworzy głowica z pisakiem tuszowym, poruszająca się w prostopadłych 

osiach X-Y. Wielkość rysunku ograniczona jest wielkością tablicy. 

 bębnowe — rysunek wykonywany jest na papierze pobieranym z rolki i poruszającym 

się po bębnie, wzdłuż jednej osi do przodu i do tyłu, głowica taka jak w drukarce atra-

mentowej lub głowica z pisakiem, wykonuje ruchy wzdłuż drugiej, prostopadłej osi 

(równoległej do osi bębna). 

3.3.4.5 Skaner 

Skaner to urządzenie do wprowadzania zewnętrznych obrazów do komputera. Za jego pomocą 

można przekształcić obraz graficzny na postać cyfrową. Dawniej, gdy skanery stołowe były dro-

gie, produkowano tanie skanery ręczne, które prowadzi się ręką po skanowanym obrazie. Obec-

nie najbardziej popularne są skanery stołowe, w których kopiowany obraz umieszcza się na szy-

bie, podobnie jak w kserografie. Duże powierzchnie (większe od formatu A3) skanujemy mon-

tując do plotera stojakowego zamiast pisaka specjalną głowicę skanującą.  

W wyniku skanowania otrzymujemy informację o poszczególnych punktach, tzw. mapę bitową, 

możliwą do obrabiania programem graficznym. Tak więc, jeśli zeskanujemy tekst, otrzymamy 

też mapę bitową, zawierającą informację o poszczególnych punktach, a nie znakach. Aby uzy-

skać tekst możliwy do dalszego przetwarzania edytorem, trzeba  informację o punktach zamienić 

na znaki ASCII. Zadanie to umożliwiają programy do rozpoznawania pisma OCR (Optical 

Character Recognition). Obecnie, wraz z oprogramowaniem do skanera, dostarczany jest jeden 

z programów do rozpoznawania pisma. Przy zakupie skanera trzeba zwrócić uwagę na dołą-

czone oprogramowanie. Program do rozpoznawania pisma koniecznie musi akceptować polskie 

znaki diakrytyczne, a także powinien mieć możliwość „uczenia się”. Ponadto przydatną cechą 

jest współpraca z edytorem, polegająca na tworzeniu tekstu w formacie edytora i wykorzystaniu 

przez OCR przy korekcie słownika zawartego w edytorze. Przeważnie OCR w trakcie rozpo-

znawania pisma robi błędy, a niektórych znaków nie potrafi rozpoznać. Uczenie się programu 

polega na zapamiętywaniu i używaniu w dalszej pracy poprawek wprowadzonych przez użyt-

kownika. Teksty złej jakości (słabo odbity maszynopis) wymagają stosunkowo długiego ucze-

nia, po którym rozpoznawanie pisma i tak przebiega znacznie wolniej. Wczytanie tekstu dobrej 

jakości przebiega znacznie szybciej, niż przepisanie go przez wprawną maszynistkę.  

Skaner jest przyłączany do sterownika (karty) umieszczanej w gnieździe 

rozszerzeń na płycie głównej, do portu równoległego (drukarkowego lub do 

portu USB. W tym przypadku do portu drukarkowego przyłącza się skaner, 

a do skanera drukarkę. Dwa ostatnie rozwiązania pozwalają łatwo przenosić 

skaner do innego komputera, ale skanowanie przebiega wyraźnie wolniej niż 

przy skanerze dołączanym do karty. 

3.3.4.6 Modem 

Modem to urządzenie umożliwiające przesyłanie danych cyfrowych poprzez zwykłą linię telefo-

niczną, przystosowaną do przesyłania sygnałów analogowych o niewielkiej częstotliwości. Łącze 

telefoniczne to nie tylko przewody, ale też i umieszczone w odpowiednich odległościach stacje 

wzmacniające sygnał. Te wzmacniacze przepuszczają tylko sygnały o częstotliwości do 3,5 

kHz  — są przystosowane do przesyłania mowy ludzkiej. Sygnał cyfrowy ma częstotliwość znacz-

nie wyższą, mierzoną w MHz. Aby można użyć linii telefonicznej do transmisji cyfrowej, trzeba 
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sygnał cyfrowy przekształcić na sygnał analogowy o niskiej częstotliwości, w takiej postaci prze-

słać go łączem telefonicznym do odbiorcy, a tam z powrotem przekształcić na sygnał cyfrowy. 

Rys.  3.7 Transmisja cyfrowa przez łącze telefoniczne 

Przekształcanie sygnału cyfrowego na analogowy (modulacja) i analogowego na cyfrowy 

(demodulacja) wykonywana jest przez modem (MOdulator-DEModulator) łączący funkcję 

modulatora i demodulatora Łącze telefoniczne z dwoma modemami na obu końcach wi-

dziane jest przez system komputerowy jak zwykłe połączenie szeregowe. 

Rys.  3.8 Uproszczony schemat modemu  

Podobnie na obu końcach linii światłowodowej muszą być urządzenia — odpowiedniki mode-

mów — przekształcające sygnał elektryczny cyfrowy na sygnał świetlny i z powrotem. 

Przy pomocy modemu można poprzez linię telefoniczną nawiązywać połączenie z odległymi 

komputerami w celu wymiany poczty elektronicznej, przesyłania plików i uruchamiania za-

dań na innych komputerach. 

Rys.  3.9 Przyłączanie modemu 

układ
sterowania

modulator

demodulator

linia telefoniczna
łącze szeregowe

do komputera

sygnał cyfrowy sygnał analogowy

 

Komputer
nadawca

Modem 
- moduluje

Sygnał
cyfrowy

Sygnał
cyfrowy

Modem
-demoduluje

komputer 
odbiorca

Sygnał analogowy

 





Gniazdo 
telefoniczne

Gniazdo 
telefoniczne

Modem
(tylna ścianka)

Gniazdo
opisane

 lubwall
line

Gniazdo
opisane
phone

Przed przyłączeniem modemu

Po przyłączeniem modemu



 39 

Najczęściej oprogramowanie dostarczane z modemem umożliwia używanie modemu również 

do przyjmowania i wysyłania faxów. Inny rodzaj oprogramowania pozwala używać modemu 

i komputer z kartą dźwiękową jako automatycznej sekretarki. 

Wyróżniamy dwa wykonania modemów: wewnętrzne i zewnętrzne. Modemy we-

wnętrzne mają postać karty rozszerzeń i są montowane wewnątrz komputera do 

gniazda rozszerzeń płyty głównej. Modem zewnętrzny przyłączany jest do 

portu szeregowego. 

Przy instalowaniu modemu ważne jest poprawne jego połączenie z istniejącymi już 

gniazdkiem telefonicznym i aparatem telefonicznym. Modem należy włączyć pomię-

dzy gniazdko a aparat telefoniczny, a nie równolegle z aparatem telefonicznym. Przy 

takim połączeniu telefon czynny jest przez cały czas, gdy modem nie używa linii 

telefonicznej (także przy wyłączonym komputerze), a jest nieczynny, gdy modem 

używa linii (rys. 3.9). 

3.3.4.7 Transmisja szeregowa  

Znane są dwa sposoby połączenia komputerów z urządzeniami zewnętrznymi lub innymi 

komputerami: połączenie równoległe, w którym każdy bit transmitowanego bajtu jest prze-

syłany oddzielnym przewodem oraz połączenie szeregowe, w którym wszystkie bity prze-

syłanego bajtu są przesyłane kolejno tym samym przewodem. Połączenie szeregowe jest 

znacznie prostsze (i kilkukrotnie wolniejsze), w skrajnym przypadku wystarczą tu dwa prze-

wody. Prostota tego połączenia spowodowała, że jest ono najczęściej stosowane do połączeń 

komputerów. 

Rozróżniamy dwa rodzaje transmisji szeregowej — synchroniczną i asynchroniczną. 

Transmisja synchroniczna wymaga bardziej skomplikowanego układu sterującego i po-

łączeń, ale jest szybsza i pewniejsza. Dodatkowym przewodem transmitowany jest sygnał 

zegara, synchronizującego pracę układu odbiorczego z nadawczym. 

Przy transmisji asynchronicznej nie ma sygnału zegara, za to przed wysłaniem każ-
dego słowa (tu słowo może mieć 8, 7, a nawet 6 bitów) wysyłany jest “bit startu”, 

sygnalizujący początek słowa. Po nim przesyłane są bity danych, po nich może wy-

stąpić bit kontrolny uzupełniający ilość jedynek w słowie do liczby parzystej lub nie-

parzystej (zależnie od przyjętego standardu) i jeden lub dwa bity stopu, oznaczające 

koniec słowa.  

Jeśli nawet przyjmiemy transmisję bez bitu parzystości, to do przesłania 8 bitów da-
nych, musi być przesłane minimum 10 bitw informacji. A więc wydajność transmisji 

asynchronicznej jest około 25% mniejsza od transmisji synchronicznej. 

Klasyczne połączenie szeregowe (odpowiedni kabel łączący dwa komputery) pracuje po-

prawnie przy odległości do kilkunastu metrów, a przy dobrze ekranowanym kablu do kilku-

set metrów. Przy większych odległościach trzeba stosować drogie i skomplikowane stacje 

wzmacniające sygnał. Taka transmisja staje się bardzo droga. Powszechnie dla celów tele-

transmisji używa się publicznych lub dzierżawionych łączy telefonicznych. Do tych celów 

używa się również łączy satelitarnych, światłowodów lub ISDN (Integrad Services Digital 

Network. ISDN — to sieci cyfrowe z integracją usług telefonicznych i transmisji cyfrowej. 

Umożliwiają przesyłanie fonii, danych komputerowych, różnych postaci tekstu (telex, tele-

tekst, poczta elektroniczna) i obrazu.  
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3.3.4.8 Protokoły transmisji 

Przy transmisji występują zakłócenia, których poziom niekiedy jest porównywalny z poziomem 

sygnału użytecznego. Aby zapewnić właściwą jakość transmisji cyfrowej stworzono protokoły 

transmisji. Wszystkie one działają w oparciu o podobną zasadę: przesyłany plik dzielony jest na 

bloki zwane pakietami. Urządzenie nadawcze zaopatruje każdy pakiet w informacje kontrolne, 

zwane sumą kontrolną. Urządzenie odbierające, po otrzymaniu każdego pakietu, oblicza dla 

niego sumę kontrolną wg tego samego algorytmu jak nadajnik, porównuje ją z otrzymaną. Zgod-

ność sum kontrolnych świadczy o bezbłędnym przesłaniu pakietu. Jeśli pakiet został przesłany 

prawidłowo, potwierdza odbiornik specjalnym sygnałem. Jeśli pakiet jest błędny, wysyła żąda-

nie ponownego przesłania tego pakietu. Oczywiste jest że nadajnik i odbiornik muszą pracować 

wg tego samego protokołu transmisji. 

Ponadto stosowane są protokoły transmisji z kompresją danych i korekcją błędów transmisji 

oznaczane V27, V42 i V90 oraz MNP5. 

3.3.4.9 Karta dźwiękowa 

Komputer PC wyposażony jest w mały głośniczek do przekazywania sygnałów dźwiękowych. Nie 

nadaje się on zupełnie do odtwarzania muzyki czy wyszukanych efektów dźwiękowych. Do takich 

zadań służy karta dźwiękowa, umożliwiająca odtwarzanie nagrań zapisanych w postaci danych 

cyfrowych (np. z płyt kompaktowych) lub generowanie dźwięku za pomocą wbudowanego synte-

tyzatora. Możliwe jest także wprowadzanie do komputera dźwięków z zewnątrz w celu obróbki 

i późniejszego odtworzenia. Istotnym elementem karty dźwiękowej jest złącze MIDI (Musical In-

struments Digital Interface), będące ogólnie przyjętym standardem komunikowania się elektro-

nicznych instrumentów muzycznych. Do tego złącza można przyłączać instrumenty muzyczne. 

Standardem w dziedzinie kart dźwiękowych jest karta Sound Blaster. 

Karta dźwiękowa wyposażona jest w gniazda: mikrofonu, zestawu Hi-Fi, głośników oraz 

napędu CD-ROM. 

3.3.4.10 Karta sieciowa 

Karta sieciowa jest urządzeniem pozwalającym komputerowi komunikować się z siecią, 

komputer pracujący w sieci jest do niej przyłączony za pośrednictwem karty sieciowej. 

Karta sieciowa nie jest potrzebna w komputerze pracującym samodzielnie (bez połączenia 

z siecią komputerową). Każda karta sieciowa ma swój unikalny na świecie numer, który jest 

jej identyfikatorem w czasie transmisji danych.  

Karta sieciowa musi byś zgodna z typem sieci, do której jest przyłączana (np. Ethernet, Token 

Ring, FDDI). Przy zakupie karty sieciowej należy zwrócić uwagę na rodzaj gniazdka potrzeb-

nego do przyłączenia karty do sieci (np. złącze BNC podobne do gniazda anteny telewizyjnej, 

gniazdo RJ-45 podobne do nowszego typu złącza telefonicznego). 

Karta sieciowa jest umieszczana w gnieździe rozszerzeń na płycie głównej 

komputera. 

3.3.4.11 Obudowa i zasilacz 

Wewnątrz obudowy znajduje się płyta główna z procesorem, pamięć operacyjna, magistrala 

z gniazdami rozszerzeń i kartami w tych gniazdach, twardy dysk, stacje dysków elastycznych 
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i zasilacz. Komputery PC mają budowę modułową, pozwalającą na rozbudowywanie zestawu. 

Dodatkowe urządzenia często przyłącza się za pośrednictwem kart rozszerzeń. 

Najczęściej spotykanymi formami obudów są:  

a) desktop — pudło leżące płasko,  

b) minitower — układ pionowy (wieża), przeważnie pudło o tym samym wymiarze co de-

sktop, tylko postawione na węższym boku.   

c) tower — układ pionowy, ale mocniejszy zasilacz i więcej miejsca na dodatkowe urzą-

dzenia; przeważnie stosowany w serwerach.  

d) notebook — komputer przenośny, po otwarciu w dolnej części dostępna jest klawiatura, 

zawiasowo zamocowana pokrywa zawiera ekran. 

Rys. 3.10 Rodzaje obudowy komputera 

Niezależnie od formy spotykamy dwa typy obudowy: starsza AT i nowsza, bardziej przy-

szłościowa ATX.  Do typu obudowy musi być dostosowana płyta główna. W budowach 

ATX montowane są płyty główne wyposażone również w port USB, ponadto, dzięki innemu 

rozmieszczeniu elementów na płycie głównej, procesor jest chłodzony silnym wentylatorem 

zawartym w zasilaczu. Nowsze konstrukcje płyt głównych (do najnowszych procesorów) są 

przeważnie przystosowane do obudowy ATX.  

3.3.5 Zasilacz bezprzerwowy - UPS 

Skrót UPS pochodzi on od angielskiej nazwy Uninteruptable Power Supply, co znaczy bez-

przerwowe źródło zasilania. W polskiej literaturze przyjęła się nazwa zasilacz awaryjny lub 

zasilacz bezprzerwowy. 

Zasilacz bezprzerwowy nie jest, co prawda, częścią komputera, lecz uzupełnieniem systemu 

komputerowego, koniecznym we wszystkich poważnych jego zastosowaniach.. Jest to urzą-

dzenie elektroniczne, którego celem jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego napięcia za-

a)

b)

c) d)
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silającego ważne odbiory. Zasilacz ten jest wyposażony w akumulatory i przetwornicę zapew-

niającą pracę w razie nieprawidłowego napięcia lub jego zaniku w sieci zasilającej. W czasie 

normalnej pracy akumulatory są stale doładowywane. Zasilacz bezprzerwowy może dostar-

czać energii elektrycznej z akumulatorów przez pewien czas (10-15 minut lub dłużej). Duże 

zasilacze mają możliwość przyłączenia dodatkowych, zewnętrznych akumulatorów, przedłu-

żających czas podtrzymywania zasilania. Spotykane są (np. w bankach) zestawy mogące pod-

trzymać zasilanie nawet przez 8 godzin. Większe zasilacze mają możliwość, przed wyczerpa-

niem się baterii, samoczynnego (bez udziału operatora) zamknięcia sieciowego systemu ope-

racyjnego serwera sieci lub poprawnego zamknięcia systemu Windows.  

Wielkość zasilacza dobiera się w zależności od ilości urządzeń do niego przyłączonych. Są małe 

zasilacze, przeznaczone dla jednego komputera, średnie i duże dla całej sieci lokalnej.  

Zasilacze stosuje się obowiązkowo przy sieciach komputerowych — co najmniej do zasilania ser-

wera, ale lepiej dla całej sieci. Są też bardzo wskazane do pojedynczych komputerów, wszędzie 

tam, gdzie zasilanie elektryczne jest niepewne oraz gdzie nieoczekiwane wyłączenie komputera 

może wyrządzić poważniejsze straty w wykonywanej pracy. Biorąc pod uwagę niewielki koszt 

małego zasilacza (300 – 500 zł), warto rozważyć zainstalowanie go nawet przy pojedynczym kom-

puterze. Takie zasilacze można stosować nie tylko do zasilania komputerów, ale także takich urzą-

dzeń, jak kasy fiskalne czy aparatura medyczna. 

3.4 Uwagi dotyczące zakupu komputera 

Przed zakupem komputera trzeba określić, do jakich zastosowań będzie on używany. To osza-

cowanie trzeba zrobić z pewnym zapasem, bo w trakcie używania komputera „rośnie apetyt”. 

Dopiero wtedy można określić pożądaną i dostępną finansowo (często to nie to samo) konfi-

gurację komputera. Przy obecnych cenach (1999 r.) nie warto oszczędzać na pamięci opera-

cyjnej. Należy zakupić możliwie dobry monitor, jako najtrwalszy element zestawu, a, co waż-

niejsze, wpływający na oczy użytkownika. Takie elementy, jak karta dźwiękowa, wyrafino-

wana karta graficzna czy skaner, można równie dobrze dokupić po odbudowaniu zasobów 

finansowych. Również później można dokupić drukarkę. 

Przy wyborze dostawcy warto kierować się długością udzielanej gwarancji. Gdy komputer 

został złożony z elementów dobrej jakości i dobrze przetestowany po złożeniu, sprzedawca 

chętnie i bez ryzyka udziela gwarancji dwu, a nawet trzyletniej. Gdy zestaw złożono z „ucie-

kinierów z wysypiska”, gwarancja będzie możliwie najkrótsza. Elementy elektroniczne kom-

putera nie zużywają się, a uszkodzenia występują w pierwszym okresie pracy komputera oraz 

w podwyższonej temperaturze (stąd szanujące się firmy komputerowe przeprowadzają testo-

wanie komputera w temperaturze 600C). Taki test w polskich warunkach jest rzadkością, 

warto więc samodzielnie przeprowadzić taką próbę — oczywiście w czasie trwania gwaran-

cji — najlepiej w czasie pierwszych upałów. 

Warto wiedzieć, że oprogramowanie kupowane z nowym komputerem (system operacyjny 

i oprogramowanie użytkowe) jest często znacznie tańsze niż kupowane osobno. 

Mimo pewnej niedogodności warto przynajmniej przez pierwszy okres eksploatacji kompu-

tera przechowywać jego opakowanie, bo często warunki gwarancji wymagają dostarczenia 

sprzętu do naprawy gwarancyjnej w fabrycznym opakowaniu. Gdy to celowe, można nego-

cjować (niestety przeważnie za dopłatą) serwis gwarancyjny na miejscu u użytkownika. Moż-

liwy jest także serwis gwarancyjny np. 24-godzinny, zapewniający szybką interwencję ser-

wisu, a w razie dłuższej naprawy otrzymanie zastępczego sprzętu. 
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4. Oprogramowanie 

4.1 Podstawowe pojęcia 

Do pracy komputera potrzebne jest oprogramowanie (ang. software). Ma ono bardzo zróż-

nicowany charakter, gdyż spotykamy się z programami wspierającymi prawie wszystkie 

dziedziny działalności ludzkiej.  

Zbiór programów wykorzystywanych w systemie komputerowym nazywamy oprogramowa-
niem. Zestaw współpracujących ze sobą programów nazywamy pakietem programów. 

Program, a dokładniej program wykonywalny, to ciąg rozkazów dla komputera, powodu-
jących rozwiązanie jakiegoś problemu przy pomocy komputera.  

Czynność tworzenia (pisania) programu nazywamy programowaniem, a wykonuje ją 
osoba zwana programistą. 

4.1.1 Podział funkcjonalny oprogramowania. 

Ze względu na pełnioną funkcję, można oprogramowanie podzielić na dwie grupy: 

1) Oprogramowanie systemowe, do którego zaliczymy programy koordynujące działanie 

poszczególnych urządzeń i wspomagające pracę systemu komputerowego, a także 

umożliwiające pracę programom użytkowym; 

a) systemy operacyjne (jest im poświęcony rozdział 4.5), 

b) translatory języków programowania, 

c) programy narzędziowe. 

2) Oprogramowanie użytkowe, zwane czasem aplikacyjnym, pomagające użytkownikowi 

rozwiązywać jego problemy przy pomocy sprzętu informatycznego. Do tej grupy należą 

między innymi edytory — do przetwarzania teksów, arkusze kalkulacyjne — wspomaga-

jące odliczenia umożliwiające tworzenie wykresów. 

Poszczególne kategorie programów zostaną omówione w następnych rozdziałach.  

4.1.2 Podział oprogramowania ze względu powszechność występowania. 

Ze względu na powszechność występowania i ilość użytkowników programy można podzie-

lić na następujące grupy: 

1. Programy standardowe, rozpowszechniane wśród użytkowników o podobnych potrze-

bach i posiadających standardowy sprzęt. Ponieważ takie programy są sprzedawane często 

w milionach egzemplarzy, ich cena jest stosunkowo niska, bo zawiera bardzo małą część 

kosztów wytworzenia oprogramowania. Najczęściej takie programy użytkownik może sa-

modzielnie zainstalować, a dystrybutor lub producent udostępnia poradnictwo dotyczące 

programu — w formie porad telefonicznych lub poprzez Internet. Tego typu oprogramowa-

nie przeważnie jest stale rozwijane, pojawiają się nowe wersje, lepiej dostosowane do po-

trzeb użytkowników oraz do aktualnie rozpowszechnionego sprzętu i systemów operacyj-

nych. Najczęściej nowe wersje są udostępniane dotychczasowym użytkownikom jako tzw. 

upgrade za ułamek ceny stosowanej dla nowych użytkowników. Programy tego typu muszą 

spełniać potrzeby szerokiego kręgu odbiorców i często poszczególni użytkownicy wykorzy-

stują tylko niewielką część ich (programów) możliwości.  
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2. Programy niskoseryjne, przeznaczone dla niewielkiego kręgu odbiorców o specjalnych 

potrzebach (np. urzędy gminy). Cena jednostkowa takiego jest relatywnie wiele wyższa, 

bo koszt wytworzenia rozkłada się na niewielką ilość rozprowadzanych egzemplarzy. Pro-

gramy te można lepiej przystosować do potrzeb użytkowników, często bardzo specjali-

stycznych. Przykładowo: prowadzenie ewidencji geodezyjnej działek na terenie gminy nie 

jest możliwe przy pomocy żadnego standardowego programu. Tu potrzebny jest program 

specjalistyczny — a ile takich programów da się sprzedać w Polsce? Przeważnie takie 

programy są instalowane przez dostawcę oprogramowania.  

3. Programy indywidualne, tworzone przy wyjątkowo nietypowych potrzebach. Czasem 

są to niewielkie programy, tworzone przez użytkownika, można też zlecić utworzenie 

nietypowego programu na indywidualne zamówienie. Ze względu na wysoki koszt ta-

kiego oprogramowania, często nietypowe potrzeby zaspokajane są przez dostosowanie 

(modyfikację) oprogramowania standardowego. Na początku używania komputerów 

wszystkie programy były tworzone jako programy indywidualne, teraz należą do rzad-

kości, a na zamawianie ich decydują się tylko instytucje, czy organizacje, których dzia-

łalność jest nietypowa, np. ZUS, Urzędy Skarbowe. Przy tworzeniu takiego oprogramo-

wania często, szczególnie w pierwszym etapie i na końcu, przy testowaniu, współu-

czestniczy użytkownik.  

4.2 Prawo własności programów. 

Proces tworzenia oprogramowania (patrz rozdział 4.3) jest pracochłonny, często związany 

ze znacznymi kosztami poniesionymi przez twórcę. Jak każdy produkt działalności intelek-

tualnej, programy podlegają ochronie praw autorskich i majątkowych. Występujące opro-

gramowanie można z tego powodu podzielić na kilka grup: 

1. Programy licencjonowane pozostają własnością autora lub firmy produkującej, 

a użytkownik kupując licencję na pewną ilość kopii, nabywa prawa do ich zainstalowa-

nia i użytkowania określonej w umowie liczby kopii. W tym przypadku dystrybutor, czy 

wytwórca zapewnia, doradztwo, szkolenie, gwarancję i dokumentację. Uaktualnienia ta-

kich programów można dokonać po cenie znacznie niższej od rynkowej ceny programu. 

Dlatego programy licencjonowane stanowią pewne źródło niezawodnego oprogramo-

wania. 

2. Oprogramowanie własne, Użytkownik (w tym przypadku najczęściej instytucja) jest 

właścicielem programu, jeśli został on wytworzony przez własnych pracowników. 

Także gdy program został wykonany na indywidualne zamówienie, a zapisano to 

w umowie, użytkownik staje się właścicielem programu. Może więc dowolnie to opro-

gramowanie zmieniać i udostępniać innym.  

3. Programy shareware są rozprowadzane na zasadzie „wypróbuj przed zapłaceniem”. 

Można więc takie programy bezpłatnie zainstalować i używać przez określony czas, np. 

30 dni, potem należy wnieść opłatę rejestracyjną na rzecz właściciela programu lub wy-

kasować program z komputera. Opłata rejestracyjna jest bardzo niska w porównaniu z po-

dobnymi programami licencjonowanymi. Po wniesieniu tej opłaty użytkownik nabywa 

pełnych praw do użytkowania programu. Zdarza się, że wersja próbna ma niektóre opcje 

wyłączone lub program po pewnym czasie od zainstalowania przestaje działać. Programy 

shareware często nie ustępują programom komercyjnym (np. LINUX — bardzo popu-

larna shareware’owa wersja systemu operacyjnego UNIX). 
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4. Programy freeware  to programy, które mogą być użytkowane dowolnie długo w peł-

nym zakresie i bez żadnych opłat. Prawa autorskie ich twórców pozostają w mocy, dla-

tego nie wolno użytkownikom wprowadzać żadnych zmian w tych programach. Pro-

gramy te mogą być rozpowszechniane w niezmienionej formie i ze wszystkimi załączo-

nymi tekstami. Ich autorzy działają według zasady: Don't want money. Got money. Want 

admiration. Programów tych można używać bezpłatnie, za wyjątkiem użycia do celów 

komercyjnych. 

5. Programy public domain są bezpłatne podobnie jak programy freeware, ale w tym przy-

padku nie obowiązują żadne prawa autorskie, gdyż autor zrezygnował z prawa własno-

ści i praw autorskich. Programy mogą być dowolnie modyfikowane.  

Uchwalona przez Sejm RP ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, 

nr 24, poz. 83) zawiera w rozdziale 7 nowe regulacje prawne dotyczące ochrony programów 

komputerowych. Rozwiązania te są zgodne z regulacjami obowiązującymi w Unii Europej-

skiej. 

4.2.1 Co wolno użytkownikowi programu? 

W stosunku do programów komputerowych została uchylona zasada prawa autorskiego, do-

puszczająca swobodę korzystania z już rozpowszechnionych utworów na własny użytek  bez 

zgody autora i bez zapłaty wynagrodzenia. Ustawa upoważnia użytkownika do różnych 

czynności dotyczących programu komputerowego. Jednak użytkownikiem jest osoba, która 

legalnie weszła w posiadanie danego oprogramowania. Istotne dla większości uprawnienia 

to: 

 wykonanie jednej kopii rezerwowej zestawu instalacyjnego (dyskietki, CD-ROM); 

 eksploatacja programu; 

 poprawianie zauważonych błędów programu. 

4.2.2 Sankcje za nielegalną eksploatację oprogramowania 

Naruszający prawa autorskie ponosi odpowiedzialność karną i cywilną. I tak za „piractwo”, 

czyli nielegalne rozpowszechnianie programów i pośredniczenie w obrocie nielegalnymi 

kopiami, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 

Eksploatując nielegalnie program można narazić się na konieczność zapłacenia odszkodo-

wania autorowi programu. 

Omawiane przepisy obowiązują od 24 maja 1994 roku, a więc nie dotyczą oprogramowania 

zainstalowanego przed tą datą. 

4.3 Tworzenie oprogramowanie 

Pojęcie program ma dwa znaczenia. Oznacza zarówno program wykonywalny — zwany ina-

czej programem maszynowym, jak i program napisany w języku programowania — zwany też 

programem źródłowym. Program maszynowy, zawierający rozkazy dla procesora, może być 

uruchamiany w systemie komputerowym. W systemie operacyjnym DOS i Windows pro-

gramy te zapisywane są w plikach z rozszerzeniem .COM lub .EXE . 

Programy tworzone dla pierwszych komputerów miały tylko taką postać. Twórca programu 

musiał znać doskonale budowę i działanie komputera, a program (przeważnie o niewielkiej 
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objętości, nie większej niż kilkadziesiąt kilobajtów) powstawał z elementarnych operacji 

procesora. Przeniesienie takiego programu na inny komputer o nieco innej budowie nie było 

możliwe. Obecne programy wykonywalne mają często objętość do kilku megabajtów i two-

rzenie ich z elementarnych rozkazów nie jest możliwe. Programy pisze się używając języ-

ków programowania (C, C++, pascal, basic, fortran itd.). Jedno polecenie takiego programu 

odpowiada czasem setkom poleceń procesora. Program napisany w języku źródłowym musi 

zostać przetłumaczony na postać„zrozumiałą” dla procesora — program wykonywalny. Ta-

kie tłumaczenie, nazywane translacją, wykonuje się przy pomocy programu tłumaczą-

cego — translatora. 

Tworzenie programu odbywa się w kilku etapach: 

 Sformułowanie wymagań użytkownika w stosunku do programu; 

 Opracowanie algorytmu; 

 Programowanie (pisanie programu źródłowego w wybranym języku programowania); 

 Testowanie i uruchamianie programu; 

 Tworzenie instrukcji dla użytkowników i podpowiedzi wbudowanych do progra-

mów — „helpów”. 

W wielu przypadkach występuje etap: wdrażanie programu u użytkownika polegający na: 

 uruchomieniu programu u użytkownika, często w jego sieci lokalnej, i przystosowaniu 

do wymagań użytkownika; 

 przystosowaniu do nowego programu danych posiadanych już przez użytkownika (np. 

ze starszego programu); 

 przeszkoleniu osób obsługujących program. 

Często potrzebna jest — po utworzeniu programu — jego konserwacja, polegająca na usu-

waniu usterek ujawnionych w czasie eksploatacji, oraz dostosowywanie programu do zmie-

niających się potrzeb. 

4.3.1 Sformułowanie wymagań użytkownika w stosunku do programu 

Pracę nad tworzeniem programu rozpoczyna dokładne określenie funkcji, jakie program ma 

spełniać; opisuje się problem, który ma być rozwiązany tym programem. Przy tworzeniu 

programu podatkowego będzie to opisanie zasad obliczania podatku, sposobu wprowadza-

nia zwolnień podatkowych, sposobu zamykania roku podatkowego itd. W przypadku pro-

gramów na konkretne zamówienie często w tej pracy współuczestniczy przyszły użytkow-

nik. Etap ten decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia. 

4.3.2 Opracowanie algorytmu 

Pisanie programu musi być poprzedzone przekształceniem problemu na postać możliwą do 

rozwiązywania przy pomocy komputera. Algorytm można rozumieć jako ścisłe przestrzega-

nie przepisu postępowania, którego dokładne stosowanie gwarantuje osiągnięcie zamierzo-

nego celu. Przepis ma być tak sformułowany, aby było możliwe całkiem mechaniczne jego 

wykonywanie. Algorytm musi spełniać kilka warunków: 

 Warunek dyskretności (nie mylić z poufnością ani dyskrecją) oznaczający, że przepis 

postępowania musi składać się z szeregu prostych czynności, nie wymagających dodat-
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kowych wyjaśnień oraz bardziej złożonych, opisanych oddzielnymi algorytmami. Dzie-

lenie algorytmu na części będące także algorytmami, często dzielącymi się na jeszcze 

mniejsze algorytmy, nazywa się podejściem strukturalnym i jest jedną z podstawowych 

technik współczesnej informatyki.  

 Warunek jednoznaczności nakłada wymaganie ścisłego i jednoznacznego określenia 

kolejności wykonywania dyskretnych kroków algorytmu, a także podanie, od czego za-

leży wybór jednej z kilku możliwości (przepis zawierający określenia „dosolić do 

smaku” lub „gotować do miękkości” nie spełnia warunku jednoznaczności, winno być 

„dodać łyżeczkę soli” i „gotować 15 minut od momentu rozpoczęcia wrzenia”). 

 Warunek uniwersalności oznacza, że algorytm powinien rozwiązywać pewną klasę 

problemów, a nie jedno konkretne zadanie (dla jednego zestawu danych). I tak wyli-

czenie pierwiastków równania  

     ax2+bx+c=0 

uznamy za algorytm, a operacja rozwiązującą tylko jedno równanie 

     2x2-3x+5=0 

nie spełnia warunku uniwersalności. 

 Warunek efektywności wymaga, aby algorytm gwarantował zakończenie pracy po wy-

konaniu skończonej liczby kroków. Oczywiście ta ilość przeważnie jest bardzo duża, bo 

programy konstruuje się w taki sposób, aby zadany cel osiągały poprzez wykonanie licz-

nych elementarnych operacji. Jednak najszybszy komputer nie wykona w zadanym czasie 

nieskończenie dużej ilości operacji. Może się zdarzyć, że w pewnych przypadkach zada-

nie nie ma rozwiązania, ale algorytm musi umieć taki fakt wykryć i zakończyć pracę od-

powiednim komunikatem. Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy algorytm w nieskończo-

ność ponawia próbę rozwiązania problemu, a użytkownik czeka i czeka. 

4.3.3 Schematy blokowe algorytmów 

Algorytm można wyrazić w różny sposób. Można go wyrazić językiem potocznym, np. 

przepis kucharski lub podpowiedź uczniowska, jak rozwiązać zadanie. Taki opis w języku 

naturalnym nie nadaje się do opisu algorytmów komputerowych. Bardzo precyzyjnym i jed-

noznacznym opisem algorytmu jest schemat blokowy. Najbardziej skomplikowane algo-

rytmy  można skonstruować z poniżej przedstawionych podstawowych elementów:  

Rys. 4.1 Podstawowe elementy schematów blokowych 
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Z tych podstawowych cegiełek można tworzyć większe „prefabrykaty” np. pętla lub pro-

cedura, zwana też podprogramem. Pętla powoduje wielokrotne powtórzenie wykonania 

jednej wielu instrukcji, przeważnie za każdym razem z innymi danymi wejściowymi.  

Rys. 4.2 Pętla i procedura 

Procedura to zestaw instrukcji powodujących wykonanie jakiegoś zadania, a powtarza-

nych wielokrotnie w czasie wykonywania głównego programu. Procedura ma swoją na-

zwę (na przykładzie na rys. 4.2 procedura nazywa się abcd). Wpisanie w głównym pro-

gramie nazwy procedury powoduje wykonanie wszystkich poleceń wchodzących w jej 

skład. Dzięki temu program staje się bardziej przejrzysty, a w razie poprawiania procedury 

wystarczy wprowadzić poprawkę w jednym miejscu.  

Mimo że schemat blokowy całego programu często jest bardzo skomplikowany, prze-

śledźmy schemat blokowy programu obliczającego pierwiastki równania kwadratowego 

ax2+bx+c=0. Program ma wczytać współczynniki a, b, c i obliczyć pierwiastki. 
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Rys. 4.3 Obliczanie pierwiastków równania kwadratowego 

4.3.4 Programowanie  

Na podstawie schematu blokowego tworzony jest program w języku wysokiego poziomu. Jest 

to realizacja algorytmu za pomocą poleceń języka programowania. Czynność ta nazywa się 

programowaniem. Na tym etapie projektuje się również strukturę danych. 

4.3.5 Uruchamianie i testowanie programu  

Program napisany w języku programowania (wysokiego poziomu) nie jest „zrozumiały” dla 

komputera. Aby można go było uruchomić na konkretnym komputerze z konkretnym syste-

mem operacyjnym, konieczne jest przetłumaczenie go na kod maszynowy, czyli elemen-

tarne rozkazy do wykonania przez komputer. Czynność tę nazywa się translacją i wykonuje 

się ją .przy pomocy programów zwanych translatorami. Nad programem napisanym w ję-

zyku wysokiego poziomu komputer pracuje dwa razy: raz przy translacji i ponownie przy 

wykonaniu.  

START

Wczytaj parametry a,b ,c
równania kwadratowego
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“Równanie nie ma 

pierwiastków 
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Gdy translacja przebiega do końca i w jej wyniku powstaje program wykonywalny, który 

potem może być uruchamiany, mówimy o kompilacji, a translator jest kompilatorem, na-

tomiast gdy translacja przeplata się z wykonywaniem, mówimy o interpretacji, a translator 

jest interpreterem.  

Przeważnie w trakcie uruchamiania programu ujawniają się błędy i pomyłki popełnione 

w czasie dotychczasowych prac nad programem. Po udanym uruchomieniu programu przy-

chodzi pora na jego testowanie.  

Testowanie programu jest koniecznym, ale żmudnym i długim etapem prac. Początkowo 

program testuje się na zestawach danych, dla których łatwo jest sprawdzić poprawność dzia-

łania. Następnie testuje się program na danych, jakie mogą występować w czasie normalnej 

pracy. Na koniec testuje się zachowanie programu przy skrajnie małych i skrajnie dużych 

danych. Konieczne jest sprawdzenie, czy program zachowuje się poprawnie przy wprowa-

dzeniu błędnych danych i przy możliwych do przewidzenia błędach użytkownika. Ten 

ostatni wymóg wymaga od programistów wiele wyobraźni. Ostatnim testem jest próbna eks-

ploatacja u użytkownika. 

Niestety, najsumienniej przeprowadzone testowanie nie daje pełnej gwarancji bezbłędnej 

pracy programu, a więc trzeba usuwać usterki ujawnione w czasie normalnej eksploatacji 

programu. Złośliwi, nie bez racji, twierdzą, że jeśli program nie ma już żadnych błędów, to 

jest już tak przestarzały, że trzeba go czym prędzej wymienić na nowy. 

Program napisany w języku programowania nie jest przeznaczony do konkretnego typu 

komputera i konkretnego systemu operacyjnego. Używając do tego samego programu róż-

nych kompilatorów możliwe jest kompilowanie tego samego programu do różnych syste-

mów operacyjnych i w efekcie otrzymanie programu wykonywalnego dla różnych syste-

mów operacyjnych 

4.4 Instalowanie programów  

Nawet słabo zaawansowany użytkownik komputera może z łatwością samodzielnie zainsta-

lować prawie każdy program. Nieco większe doświadczenie trzeba mieć do instalowania 

i konfigurowania dużych programów specjalistycznych, takich jak AUTOCAD. Dużej wie-

dzy wymaga zainstalowanie i konfiguracja sieciowych systemów operacyjnych. Zachęcam 

więc do samodzielnego instalowania programów według następujących zasad: 

 Przed otwarciem opakowania zapoznaj się z warunkami licencji na program i wymaga-

niami programu dotyczącymi komputera i systemu operacyjnego. Gdy komputer, któ-

rym dysponujesz nie spełnia tych warunków nie otwieraj plombowanego opakowania 

zawierającego dyskietki lub CD-ROM — będziesz mógł zwrócić oprogramowanie 

sprzedawcy.  

 Zrób kopie zapasowe dyskietek instalacyjnych. CD-ROM-y są znacznie trwalsze, więc 

kopiowanie ich nie jest konieczne. 

 Zaglądnij do rozdziału Instalowanie w podręczniku użytkownika lub od razu włóż 

pierwszą dyskietkę do stacji dysków i uruchom program instalacyjny. Programy prze-

znaczone do pracy w systemie WINDOWS instaluje się uruchamiając program instala-

cyjny z poziomu WINDOWS (np. z menu Plik => Uruchom). Nazywa się on najczę-

ściej SETUP, INSTALL lub INSTALUJ i ma rozszerzenie .EXE, .COM lub .BAT. 

System operacyjny przeważnie trzeba instalować ze stacji A:, inne programy dowolnie. 

Przed rozpoczęciem instalowania program czasem pyta o dysk i katalog, do którego ma 



 52 

być zainstalowane nowe oprogramowanie. Niekiedy można wybierać pomiędzy insta-

lowaniem wersji pełnej i minimalnej. Jeśli zestaw instalacyjny zawiera kilka dyskietek, 

program będzie prosił o kolejne dyskietki. Obecnie coraz częściej spotykamy się z pro-

gramami rozprowadzanymi na CD-ROM-ach. Instalowanie z takiego nośnika jest wie-

lokrotnie szybsze i wygodniejsze dla użytkownika, gdyż nie wymaga wymieniania (cza-

sem bardzo wielu) dyskietek. 

 Schowaj opakowanie wraz z oryginalnymi dyskietkami instalacyjnymi, a potem wypełnij 

i wyśnij kartę rejestracyjną. 

W zestawie instalacyjnym na pierwszej dyskietce jest przeważnie opis zawarty w pliku o na-

zwie: READ.ME, README.DOC, CZYTAJ.TO lub podobnej. 

Poniżej podano przykłady ikon programów instalacyjnych. Środkowa przedstawia archi-

wum samorozpakowujące. 

Rys. 4.4 Ikony programów instalacyjnych 

4.5 Systemy operacyjne  

System operacyjny (operating system) to program, a częściej zorganizowany zespół progra-

mów, zarządzający komputerem, jego uruchomienie konieczne jest do pracy komputera. Po-

średniczy on pomiędzy sprzętem komputerowym (hardware) a oprogramowaniem (so-

ftware) i użytkownikiem. System operacyjny tworzy środowisko dla innych programów 

oraz w tym samym czasie steruje przydziałem zasobów dla zapewnienia efektywnego dzia-

łania całego systemu.  

Najczęściej spotykanymi systemami operacyjnymi są DOS (Disk Operation System), Windows 

95, Windows 98, OS2, System7 dla komputerów Macintosh i sieciowe Novell NetWare Win-

dows NT, oraz UNIX. System Windows jest najczęściej używany na komputerach pracujących 

pojedynczo (nie w sieci).  

Najbardziej popularne są systemy operacyjne jednoużytkownikowe pracujące na pojedyn-

czych komputerach. Taki system dopuszcza pracę w danej chwili tylko jednego użytkow-

nika; gdy chce pracować drugi, pierwszy musi zakończyć pracę. Takie systemy operacyjne 

należą do mniej skomplikowanych. 

Znacznie bardziej skomplikowane zadania muszą spełniać sieciowe systemy operacyjne, 

umożliwiające współdziałanie wielu połączonych komputerów i wielodostępne, czyli 

umożliwiające jednoczesną pracę wielu w użytkowników na jednym komputerze. Takie sys-

temy nazywamy też wielozadaniowymi, bo na jednym komputerze można jednocześnie 

uruchomić wiele zadań (przeważnie należących do różnych użytkowników) poprzez przy-

dzielanie na przemian tym zadaniom krótkich czasów pracy procesora. Szczególnie przy 

programach, w których użytkownik wprowadza dane z klawiatury, podział czasu procesora 

pomiędzy różne zadania nie jest wcale zauważany.  
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4.5.1 DOS  

DOS (Disk Operation System — dyskowy system operacyjny) był jednym z pierwszych po-

wszechnie dostępnych systemów operacyjnych przeznaczonych dla komputerów PC. 

To system operacyjny jednozadaniowy i jednoużytkownikowy. Pracuje w trybie znako-

wym, co oznacza, że użytkownik uruchamia polecenia systemu i programy wpisując odpo-

wiednie polecenia na klawiaturze, a system operacyjny odpowiada tekstami na wyświetla-

nymi na ekranie w trybie tekstowym. Zgodnie z nazwą system przeznaczony jest dla kom-

puterów wyposażonych w pamięć dyskową. Oczywiście w DOS-ie można uruchamiać pro-

gramy pracujące zarówno w trybie znakowym jak i w trybie graficznym. DOS ma niewiel-

kie wymagania sprzętowe, bo został stworzony dla komputerów o wyraźnie mniejszych 

możliwościach niż komputery obecnie dostępne.  

Chociaż dzisiaj bardziej popularne są łatwiejsze w obsłudze systemy operacyjne pracujące 

w trybie graficznym, to jednak znajomość podstawowych operacji DOS-a przydaje się na-

dal. Zresztą jest zawarty w nowszych systemach operacyjnych, takich jak Windows 95 

i Windows 98. Praktyka wykazuje, że często na komputerach z systemami Windows 95/98 

pewne operacje — szczególnie „ratunkowe” są łatwiejsze a czasem jedynie możliwe do wy-

konania z poziomu DOS-a.  

W systemie operacyjnym DOS, podobnie jak w innych systemach operacyjnych, każda in-

formacja (program, dane, tekst, grafika itp.) przechowywana w pamięci zewnętrznej kom-

putera ma postać pliku (file). Plik jest więc formą organizacyjną zapisu informacji, ma swoją 

nazwę, długość, czas powstania, atrybuty i zawsze jest umieszczony w katalogu (głównym 

lub podkatalogu). 

Nazwa pliku lub katalogu składa się z dwóch części: pierwsza o długości od jednego do 

8 znaków (musi wystąpić), druga, zwana rozszerzeniem, wskazuje na rodzaj pliku i ma dłu-

gość od zera do 3 znaków (może więc jej nie być). Obie części rozdzielone są kropką. W na-

zwie pliku mogą występować: litery alfabetu łacińskiego od A do Z (bez polskich liter), cy-

fry od 0 do 9 i symbole caret ^, podkreślenie _, dolar $, tylda ~ , procent % , wykrzyknik !, 

#, & @ minus - apostrofy ‘’ i nawiasy {}(). Inne znaki nie mogą być używane w nazwach 

plików. Reguła określająca, które znaki mogą wystąpić w nazwie pliku, a które są zabro-

nione, jest trudna do zapamiętania. Proponuję więc moim czytelnikom stosowanie reguły 

uproszczonej, nieco bardziej ograniczającej dopuszczalny zakres znaków, ale łatwiejszej do 

zapamiętania: w nazwach plików używamy liter alfabetu łacińskiego, liczb 0-9 oraz znaków 

minus „-” i podkreślenie „_”.  

Nie wolno używać jako nazw plików nazw zastrzeżonych dla urządzeń: CON, AUX, NUL, 

PRN, COMn, LPTn (gdzie n jest numerem portu, np. COM2, LPT1). Ponadto ze względów 

praktycznych nie należy nazywać swoich plików nazwami poleceń systemu operacyjnego 

i nazwami powszechnie używanych programów. Dobrze jest dobierać tak nazwy plików, 

aby charakteryzowały ich zawartość. Małe i duże litery w nazwach plików nie są rozróż-

niane — jest więc obojętne, czy użyje się dużych, czy małych liter. 

Rozszerzenia .EXE i .COM zarezerwowane są dla programów wykonywalnych, rozsze-

rzenie .BAT oznacza plik tekstowy, zawierający wewnątrz jedno lub wiele poleceń, jakie 

można by wprowadzić z klawiatury. Uruchomienie takiego pliku, czyli wpisanie z kla-

wiatury jego nazwy, powoduje wykonanie wszystkich poleceń  w nim zawartych. Pliki 

te nadają się świetnie do automatyzacji wielu żmudnych, często wykonywanych ciągów 
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poleceń. Plik AUTOEXEC.BAT umieszczony w katalogu głównym dysku C: jest samo-

czynnie wykonywany przy uruchamianiu komputera, a zawiera polecenia konfigurujące 

komputer. 

Inne rozszerzenie są zwyczajowe, ale nie obowiązkowe. Większość programów oznacza 

wytworzone przez siebie pliki odpowiednimi rozszerzeniami, np. pliki zawierające rysunki 

utworzone programem CorelDraw otrzymują rozszerzenie .CDR, teksty utworzone edyto-

rem WORD — rozszerzenie .DOC, arkusze kalkulacyjne EXCEL-a — rozszerzenie .XLS, 

bazy danych programu Dbase — .DBF, itd. 

Wielkość pliku wyrażona jest w bajtach. 

Czas powstania to czas, kiedy plik powstał lub kiedy był ostatni raz modyfikowany. 

Atrybuty określają różne cechy pliku, np. wartość atrybutu R decyduje o tym, czy plik może 

być modyfikowany, czy tylko czytany. 

W danym urządzeniu pamięci zewnętrznej można przechowywać tysiące plików. W celu 

łatwiejszego zarządzania plikami tworzy się katalogi (zwane czasem kartotekami lub folde-

rami). Są to obiekty, w których umieszcza się pliki i ewentualnie inne katalogi. Na początku 

każdego nośnika (dysku lub dyskietki) w czasie jego formatowania, tj. wyznaczanie ścieżek 

(składających się z sektorów), na których zapisywana jest informacja, tworzony jest katalog 

główny. W nim mogą być umieszczane pliki i podkatalogi. Taki system katalogów ma struk-

turę hierarchiczną. Każdy katalog oprócz katalogu głównego ma swoją nazwę. Zasady two-

rzenia nazw katalogów są takie same jak dla nazw plików. W praktyce bardzo rzadko używa 

się rozszerzeń w nazwach katalogów. Nazwa pliku musi być unikatowa wśród nazw plików 

i katalogów należących  do tego samego katalogu.  

Miejsce pliku określa ścieżka składająca się z nazwy dysku zakończonej dwukropkiem oraz 

nazw kolejnych katalogów, przez które należy przejść od katalogu głównego do danego 

pliku. Nazwy katalogów oddzielone są znakiem \, np. C:\dane\teksty.  

Jeśli polecenie ma dotyczyć większej ilości plików, w nazwach plików można używać sym-

boli wieloznacznych zwanych też jokerami. Znak zapytania „?” w nazwie pliku lub katalogu 

oznacza jeden dowolny znak, np. aby objąć wspólną nazwą pliki: 

ELA.TXT 

ULA.TXT 

ALA.TXT 

OLA.TXT 

trzeba użyć nazwy ?LA.TXT. Natomiast symbol gwiazdki w nazwie pliku oznacza do-

wolny ciąg znaków o długości od zera do ośmiu znaków. Tak więc, aby objąć wspólnym 

określeniem pliki: 

LA.DOC 

LATO.DOC 

LATO1998.DOC 

trzeba użyć zapisu LA*.DOC. Nazwa *.TXT oznacza więc wszystkie pliki z rozszerzeniem 

.TXT (dowolna pierwsza część nazwy), użycie *.* oznacza wszystkie pliki (dowolna pierwsza 

i druga część nazwy). Znaki „?” i „*” mają takie samo znaczenie w większości systemów ope-

racyjnych, w tym we wszystkich wersjach Windows i wszystkich odmianach UNIX-a. 
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4.5.1.1 Urządzenia  

Nazwy urządzeń zakończone są dwukropkiem. Oznaczenia urządzeń obowiązujące w sys-

temie operacyjnym DOS, obowiązują również we wszystkich wersjach Windows.  

A:    pierwsza stacja dysków elastycznych 

B:   druga stacja dysków elastycznych 

C:    pierwszy twardy dysk  

D:, E:, F:   kolejne twarde dyski lub stacje CD-ROM 

CON:    konsola (klawiatura + monitor) 

NUL:    testowe urządzenie, które może odbierać informację 

AUX:    port szeregowy 1 

COMn:    port szeregowy o numerze n (1..4), 

PRN:    drukarka przyłączona do portu równoległego 1, 

LPTn:    port równoległy (drukarki) o numerze n (1..3) 

Tabela 4.1 Oznaczenia urządzeń 

Wyświetlana w linii poleceń nazwa dysku wskazuje dysk aktywny (aktualny). 

4.5.1.2 Praca w systemie DOS i polecenia DOS-a 

W DOS-ie można wprowadzać polecenia i uruchamiać programy, gdy na ekranie widoczny 

jest znak zachęty, oznaczający, że system „nie jest zajęty” wykonywaniem innego zadania. 

Również wtedy można wyłączyć komputer. Wyłączanie komputera w trakcie wykonywa-

nia jakiegoś programu grozi utratą danych lub uszkodzeniem struktury plików na 

dysku. Znak zachęty ma postać jak poniżej lub podobną. 

C:\>_ 

Składnia poleceń DOS jest następująca 

nazwa_polecenia [parametr lub parametry] [/opcja]  

Nawiasów kwadratowych [ ] nie wpisuje się  wydając polecenie —  oznaczają one część 

polecenia, która może, ale nie musi wystąpić. Parametry określają, czego polecenie ma do-

tyczyć, opcja określa sposób wykonania polecenia. Jeśli nie podano opcji, polecenie wyko-

nywane jest w sposób standardowy. Wydanie dowolnego polecenia z opcją /? powoduje je-

dynie wyświetlenie podpowiedzi informującej o tym poleceniu.  

I tak polecenie 

copy c:\teksty\praca.doc a: /v 

spowoduje skopiowanie pliku praca.doc, znajdującego się na dysku C: w katalogu \teksty, na 

dyskietkę w stacji A:, po czym zostanie sprawdzona zgodność kopii z oryginałem. Natomiast 

polecenie:  

DIR C:\listy  /OD  

spowoduje wyświetlenie na ekranie zawartość katalogu C:\LISTY, przy czym poszczególne 

pozycje zostaną uszeregowane według daty ostatniej modyfikacji (opcja /OD). 
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W poleceniach DOS można zmieniać standardowe wejście i wyjście polecenia, używając zna-

ków „<” niestandardowe wejście i „>” niestandardowe wyjście. Tak więc polecenie: 

DIR C:\ /S  

spowoduje wyświetlenie na ekranie (standardowe wyjście dla tego polecenia) zawartości ka-

talogu głównego dysku C: i wszystkich jego podkatalogów (czyli wszystkie pliki i katalogi na 

dysku C: natomiast polecenie  

DIR C:\ /S > d:\spis  

skieruje wynik polecenia nie na ekran, tylko do pliku d:\spis — powstanie plik tekstowy i będzie 

o takiej nazwie, który będzie zawierał listę wszystkich plików i katalogów na dysku C: 

Lista poleceń zależy od wersji DOS-a, jest długa i nie sposób wszystkich tu wymienić. 

Każdy zainteresowany znajdzie je w odpowiedniej literaturze. Ponadto w wersji 5.0 listę tę 

wyświetla polecenie HELP a w wersjach 6.0 do 6.22 polecenie FASTHELP. Poniżej podano 

jedynie najważniejsze polecenia tego systemu operacyjnego: 

Zmiana dysku aktywnego następuje poprzez podanie jako polecenia nazwy dysku, np. C: 

Podanie polecenia z opcją  /?  powoduje wyświetlenie opisu tego polecenia 

HELP — wyświetla listę wszystkich poleceń DOS wraz z krótkim opisem 

VER — wyświetla wersję systemu operacyjnego 

CLS — czyści ekran 

TIME — podaje (i pozwala zmienić) czas systemowy 

DATE — podaje (i pozwala zmienić) datę systemową 

polecenia dotyczące katalogów 

CD nazwa_katalogu — zmienia aktualny katalog 

DIR [katalog] — wyświetla zawartość katalogu 

MD nazwa_katalogu - zakłada katalog  

RD nazwa_katalogu - kasuje katalog pusty  

polecenia dotyczące plików 

TYPE nazwa_pliku — wyświetla zawartość pliku tekstowego 

REN  stara_nazwa  nowa_nazwa — zmienia nazwę pliku 

DEL nazwa_pliku — kasuje plik 

COPY plik_źródłowy  [katalog] — kopiuje plik do wskazanego katalogu 

PRINT nazwa_pliku — drukuje zawartość pliku tekstowego 

polecenia dotyczące dysków 

FORMAT nazwa_urządzenia — formatowanie (przygotowanie do pracy dysku 

lub dyskietki), 

DISKCOPY dysk_źródłowy  dysk_docelowy — tworzy kopię dyskietki 

Na komputerze pracującym pod kontrolą systemu DOS można uruchamiać program Windows 

3* (Windows 3.0, Windows 3.1, Windows 3.11) tworzący środowisko graficzne. Należy pod-

kreślić, że Windows 3* nie stanowi samodzielnego systemu operacyjnego, jest nakładką na 

DOS-a. Windows komunikuje się z użytkownikiem poprzez łatwy w opanowaniu sposób poro-

zumiewania się. Programy i pliki występują ty w postaci symboli graficznych, zwanych iko-

nami, użytkownik wydaje polecenia wskazując odpowiednie obszary rozwijalnych menu.  
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4.5.2 Windows 3.0, Windows 3.1 i Windows 3.11 

Programy Windows 3.* nie były samodzielnymi systemami operacyjnymi, a jedynie nakład-

kami na system operacyjny DOS, udostępniającymi bardzo przyjazne dla użytkownika środowi-

sko graficzne. W krótkim czasie zdobyły bardzo dużą popularność z powodu bardzo łatwego 

i intuicyjnego sposobu porozumiewania się użytkownika z komputerem — użytkownik posłu-

guje się tu myszką (ale również klawiaturą). Na ekranie widoczny jest kursor (wskaźnik) myszki 

przesuwający się podobnie do ruchów myszki po stole. Po wskazaniu kursorem myszki obiektu 

można go uaktywnić naciskając raz lub dwa razy klawisz myszki. Obiekty przemieszcza się 

wskazując je kursorem myszki, a następnie przy wciśniętym klawiszu przesuwa się myszkę, 

a tym samym kursor o obiekt po ekranie. Programy pliku, katalogi i urządzenia (np. dyski, dru-

karki) są reprezentowane przez ikony (małe obrazki—symbole), a uruchomienie programu po-

lega na uaktywnieniu takiej ikony myszką.  

Akcja programu rozgrywa się w oknie, czyli wydzielonej części ekranu. Budowa wszystkich 

okien i sterowanie programów jest podobne. Użytkownik, który zapoznał się z kilkoma pro-

gramami, może z powodzeniem rozpocząć pracę z nowym, zupełnie nieznanym sobie pro-

gramem. Inną bardzo przydatną cechą Windows jest mechanizm przenoszenia informacji 

pomiędzy różnymi programami pracującymi w tym systemie — można np. wykres utwo-

rzony w arkuszu kalkulacyjnym przenieść do tekstu tworzonego edytorem.  

4.5.3 Windows 95  

Windows 95 jest rozwinięciem Windows 3.11, ale jest samodzielnym systemem opera-

cyjnym. Jako system 32-bitowy pozwala pełniej wykorzystać możliwości współczesnych 

32-bitowych procesorów. Wprowadzono wiele udogodnień: 

 możliwość nadawania długich (do 255 znaków) nazw plików i katalogów. W nazwach 

plików mogą występować znaki zakazane w DOS-ie takie jak spacja i znak +. Jednak 

w nazwach plików nie mogą występować znaki: : \ / : * ? " < > |. Ułatwia to nadanie 

nazwy bardziej adekwatnej do zawartości pliku.  

 wielozadaniowość, czyli możliwość równoczesnej pracy z kilkoma programami. 

 system obsługi urządzeń Plug and Play (włóż do komputera i używaj) powodujący sa-

moczynne rozpoznawanie nowych elementów systemu komputerowego i optymalizo-

wanie ich parametrów. Nie jest więc potrzebne skomplikowane instalowanie nowych 

urządzeń.  

 każdy z zarejestrowanych w systemie użytkowników ma swój domyślny katalog na 

pliki (Moje dokumenty),  

 wbudowane mechanizmy współpracy z internetem (Microsoft Internet Explorer) i wymianą 

poczty elektronicznej, zarówno w sieci lokalnej, jak i w internecie Microsoft Outlook). 

Pierwsze wersje Windows 95 zawierały błędy, a system był mało stabilny. W wyniku usu-

nięcia tych usterek i dodania pewnej ilości nowych elementów powstał system operacyjny 

Windows 98 bardzo podobny w obsłudze do Windows 95. 

Nie będę zamieszczał tu szczegółowego opisu tego systemu, gdyż Studenci zapoznają się 

z nim w czasie ćwiczeń.  
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4.5.4 Novell NetWare 

Novell NetWare jest sieciowym systemem operacyjnym dla komputerów osobistych. Zdobył dużą 

popularność w sieciach lokalnych. W sieci NOVELL jeden z komputerów z odpowiednio dużym 

twardym dyskiem pełni rolę serwera. Jest on bardzo inteligentną składnicą plików (danych i pro-

gramów) i dyspozytorem niektórych urządzeń (np. drukarki, modem, skaner). Komputer ten jest 

przeznaczony wyłącznie do zarządzania siecią (tak zwany serwer dedykowany), więc jest wyłą-

czony z normalnej pracy — nikt nie może na nim uruchamiać swoich zadań. Należy brać pod 

uwagę przy szacowaniu kosztów związanych z tworzeniem sieci. Gdy w sieci potrzeba 6 stano-

wisk trzeba użyć siedmiu komputerów (6 stacji roboczych i serwer). 

Serwer rozsyła na żądanie do stacji roboczych pliki zawierające programy i dane. Użytkow-

nicy sieci pracują przy stacjach roboczych. Stacjami roboczymi mogą być komputery pra-

cujące pod kontrolą systemów operacyjnych jednoużytkownikowych: DOS, OS2, System 7 

(McIntosh), przyłączone do sieci (przeważnie ETHERNET) za pomocą zainstalowanej 

w nim karty sieciowej. Stacje robocze mogą nie mieć twardych dysków, a nawet stacji dys-

ków elastycznych, co obniża ich koszt. Użytkownik takiego komputera, po otwarciu sesji, 

uzyskuje dostęp do części dysku serwera, która widziana jest przez niego jako dodatkowy 

dysk -np. dysk H:, zwany dyskiem sieciowym.  

Użytkownik może z tego dysku pobierać dane i uruchamiać programy, a także zapisywać na 

nim dane. Przetwarzanie danych i wykonywanie programów odbywa się na stacjach robo-

czych, a więc o szybkości przetwarzania decyduje szybkość poszczególnych stacji robo-

czych. Do pracy w sieci (z dostępem do danych z wielu stacji roboczych) potrzebne są sie-

ciowe, przeważnie droższe wersje oprogramowania. 

Sposób przydzielania fragmentów dysku serwera, poszczególnym użytkownikom ustala ad-

ministrator sieci (supervizor). Dostęp do pewnych fragmentów dysku sieciowego może być 

ograniczony tylko do prawa odczytu, (użytkownik może plik odczytać, ale nie może go 

zmienić, czy skasować). Najczęściej poszczególni użytkownicy mają różne prawa dostępu 

do zasobów serwera.  

Jedną z zalet sieci NetWare jest to, że praca na stacji właściwie nie różni się od pracy na 

pojedynczy komputerze, w jego systemie operacyjnym, użytkownik nie musi uczyć się 

pracy w innym systemie operacyjnym, może używać również plików i programów zainsta-

lowanych na dysku jego komputera. 

4.5.5 UNIX  

UNIX (BSD, HP/UX, LINUX, SunOS, ULTRIX, XENIX, SCO Unix) — to wiele podob-

nych systemów operacyjnych pochodzących od różnych producentów. Znajomość podsta-

wowych zasad pracy w takim systemie operacyjnym jest bardzo przydatna dla wszystkich 

korzystających z internetu, gdyż wszystkie serwery internetu pracują pod kontrolą różnych 

odmian UNIX-a, a wiele usług dostępnych w internecie to polecenia sytemu UNIX. 

UNIX umożliwia dostęp do komputera wielu osobom jednocześnie. Większość zadań wykony-

wana jest przez komputer centralny (host), z którego korzystają wszyscy użytkownicy. 

Warunkiem pracy z UNIX-em jest połączenie się z komputerem centralnym. Takie połącze-

nie nazywa się sesją. Komputer pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego UNIX może 

brać udział w wielu sesjach, gdyż UNIX jest systemem wieloużytkownikowym.  
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Użytkownik UNIX-a ma bezpośredni kontakt z terminalem, czyli urządzeniem składającym 

się z monitora, klawiatury i urządzenia elektronicznego obsługującego transmisję danych 

pomiędzy komputerem a klawiaturą i monitorem terminala. Terminale przystosowane do 

pracy w trybie graficznym wyposażone są w myszkę.  

UNIX może początkowo wydawać się trudniejszym i mniej przyjaznym niż DOS, ale daje 

większe możliwości, jest zorientowany na równoczesną pracę wielu użytkowników na jed-

nym komputerze. Pewne rygory pracy w UNIX-ie początkujący użytkownik odbierać może 

jako szykany, a spowodowane są one troską o bezkolizyjną pracę poszczególnych użytkow-

ników, dzielących pomiędzy siebie czas pracy procesora i zasoby sprzętowe.  

Oprócz środowiska znakowego w UNIX-ie dostępne jest podobne do systemu Windows śro-

dowisko graficzne o nazwie XWindows. 

Terminal (nazywany czasem końcówką) może być połączony z komputerem na różne spo-

soby. Jeśli do połączenia używamy linii telefonicznej, sygnały cyfrowe trzeba przekształcić 

na sygnał telefoniczny, a potem ponownie na sygnał cyfrowy. Zadanie to wykonują urzą-

dzenia zwane modemami. Zamiast terminala można używać komputera klasy PC, który 

„udaje” (emuluje) terminal, wykonując program emulacji terminala. Konsola jest szczegól-

nym rodzajem terminala, jest bowiem częścią komputera centralnego (serwera). 

4.5.5.1 Praca w sieciowym systemie operacyjnym UNIX  

Pierwszą czynnością użytkownika w UNIX-ie  jest otwarcie sesji („zalogowanie”), możliwe 

wyłącznie dla użytkowników znanych systemowi, a więc posiadaczy konta. 

 login:   (zgłoszenie systemu) 

 uubielan   (użytkownik podał swoją nazwę —  „username”) 

 password:    (system pyta o hasło) 

      (nic nie widać przy wpisywaniu hasła) 

tu mogą pojawiać się komunikaty o ostatnim udanym i nieudanym otwarciu sesji 

Last succesfull   10 may 10:15 am 

 Last unsuccesfull  5 may 19:08 pm 

 You have mail 

 $_ (znak gotowości dla zwykłego użytkownika) 

lub 
 login incorrect 

 login: (coś się nie zgadza — spróbuj jeszcze raz od nowa) 

Sesję trzeba koniecznie zamknąć, gdyż wyłączenie terminala przeważnie nie powoduje za-

mknięcia sesji  – po powtórnym załączeniu terminala możliwe jest kontynuowanie sesji 

z wszelkimi prawami użytkownika, który ja rozpoczął. 

 exit  lub loguot (polecenie zamknięcia sesji) 

 login: (zgłoszenie systemu — udało się zamknąć sesję) 

UNIX odróżnia małe i duże litery (także w nazwie użytkownika i haśle); nazwa użytkow-

nika do 8 znaków i zwyczajowo małe litery, hasło 6 – 8 znaków. 
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Hasło powinno być znane tylko właścicielowi konta. Błędne jest rozumowanie: „nie mam 

w swoim katalogu niczego cennego i tajnego — to nie na powodu pilnować hasła”. Pierw-

szym etapem włamania do systemu jest przeważnie opanowanie konta zwykłego użytkow-

nika, a dopiero stamtąd zaczyna się atak na system, czyli konto administratora. 

Nie wolno używać jako hasła wyrazów, które coś znaczą (także napisane w odwrotnej ko-

lejności), a szczególnie imion osób najbliższych, numeru telefonu podobnych, łatwych do 

skojarzenia z właścicielem konta. Z drugiej strony, hasło powinno być łatwe do zapamięta-

nia, aby nie trzeba było korzystać z notatek. Jednym ze sposobów tworzenia haseł spełnia-

jących oba te wymogi jest utworzenie hasła z pierwszych liter jakiegoś wiersza np. Lom-

Tjjz — Litwo Ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie lub . Snsl,c,o (Stoi na stacji loko-

motywa, ciężka, ogromna). 

Konto zakłada administrator systemu i przeważnie nadaje hasło „do jednorazowego użycia”, 

które trzeba zmienić po pierwszym otwarciu sesji. Nieraz system wymusza taką zmianę. 

Poza tą pierwszą zmianą, dobrze jest co jakiś czas zmienić hasło poleceniem: 

 Passwd lub nispasswd (polecenie zmiany hasła) 

 Enter old password  (pytanie o stare hasło) 

      (nie widać wprowadzania hasła) 

 Enter new password  (wprowadź nowe hasło) 

      (nie widać wprowadzania hasła) 

 Reenter new password (wprowadź ponownie nowe hasło) 

Po otwarciu sesji użytkownik rozpoczyna pracę w swoim prywatnym katalogu (home directory). 

Przeważnie znajduje się w podkatalogu usr, a jego nazwa jest identyczna z nazwą użytkownika. 

W UNIX-ie są dwie klasy użytkowników: administrator (root) i zwykli użytkownicy.  

Każdy użytkownik należy co najmniej do jednej grupy. Gdy należy do kilku ma uprawnienia 

właściwe dla wszystkich tych grup. 

Osoba otwierająca sesję jako administrator ma dostęp do wszystkich plików i katalogów 

(z wyjątkiem zaszyfrowanych przez innych użytkowników). Niektóre czynności serwisowe 

można wykonać tylko otwierając sesję jako administrator. Gdy administrator nie wykonuje 

czynności serwisowych, powinien korzystać ze zwykłego konta. Błąd administratora jest 

niebezpieczny, bo system jest całkowicie bezbronny. Natomiast zwykły użytkownik nie 

może uszkodzić systemu, gdyż nie ma dostępu do plików i katalogów systemowych.  

Do zadań administratora należy między innymi: 

 Czuwanie nad poprawną pracą systemu i usuwanie awarii, 

 Zakładanie kont użytkowników, 

 Prowadzenie właściwej polityki dotyczącej bezpieczeństwa danych i regulowanie praw 

dostępu do plików i katalogów dla różnych użytkowników i ich grup,  

 Wykonywanie kopii danych, 

 Opieka nad użytkownikami i ich szkolenie. 
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4.5.5.2 Pliki i katalogi 

W sieciowym systemie operacyjnym wszystkie pliki i katalogi, a także urządzenia, mają 

określone prawa dostępu. Katalog traktowany jako plik specjalny. Katalog główny ozna-

czany jest znakiem /, s nie jak w DOS-ie \. Urządzenia (np. dyski, porty szeregowe i równo-

ległe) są reprezentowane przez pliki w katalogu /dev. 

W UNIX-ie każdy plik i katalog ma swojego właściciela, a także należy do jakiejś grupy 

użytkowników. Dla każdego z plików i katalogów osobno określane są prawa dostępu do 

czytania, pisania i wykonywania dla właściciela, grupy i pozostałych użytkowników, nie bę-

dących właścicielami i nie należących do danej grupy (patrz rys. 4.5). Właściciel pliku lub 

katalogu może zmieniać prawa dostępu do nich. Może też zmienić właściciela pliku (ale 

wtedy przestaje być właścicielem) i jego grupę.  

Rys. 4.5 Zawartość przykładowego katalogu w UNIX-ie  

Oznaczenia na rys. 4.5 

rodzaj pliku :    - — zwykły plik 

 d — katalog 

prawa dostępu x — prawo wykonywania 

 w — prawo zapisywania (modyfikacji) 

 r — prawo czytania 

 - — brak uprawnienia 

czas:  miesiąc nr_dnia godz:min — gdy data z ostatnich 12 miesięcy 

  miesiąc nr_dnia rok — gdy data sprzed ostatnich 12 miesięcy  

Tak więc czytaj.to jest plikiem, należy do użytkownika adamb i grupy sss, a wła-

ściciel, grupa i pozostali mają tylko prawo odczytu tego pliku (--r); natomiast programs 

jest katalogiem, należy do administratora (root) i grupy other, właściciel ma pełne prawa 

dostępu (xwr), a grupa i pozostali nie mają prawa zapisu (x-r). W powyższym przykładzie 

list jest plikiem, którego właścicielem jest użytkownik i należy do grupy users, jego 

właściciel ma prawo odczytu i zapisu (-wr), członkowie grupy i pozostali (---) nie mają 

żadnych praw dostępu 

Właściwie ustawione prawa dostępu pozwalają na regulowanie dostępu do danych i wła-

ściwą ich ochronę przed niepowołanym dostępem. 

-r--r--r-- 1 adamb sss    8567Oct 26 1998   czytaj.to

drwxr-xr-x 2 root other 4096 May 21 1997 bin

-rw------- 1 adamb users 1234 jan 10 16:35 list

rodzaj 
pliku

prawa dostępu
dla właściciela

właściciel rozmiar nazwa
pliku
(katalogu)

czas 
ostatniej
modyfikacji

prawa dostępu
dla grupy

 grupa

prawa dostępu
dla pozostałych
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4.5.5.3 Polecenia w systemie operacyjnym UNIX 

Uruchamianie poleceń systemu i programów przebiega tu identycznie jak w systemie 

DOS – następuje poprzez wpisanie w linii poleceń nazwy polecenia lub nazwy pliku z pro-

gramem. Jednak w stosunku do DOS-a występuje tu różnica wynikająca z rozróżniania 

przez UNIX małych i dużych liter w nazwach plików i katalogów — nazwy poleceń pi-

szemy małymi literami. Niektóre polecenia UNIX-a podobne są do poleceń DOS-a.  

Polecenia mają strukturę: 

 nazwa_polecenia [–opcje] [parametry] 

Opcje, podobnie jak w DOS-ie, określają sposób wykonania polecenia, a parametry wska-

zują, czego polecenie ma dotyczyć. 

Podpowiedzi do poleceń uzyskuje się: 

man nazwa_polecenia 

czynność UNIX DOS 

zmiana katalogu cd cd 

wyświetlenie katalogu aktualnego pwd  cd 

wyświetlenie zawartości katalogu ls dir 

utworzenie katalogu mkdir md, mkdir 

usunięcie katalogu rmdir  rd, rmdir 

przemianowanie katalogu mv  mv 

skopiowanie katalogu    cp  xcopy 

skopiowanie pliku  cp  copy 

wyświetlenie zawartości pliku tekstowego cat, more type 

Tabela 4.2. Porównanie poleceń w systemach operacyjnych DOS i UNIX 

Ponieważ UNIX jest bardziej rozbudowanym systemem operacyjnym, posiada wiele pole-

ceń nie mających odpowiednika w DOS-ie. Część tych poleceń została, bez żadnej modyfi-

kacji, zastosowana w internecie. Poniżej zostaną omówione niektóre: 

pwd wyświetla katalog aktualny. Informacja o aktualnym katalogu nie jest wyświetlana przy 

znaku zachęty. 

who  wyświetla listę właśnie pracujących użytkowników (listę otwartych sesji). 

finger nazwa_użytkownika  lub finger nazwa_użytkownika@nazwa_komputera 

wyświetla informacje o użytkowniku (nazwisko i imię, czasem telefon i adres, data i go-

dzina ostatniego otwarcia sesji) 

write nazwa_użytkownika  
 treść komunikatu 

wyświetla komunikat na ekranie użytkownika o podanej nazwie. 

talk nazwa_użytkownika uruchamia bezpośrednią pogawędkę pomiędzy użytkowni-

kami — ekrany obu terminali dzielone są na pół i na jednej widać własny tekst a na drugim 

tekst rozmówcy. Przykładowe nawiązanie konwersacji użytkownika uubielan z użytkow-

nikiem uukisiel wygląda tak: 

mailto:nazwa_użytkownika@nazwa
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$ talk uukisiel  użytkownik uubielan próbuje nawiązać pogawędkę. U użytkownika 

uukisiel pojawi się na ekranie komunikat (o ile ten właśnie pracuje): 

Message from Talk_Daemon@kinga at 9:50 wiadomość  od  

talk Connection requested by uubielan@kinga uubielan@kinga prosi o połączenie 

talk: respond with talk@kinga odpowiedź w postaci talk uubielan@kinga 

Zakończenie konwersacji wymaga naciśnięcia klawisza Del lub kombinacji klawiszy Ctrl-D. 

Polecenie mail, umożliwia wymianę komunikatów (poczty elektronicznej) pomiędzy użyt-

kownikami sieci. List jest normalnym plikiem ASCII o dowolnej treści zaopatrzonym 

w "kopertę" zawierającą adresy nadawcy i odbiorcy, datę wysłania, temat listu, listę odbior-

ców "do wiadomości" itp. Podstawową zaletą poczty elektronicznej jest możliwość przeka-

zania komunikatu dowolnej osobie w sieci, w dowolnej chwili - nawet w czasie nieobecno-

ści adresata, gdyż wysłanie poczty polega na dopisaniu tego komunikatu do pliku poczto-

wego adresata. Poczta może być odczytana jedynie przez adresata, w dowolnym momencie, 

po otwarciu sesji.  

Aby przesłać wiadomość pocztą elektroniczną do innego użytkownika, należy wywołać ko-

mendę mail podając username@host tego użytkownika jako adres. Dla użytkowników tej 

samej sieci lokalnej wystarczy podać tylko username. Tworzenie listu zaczyna się od wy-

pełnienia pola subject — należy tu określić w kilku słowach temat listu. W czasie pisania 

tekstu wysyłanego listu, komenda mail pozwala na wykonanie wielu rożnych funkcji, takich 

jak: wywołanie edytora, przeglądanie całego listu, wczytanie dowolnego zbioru do treści 

listu, wykonanie komendy systemu UNIX, itp.  

Każda przysłana wiadomość zawiera nazwę nadawcy (username), datę wysłania, temat 

(Subject) oraz treść listu. Po przeczytaniu listu za pomocą komendy mail, możemy (nie 

opuszczając komendy mail): 

 odpisać na ten list,  

 usunąć list, jeśli jest już niepotrzebny,  

 zachować list (jest wówczas nadal dostępny po wywołaniu komendy mail). 

Każdy użytkownik może zlecić systemowi pocztowemu automatyczne przekazywanie otrzy-

mywanej korespondencji pod inny, wskazany adres. W tym celu należy utworzyć w swoim 

katalogu osobistym plik o nazwie .forward (ważna kropka na początku nazwy), który 

powinien zawierać jedna linijkę z pełnym adresem sieciowym dla każdego z adresów pod 

chcemy przekazywać naszą pocztę. 

Przykładowe użycie programu pocztowego pokazano poniżej. Jest to sesja autora (nazwa 

użytkownika uubielan, na komputerze kinga w Cyfronecie): 

uubielan@kinga-[156]-> mail wydałem polecenie mail. Poniżej odpowiedź na to polecenie. 
mailx Revision: 70.7  Date: 92/04/16 15:39:44    Type ? for help. 
"/usr/mail/uubielan": 6 messages 6 unread 
>U 1 wwilk@wsb-nlu.nowy-sacz.pl Wed Feb 28 11:37   25/1144  Re: Nowa ksiazka 
 U  2 kpolec@wsb-nlu.nowy-sacz.pl Mon May 13 13:49   21/1110  zakup ksiazki 
 U  3 ksiegarnia@elefant.krakow.pl Fri May 17 12:24   23/1199  EDI poszukiwana ksiazka 
 U  4 rekas@atom.ansto.gov.au Mon Jul  8 04:19   26/1124  wiadomosc od prof. A.Bie 
 U  5 ism@it.pw.edu.pl   Sun Aug 25 17:15   24/1096  Re: your mail 
 U  6 romanc@uwoj.krakow.pl Wed Aug 28 10:57   23/1269  proba szybkosci kontaktu 

w skrzynce było 6 listów, aby przeczytać trzeci list wpisuję: 3, poniżej odpowiedź systemu 
Message  3: 
From ksiegarnia@elefant.krakow.pl Fri May 17 12:24 MET 1996 

mailto:uubielan@kinga
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Received: from nms.cyf-kr.edu.pl (nms.cyf-kr.edu.pl [149.156.1.3]) by kinga.cyf-kr.edu.pl (8.6.11/8.6.10) with ESMTP 
id MAA25179 for <uubielan@kinga.cyf-kr.edu.pl>; Fri, 17 May 1996 12:24:04 +0200 
Received: from wawel.cyfronet.krakow.pl (wawel.cyfronet.krakow.pl [149.156.2.99]) by nms.cyf-kr.edu.pl (8.6.11/8.6.11) 
with ESMTP id MAA25483 for <uubielan@cyf-kr.edu.pl>; Fri, 17 May 1996 12:33:55 +0200 
Received: from wawel.cyfronet.krakow.pl ([149.156.1.238]) by wawel.cyfronet.krakow.pl (8.7.5/8.7.5) with SMTP id 
MAA22588 for <uubielan@cyf-kr.edu.pl>; Fri, 17May 1996 12:28:15 +0200 (METDST) 
Date: Fri, 17 May 1996 12:28:15 +0200 (METDST) 
Message-Id: <199605171028.MAA22588@wawel.cyfronet.krakow.pl> 
X-Sender: mkowalsk@wawel.cyfronet.krakow.pl 
X-Mailer: Windows Eudora Light Version 1.5.2 
Mime-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii" 
To: uubielan@cyf-kr.edu.pl 
From: Glowna Ksiegarnia Naukowa <ksiegarnia@elefant.krakow.pl>  
Subject: EDI poszukiwana ksiazka 

Status: RO     tu kończy się nagłówek  i zaczyna się treść listu  
Szanowny Panie 
Posiadam juz ksiazke ktorej pan ostatnio poszukiwal "EDI Elektroniczna wymiana dokumentacji" cena nie ulegla 
zmianie 

Wojtek Cempura        koniec listu 

Komputery pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego UNIX można bardzo łatwo łączyć 

zarówno w sieci lokalne jak i w sieci rozległe. Często lokalne sieci UNIX mają dostęp do roz-

ległych sieci komputerowych, umożliwiając ich użytkownikom wymianę danych i wiadomo-

ści (poczty) z daleko położonymi komputerami. Jest to szczególnie powszechne na wyższych 

uczelniach, w instytucjach rządowych i innych dużych organizacjach na całym świecie. 

Wszystkie systemy UNIX mają wbudowane programy łączności. Dzięki temu indywidualny 

użytkownik komputera z systemem UNIX może połączyć się z innymi komputerami za po-

mocą linii telefonicznej. Każdy komputer w sieci stanowi jej węzeł i ma własny adres elektro-

niczny. Znajomość tego adresu umożliwia przekazanie wiadomości użytkownikom tej samej 

lub innej sieci czasem oddalonej o tysiące kilometrów.  

Poczta w działająca w systemie UNIX jest bez żadnych modyfikacji stosowana w internecie.  

4.6 Edytory i edycja tekstów  

4.6.1 Tworzenie tekstów i ich szaty graficznej  

Encyklopedia powszechna PWN określa edytorstwo jako „zespół czynności związanych 

z wydawaniem tekstu drukiem — prace programowe, organizacyjne, redakcyjne, adjustacja, 

a także opracowanie graficzne formy książki”. 

Coraz rzadziej spotykamy się z rękopisami i tekstami pisanymi na maszynie — zastępują je 

tworzone przy pomocy techniki komputerowej.  

Przez ostatnie 5 wieków — od wynalezienia druku przez Gutenberga — używa się technik 

typograficznych. Początkowo używano czcionek drewnianych, potem szybko zastąpiono je 

ołowianymi. Proces składania tekstu odbywał się w drukarni. Obecnie, w dobie składu kom-

puterowego, proces składania tekstu odbywa się poza drukarnią, a i wydruk, szczególnie 

w przypadku małej ilości egzemplarzy odbywa się z dala od drukarni.  

Należy podkreślić, że kilkuwiekowe doświadczenia dotyczące zasad dobrej edycji nie stra-

ciły nic na aktualności, zasady tworzenia dobrze czytelnych i estetycznych tekstów pozos-

tają niezmienione i warte są poznania. Czytelnik znajdzie w tym rozdziale informacje doty-

czące komputerowego przetwarzania tekstów oraz podstawowe zasady edycji. Więcej na 

temat edycji znajdzie czytelnik w: [Pfei], [Rich], [Will].  
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Komputerowe przetwarzanie tekstów wykonuje się przy pomocy edytorów tekstu (word pro-

cesors). Można powiedzieć, że edytor przekształca komputer w bardzo inteligentną elektro-

niczną maszynę do pisania. Przy pomocy takiego programu łatwiej jest tworzyć, poprawiać 

i modyfikować teksty, a także kształtować ich szatę graficzną. Edytory pozwalają zapisywać 

teksty na dyskach i drukować na drukarkach komputerowych. 

Przy pomocy edytorów zapełniamy arkusze papieru. Tekst składa się z akapitów, a te z po-

szczególnych znaków. Kolejno omówimy te elementy. 

4.6.2 Arkusze papieru  

Obecnie używa się znormalizowanych rozmiarów arkuszy. Formaty papieru oznacza się sym-

bolami szeregu (A, B i C) w połączeniu z wskaźnikami cyfrowymi (0, 1, 2, 3, 4, 5...). 

Rys. 4.6 Formaty papieru szeregu A 

Wskaźnik cyfrowy wskazuje ile razy należy złożyć na pół, równolegle do krótszego boku, arkusz 

podstawowy, aby uzyskać dany format. Boki arkuszy mają się do siebie jak 1: 2  czyli w przy-

bliżeniu 5:7 —  pozwala to zachować proporcje wymiarów pomimo złożenia na pół. Arkusz A0 

ma 8411189 mm (powierzchnia w przybliżeniu 1 m2). Po jednokrotnym złożeniu go na pół 

powstaje arkusz A1 o wymiarach 594841 mm. W wyniku dwukrotnego złożenia AO powstaje 

A2—420594 mm, a dalej A3 292420 mm, A4 210297 mm, A5 148 210 mm, A6 

105148mm, itd. (patrz 4.5). Arkusz B0 jest nieco większy i ma 14141000 mm, 

B1 — 7071000 mm, B2 — 500707 mm itd. Arkusz C0 ma rozmiary 9171297 mm, 

C1 — 648917mm, itd. Formaty szeregu A stosowane są do prac biurowych, czasopism i ze-

szytów, niektórych książek. Formaty szeregu B stosowane są do drukowania broszur, książek 

i czasopism. Formaty szeregu C służą do pakowania formatów szeregu A, wykonuje się z nich 

koperty, teczki itp. W USA i innych krajach używających calowego systemu miar używane są 

jeszcze inne formaty np. letter 81/2  11”, legal 81/2  14”. 

Ważnym parametrem papieru używanego do druku jest gramatura, czyli ciężar 1m2 okre-

ślony w gramach. Dla większości drukarek podawana jest dopuszczalna gramatura papieru 
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i do tych zaleceń należy się stosować. Drukowanie na papierze o gramaturze większej (pa-

pier bardziej sztywny) prowadzi do uszkodzenia drukarki (szczególnie laserowej), a cieńszy 

papier (o zbyt małej gramaturze) będzie się miął i zakleszczał w drukarce. 

Tekst nie wypełnia całej strony i jest otoczony marginesami. Ideałem estetycznym jest sto-

sowanie wielkości marginesów w stosunku wynikającym ze złotego podziału odcinka ze-

wnętrzny do zewnętrznego 3:5 a górny do dolnego 5:8. Przy dwustronnym zadrukowywaniu 

kartki stosuje się marginesy lustrzane: wtedy mówimy o marginesie zewnętrznym i we-

wnętrznym, a nie prawym i lewym. Marginesy powinny być na tyle duże, aby palce trzyma-

jące kartkę nie zasłaniały tekstu lub ilustracji.  

Rys. 4.7 Układ strony 

Na marginesach górnym i dolnym mogą występować teksty nie należące do tekstu podstawo-

wego, dodawane automatycznie na każdej stronie (czasem inne na stronach parzystych a inne na 

nieparzystych). Są to: stopka strony na dolnym marginesie i nagłówek na górnym. Najczęściej 

nagłówek lub stopka zawierają numerację stron. Miejsce umieszczenia tej numeracji nazywa się 

paginą. Gdy czytelnik, po przejrzeniu skorowidza lub spisu treści, chce odnaleźć pewne 

strony — najwłaściwszym miejscem do umieszczenia numeru strony jest górny zewnętrzny na-

rożnik strony. Często stosuje się żywą paginę, zawierającą oprócz numeru strony tytuł rozdziału 

lub podrozdziału. W wydawnictwach, takich jak encyklopedie, słowniki, czy książki telefo-

niczne, w nagłówku strony umieszcza się hasło rozpoczynające i kończące stronę lub początek 

hasła. Wtedy numeracja stron nie odgrywa istotnej roli i może być umieszczona gdziekolwiek, 

tak aby nie rzucała się w oczy. Umieszczanie tytułu dzieła w nagłówku każdej strony wydaje się 
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być absurdalne — bo przecież czytelnik wie, jaką książkę czyta, ale w przypadku zbioru nowel 

czy artykułów, umieszczenie tytułu w żywej paginie ma sens. 

Zadrukowany obszar tworzy szpaltę, która może składać się z jednej lub więcej kolumn.  

4.6.3 Czcionki i interlinia  

Możliwe są różne klasyfikacje czcionek: 

- Ze względu na szerokość poszczególnych liter: 
czcionka o stałej szerokości Courier (każda litera, 

niezależnie od kształtu, zajmuje tyle samo miejsca) i pro-

porcjonalne (litery zajmują miejsca odpowiednie do kształtu litery—„w” kilku-

krotnie więcej niż „i”); 

- Ze względu na kształt liter: 

szeryfowe i bezszeryfowe oraz  ozdobne. 

Szeryfowe stosowane do ciągłego tekstu Times New Roman, Qrmx Book an-
tiqua Wide Latin. 

Bezszeryfowe stosowane do wyróżnienia (np. tytuły) Arial, Avalanche, Zurich, 

Futura. 
Ozdobne Desdemona Brush  script Bragaccdocio Umbrella. 

symbole: Wingdings  Symbol . 

Wielkość (stopień) czcionki wyrażana jest najczęściej w punktach (1 cal = 72 punkty czyli 

1 punkt = 0,376 mm), czasem w milimetrach. 

W krótkich pismach stosuje się czcionki 12 punktów (minimum 10). W publikacjach, w któ-

rych korzystanie ogranicza się do jednorazowego przeczytania kilku wierszy (leksykony, 

książki telefoniczne), stosuje się czcionki 6 do 8 punktów do 3 kolumn i bez interlinii (odstęp 

pojedynczy), książki, publikacje wielostronicowe 8 do 12 punktów (przy szerokości wiersza  

9 cm), dla czytelników mniej wprawnych (elementarze) i niedowidzących nawet do 16 punk-

tów, prace studenckie przeważnie są pisane z odstępem podwójnym, aby zadrukować dużą 

ilość stron. Wielkość i krój czcionki ustawia się w przypadku worda w menu For-

matCzcionka. Tamże można ustawiać odstępy pomiędzy znakami (zagęszczony i roz-

strzelony) oraz kerning. Zwiększony odstęp między znakami (tekst rozstrzelony) stosuje się 

najczęściej do wyróżniania fragmentów tekstu (wtedy używa się odstępów 2 i więcej punk-

tów), zmniejszony odstęp pomiędzy znakami (tekst zagęszczony) stosujemy, gdy trzeba 

„upchać” jakiś tekst, który nie mieści się na przestrzeni na niego przewidzianej, np. w rubryce 

tabeli. Przeważnie stosuje się nieznaczne zmniejszenie (0,1 – 0,5 punktów), tak, aby osiągnąć 

zamierzony efekt, w sposób mało widoczny na pierwszy rzut oka.  

W tytułach i innych fragmentach tekstu, złożonych czcionką o dużej wielkości (powyżej 14 

punktów) mogą powstawać niepożądane odstępy pomiędzy pewnymi parami liter, takimi jak: 

„W” i „A” lub „T” i „y”. Potrzebne jest wtedy optyczne dopasowanie takiej pary liter poprzez 

stosowanie kerningu.  Kerning to funkcja dokonująca automatycznego podsuwania ku sobie 

takich par liter. Poniżej pokazano przykład tekstu bez kerningu i z kerningiem.  
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WARSZAWA     Ty 

WARSZAWA     Ty 
Rys. 4.8 Tekst bez kerningu i z kernigniem 

Odstęp pomiędzy wierszami tekstu nazywa się interlinią. Są różne sposoby jej mierzenia: 

najczęściej jest to odległość pomiędzy liniami bazowymi dwóch kolejnych wierszy tekstu. 

Rys. 4.9 Anatomia litery 

Interlinia dostosowana jest do długości wiersza (im wiersz dłuższy, tym interlinia większa). 

W Wordzie można ustawiać interlinię wraz z innymi parametrami akapitu. Oczywiście 

zwiększenie interlinii zwiększa objętość tekstu.  

Litery mogą mieć atrybuty takie jak: indeks górny, 
indeks dolny, pogrubienie (bold), kursywa, pod-

kreślenie.  

Czasem do wyróżnień tekstu używa się kapitalików lub wersalików (patrz akapit poniżej). 

Wersaliki to czcionki, w których niezależnie, czy piszemy duże, czy małe litery — w tekście 

pojawiają się duże. Natomiast kapitaliki mają małe litery o kroju dużych, lecz mniejsze — 

o wielkości małych. 

KAPITALIKI DUŻE I MAŁE, WERSALIKI DUŻE I MAŁE.  

Wybór kroju i wielkości czcionki ułatwia wzornik pisma. Taki wzornik warto wykonać dla 

najczęściej stosowanych krojów czcionki, pisząc ten sam fragment tekstu różnymi wielko-

ściami czcionki i drukując go.  

Nie wszystkie kroje zawierają polskie czcionki — na pewno polskie będą w tych, w nazwach 

których jest CE po nazwie (np Times New Roman CE) lub PL (PL Times New Roman). 

4.6.4 Zasady wprowadzania tekstu 

owe znaki wprowadzane są w miejscu wskazywanym kursorem. Edytor sam łamie tekst 

na linie i strony. Klawisza Enter należy używać tylko do wstawiania znaku końca akapitu, 

czyli do zaczynania nowego akapitu i wprowadzania pustych linii. Gdy zależy nam na pisa-

niu od nowej strony, wstawiamy znak końca strony (w Wordzie Ctrl + Enter).  

N 
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naki przystankowe piszemy bez spacji przed i koniecznie ze spacją po znaku. Przy nawia-

sach spacje dajemy na zewnątrz (przed nawiasem otwierającym i po zamykającym), ale nie 

wewnątrz.  

 tekście używamy też znaków specjalnych, takich jak: spacja nierozdzielająca, m-spacja, 

n-spacja, myślnik (pauza) —, minus (półpauza) –, łącznik opcjonalny, znak końca akapitu, 

znak końca strony, znak końca kolumny.  

dytor samoczynnie przenosi do nowej linii wyraz, który nie mieści się w poprzedniej, 

a spacja sygnalizuje koniec słowa — w miejscu każdej spacji może więc przełamać tekst do 

następnej linii. Czasem prowadzi to do pozostawienia na końcu linii jednoliterowych słów, 

takich jak „w”, „z”, „a”, „i”, czy „o”. Spacja nierozdzielająca, zwana czasem twardą spa-

cją, to znak, wyglądający na ekranie i na wydruku jak spacja, ale funkcjonalnie od niej różny, 

bo nie zezwala na przełamanie tekstu w tym miejscu. Wyrazy rozdzielone taką spacją będą 

występowały zawsze razem, w tej samej linii. 

rzy justowaniu akapitu spacje mogą być powiększane, tak, aby wiersz zajmował całą przestrzeń 

od lewego do prawego marginesu. Gdy potrzebna jest spacja o niezmiennej długości, stosujemy 

m-spację (o długości litery „m”) lub n-spację (o długości litery „n”). 

ącznik „-”służy jedynie do łączenia wyrazów złożonych, np. biało-czerwony lub przeno-

szenia części wyrazu do następnego wiersza. Uzyskuje się go klawiszem umieszczonym 

w prawym górnym rogu klawiatury, na prawo od klawisza 0. Jednak do dzielenia wyrazów 

lepiej używać łącznika opcjonalnego, który znika, gdy podział wyrazu w tym miejscu nie 

jest już potrzebny.  

yślnik „—”, a dokładniej em-myślnik, czyli myślnik o długości równej literze M, stoso-

wany jest, podobnie jak nawias lub dwukropek, aby zaznaczyć nagłą zmianę myśli i wszę-

dzie tam, gdzie przecinek byłby znakiem za słabym, a kropka za mocnym. Szczegółowe 

zasady można znaleźć w podręczniku zasad pisowni.  

o uruchomieniu edytora można rozpocząć pracę z nowym tekstem lub z już istniejącym, 

zapisanym na dysku w postaci pliku. W drugim przypadku ten plik jest wczytywany do edy-

tora. Tworzony tekst, w postaci jaką widać na ekranie w czasie edycji, znajduje się w pa-

mięci operacyjnej. Wyłączenie awaryjne komputera w czasie edycji powoduje skasowanie 

zawartości tej pamięci — razem z tworzonym tekstem. Aby zapobiec takim przykrym nie-

spodziankom, niektóre edytory robią okresowo na dysku kopię obrabianego tekstu. Wtedy, 

w razie wyłączenia komputera, użytkownik traci tylko pracę wykonaną po ostatniej kopii. 

Funkcja ta nazywa się autobackup lub po polsku (ale znacznie dłużej) tworzenie kopii 

zapasowej. Jeśli edytor daje możliwość wyboru, należy ustawić możliwie częste (np. co 10 

minut) kopiowanie tekstu na dysk. Jeśli edytor nie ma tej funkcji, użytkownik powinien sam 

co jakiś czas zapisywać swój tekst na dysk.  

prowadzanie tekstu zazwyczaj kończymy zapisaniem go w postaci pliku na dysku. W razie po-

trzeby tekst drukujemy. Warto zapisywać na dysk nawet te pliki, o których sądzimy, że wystarczy 

je tylko wydrukować. Gdy po wydrukowaniu praca nie budzi zastrzeżeń, taki plik można skaso-

wać, jeśli trzeba coś poprawić — warto mieć plik zapisany, a nie pisać go od nowa.  

eśli na początku edycji wczytano tekst z dysku a potem zostanie wydane polecenie zapisa-

nia tekstu (zapisz lub zachowaj), to aktualna postać tekstu zostanie zapisana do pliku o do-
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tychczasowej nazwie, zastępując starą jego zawartość. Niektóre edytory pozwalają zacho-

wywać wersję tekstu sprzed edycji - przeważnie w pliku o takiej samej nazwie, lecz z roz-

szerzeniem .bak lub .wbk. 

4.6.5 Akapity 

kapit to ustęp tekstu, rozpoczynający się od nowego wiersza. Akapity wyróżnia się po-

przez stosowanie wcięcia akapitowego lub przez zastosowanie nieco zwiększonej interli-

nii po każdym akapicie. Nie należy stosować naraz obu tych metod. Tekst napisany bez 

żadnego wyróżnienia akapitów czyta się znacznie trudniej. 

Marginesy ustawia się najczęściej jednakowo dla całego tekstu (układ strony), jednak dla 

poszczególnych akapitów ustawienie to może być modyfikowane. I tak akapit o powiększo-

nym o 1 cm lewym marginesie uzyskamy zaznaczając dla tego akapitu „wcięcie z lewej 1 

cm”. W taki sposób sformatowano następny akapit. 

Akapit może być wyrównany do lewego lub prawego marginesu, wyśrodkowany lub wy-

równany do oby marginesów (wyjustowany). Justowanie polega na powiększeniu spacji 

w danej linii, tak aby wypełniła całkowicie przestrzeń od lewego do prawego marginesu. 

Z tego powodu justowanie krótkich kolumn daje niepożądany efekt „dziur” w tekście. 

W ozdobnych tekstach akapity lub rozdziały mogą być rozpoczynane inicjałem, czyli 

pierwszą literą większą i/lub ozdobną, jak to ma miejsce w poprzednim akapicie. W po-

przednim podrozdziale „Zasady wprowadzania tekstu” wszystkie akapity zaznaczono ini-

cjałem z czcionki o 1,5 punktu większej, niż cały akapit. 

Lepsze edytory pozwalają wprowadzać automatyczną numerację akapitów tworząc listę nu-

merowaną. Taka numeracja samoczynnie nadąża za zmianami tekstu a więc gdy przy frag-

mencie tekstu napisanym w punktach zostanie przykładowo skasowany czwarty punkt, nume-

racja wszystkich następnych zostanie automatycznie dostosowana do tej zmiany. Numerowa-

nie akapitów może być wielopoziomowe np. główne punkty numerowane 1, 2, 3...; podpunkty 

oznaczane a), b), c)..itd. Podobnie rzecz ma się z wyliczaniem, gdzie kolejne akapity są auto-

matycznie poprzedzane wybranym znakiem wyliczenia. Przykład tekstu z zastosowaniem wy-

liczania pokazano poniżej (tekst w ramce).  

W dłuższych tekstach przydatna jest możliwość nadania akapitom takiej cechy jak: 

 „razem z następnym” — wtedy dany akapit występuje na stronie razem z następnym 

(np. tytuł rozdziału),  

 „koniec strony przed akapitem” — taki akapit będzie pisany od nowej strony.  

 „wiersze akapitu razem”  — taki akapit będzie cały na tej samej stronie 

Nie należy pozostawiać w ostatnim wierszu mniej niż 7 znaków (w żargonie „wdowa”), źle wy-

gląda też pozostawienie części słowa w ostatniej linii akapitu. Jeszcze gorzej, gdy taki ostatni 

wiersz akapitu przechodzi na następną kolumnę lub stronę (w żargonie „bękart”). Jeśli akapit 

układa się w taki niepożądany sposób, można spróbować napisać go znakami nieco zagęszczo-

nymi — wtedy krótki ostatni wiersz zniknie, a jeśli to nie pomoże, można akapit napisać zna-

kami nieco rozstrzelonymi — wtedy do ostatniego wiersza przejdzie więcej znaków. Akapit na 

następnej stronie, rozpoczynający się od „Operacja wyszukiwania zadanego ciągu” (tekst 

w ramce), służy jako przykład „wdowy”. Strona 71 rozpoczyna się od „bękarta”. 

A 
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Bardzo przydaje się możliwość formatowania tekstu za pomocą stylów. Styl to grupa ele-

mentów formatu (krój i wielkość czcionki, parametry akapitu, itd.) zapisana i nazwana. Wy-

bierając styl, jednym poleceniem nadajemy tekstowi wszystkie elementy formatowania, 

związane z tym stylem. Poprzez zmianę definicji stylu zmienia się formatowanie wszystkich 

fragmentów tekstu, którym nadano ten styl. Przy pomocy stylów można nadać jednolity wy-

gląd wszystkim tytułom rozdziałów, podrozdziałów, czy podpisom rysunków w wielostro-

nicowym tekście.  

4.6.6 Operacje na fragmentach tekstu 

Każdy fragment tekstu można poprawić, usunąć, przenieść lub skopiować z jednego miejsca 

w drugie, zarówno z obrębie jednego tekstu, jak i pomiędzy różnymi tekstami. Pozwala to 

korzystać z fragmentów tekstów napisanych poprzednio. Gdy do opracowywanego właśnie 

tekstu wstawiamy wcześniej utworzony tekst zapisany w innym pliku lub fragment takiego 

tekstu — wstawiony tekst staje się częścią obecnie tworzonego i można go modyfikować, 

a tekst zawarty w pliku źródłowym pozostaje bez zmian.  

Edytory mają funkcję szukania zadanego ciągu znaków, a także szukania jednego ciągu zna-

ków i zamieniania go na inny.  

Operacja wyszukiwania zadanego ciągu znaków i zamiany na inny pozwala zamieniać na 

żądanie lub „zamień wszystkie”. Można zamieniać np: „ w ” na „ w<spacja nierozdziela-

jąca>”. 

4.6.7 Tabele 

Tworzenie tabel przy pomocy edytorów jest łatwe, szczególnie dzięki możliwości zmie-

nienia, w miarę potrzeby, wymiarów kolumn i wierszy tabeli. Każda z komórek tabeli 

może być formatowana oddzielnie. Tabelę tworzy się od nowa lub można tekst przekształ-

cić w tabelę. Niektóre edytory umożliwiają łączenie lub podział poszczególnych komórek 

tabeli i wykonywanie prostych działań arytmetycznych na zawartości komórek (np. pod-

sumowanie kolumny tabeli). Wiersze tabeli można automatycznie ustawiać wg zawartości 

zadanej kolumny (np. tabelę zawierającą wyniki egzaminu można posortować alfabetycz-

nie wg nazwisk lub wg uzyskanych not)  

4.6.8 Kontrola poprawności pisowni i dobieranie synonimów 

W wielu edytorach możliwa jest kontrola poprawności ortograficznej tworzonego tekstu. Edy-

tor porównuje kolejno słowa w tekście ze słownikiem. W razie znalezienia słowa nie wystę-

pującego w słowniku, stara się znaleźć podobny poprawny wyraz, pozostawiając użytkowni-

kowi wybór. Może on „podejrzany” wyraz poprawić samodzielnie, zamienić na jeden z suge-

rowanych przez edytor bądź pozostawić wyraz w dotychczasowej pisowni. Ten ostatni przy-

padek ma miejsce w odniesieniu do wyrazów poprawnie napisanych, ale nie ujętych w słow-

niku (np. wyrazów specjalistycznych z jakiejś dziedziny wiedzy lub nazw własnych). Gdy 

użytkownik spodziewa się używać takiego wyrazu w przyszłości, może go dodać do słownika 

i od tej chwili wyraz ten będzie traktowany jako poprawny. Słowniki wbudowane do edytorów 

są z konieczności ubogie, niektóre edytory mogą współpracować z zewnętrznymi słownikami, 

np. Słownikiem języka polskiego PWN na CD-ROM-ie. 

Edytory mogą mieć słownik synonimów ułatwiający znalezienie synonimu wskazanego  
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wyrazu w tekście.  

4.6.9 Automatyzowanie czynności 

Pracę z tekstem bardzo ułatwia zautomatyzowanie niektórych czynności. Możliwe jest au-

tomatyczne numerowanie obiektów, takich jak: strony, akapity, wiersze, tabele, rysunki, 

rozdziały, przypisy. Automatyczna numeracja aktualizuje się sama w trakcie wprowadzania 

zmian w tekście. Automatycznie mogą być tworzone spisy treści, spisy ilustracji i skorowi-

dze. Przy tworzeniu przypisów umieszczonych na dole strony — a tylko takie przypisy są 

czytelne — edytor sam oblicza, jak podzielić tekst pomiędzy strony, aby przypisy zmieściły 

się na właściwej stronie.  

Innym przykładem automatyzowania czynności jest korespondencja seryjna. Funkcja 

umożliwiająca drukowanie pojedynczego tekstu w wielu egzemplarzach, różniących się 

między sobą tylko określoną ilością parametrów, np. danymi adresata. Użytkownik tworzy 

wtedy jeden tekst, a następnie przy drukowaniu dane adresatów pobierane są automatycznie 

z bazy adresowej. Funkcja ta pozwala wydrukować również nalepki adresowe. Korespon-

dencja seryjna jest szczególnie przydatna przy częstym rozsyłaniu identycznych w treści li-

stów do tej samej grupy adresatów. 

Gdy użytkownik w czasie pracy z programem (w tym przypadku z edytorem) często powta-

rza ciąg operacji, może go zarejestrować jako makroinstrukcję. Makroinstrukcja otrzymuje 

swoją nazwę, a dodatkowo może zostać przypisana do pewnej kombinacji klawiszy. Uru-

chomienie makroinstrukcji powoduje wykonanie wszystkich poleceń i sekwencji klawiszy 

w niej zawartych. Autor na domowym komputerze używa prostej makroinstrukcji, przesta-

wiającej dwie litery na lewo od kursora (poprawienie „czeskiego błędu”), uruchamianej 

kombinacją klawiszy <ctrl>+<shift>+p oraz makroinstrukcji przenoszącej z końca linii, do 

następnej linii jednoliterowe wyrazy a, w , i, z, o. 

4.6.10 Kryteria wyboru edytora 

Przy wyborze edytora należy w pierwszym rzędzie brać pod uwagę: 

* czy komputer i system operacyjny spełniają wymagania edytora. Programu przewidzia-

nego  do pracy w systemie Windows 95 nie da się zainstalować na komputerze z DOS-

em i Windows 3.11, 

* własne zapotrzebowanie na poszczególne funkcje edytora, gdyż do prostych prac z tek-

stem nie jest konieczny rozbudowany i drogi edytor, 

* cena programu, 

* dostępność polskich znaków diakrytycznych (na monitorze, klawiaturze i drukarce), 

* łatwość obsługi programu i dostępność podpowiedzi.  

W drugiej kolejności uwzględnić należy: 

* język komunikowania się programu (obsługa w języku polskim), 

* dostępność jest funkcji korekty polskiego tekstu i poprawnie działające dzielenie wy-

razów, 

* dostępność funkcji podglądu całej strony, 

* możliwość zmiany kroju i wielkości czcionek, 

* jakość dokumentacji programu. 
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W dalszej kolejności można zwrócić uwagę na możliwość importowania do tworzonego 

tekstu danych różnego rodzaju, np. arkuszy kalkulacyjnych i baz danych oraz możliwość 

wstawiania grafiki. Ważna może być możliwość konwersji tekstu z i do innych edytorów. 

Dla osób piszących długie i skomplikowane teksty cenna jest możliwość automatycznego 

tworzenia spisów treści oraz indeksów, odnośników i skorowidzów aktualizujących się 

w miarę zmian tekstu. Dla niektórych użytkowników bardzo przydatna będzie możliwość 

korzystania z korespondencji seryjnej. 

Przy wyborze edytora pomocny może być artykuł [HRYC] zawierający przegląd edytorów 

tekstu występujących na polskim rynku. 

4.7 Programy graficzne i prezentacyjne 

Programy graficzne nie robią artysty z nieumiejącego rysować użytkownika komputera, po-

dobnie jak edytor tekstu nie zrobi z użytkownika pisarza. Programy graficzne ułatwiają two-

rzenie grafiki. Rysunki zamieszczone w skrypcie wykonał autor (nie lubiący kreślić i bez żad-

nych zdolności rysunkowych) programem graficznym Corel Draw.  

Programy graficzne dzielą się na dwie grupy: malarskie i rysunkowe, czyli kreślarskie. Róż-

nica polega na sposobie tworzenia grafiki.  

W programach malarskich mamy do czynienia z grafiką rastrową, gdzie obraz tworzony jest 

z pojedynczych punktów (a właściwie malutkich kwadratów) zwanych pikselami. W takim 

obrazie trudno wydzielić i osobno przetworzyć poszczególne elementu obrazu, np. drzewo, 

dom. Można natomiast łatwo przetwarzać i włączać do tworzonej pracy grafikę, a także 

zdjęcia wprowadzone do komputera skanerem. Prosty program malarski Paint jest częścią 

systemu Windows i znajduje się w grupie Akcesoria. Do wyrafinowanych programów ma-

larskich zaliczymy programy: Photoshop firmy Adobe oraz Corel Photo-Paint. Programy 

graficzne są bardzo łatwe do opanowania, nawet dla początkujących użytkowników kompu-

tera. Te bardziej zaawansowane mogą również służyć do obróbki zdjęć. Pozwalają obrabiać 

obrazy wczytane skanerem i zdjęcia wykonane cyfrowymi aparatami fotograficznymi. 

Można dokonywać retuszu, korygować błędy naświetlenia całego obrazu lub jego części, 

robić fotomontaże.  

Programy rysunkowe posługują się grafiką obiektową, czyli składającą się nie z punktów 

a obiektów. Obiekty to linie złożone z fragmentów prostych i łuków. Linie mogą mieć różną 

grubość i kolor. Jeśli linia jest zamknięta, to ten obiekt może mieć wypełnienie o różnych 

kolorach i deseniach. Możliwe jest przekształcanie poszczególnych obiektów i ich grup. 

Można też uzyskiwać efekty przestrzenne. Programy te mają znacznie większe możliwości, 

ale są trudniejsze do opanowania. Popularnym i uniwersalnym (dość trudnym do opanowa-

nia) programem tej klasy jest program CORELDraw.  

Pewną odmianą, a czasem częścią programu graficznego, są programy prezentacyjne 

(wspomagające prelegenta). Przy ich pomocy można przygotować ilustracje towarzyszące 

prelekcjom, wykładom, referatom itp. Przygotowane ilustracje mogą być wyświetlone 

w czasie prelekcji na monitorze komputera lub przy pomocy rzutnika na ekranie, na ścianie 

albo też wydrukowane i wręczone słuchaczom. Kolejne obrazy pojawiają się po zadanym 

czasie lub po kliknięciu myszką. Można również je wydrukować na folii do rzutników pisma 

(i wtedy „ręcznie” zmieniać je na rzutniku w czasie przemówienia). Do tej grupy programów 

należą między innymi: CORELShow, Microsoft Power-Point. 
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4.8 Bazy danych 

Współczesny człowiek często ma do czynienia z gromadzeniem i wyszukiwaniem informacji. 

Na co dzień używamy książki telefonicznej, rozkładu jazdy lub notesu z adresami i telefonami. 

Programy zarządzające bazami danych stanowią jedno z podstawowych zastosowań współ-

czesnych komputerów. Pozwalają one w bardzo szybki sposób wyszukiwać informacje zgro-

madzone w postaci baz danych w pamięciach zewnętrznych komputerów i przetwarzać te in-

formacje w celu otrzymania nowych w żądanej postaci.  

4.8.1 Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych 

Baza danych to komputerowy odpowiednik kartoteki rejestru lub ewidencji. Kartoteka 

składa się z kart umieszczonych w pudełku. Na każdej karcie mamy okienka do wpisywania 

informacji, a nad każdym okienkiem umieszczony jest napis informujący o treści okienka. 

Wszystkie karty mają taki sam wygląd — są tej samej wielkości, mają takie same okienka 

i takie same napisy — a więc informacja wpisywana do każdej karty powinna mieć taką 

samą strukturę. Przed założeniem kartoteki musimy zdecydować, jakie informacje mają być 

w niej przechowywane, musimy też przygotować pudełko i niewypełnione karty o takim sa-

mym układzie okien. W przypadku komputerowej realizacji takiej kartoteki będzie jej od-

powiadać baza danych. Odpowiadające sobie pojęcia przedstawia tabela: 

realizacja tradycyjna (papierowa kartoteka) realizacja komputerowa (baza danych) 

karta w kartotece rekord 

okienka (pola na karcie) pola rekordu 

napis nad okienkiem nazwa pola 

Tabela 4.3 Kartoteka i baza danych 

Komputerowa baza odpowiada, w najprostszym przypadku, strukturze opisanej powyżej kartoteki 

tradycyjnej. Poszczególne karty to rekordy bazy, okienkom odpowiadają pola, o określonych ty-

pach i rozmiarach, a napisom nad okienkami — nazwy pól.  Baza jest więc sekwencją rekordów, 

a te sekwencją pól. Utworzenie bazy danych polega na zdefiniowaniu jej struktury, czyli określeniu 

typu, rozmiaru i nazwy każdego z pól w rekordzie. Wprowadzanie informacji do bazy podobne 

jest do wypełniania kartoteki: na ekranie pojawia się pusty rekord i do jego pól wpisuje się odpo-

wiednie informacje. Można porządkować bazę według dowolnie wybranego klucza, tworzyć in-

deksy, dodawać nowe rekordy, modyfikować lub usuwać istniejące; możliwe jest także wyszuki-

wanie rozmaitych danych i automatyczne ich przeliczanie. Można też wybierać, oglądać i druko-

wać rekordy spełniające określone kryteria a także przeliczać dane występujące w tak wybranych 

rekordach (np. w bazie pracowników wybrać rekordy z zawartością pola „stanowisko = kierow-

nik”, a następnie obliczyć średnią z pola „uposażenie”, otrzymując w ten sposób średnie uposaże-

nie kierowników). Można też sporządzać rozmaite raporty zawierające informacje ze wskazanych 

pól wyselekcjonowanych rekordów. Bardzo istotna jest możliwość pracy z wieloma bazami rów-

nocześnie oraz możliwość przesyłania wybranych informacji z jednej bazy do drugiej.  

Wyobraźmy sobie kartotekę (np. katalog w bibliotece) zawierającą karty o pięciu polach 

(autor, tytuł, słowa kluczowe wskazujące na tematykę książki, wydawca, rok i miejsca wy-

dania), wypełnioną informacjami. Karty wkładano do kartoteki kolejno, w miarę wypełnia-

nia. Do wyszukiwania kart (książek) autora o nazwisku Malinowski trzeba przejrzeć wszyst-

kie karty, bo nie wiadomo, w którym miejscu kartoteki takie karty się znajdują. Możemy 
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uporządkować kartotekę w kolejności alfabetycznej pierwszego okienka (katalog alfabe-

tyczny). Jest to równoznaczne z koniecznością poprzestawiania kart. Teraz przy dodawaniu 

nowej karty do tak uporządkowanej kartoteki trzeba znaleźć dla niej odpowiednie miejsce, 

aby zachować istniejący porządek.. Wyszukanie książek jakiegoś autora jest teraz szybsze, 

bo wiadomo, w którym miejscu kartoteki takie karty się znajdują.  

Gdyby jednak trzeba było w tej kartotece odnaleźć kartę o określonej informacji zawartej 

w trzecim okienku (znaleźć książki dotyczące np. turystyki), trzeba by przejrzeć wszystkie 

karty. Gdyby te poszukiwania zdarzały się często, celowe byłoby utworzenie drugiej karto-

teki (katalog działowy) zawierającej takie same karty, lecz uporządkowane według informa-

cji z trzeciego pola. Wtedy wyszukiwanie wg autora prowadzi się w katalogu alfabetycz-

nym, a wg tematyki książki w katalogu działowym. 

W rzeczywistości karty zawierają znacznie więcej pól, a tworzenie wielu kartotek zawiera-

jących różnie uporządkowane karty jest uciążliwe. Jeszcze bardziej kłopotliwe byłoby wsta-

wianie nowych kart: każdą nową kartę należałoby skopiować odpowiednią ilość razy, a po-

tem dołożyć do każdego pudełka w odpowiednie miejsce, zgodne z ustalonym tam porząd-

kiem. Równie kłopotliwe byłoby usuwanie i modyfikowanie informacji.  

W przypadku komputerowej bazy danych, opisanych kłopotów można uniknąć stosując in-

deksowanie bazy. Wtedy mamy jedną bazę, (zestaw rekordów opisujących książki) zakła-

dane rekordy otrzymują kolejne numery porządkowe i w takiej kolejności są umieszczane 

w bazie. Osobno tworzy się indeksy do wybranych lub wszystkich pól. Stanowią one osobny 

plik. Przy przeglądaniu bazy przy użyciu danego indeksu, rekordy są widoczne jako upo-

rządkowane wg kolejności wskazywanej przez indeks. Użycie innego indeksu powoduje 

udostępnienie bazy z rekordami widocznymi w innej kolejności. 

Pierwszy indeks zawierać może np. alfabetycznie uporządkowanie rekordów wg autora. 

Inny indeks może zawierać informację o kolejności rekordów przy uporządkowaniu wg 

słów kluczowych (tematyki książki) Poszukiwanie rekordu o zadanej informacji w polu „au-

tor” polega wtedy na znalezieniu informacji w stosownym indeksie. Oczywiście w rzeczy-

wistych bazach problemów podobnych, jak problem indeksowania jest więcej. 

Zasadę tworzenia relacyjnych baz danych i problem podziału bazy na kilka części zostanie 

wyjaśniony na przykładzie przedstawionym w tabeli 4.4. Tak mogłaby wyglądać kartoteka 

towarów w sklepie. Zdarza się tu, że dane jednego producenta są przechowywane w kilku 

miejscach naraz. W razie modyfikacji tych danych trzeba przeprowadzać zmianę we wszyst-

kich rekordach zawierających dane tego producenta. Ponadto baza niepotrzebnie przecho-

wuje tą samą informację w kilku egzemplarzach. 

nazwa produktu  stan  cena  producent adres producenta 

broszka 10 50 Kowalski Warszawa  Śliczna 57 

spinka srebrna 30 75 Nowak Gdańsk Mariacka 24 

pierścionek z rubinem 15 120 Kowalski Warszawa  Śliczna 57 

bransoletka z bursztynem 25 85 Nowak Gdańsk Mariacka 24 

bransoletka z topazem 23 76 Malinowski Wałbrzych Opolska 35 

wisior z bursztynu 18 48 Nowak Gdańsk Mariacka 24 

Tabela 4.4 
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Bazę jak w tabeli 4.4 można rozbić na dwie: produktów (tabela 4.5) i  producentów (ta-

bela 4.6). W tabeli produktów zamiast danych producenta, zapisany jest tylko jego numer, 

odpowiadający numerowi w tabeli producentów. Przy takiej organizacji bazy użytkownik 

może na ekranie oglądać bazę w postaci jak w tabeli 4.4, ale obsługa takiej relacyjnej bazy 

danych jest łatwiejsza. W praktyce (bardzo często w administracji publicznej) mamy do czy-

nienia z relacyjnymi bazami danych. 
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broszka 10 50 1 

spinka srebrna 30 75 2 

pierścionek z rubinem 15 120 1 

bransoletka z bursztynem 25 85 2 

bransoletka z topazem 23 76 3 

wisior z bursztynu 18 48 2 

Tabela 4.5 
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1 Kowalski Warszawa  Śliczna 57 

2 Nowak Gdańsk Mariacka 24 

3 Malinowski Wałbrzych, Opolska 35 

Tabela 4.6 

 

Do utworzenia komputerowej bazy danych i jej obsługi potrzebny jest program zarządzający 

bazą. Programy te nazywane są systemami zarządzania bazami danych lub po prostu ba-

zami danych. Do tych programów należą między innymi: Dbase, Acces, Paradox, Informix. 

Przy pomocy tych programów można tworzyć bazy danych, dokonywać różnych operacji 

przetwarzania zebranych danych w celu uzyskania nowych informacji w zaplanowanej po-

staci. Przykładem takiego przetwarzania może być przetworzenie w urzędzie gminy ewiden-

cji nieruchomości i ich właścicieli (baza wymiaru podatku) w celu obliczenia łącznego zo-

bowiązania pieniężnego i wydrukowania nakazów podatkowych. 

Ostatnio dużą popularność zdobywają programy do zarządzania osobistymi bazami adreso-

wymi. Programy PIM (personal information manager) mogą być używane zamiast notesu, 

ale pełnią dodatkowe funkcje, jak wybranie odpowiedniego numeru telefonu i zrealizowanie 

połączenia — oczywiście gdy komputer wyposażony jest w modem przełączony do sieci te-

lefonicznej. Pojawiły się też małe, przenośne, mieszczące się w dłoni komputery, z zainsta-

lowanymi programami PIM.  

4.8.2 Publicznie dostępne bazy danych  

Historia publicznie dostępnych baz danych liczy sobie ok. 30 lat, ale są to lata bardzo szyb-

kiego rozwoju. Coraz większą popularność zdobywają bazy danych tworzone przez profe-

sjonalnych wytwórców, a przeznaczone dla szerokiego kręgu użytkowników. Bazy te są 

udostępniane w różny sposób. 

Na całym świecie coraz bardziej popularne staje się korzystanie z baz danych w trybie bez-

pośrednim (on-line)—najczęściej poprzez internet. Coraz więcej baz oferowanych jest przez 

ich wytwórców w postaci CD-ROM-ów. Stosownie do popytu stale zwiększają się ilo-

ściowo i jakościowo oferty producentów i dystrybutorów baz danych. Równocześnie udo-

skonalają się formy obsługi użytkowników. 



 77 

Zawartość profesjonalnych baz jest różnorodna. Udostępniane są informacje statystyczne, 

bibliograficzne (informacja o zawartości czasopism i literatury specjalistycznej). W pełno-

tekstowych bazach można wyszukać dokumenty (artykuły, przepisy prawne), a następnie 

dotrzeć do ich pełnej postaci.  

Świat biznesu dawno docenił znaczenie baz danych. W krajach przodujących ekonomicznie 

poszczególne organizacje przemysłowe, finansowe i handlowe na bieżąco korzystają z in-

formacji zawartych w bazach danych, co dodatnio wpływa na ich działalność i planowanie 

strategii rozwoju. Skomputeryzowane biblioteki udostępniają swoje katalogi w postaci baz 

danych. Bazy danych są więc coraz powszechniej wykorzystywane zarówno w pracy zawo-

dowej jak i w życiu prywatnym. 

Opłaty 

Opłaty za korzystanie z baz danych są różne u różnych dystrybutorów i dla różnych użytkow-

ników. Biblioteki udostępniają swoje katalogi bezpłatnie. Bazy statystyczne, bibliograficzne, 

biznesowe, zazwyczaj odpłatnie, ale dla instytucji niekomercyjnych, dla prenumeratorów baz 

w postaci drukowanej, dla członków różnych stowarzyszeń stosowane są czasem znaczne 

zniżki. Czasem stosowane są niewielkie opłaty wpisowe i/lub roczne, niezależne od intensyw-

ności korzystania z serwisu. Np. producent COMPUTER SPORTS WORD stosuje opłatę wpi-

sową 175 $. Niekiedy opłaty uzależnione są od intensywności lub za określoną opłatą uzyskuje 

się np. roczny nielimitowany dostęp do bazy — producent bazy FINANCIAL POST BOND 

ESTATE DATABASE, dotyczącej rynku papierów wartościowych, proponuje dwie opcje: 

opłatę 0,10$ za każde wyszukane notowanie lub opłatę roczną 10 000$ za dostęp nieograni-

czony. Encyklopedia Britanica umożliwia dostęp poprzez internet za 15$ miesięcznie, bez li-

mitu czasu. 

Ponadto możliwa jest prenumerata bazy na CD-ROM-ach 

W bibliotekach wyższych uczelni, prenumerujących bazy bibliograficzne na CD-ROM-ach, do-

stęp informacji naukowo-technicznej dla czytelników przeważnie jest wolny od opłat. W Polsce 

południowej takimi bazami dysponują między innymi Biblioteki Główne Akademii Górniczo-

Hutniczej i Akademii Ekonomicznej (oczywiście w Krakowie). Biblioteka Wyższej Szkoły Biz-

nesu w Nowym Sączu ma bazę pełnotekstową 144 czasopism i gazet z USA. 

Biblioteka Akademii Ekonomicznej udostępnia prenumerowane bazy na CD-ROM-ach: 

 dla swoich pracowników i studentów - bezpłatnie 

 dla innych - 3zł za godzinę przeszukiwania (w tej cenie wydruki i zapisanie wyników 

poszukiwań na dyskietce). 

Biblioteka Główna AGH udostępnia bazy bibliograficzne bez opłat, wyniki poszukiwań 

można skopiować na dyskietkę, opłaca się jedynie wydruki. 

4.9 Systemy ekspertowe 

W wielu dziedzinach działalności człowieka przy podejmowaniu decyzji korzysta się z wie-

dzy ekspertów. Z uwagi na wysokie koszty ich zatrudniania i to, że nie w każdej chwili są 

dostępni, informatycy dążyli do zbudowania systemów informatycznych, które mogłyby 

pełnić rolę eksperta. Powstały takie systemy i są nazywane systemami ekspertowymi lub 

systemami doradczymi.  
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Systemy te zawierają wyspecjalizowaną wiedzę z określonego zakresu ludzkiej działalności. 

Ta wiedza ujęta jest w sposób umożliwiający prowadzenie interakcyjnego dialogu z użyt-

kownikiem, w wyniku czego system może oferować rozsądne rady lub proponować decyzje 

oraz wyjaśniać sposób rozumowania prowadzący do proponowanego rozwiązania. 2 Sys-

temy ekspertowe łączą wiedzę w danej dziedzinie z doświadczeniem ekspertów, reprezen-

towanym przez różne wypróbowane reguły i techniki postępowania, tworząc bazę wiedzy. 

Drugim elementem systemu jest mechanizm wnioskowania, zawierający reguły wniosko-

wania o konstrukcji „jeśli....., to ...”. Kojarząc ze sobą dane wejściowe dotyczące danego 

obiektu czy sytuacji i bazę wiedzy, systemy starają się znaleźć odpowiedź na postawione 

przez użytkownika pytania.  

Ponieważ działanie systemu ekspertowego polega na naśladowaniu wnioskowania prowadzo-

nego przez umysł ludzki, systemy te zaliczamy do systemów sztucznej inteligencji. 

Ekspertyza naturalna, wykonana 

przez człowieka 

Ekspertyza sztuczna, wykonana przez 

system ekspertowy 

Wady Zalety 

traci na wartości z upływem czasu stała 

trudna do przeniesienia łatwa do przeniesienia 

trudna w dokumentacji łatwa w dokumentacji 

nie dająca się przewidzieć zgodna z bazą wiedzy 

kosztowna dostępna 

Zalety Wady 

twórcza nie inspirująca 

adaptacyjna wymaga wprowadzenia wiedzy 

wykorzystanie zmysłów i intuicji wejście symboliczne 

szeroki zakres wąski zakres 

wiedza zdrowego rozsądku wiedza przetwarzana w sposób mechaniczny 

Tabela.4.7 Porównanie ekspertyzy naturalnej z ekspertyzą sztuczną 

Do istotnych cech tych systemów można zaliczyć: 

 rozwiązywanie zadań słabo dających się zaprogramować, zawierających w swym opisie 

określenia nieostre typu: „dużo”, „lepiej”, 

 podejmowanie próby rozwiązania zadania przy informacjach wejściowych niepełnych 

lub sprzecznych, 

 wykorzystanie wiedzy teoretycznej i doświadczalnej (empirycznej), 

 możliwość udzielenia wyjaśnień co do zastosowanego sposobu rozumowania przy po-

dejmowaniu decyzji, 

 rozwiązywanie zadań sprawniej niż człowiek nie specjalizujący się w danej dziedzinie, 

                                                      
2 Flakiewicz W.; Informacyjne  systemy zarządzania; PWE, Warszawa 1990 
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 niezajmowanie się rozwiązywaniem zadań obliczeniowych (numerycznych).3 

Ze względu na realizowane zadania systemy ekspertowe można podzielić na:4 

 interpretacyjne — dedukujące opisy sytuacji z obserwacji lub stany czujników, np. roz-

poznawanie mowy, obrazów 

 predykcyjne — wnioskujące o przyszłości na podstawie danej sytuacji, np. prognoza 

pogody, rozwój choroby, 

 diagnostyczne — określające stan systemu na podstawie obserwacji lub pomiarów, np. 

medycyna, elektronika, mechanika, 

 kompletowania — konfigurujące obiekty w warunkach ograniczeń, np. konfigurowanie 

sytemu komputerowego, 

 planowania — podejmujące działania, aby osiągnąć zadany cel, np. sterowanie robota, 

 monitorowania — porównujące obserwacje obiektu z ograniczeniami, np. w elektrow-

niach atomowych, ruchu ulicznym, medycynie, 

 sterowania — kierują zachowaniem systemu, łączą interpretowanie, predykcję naprawę 

i monitorowanie zachowania się obiektu, 

 poprawiania — podające sposób postępowania w przypadku złego funkcjonowania 

obiektu, 

 naprawy — harmonizujące czynności przy dokonywaniu napraw uszkodzonych obiektów, 

 instruowania — wspomagające nauczanie, np. systemu nauczania języków obcych. 

O znaczeniu i zainteresowaniu tą dziedziną świadczą wielkie projekty, finansowane przez 

rządy USA, Japonii i innych wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, a także przez 

wielkie koncerny, jak Boeing Company czy IBM. 

Pierwszym udanym systemem ekspertowym był program MYCIN wspomagający dobór an-

tybiotyków. Powstały także inne systemy ekspertowe wspomagające stawianie diagnozy le-

karskiej i ułatwiające trafny wybór właściwego leczenia. Innymi zastosowaniami są: plano-

wanie właściwej konfiguracji komputerów serii VAX, planowanie działania robota przemy-

słowego w zmieniających się warunkach czy system ułatwiający utrzymanie zdolności eks-

ploatacyjnej lokomotyw. Obecnie popularne są systemy wspomagające decyzje dotyczące 

operacji giełdowych. Systemy takie mogą być wykorzystywane w medycynie, gospodarce, 

zarządzaniu, inżynierii i wojsku. 

4.10 Programy narzędziowe, pielęgnacja komputera, zabezpieczenie 

danych 

Złośliwi, nie bez racji, twierdzą, że: „komputer znakomicie usprawnia wykonywanie czynności, 

których bez komputera wcale nie trzeba by robić”. Jednak jeśli używa się komputera, potrzebne 

są programy do jego pielęgnacji, naprawiania uszkodzeń plików, chronienia danych przed 

uszkodzeniem. Te programy obejmuje nazwa programy narzędziowe. Zaliczamy do nich pro-

gramy antywirusowe, programy naprawiające i porządkujące pliki na dysku, programy do robie-

nia kopii danych, programy do kompresji plików i inne podobne. 

                                                      
3 [Stef] Wstęp do informatyki; Praca zbiorowa pod redakcją Bogdana Stefanowicza, Seria: 

Problemy Współczesnej Nauki- Teoria i Zastosowania – Informatyka, Akademicka Oficyna 

Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998 
4 [Mula] Mulawka Jan J.; Systemy ekspertowe WNT, Warszawa 1996 
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4.10.1 Wirusy i programy antywirusowe 

Wirusy komputerowe to niewielkie programy, nie będące samodzielnymi plikami, lecz do-

łączające się do innego programu. Mają zdolność przenoszenia się (kopiowania) do innych 

komputerów poza kontrolą ich użytkowników. Są tworzone przez anonimowych programi-

stów, najczęściej w złych zamiarach (niszczenie danych). Wirusy rozprzestrzeniają się po-

przez dyskietki, sieci lokalne i INTERNET. Użytkownicy komputerów przy uruchamianiu 

“programu nosiciela” nieświadomie uruchamiają też wirusa doklejonego do tego programu. 

Nosicielem może być każdy program (także system operacyjny), dokument pakietu biuro-

wego (np. plik WORD-a). 

Po dołączeniu się do programu wirus zmienia sposób jego funkcjonowania. Może to polegać 

np. na dołączeniu kodu wirusa do systemu operacyjnego, rezydującego w pamięci operacyj-

nej w celu zmiany sposobu działania systemu.  

Zasadę działania wirusa, którego nosicielem jest plik z programem wykonywalnym przed-

stawia rys. 4.10.  
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Rys. 4.10 Zasada działania wirusa 

Gdy zostanie uruchomiony (załadowany do pamięci operacyjnej) plik zawierający dodat-

kową porcję rozkazów, nie przewidzianych przez jego autora, procesor „bierze się do ro-

boty” i wykonuje kolejne jego rozkazy, bez rozróżnienia „legalny” czy „nielegalny”. 

W końcu zaczyna wykonywać dodatkowe rozkazy, które są wirusem. Pierwsza część wi-

rusa — zawsze wykonywana — to rozkazy oznaczające: „skopiuj wszystkie rozkazy, stano-

wiące wirusa (kod wirusa) do innego pliku z programem na twardym dysku lub dyskietce”. 

W ten sposób wirus rozmnaża się.  

Potem następuje sprawdzenie, czy spełniony jest jakiś warunek np. „sprawdź czy dziś jest 

trzynastego i piątek” lub „sprawdź czy zainfekowano już 30 plików”. Gdy taki warunek nie 

został spełniony, program kończy działanie i zwraca sterowanie do systemu operacyjnego. 

Użytkownik komputera niczego nie zauważa. Jedynym skutkiem jest zwiększenie zawiru-

sowanych plików na dysku.  
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Rozkazy stanowiące drugą, destrukcyjną część wirusa, będą wykonane dopiero wtedy, gdy 

opisany warunek zostanie spełniony. Spotykamy się z dużą różnorodnością „psikusów” za-

wartych w tej części wirusa: mogą pojawiać się na ekranie mniej lub bardziej dowcipne ko-

munikaty np. „Włóż hamburgera do stacji A:” czy „UWAGA! Twój procesor przecieka”. 

Bywają wirusy powodujące odgrywanie przez głośniczek komputera pewnych melodii. Czę-

sto opisane efekty kończą się zawieszeniem komputera. Bywają efekty znacznie groźniejsze, 

jak: kasowanie plików na dysku, formatowanie twardego dysku, czy uszkadzanie tablicy 

partycji dysku lub tablicy alokacji plików. Skutkiem działania takiego wirusa jest utrata 

wszystkich informacji zapisanych na dysku i unieruchomienie komputera. 

Zależnie od rodzaju wirusa, miejscem umieszczenia jego kodu mogą być: 

 pliki programów wykonywalnych (z rozszerzeniem .EXE lub .COM), 

 nakładki programów (np. pliki z rozszerzeniem .OVL lub .BIN), 

 pliki systemowe (np. typu .SYS), 

 pliki systemu operacyjnego (np. COMMAND.COM, IO.SYS, MSDOS.SYS), 

 tablica partycji dysku stałego, 

 sektor startowy dyskietki (Boot sector) lub dysku twardego (MBR  Master Boot Record). 

Komputer próbując po uruchomieniu wezwać system, wykonuje program zawarty 

w pierwszym sektorze dysku lub dyskietki (w zależności od ustawień w BIOSie). Wirus 

może ulokować się w MBR, np. niszcząc jego zawartość i uniemożliwiając dostęp do 

dysku. W innym przypadku wirus najpierw przenosi kod inicjujący system z sektora 

startowego w inny obszar dysku, a potem zajmuje jego miejsce. Jest on o tyle groźny, 

że ładuje się przed startem systemu, czyli również zanim zacznie działać jakiekolwiek 

oprogramowanie antywirusowe i może przejąć nad nim kontrolę. Należy mieć świado-

mość, że boot sektor znajduje się na każdej sformatowanej dyskietce, także w przy-

padku, gdy nie zawiera ona plików systemowych. Wobec tego czysta dyskietka znajdu-

jąca się w napędzie w chwili uruchamiania systemu również może być przyczyną kło-

potów, nawet jeżeli zobaczymy na ekranie tylko komunikat "Non system disk or disk 

error", 

 dokumenty pakietów biurowych, do których możliwe jest dodawanie makroinstrukcji. 

Normalnie plik z tekstem, czy arkuszem kalkulacyjnym nie stwarza zagrożenia wiruso-

wego, bo jego poszczególne bajty nie są przez system komputerowy interpretowane jako 

rozkazy. Jednak makroinstrukcje dołączane do niektórych dokumentów stwarzają takie 

zagrożenie. Makroinstrukcje (popularnie zwane makrami) to ciągi rozkazów połączonych 

razem jako jedno polecenie. Uruchomienie takiej wcześniej przygotowanej makroinstruk-

cji powoduje wykonanie wszystkich rozkazów wchodzących w jej skład. Niektóre pro-

gramy umożliwiają dołączanie makroinstrukcji do swoich dokumentów. Wirusy makrowe 

(ostatnio bardzo często spotykane) to makra dołączane do dokumentów (np. do plików 

MS WORD-a) zawierające szkodliwe rozkazy. Te rozkazy są interpretowane i wykony-

wane przez procesor, 

 sektory oznaczone jako uszkodzone, 

 dodatkowe ścieżki  na dyskietce, 

 zagubione jednostki alokacji (lost clusters). 

Druga faza działania wirusa to faza „destrukcji”, przeważnie aktywowana jest wystąpieniem 

konkretnych warunków (np. 13-tego i piątek) lub po pewnym czasie, pozwalającym na roz-

przestrzenienie się wirusa. To, co wirus dokonuje w tej fazie, zależy od pomysłowości, 
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umiejętności, złośliwości i fantazji twórcy wirusa.  Może to być niegroźne wypisywanie róż-

nych komunikatów na ekranie, ale także kasowanie plików na dysku, uszkodzenie obszarów 

systemowych dysku uniemożliwiające odczytanie jakiejkolwiek informacji z dysku. 

Źródłem infekcji może być zawirusowana dyskietka, plik skopiowany z internetu lub dołą-

czony do poczty elektronicznej albo wiadomości zamieszczonej na liście dyskusyjnej czy 

też przeniesiony z innego komputera za pośrednictwem dyskietki. Znane są przypadki, gdy 

producent oprogramowania prawdopodobnie nieświadomie rozpowszechniał swój produkt 

na oryginalnie zapakowanych, a jednocześnie zawirusowanych dyskietkach lub płytach CD-

ROM. Natomiast w czasach, gdy do dystrybucji oprogramowania masowo wykorzystywano 

dyskietki, zdarzało się, że po zwrocie oprogramowania przez klienta przepakowany (i zara-

żony) towar trafiał w ręce innego nabywcy. Nikt nie sprawdzał, czy w tym czasie nie doszło 

do zarażenia plików na dyskietkach instalacyjnych. 

Z zasady działania wynika, że wirus jest groźny, dopiero gdy znajdzie się w pamięci operacyjnej 

i gdy jego kod zostanie przez procesor zinterpretowany jako rozkazy do wykonania. 

4.10.2 Metody walki z wirusami: 

Aby uniknąć kłopotów i strat związanych z wirusami, trzeba znać mechanizm rozprzestrze-

niania się wirusów i zasady walki z nimi. 

Pierwszą z nich jest obrona bierna polegająca nie tyle na bezpośredniej walce z wirusami, co 

na ograniczeniu możliwości ich rozprzestrzeniania się i  skutków ich działania. Składa się na nią 

szereg działań polegających na utrzymywaniu dysku w jak największym porządku, robieniu 

kopii zapasowych oraz utrudnianiu infekcji poprzez ograniczenie wymiany dyskietek z innymi 

komputerami, unikaniu kopiowania plików z internetu. Utrzymywanie porządku na dysku po-

lega na niedopuszczeniu do błędów logicznych systemu plików dysku i dyskietek, a także na 

niedopuszczaniu do fragmentacji plików. Fragmentacja plików polega na tym, że plik nie zaj-

muje na dysku jednego ciągłego obszaru, lecz wiele małych, ułożonych w dowolnej kolejności 

fragmentów. Do usuwania defragmentacji plików służy program defrag (patrz rozdział 

4.10.4)występujący systemach operacyjnych DOS oraz Windows 95 i 98.  

Wykonywanie kopii zapasowych zapobiega utracie danych w przypadku awarii kompu-

tera lub w razie uszkodzenia przez wirusa plików (danych i programów) zapisanych na dysku. 

Pliki zawarte w kopii zapasowej można odtworzyć na tym lub innym komputerze. 

Ochrona bierna jest konieczna, ale musi być uzupełniona drugą, aktywną metodą ochrony: 

programami antywirusowymi. Programy antywirusowe posługują się różnymi metodami 

walki z wirusami: 

1.  poszukiwanie znanych programowi typów wirusów i unieszkodliwianie ich, połą-

czone z naprawieniem pliku będącego nosicielem wirusa. Tak działają programy zwane 

skanerami antywirusowymi. Działanie to polega na poszukiwaniu w pamięci operacyjnej 

i na dysku ciągu bajtów charakterystycznych dla poszczególnych wirusów. Skoro znany 

jest ciąg bajtów tworzący wirusa — skanery potrafią nie tylko wykryć wirusa, ale także 

naprawić plik-nosiciela. Programy działające na takiej zasadzie mogą wykrywać tylko te 

wirusy, które zostały umieszczone w jego bazie. Inne wirusy, najczęściej powstałe po na-

pisaniu programu, nie są wykrywane. Z tego powodu trzeba bardzo często uaktualniać 

cały program lub jego bazę wirusów.  
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Skanerów należy używać regularnie, przynajmniej raz na tydzień do sprawdzania 

wszystkich dysków komputera. Ponadto skanerem trzeba kontrolować każdą przyno-

szoną z zewnątrz dyskietkę i każdy plik kopiowane z sieci. W razie wykrycia wirusa na 

dysku, trzeba sprawdzić wszystkie dyskietki, które miały kontakt z tym komputerem.  

2. kontrolowanie wszystkich programów przed ich uruchomieniem — czyli załadowa-

niem do pamięci operacyjnej. Podobną kontrolę stosuje się w odniesieniu do podlegają-

cych zawirusowaniu dokumentów pakietów biurowych (np. dokumenty edytora WORD), 

przed ich otwarciem w stosownym programie (otwarcie takiego pliku związane jest z za-

ładowaniem go do pamięci operacyjnej). Jak wcześniej wspomniano, wirus jest groźny 

dopiero po załadowaniu go do pamięci operacyjnej. Podobnej kontroli podlegają wszyst-

kie sektory startowe dyskietek (boot sector) wkładanych do stacji dysków elastycznych. 

W razie wykrycia próby załadowania do pamięci operacyjnej zainfekowanego pliku lub 

odczytania zawirusowanej dyskietki, program blokuje dostęp do takiego obiektu. Usunię-

cie wirusa możliwe jest skanerem. Programy te, zwane czasem monitorami, czuwają przez 

cały czas pracy komputera, pozostając w jego pamięci operacyjnej i działają bez udziału 

użytkownika.  

3. metody rozpoznawania wirusa na podstawie jego sygnatury, są jednak mało skuteczna 

wobec wirusów polimorficznych. Są to wirusy samoczynnie modyfikujące swoją postać 

po każdym zainfekowaniu nowego pliku. Odpowiedzią na wirusy polimorficzne jest 

heurystyczna metoda wykrywania wirusów. Polega ona na analizie kodu badanego 

pliku i symulacji jego wykonania. Stwierdzenie operacji charakterystycznych dla dzia-

łania wirusów (np. próba bezpośredniego dostępu do dysku lub pozostawienie rezydent-

nego programu w pamięci) pozwala wykryć nieznanego dotąd wirusa. Stosowanie tej 

metody rozpoznawania wirusów może czasem prowadzić do fałszywych alarmów (nie 

każdy podejrzany program zawiera wirusa). 

Technika określana jako stealth wiąże się z ukrywaniem wirusa rezydentnego przed 

„oczami” programów, które dokonują próby dostępu do pliku lub sektora będącego no-

sicielem. W przypadku kontroli wirus typu stealth potrafi „w locie” chwilowo naprawić 

zarażone pliki lub sektor startowy i w ten sposób zatuszować swą obecność. Wykrycie 

wirusa w pamięci operacyjnej może się nie powieść, jeśli jego kod zostanie zainicjo-

wany przed uruchomieniem programu antywirusowego. Ratunkiem w takim przypadku 

jest start systemu ze „zdrowej” dyskietki i niedopuszczenie do przejęcia przez wirus 

kontroli nad systemem, 

4. śledzenie zmian plików podlegających zawirusowaniu. Jeśli plik zostanie zawiruso-

wany, zmienia się jego suma kontrolna (suma wszystkich bajtów wchodzących w skład 

pliku). Programy działające według tej zasady funkcjonują wg schematu: 

a) przy pierwszym uruchomieniu obliczają sumy kontrolne dla wszystkich plików za-

grożonych zawirusowaniem, 

b) w każdym katalogu dysku tworzą plik z informacjami o plikach i ich sumach kon-

trolnych, 

c) przy następnych uruchomieniach komputera sprawdzają, czy któryś z plików nie 

został zmodyfikowany, obliczając ponownie sumy kontrolne plików i  porównując 

je z wcześniej zapisanymi, 

d) gdy suma kontrolna pliku zmieniła się, sygnalizują ten fakt użytkownikowi kompu-

tera, który podejmuje decyzję, czy usunąć plik podejrzany o zawirusowanie.  
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Zaletą takich programów jest to, że nie podlegają dezaktualizacji; wadą to, że nie po-

trafią rozpoznać wirusa, a tym bardziej go usunąć. Stosowane są jako „druga linia 

obrony”, jako bardzo skuteczne uzupełnienie ochrony antywirusowej.  

5. niektóre wirusy uszkadzają na dysku tablicę partycji, zawierającą informacje o podziale 

(lub nie) dysku na partycje lub tablice alokacji plików FAT (file allocation table), za-

wierające informacje o plikach zapisanych na danej partycji dysku. Uszkodzenie zapisu 

w którymkolwiek z tych „czułych” obszarów dysku uniemożliwia dostęp do wszystkich 

informacji (plików) zapisanych na danym dysku lub danej partycji. Takie uszkodzenie 

może wystąpić niekiedy z innych przyczyn niż działanie wirusa. Niektóre programy 

umożliwiają zapisanie na dyskietce ratunkowej informacji zawartych w tych obszarach 

dysku, a potem w razie potrzeby odtworzenie ich. 

Źródłem „infekcji” wirusowej mogą być pliki kopiowane z Internetu lub pliku dołączone do 

poczty. Z tego powodu pliki kopiowane z Internetu należy sprawdzić skanerem antywiruso-

wym. Plików dołączanych do poczty nie wolno otwierać, lecz należy zapisać je na dysk 

i sprawdzić skanerem.  

4.10.3 Programy antywirusowe 

Czasy, gdy cały program złożony był z jednego pliku EXE, jak najpopularniejszy chyba 

w Polsce Mks_vir, mamy już dawno za sobą. Współczesny pakiet antywirusowy składa się 

z zestawu narzędzi zapewniających kompleksowy system ochrony.  

Nadal podstawą jest skaner, który na żądanie przegląda pliki wykonywalne oraz dokumenty 

zawierające makra i sektor startowy dysku w poszukiwaniu sygnatur wirusów. Standardem 

dla skanerów jest kontrola plików skompresowanych (oczywiście taka kontrola związana 

jest z uprzednim rozpakowaniem badanego pliku). W niektórych przypadkach użytkownik 

może utworzyć i zapisać skrypt zadania, określający katalogi, które mają być kontrolowane, 

np. katalogów C:\WINDOWS i C:\MOJE DOKUMENTY razem z podkatalogami. Uwalnia 

to od konieczności każdorazowego wskazywania skanerowi tych samych obiektów.  

Drugim koniecznym programem jest rezydentny monitor. Jest on uruchamiany przy starcie 

komputera, a jego zadaniem jest bieżąca kontrola wszystkich uruchamianych plików, otwie-

ranych dokumentów oraz wkładanych do komputera dyskietek. Najlepsze monitory zajmują 

na tyle mało pamięci i mocy obliczeniowej procesora, że ich obecność jest niezauważalna. 

Niektóre jednak spowalniają system, co prowokuje do ich wyłączenia. Tak czy inaczej, 

warto mieć działający w tle monitor, który sam pamięta o sprawdzeniu każdego uruchamia-

nego pliku czy otwieranego dokumentu i ostrzega w przypadku wykrycia infekcji. 

Wiele pakietów wyposażonych jest w terminarz, który o określonej godzinie uruchamia ska-

ner w celu przeprowadzenia rutynowej kontroli całego dysku lub wybranych katalogów. 

Funkcjonalność tego modułu sprawdza się w stosunku do serwerów i stacji roboczych pra-

cujących całą dobę. W ich przypadku skaner uaktywniany jest przez terminarz np. w nocy, 

gdy komputer jest najmniej obciążony. Równie dobrym rozwiązaniem jest uruchamianie 

skanera w czasie bezczynności komputera, czyli wraz z uruchomieniem wygaszacza ekra-

nowego. 

Pomocniczym rozwiązaniem są rozmaite programy do wyliczania sum kontrolnych plików 

wspomagające działanie skanera. Zapamiętanie charakterystycznych cech pliku pozwala 

wykryć infekcję na podstawie niezgodności bieżącej i wcześniej zanotowanej sumy kontrol-
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nej, ponieważ wirus musi dokonać modyfikacji pliku-nosiciela. W ten sposób można prze-

chwycić wirusa, nierozpoznanego przez skaner i monitor antywirusowy. Pliki wykonywalne 

na ogół same nie zmieniają swojej zawartości. ale można wskazać kilka wyjątków od tej 

reguły, które mogą powodować niesłuszne alarmy ze strony skanera. Innym mankamentem 

tej metody jest bezbronność plików zawierających sumy kontrolne wobec wirusów, które 

mogą je po prostu skasować. 

O ile wykrywanie wirusów kształtuje się zazwyczaj na wysokim poziomie, o tyle nadal naj-

więcej kłopotów sprawia ich usuwanie i reperacja uszkodzonych plików. Ma to szczególne 

znaczenie, gdy likwidacja zagrożenia przez usunięcie pliku nosiciela nie wchodzi w ra-

chubę. Pliki wykonywalne zwykle można odtworzyć przez powtórną instalację programu. 

Inaczej ma się sprawa np. z dokumentami pakietu Microsoft Office, które, zwłaszcza 

w przypadku baz danych Accessa i arkuszy Excela, mogą zawierać znaczne ilości bezcen-

nych danych. 

Przy wyborze programu antywirusowego należy też zwrócić uwagę na możliwość aktuali-

zacji bazy wirusów. Niektórzy producenci takich programów udostępniają aktualizację bazy 

wirusów przez Internet. 

Do najbardziej popularnych programów antywirusowych można zaliczyć MKS_VIR, 

Sophos Anti-Virus, McAffe VirusScan, Dr Solomon's Anti-Virus Toolkit, Norton AntiVi-

rus, AntiVirenKit. 

Więcej szczegółów można znaleźć np. w artykułach opublikowanych w czasopiśmie CHIP 

nr 11/98: Wirusy komputerowe oraz Zabić wirusa (Przegląd programów antywirusowych) 

autorstwa Alberta Duchnicza.  

4.10.4 Defragmentacja plików  

Usuwane pliki zwalniają zajmowane miejsce na dysku. Pliki na dysku zapisywane są — jeśli 

to możliwe — w kolejnych obszarach dysku. Jeśli nie jest to możliwe, kolejne fragmenty pliku 

umieszczane są w innych, wolnych jeszcze miejscach dysku. Odczytanie zapisanego w wielu 

miejscach pliku trwa dłużej i zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia błędu przy odczycie 

lub zapisie. Usunięcie fragmentacji plików możliwe jest przy pomocy polecenia DEFRAG, 

zawartego w nowszych wersjach DOS-a (od 6.0  począwszy), w WINDOWS 9* defragmen-

tację można uruchomić Programy Akcesoria Narzędzia dyskoweDefragmentator dys-

ków lub innymi programami narzędziowymi jak SPEEDISK z zestawu Norton Utility. Ten 

ostatni jest skuteczniejszy od pozostałych. 

Defragmentacja plików w istotny sposób przyspiesza działanie dysku i powinna być wyko-

nywana minimum raz w miesiącu. Operacja taka może trwać kilka, a czasem i kilkanaście 

minut. 

4.10.5 Weryfikacja i naprawa logicznej struktury systemu plików 

Nieprawidłowe wyłączenie komputera (w czasie pracy programów i systemu Windows) lub 

nieprawidłowe działanie jakiegoś programu może spowodować uszkodzenie struktury pli-

ków na dysku. Do naprawy struktury plików, a także do naprawiania uszkodzonych plików 

służy polecenie SCANDISK w systemie DOS lub jego odpowiednik w systemie Windows 

Programy Akcesoria Narzędzia dyskoweScanDisk. Podobną rolę — ale le-

piej — pełni Norton Disk Doctor z zestawu Norton Utility. Jednym z objawów zaburzenia 

struktury plików jest pojawienie się na dysku obszarów zwanych lost clasters oznaczonych 
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jako zajęte, a nie mających przypisania do konkretnego pliku. W wyniku naprawy te pogu-

bione klastry zostają zamienione na pliki FILE0000.chk - FILE001.chk itd. Można przegląd-

nąć ich zawartość. Gdy okaże się, że zawierają kawałki tekstu utraconego w wyniku awarii, 

można z nich odzyskać co najmniej część pracy. Gdy mają inną zawartość należy je skaso-

wać odzyskując miejsce na dysku. 

4.10.6 Dyskietka ratunkowa 

Ponieważ przy uruchamianiu komputera system operacyjny ładowany jest z twardego dysku, 

każde uszkodzenie plików systemu operacyjnego lub obszarów systemowych dysku uniemoż-

liwia uruchomienie komputera. W takiej sytuacji ratunkiem może być zawczasu przygoto-

wana dyskietka systemowa. W systemie operacyjnym DOS dyskietkę systemową przygoto-

wujemy koniecznie w stacji A:, formatując je poleceniem format a: /s (W wyniku tego będą 

na niej podstawowe pliki systemu operacyjnego (IO,SYS, MSDOS.SYS, 

COMMAND.COM), a następnie kopiujemy pliki poleceń zewnętrznych FORMAT.COM, 

UNFORMAT.COM, UNDELETE.COM FDISK.EXE oraz program antywirusowy.  

W systemie Windows dyskietka taka tworzona jest przy instalowaniu systemu, a można ją utwo-

rzyć także Ustawienia Panel Sterowania Dodaj/Usuń programyDysk Startowy. 

Dobrze jest utworzyć dodatkowo programem RESCUE z pakietu NORTON UTILITY dys-

kietkę systemową zawierającą informację zawartą w systemowych obszarów twardego dysku 

(czyli tablicy partycji i tablicy lub tablic alokacji plików FAT). W razie uszkodzenie zapisu 

w tych obszarach dysku (w wyniku działania wirusa lub innej awarii dysku) można przy po-

mocy takiej dyskietki odtworzyć ten zapis. Taką dyskietkę tworzy się dla każdego komputera 

osobno i tylko jej można użyć w razie awarii. Użycie niewłaściwej dyskietki (utworzonej dla 

innego komputera) do odtwarzania obszarów systemowych twardego dysku spowoduje defi-

nitywną utratę wszystkich danych na tym dysku. 

4.10.7 Kompresja plików 

Archiwizacja - umieszczanie danych (plików) w jednym pliku, tzw. pliku archiwum. Naj-

częściej wykonywana jest łącznie z kompresją danych. Archiwizacji poddaje się pliki, które 

w danej chwili nie są używane, ale mają zostać zachowane na przyszłość.  

W wyniku kompresji poddane jej pliki zapisywane są w jednym pliku - archiwum o obję-

tości znacznie mniejszej niż suma plików, które poddano kompresji. Przed użyciem spako-

wane pliki muszą być poddane operacji odwrotnej — dekompresji. Programy do kompresji 

i dekompresji występują jako pary programów (jeden do kompresji, drugi do dekompre-

sji — rozwiązanie to spotykamy w starszych programach) lub jako pojedyncze programy 

(mają dostępne obie funkcje). Najpopularniejszymi są: ARJ, LHA, RAR oraz pary PKZip - 

PKUnzip, PKARC - PKXARC, WINZIP, WINRAR (dwa ostatnie dla systemu Windows). 

Przy pomocy programów do kompresji, zwanych czasem pakerami (bo upakowują pliki), 

można w jednym pliku zapisać w upakowanej formie wiele plików, także z zachowaniem 

informacji o ścieżkach dostępu.  

Pliki udostępniane do kopiowania w Internecie są z reguły spakowane, aby zajmowały mniej 

miejsca, a co za tym idzie, aby krócej trwało ich kopiowanie. 
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Przy przesyłaniu danych w postaci plików skompresowanych, odbiorca musi rozpakować 

otrzymane pliki tym samym programem, którym archiwa były pakowane. Archiwum w sta-

nie nierozpakowanym jest bezużyteczne. Niektóre programy pakujące umożliwiają utwo-

rzenie archiwum samorozpakowującego —  pliku z rozszerzeniem .EXE, a więc pro-

gramu, którego wykonanie powoduje rozpakowanie archiwum. Powstaje ono przez dodanie 

do zwykłego archiwum rozkazów rozpakowujących je.  

Jeśli zamierzamy archiwum zapisać na dyskietce, to rozmiar pliku nie może przekraczać 

pojemności dyskietki, chyba że program pakujący umożliwia podzielenie archiwum na czę-

ści, czyli utworzenie archiwum wielodyskietowego. 

Gdy dysk komputera jest zbyt mały, a w danej chwili dodanie następnego dysku lub wy-

miana zainstalowanego jest niemożliwa, można poprawić sytuację przeznaczając część ist-

niejącego dysku na dysk skompresowany. Na takim dysku można zapisać około dwukrot-

nie więcej danych, niż na normalnym dysku, gdyż wszystkie dane przechowywane są tu 

w postaci spakowanej. Każdy zapis na tym dysku poprzedzony jest kompresją, a każdy od-

czyt —  dekompresją.  

4.10.8 Kopie dysku 

Kopie danych można wykonywać na rozmaitych nośnikach: 

 dyskietki są zawsze dostępnym, lecz najgorszym do tego celu nośnikiem. Gdy kopia 

zajmuje setki, a czasem tysiące megabajtów, do zrobienia kopii trzeba bardzo dużo dys-

kietek (ok. 700 dyskietek na 1 GB), a wykonanie kopii trwa bardzo długo (ok. 2 minuty 

trwa zapisanie 1 dyskietki) i wymaga ciągłego wymieniania dyskietek przez cały czas 

wykonywania kopii. 

 dyski wymienne ZIP, podobne do klasycznych dyskietek, lecz o pojemności 100MB lub 

250MB. Niezbyt dobrze nadają się do robienia kopii całego dysku, ze względu na niezbyt 

dużą pojemność i małą szybkość pracy. Jednak do zastosowań domowych, do kopiowania 

tylko wybranych plików mogą służyć całkiem dobrze.  

 kaseta streamera jest chyba najlepiej nadającym się nośnikiem do wielokrotnego użycia. 

Pojemność współczesnych kaset wynosi 4 - 8 GB, a wykonywanie kopii nie wymaga 

ciągłego nadzoru użytkownika. W systemach pracujących 24 godziny na dobę wykony-

wanie kopii odbywa się przeważnie w nocy i jest inicjowane samoczynnie o zadanej go-

dzinie.  

 dyski optyczne CD-R (CD-Recordable, czyli dyski optyczne do jednorazowego zapisu) 

są niezastąpione tam, gdzie zależy na  kopii danych, której nie można zmodyfikować po 

nagraniu – na przykład dane programu księgowego po zamknięciu księgowania roku. 

W innych przypadkach także przydatne; dysk kosztuje ok. 6 zł, a mieści 650 MB. Jednak 

każda kopia wymaga nowego dysku. Stacja kosztuje ok. 1000 zł i służy zarówno do 

zapisywania, jak i odczytywania dysków optycznych. Wykonywanie kopii bez nadzoru 

użytkownika jest możliwe, pod warunkiem ograniczenia wielkości kopiowanych plików 

do 650 MB.  

 dyski optyczne CD-RW (CD-ReWritable, czyli dyski do wielokrotnego zapisu, podob-

nie jak CD-R, mają pojemność 650 MB, kosztują ok. dwukrotnie więcej, ale można ich 

używać wielokrotnie do zapisu. 

Do tworzenia kopii dysku na dyskietkach (a także do jej odtwarzania) służą: 
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 w WINDOWS 95/98 — ProgramyAkcesoriaNarzędzia systemoweKopia za-

pasowa. Program ten nie instaluje się przy instalacji standardowej Windows 95, trzeba 

więc go doinstalować lub zaznaczyć zainstalowanie go prze nowej instalacji 

WINDOWS. 

 w DOS 6 program MSBACKUP.  

 w starszych wersjach systemu DOS rolę tę pełniły programy BACKUP (tworzenia ko-

pii) i RESTORE (odtwarzanie zawartości dysku z kopii). 

 dostępne są także podobne programy innych wytwórców.  

Razem ze streamerem dostarczany jest program do robienia kopii dysku.  

Wymienionymi programami można wykonywać kopię całego dysku lub jego części. Jeśli 

nie jest wykonywana kopia całego dysku (najczęściej przy wykonywaniu kopii na dyskiet-

kach), należy kopiować katalogi zawierające dane i pliki tworzone przez użytkowników. 

W takim przypadku można pominąć katalogi zawierające programy, bo można je odtworzyć 

instalując programy ponownie. 

Można tworzyć pełne kopie (obejmujące wszystkie pliki kopiowanego obszaru lub kopie 

przyrostowe kopiujące tylko pliki zmienione po ostatnim kopiowaniu i pliki nowopowstałe. 

Kopie przyrostowe stanowią uzupełnienie kopii pełnej. Bardzo ważne jest systematyczne 

wykonywanie kopii dysku, a w szczególności ważnych danych. 

Więcej informacji o kopiowaniu danych znajdzie Czytelnik w rozdziale Ochrona danych. 
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5. Sieci komputerowe  
Bardzo często w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach posługujących się informatyką za-

chodzi konieczność wymiany danych pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, działami. 

Pożądane okazuje się korzystanie ze wspólnych zasobów sprzętowych.  

Najprostszą formą przenoszenia danych pomiędzy komputerami jest przenoszenie ich za po-

mocą dyskietek lub innych wymiennych nośników danych. Wygodniejszym sposobem wy-

miany danych pomiędzy dwoma komputerami jest połączenie ich portów szeregowych lub rów-

noległych odpowiednim kablem (inny do łączenia portów szeregowych, a inny do równole-

głych) i przesłanie danych przy pomocy odpowiedniego programu np. opcja link w programie 

Norton Commander lub Bezpośrednie połączenie kablowe w Windows 95/98. 

Często jednak te proste sposoby przenoszenia plików nie wystarczają — potrzebna jest 

sprawniejsza wymiana danych i programów, wspólny dostęp do drukarki, czy modemu. 

Wtedy konieczne jest zastosowanie sieci komputerowej.  

Sieć komputerowa to system łączący dwa lub więcej komputerów w taki sposób, że mogą 
one mieć wspólny dostęp do danych i urządzeń zewnętrznych (drukarek, dużych dysków, 
stacji CD-ROM, modemu, faxu).  

Ze względu na zasięg dzieli się je na:  

 lokalne (LAN–local area network), obejmujące jeden lub kilka sąsiadujących budyn-

ków,  

 miejskie (MAN–metropolitan network), obejmujące teren dużego miasta, często łącze 

sieci uczelni i podobnych instytucji,  

 rozległe (WAN–wide area network), łączące komputery na większym obszarze (kraju, 

kontynentu). Internet jest siecią rozległą o zasięgu światowym. 

Sieci klasyfikuje się również według konfiguracji, np. pierścień, gwiazda, magistrala.  

Rys.  5.1 Przykłady topologi sieci lokalnych 

Podstawowymi elementami sieci są: 

pierścień

magistrala

gwiazda
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 serwery sieciowe, magazynujące i udostępniające programy i dane, a także udostępnia-

jące zasoby sprzętowe. Istnieją także serwery do obsługi baz danych, poczty elektronicz-

nej, komunikacji z innymi systemami sieciowymi.  

 stacje robocze, pracujące pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, na których uru-

chamia się program klienta do sieciowego systemu operacyjnego. Użytkownicy sieci 

przeważnie pracują przy stacjach roboczych. 

 okablowanie łączące wszystkie zasoby sieci. Najczęściej stosowanym standardem 

osprzętu sieci jest Ethernet, który może być realizowany przy użyciu różnych mediów: 

kabel koncentryczny, skrętka telefoniczna, światłowód, radiolinia itp. Komputery do 

sieci przyłączane są poprzez karty sieciowe montowane w gnieździe rozszerzeń magi-

strali komputera. 

 sieciowy system operacyjny, zapewniający obsługę programową zasobów i ich ochronę 

przed niepowołanym dostępem, udostępnianie plików. 

W przypadku małych sieci można stosować sieć składającą się z komputerów równorzęd-

nych (peer-to-peer). W takiej sieci nie ma wyróżnionego serwera, każdy komputer może 

udostępniać swoje dyski lub niektóre katalogi, a także inne zasoby (np. drukarki); a więc 

każdy z nich może być serwerem i każdy z komputerów może pracować jako stacja robocza 

korzystając z zasobów udostępnionych na innych komputerach. Przykładem takiej sieci jest 

system Windows for Workgroups lub sieć komputerów z Windows 95/98. Wadą takiego 

rozwiązania jest słaba ochrona, trudność w administrowaniu i wykonywaniu kopii archiwal-

nych (dane znajdują się na kilku komputerach), zaletą — prostota i możliwość przechowy-

wania danych w miejscu ich powstania. 

Dla większych sieci najczęściej stosowane są systemy Novell Netware i UNIX, a ostatnio 

także Windows NT. Rozwiązania te różnią się znacznie między sobą.  

W sieci NOVELL główny komputer-serwer udostępnia komputerom-stacjom roboczym swój 

dysk i niektóre urządzenia peryferyjne (np. drukarki, modem). Po otwarciu sesji na komputerze-

stacji roboczej pojawia się nowy dysk (lub dyski), który w rzeczywistości jest częścią dysku 

serwera udostępnioną temu użytkownikowi. Z tego dysku użytkownik może pobierać pliki z da-

nymi i uruchamiać programy jak z własnego dysku, jednak taki program jest wykonywany na 

stacji roboczej. Tak więc o szybkości przetwarzania decydują parametry komputerów-stacji ro-

boczych, a nie parametry serwera. Użytkownicy nie mogą uruchamiać swoich zadań na serwe-

rze. Komputery przeważnie przyłączone są sieci typu Ethernet. 

W UNIX-ie główny komputer (host) jest zarówno magazynem plików, jak i wykonawcą 

wszystkich zadań (mamy tu do czynienia z przetwarzaniem centralnym). Użytkownicy 

pracują przy terminalach przyłączonych do hosta. Ponieważ terminal zawiera praktycznie 

tylko klawiaturę, monitor i niewielki układ sterujący — jest znacznie tańszy niż stacje robo-

cze w sieci NOVELL. Rolę terminala mogą pełnić komputery klasy PC, które mogą praco-

wać samodzielnie, a na czas pracy w takiej sieci emulują (udają) terminal. Zarówno termi-

nale jak i komputery je emulujące mogą być przyłączane przy użyciu sieci Ethernet (lub 

innej) lub za pośrednictwem publicznej sieci telefonicznej i modemu, a w takim przypadku 

mogą więc być znacznie oddalone od hosta.  

Serwer Windows NT może służyć jako magazyn plików dla stacji roboczych (jak serwer 

Novell Netware), ale może być również wykonawcą zadań uruchamianych ze stacji roboczej 

(jak serwer UNIX). Z powodu swej uniwersalności Windows NT zyskuje na popularności. 
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Obecnie można w jednej sieci łączyć UNIX-a z NOVELL-em, a także z Windows 3.11 For 

Wokgrups, Windows95/98 i Windows NT. 

Sieci lokalne pozwalają tworzyć systemy informatyczne obejmujące różne działy instytucji 

czy przedsiębiorstwa. Lokalne sieci łączą komputery w biurach, sklepach, przedsiębior-

stwach, uczelniach. Rozdział 7 opisuje system informatyczny w urzędzie gminy. 

5.1 Internet 

Internet jest siecią rozległą — ogólnoświatową, łączącą kilkaset tysięcy sieci lokalnych, 

gdzie do przekazywania informacji jest wykorzystany protokół TCP/IP. Sieć świadczy takie 

usługi jak poczta elektroniczna, wysyłanie i pobieranie plików, dyskusje w różnych grupach 

tematycznych a także umożliwia dostęp do odległych komputerów. 

Komputery podłączone do sieci Internet nazywane są hostami sieci (ang. host - gospodarz). 

Mogą to być małe komputery osobiste, duże komputery obsługujące tysiące użytkowników, czy 

wyspecjalizowane urządzenia sieciowe pozwalające łączyć ze sobą sieci (ang. routers).  

Techniczne podstawy Internetu opracowano w USA, miała to być rozległa sieć kompute-

rowa tak odporna na uszkodzenia, aby mogła działać pomimo uszkodzenia części kompute-

rów w wyniku ataku atomowego. Miała udostępniać uniwersytetom dostęp do centrów ob-

liczeniowych wyposażonych w superkomputery. 

Korzystanie z usług w internecie jest łatwe, nawet dla początkującego użytkownika. Wła-

ściwie można zacząć z nich korzystać, bez zrozumienia zasady działania Internetu. Jednak 

zrozumienie tych zasad bardzo ułatwia pracę i pozwala na efektywne i sprawne wykorzy-

stanie tego, co oferuje Internet.  

We wszystkich sieciach — a więc i w Internecie — dane między komputerami są przeno-

szone w postaci pakietów, a nie jako „ciągły strumień bitów”. Z tego powodu każda sesja 

łączności sieciowej (praca na odległej maszynie, przesłanie pliku lub poczty, przeglądnięcie 

strony WWW) wiąże się z przesłaniem pomiędzy komputerami pewnej ilości pakietów. Po-

dział danych na pakiety, przysłanie ich do komputera-adresata i zestawienie w całość ode-

branych pakietów stanowi cechę wspólną sieci komputerowych. 

Każda sieć musi dysponować medium transmisyjnym do fizycznej transmisji pakietów. 

Może to być kabel, łącze radiowe (w tym satelitarne) lub światłowód. Łącze takie może być 

stałe lub komutowane.  

Łącze stałe pozwala na transmisję w dowolnym momencie (jest gotowe do pracy w każdej 

chwili), bez konieczności zestawiania połączenia. Takie łącze ma ściśle określone „końce”. 

Łącze komutowane jest zestawiane na potrzeby danej transmisji, (istnieje tylko od mo-

mentu zestawienia do zakończenia transmisji). Można go zestawić pomiędzy coraz to in-

nymi miejscami, w miarę potrzeby — podobnie jak połączenia telefoniczne zestawiane 

przez centralę do wskazanego abonenta.  

Ponieważ działanie Internetu wymaga współdziałania bardzo wielu różnych programów, 

komputerów i sieci lokalnych konieczne było wprowadzenie standardów dla wszystkich 

wchodzących w grę zjawisk. Trzeba było ustalić pewne uniwersalne zasady dotyczące:  

 wymiany informacji pomiędzy programami, pracującymi na różnych komputerach, 

 przekazywania informacji poprzez sieć, 

 działania fizycznych połączeń pomiędzy komputerami. 
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Standardy te zostały ustalone przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną ISO (In-

ternational Standard Organization). 

Ustalenie wymienionych zasad pozwala używać różnych produktów, zarówno sprzętowych, 

jak i programowych, pod warunkiem spełniania przez nie ustalonych zasad i wymagań. Dzięki 

temu użytkownik może uzyskać dostęp do usług Internetu niezależnie od tego, z jakiego kom-

putera i jakiego programu korzysta. Przykładowo: do korzystania z poczty elektronicznej 

można użyć dowolnego programu pocztowego, do przeglądania stron WWW można użyć do-

wolnej przeglądarki WWW pracującej w dowolnym systemie operacyjnym, a do przyłączenia 

komputera do sieci można użyć karty sieciowej dowolnego producenta.  

Siedmiowarstwowy model ISO/OSI 

Jak wspomniano powyżej organizacja ISO stworzyła model komunikacji sieciowej, 
zwany siedmiowarstwowym modelem ISO/OSI (Open Systems Interconnections). Model 

ten wyróżnia siedem poziomów zjawisk, występujących przy przesyłaniu danych przez 

sieć komputerową. 

Rys. 5.1 Siedmiowarstwowy model OSI 

7 warstwa aplikacji;  

6 warstwa prezentacji;  

warstwa fizyczna protokół warstwy fizycznej

protokół warstwy sieciowej

protokół warstwy transportowej

protokół warstwy sesji

protokół warstwy prezentacji

protokół warstwy aplikacji

protokół warstwy łącza

warstwa fizyczna

warstwa łącza warstwa łącza

warstwa sieciowa warstwa sieciowa

warstwa transportowa warstwa transportowa

warstwa sesji warstwa sesji

warstwa prezentacji warstwa prezentacji

warstwa aplikacji warstwa aplikacji

komunikacja (połączenie)
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5 warstwa sesji;  

4 warstwa transportowa;  
3 warstwa sieciowa;  

2 warstwa łącza danych;  

1 warstwa fizyczna 

Użytkownik styka się z warstwą najwyższą (aplikacji). Tworzy ją oprogramowanie 

użytkowe, np. program do obsługi poczty elektronicznej. List utworzony i wysłany 

w tym programie przez użytkownika jest przetwarzany przez oprogramowanie two-
rzące kolejne niższe warstwy, aż trafia do najniższej warstwy, gdzie traktowany jest 

jako ciąg impulsów elektrycznych w kablu. W takiej formie (lub podobnej) odbywa się 

fizyczna transmisja, natomiast w komputerze docelowym odbywają się transformacje 

w odwrotnej kolejności niż u nadawcy — od warstwy 1 do 7. W końcowym efekcie 

adresat odbiera swoją pocztę również przy pomocy programu pocztowego. Dzięki 
wyróżnieniu i określeniu, jakie funkcje ma spełniać oprogramowanie lub sprzęt rea-

lizujące zadania w poszczególnych warstwach, możliwa jest współpraca produktów 

pochodzących od różnych producentów. I tak na przykład: do obsługi poczty można 

używać dowolnego programu pocztowego, poczta zostanie doręczona adresatowi, 

niezależnie od tego, z jakiego programu pocztowego on korzysta i na jakim kompu-

terze i systemie operacyjnym pracuje. 

Realizacja każdej usługi w Internecie wykorzystuje technologię klient-serwer. Polega ona 

na oddzieleniu programów wykorzystujących dane od programów wyszukujących i udo-

stępniających je. Użytkownik na swoim komputerze uruchamia program klienta, który 

zwraca się do serwera o dane. Programy serwery zlokalizowane są najczęściej na dużych 

komputerach, nazywanych również serwerami. Klient danej usługi może porozumieć się 

z dowolnym serwerem tej usługi. 

Protokół TCP/IP stanowi „międzynarodowy język” porozumiewania się komputerów w In-

ternecie. Określa on reguły przesyłania informacji pomiędzy komputerami. Protokół TCP/IP 

odpowiada warstwom transportowej i sieci w siedmiowarstwowym modelu OSI. W rzeczy-

wistości TCP/IP stanowi cały zespół protokołów, z których można wyróżnić dwa TCP oraz 

IP. 

Wymieniane między komputerami informacje są przed wysłaniem dzielone na małe pakiety 

i te dopiero są wysyłane. Każdy pakiet pakowany jest w „kopertę” zawierającą adres od-

biorcy i nadawcy, kolejny numer pakietu w całej „przesyłce” i inne informacje umożliwia-

jące dotarcie pakietu do adresata. Przesyłanie pakietów z jednego komputera do następnego 

odbywa się w dowolnej kolejności i dowolną drogą, aż do osiągnięcia miejsca przeznaczenia. 

Komputer-adresat odbiera nadchodzące pakiety i zestawia ponownie w całość wysłaną do 

niego informację.  

Protokół TCP steruje ruchem pakietów, chroniąc je przed zagubieniem. Pozwala na spraw-

dzenie, czy dane dotarły nieuszkodzone do adresata. Gdy jakiś pakiet zaginął, nastąpiło prze-

kłamanie w transmisji, TCP żąda ponownego wysłania uszkodzonych lub brakujących pa-

kietów. Ponadto porządkuje we właściwej kolejności pakiety odbierane przez komputer do-

celowy. 

 Protokół IP jest protokołem komunikacyjnym. Odpowiada za przesyłanie po sieci 

tak zwanych datagramów, czyli pakietów zaopatrzonych w adres. Wysłany da-

tagram wędruje po sieci, aż dotrze do adresata. Nie jest ważne, jaką drogą dotrze 

datagram, dopuszczalna jest każda trasa prowadząca do celu. Jeśli jakaś trasa 

jest uszkodzona lub przeciążona — datagram kierowany jest trasą okrężną. 
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Z protokołem IP związany jest adres IP. Ponieważ datagram musi trafić do kon-

kretnego urządzenia (komputera) w sieci, każde z nich musi posiadać adres uni-

kalny w skali całej sieci.  

5.1.1 Adresy sieciowe IP 

Każdy komputer pracujący w sieci Internet musi mieć przydzielony unikalny numer, tzw. 

adres sieciowy (ang.  IP number), który go jednoznacznie identyfikuje w sieci. Niektóre 

komputery mogą mieć kilka adresów (np. komputery pełniące funkcje tzw. "routerów", za-

pewniających komunikacje pomiędzy rożnymi sieciami lokalnymi).  

Adres IP jest liczbą 32-bitową. Dla uproszczenia podaje się go w formie czterech liczb z zakresu 

0-255 rozdzielonych kropkami, np. 149.156.3.32 (adres serwera kinga w ACK Cyfronet). Każda 

z liczb reprezentuje osiem bitów adresu (w zapisie dziesiętnym liczby 0-255). Adres w protokole 

IP składa się z dwóch części, z których druga identyfikuje pojedynczy komputer, a pierwsza sieć, 

do której jest on podłączony. W przypadku krakowskiego Cyfronetu 149.156 identyfikuje sieć, 

a dwa następne człony adresu przypisywane są poszczególnym komputerom tej sieci. Tak więc 

Cyfronet dysponuje blokiem adresowym zaczynającym się od adresu 149.156.0.0 do 

149.156.255.255. I tak, np. adresy AGH mieszczą się w przedziale 149.156.96.0 do 

149.156.127.255, a ACK Cyfronet wykorzystuje adresy z zakresu: 149.156.1.0 do 149.156.4.255. 

W tej puli adresów mieszczą się mniejsze podsieci należące do Cyfronetu np. poszczególne kra-

kowskie wyższe uczelnie i sieci w Zakopanem i Nowym Sączu. 

Przydziałem adresów dla europejskiej części sieci Internet zajmuje się organizacja o na-

zwie RIPE (Reseau IP Europeen - Europejska Sieć IP) mająca siedzibę w Amsterdamie. 

Przydziela ona instytucjom pełniącym w danym kraju czy regionie funkcje operatora 

sieciowego pewną pulę adresów do rozdziału pomiędzy nowych abonentów sieci. W Pol-
sce przydziałem adresów zajmuje się miedzy innymi NASK (Naukowa i Akademicka 

Sieć Komputerowa), który przydziela pewną pulą adresów sieciowych Miejskim Sieciom 

Komputerowym, a te z kolei nadają adresy konkretnym instytucjom na swoim terenie. 

W Krakowie Miejską Siecią Komputerową, a także innymi sieciami w Polsce połu-

dniowo-wschodniej zarządza ACK CYFRONET i do niego należy się zwracać o przydział 

adresów sieciowych oraz uzgadniać i rejestrować nazwy domenowe sieci (opisane po-

niżej).  

5.1.2 Nazwy domenowe 

Adresy IP są trudne do zapamiętania, więc dla ułatwienia pracy użytkownikom i zapewnienia 

elastyczności adresowania komputerów koniecznej przy określaniu lokalizacji zasobów w In-

ternecie, opracowano reguły symbolicznego adresowania komputerów w sieci. Nazwa sym-

boliczna (zwana również nazwą domenową lub adresem symbolicznym) składa się z kilku 

członów (domen) oddzielonych kropkami i określa adres serwera. Struktura nazwy domeno-

wej jest następująca: 

 ostatni, najbardziej ogólny człon nazwy oznacza kraj, np. 

.ca – Kanada 

.de – Niemcy 

.fr - Francja 

.pl – Polska 

.uk – Wielka Brytania 
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Początkowo Internet istniał tylko w USA i wtedy oznaczanie kraju nie było potrzebne. 

Zwyczaj ten pozostał i tego powodu brak nazwy kraju oznacza USA. 

 przedostatni człon (a ostatni w adresach z USA) oznacza rodzaj organizacji, do której na-

leży komputer lub nazwę miasta: 

edu – instytucje edukacyjne i naukowe, 

gov – instytucje rządowe i związane z władzą (również samorządową), 

org –organizacje (partie polityczne, organizacje pozarządowe), 

int –organizacje międzynarodowe, 

mil – instytucje wojskowe, 

com – instytucje i organizacje komercyjne. 

ostatnio wprowadzono nowe nazwy, ale te są na razie mało popularne: 

web – dla wszystkich wykazujących aktywność związaną z WWW, 

info – dla wszelkiego rodzaju serwisów informacyjnych, 

firm – dla serwerów konkretnych firm,  

store – dla firm prowadzących działalność handlową, 

art – dla prowadzących w sieci działalność związaną ze sztuką,  

rec – dla rekreacji i rozrywki, 

nom – dla osób prywatnych.  

nazwa miasta występuje w całości lub w skrócie, ale bez polskich liter np. 

krakow – Kraków, 

waw - Warszawa, 

wroc – Wrocław. 

człony następne na lewo oznaczają nazwę komputera np. 

kinga.cyf-kr.edu.pl – oznacza komputer kinga w Cyfronecie Kraków, w domenie edu-

kacyjnej, w Polsce, a microsoft.com oznacza komputer Microsoftu w domenie komer-

cyjnej, w USA. Niestety nie wszyscy przestrzegają tych ustaleń i zdarzają się nazwy 

symboliczne z poprawnie oznaczoną jedynie nazwą kraju np. encyklopedia.wp.pl. 

Rys. 5.2 System nazw domenowych (DNS 

de .pl .uk .ca
 

.com       .edu        .gov      .mil      .org

.uw   .cyf-kr   .agh    .uj     .sejm  .senat

   .kinga .ics   .kt  .uci      .if.jetta
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Ponieważ w komunikacji pomiędzy komputerami (protokół TCP/IP) używane są adresy IP, 

nazwy domenowe muszą być tłumaczone na adresy IP. Informację o tym, jaki adres IP odpo-

wiada danemu adresowi domenowemu, przechowują serwery nazw domenowych DNS (ang. 

Domain Name Server).  

Podsumowując, komputer w Internecie identyfikowany jest przez unikalny adres IP, ale 

może mieć wiele nazw (wszystkie odwzorowywane na ten sam adres IP). Nazwa może wska-

zywać również na podkatalog serwera, widziany w Internecie jako samodzielny serwer. Taki 

serwer nazywany jest serwerem wirtualnym. Dzięki temu mechanizmowi na jednym kompu-

terze (oznaczonym jednym adresem IP) może być zlokalizowanych wiele serwerów wirtual-

nych. Nazwy można przydzielać wielokrotnie i używać powtórnie, dzięki czemu system 

nazw domenowych jest bardziej elastyczny od systemu adresów IP.  

5.1.3 Usługi sieciowe 

Zazwyczaj wykorzystywany jest model klient-serwer. Program udostępniający daną usługę 

podzielony jest na dwie części:  

 program klienta uruchomiony na komputerze użytkownika, realizujący dialog z użyt-

kownikiem, wysyłający zadania do serwera oraz przekazujący wyniki użytkownikowi. 

Programy te mogą mieć intreface znakowy i graficzny. W drugim przypadku praca jest 

łatwiejsza i bardziej komfortowa, ale program działa wolniej. 

 program realizujący funkcje serwera, wykonującego zlecone zadania na komputerze 

serwera, np. przeszukiwanie bazy danych.  

W przypadku systemów wielozadaniowych program klienta i program realizujący funkcje 

serwera mogą pracować na jednym komputerze.  

Istotnym elementem przy pracy w architekturze klient--serwer jest adresowanie. Pro-

gram serwera uruchomiony na komputerze o określonym adresie sieciowym oczekuje 

na połączenia od klientów pod określonym i zaprogramowanym adresem. Do identyfi-

kacji strumienia przepływu danych pomiędzy programami klienta i serwera wykorzy-
stywany jest tzw. numer portu (protokół TCP wykorzystuje ten numer do ustanowienia 

dwukierunkowego połączenia pomiędzy programami klienta i serwera). Aby połączyć 

się z serwerem, klient musi wiedzieć na jakim komputerze wykonywany jest program 
serwera i musi znać numer portu monitorowanego przez niego.  

Programy typu serwer uruchamiane są przeważnie na „mocnych” komputerach pra-

cujących pod systemami wielodostępnymi Unix, VMS, a ostatnio także pod systemem 
Windows NT, a nawet MS Windows.  

Oprogramowanie realizujące funkcje klienta praktycznie dostępne jest na każdej plat-

formie sprzętowej.  

Najprostszym przykładem aplikacji typu klient-serwer jest TELNET. Umożliwia on 

zdalne rozpoczęcie sesji terminalowej i prace na dowolnym komputerze w sieci Internet 

(pod warunkiem posiadania dostępu do danego systemu, tj. konta i hasła). Rozpoczęcie 
sesji TELNET jest niezwykle proste, wymaga bowiem jedynie wydania komendy, np.  

telnet kinga.cyf-kr.edu.pl (powoduje wypisanie zaproszenia do zalogowana się 

na komputerze kinga.cyf-kr.edu.pl).  

Aby to było możliwe na komputerze kinga musi być uruchomiony specjalny proces 
telnetd realizujący funkcje serwera usługi TELNET (usługa telnet używa portu o nu-

merze 23).  
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Najpopularniejsze usługi w sieci INTERNET to:  

 poczta elektroniczna (ang. electronic mail, e-mail),  

 listy dyskusyjne i grupy dyskusyjne,  

 TELNET i RLOGIN pozwalające na otwarcie sesji (rozpoczęcie pracy na odległym 

komputerze i uruchamianie tam programów),  

 FTP (ang. File Transfer Protocol) — dwukierunkowe przesyłanie plików pomiędzy 

dwoma komputerami. Ta usługa umożliwia dostęp do ogromnych archiwów ogólnodo-

stępnych plików, 

 Gopher — tekstowy protoplasta WWW, dziś wychodzi z użycia, 

 WWW (World Wide Web),  

 Usługi wyszukiwawcze, takie jak: archie, netfind, 

 Indeksy adresowe: X500, whois,  

 Irc - rozmowy wielostronne.  

Poniżej zostaną omówione poszczególne usługi. 

5.1.3.1 Poczta elektroniczna 

Poczta elektroniczna (ang. electronic mail, e-mail) jest najbardziej popularną usługą sieci 

Internet i w decydujący sposób przyczyniła się do dynamicznego rozwoju sieci na całym 

świecie. Poczta elektroniczna umożliwia wysłanie listu do każdego użytkownika sieci Inter-

net oraz każdej innej sieci mającej połączenie z Internetem, np. sieci Bitnet, CompuServe, 

FidoNet i wielu innych. Zaletą poczty elektronicznej jest niezwykła szybkość przesyłania 

korespondencji, znikomy koszt (przeważnie koszt jednego miejscowego połączenia telefo-

nicznego) i prostota obsługi przez użytkownika.  

Programy umożliwiające przesyłanie poczty pracują w architekturze klient-serwer. Poczta 

w Internecie pracuje dokładnie tak samo jak poczta w systemie UNIX. 

Adres pocztowy w sieci Internet składa się z identyfikatora użytkownika, znaku @ (czytany 

jako „at”) i adresu symbolicznego komputera lub domeny (można tu użyć numerycznego 

adresu IP).  

ident_uzytk@nazwa_komputera  np. uubielan@cyf-kr.edu.pl 

Aby móc wysyłać i otrzymywać pocztę elektroniczną, trzeba mieć założone konto (przy-

najmniej pocztowe) na serwerze, przyłączonym na stałe do Internetu (i z przydzielonym na 

stałe adresem IP). Każdy posiadacz konta ma na komputerze, gdzie założono konto, plik 

pocztowy pełniący rolę skrzynki na listy. Dostarczenie poczty odbywa się poprzez dopisanie 

dostarczanego listu na końcu pliku pocztowego adresata, a odczytanie poczty polega na 

przeglądnięciu tego pliku. Ponieważ serwery w Internecie pracują przez 24 godziny na dobę, 

dostarczenie poczty może nastąpić w każdej chwili, a adresat może ją odczytać w dogodnym 

dla siebie momencie.  

Oprócz przesyłania listów stanowiących prosty plik tekstowy, możliwe jest dołączanie do 

treści listu zakodowanych plików binarnych (obrazy, dźwięk).  

W momencie wysyłania listu przez program klienta nie jest sprawdzana poprawność adresu. 

Adres sprawdzany jest przez program serwera poczty elektronicznej, który próbuje wysłać 

list na adres docelowy nawet przez okres do trzech dni. Zazwyczaj trwa to krócej. Gdy list 

nie może być doręczony, program pocztowy zwraca go do nadawcy wraz z informacją 
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o przyczynie niepowodzenia, W przypadku problemów z wysłaniem poczty można spraw-

dzić adres komendą vrfy adres, np.  

vrfy kowalski@nask.org.pl  

Prawie na każdym komputerze pełniącym funkcję serwera poczty elektronicznej istnieje ad-

res postmaster@nazwa.serwera, np. postmaster@cyf-kr.edu.pl, na który można wysyłać 

zapytania związane z funkcjonowaniem poczty elektronicznej na danym serwerze. 

Gdy użytkownik w swoim osobistym katalogu umieści plik .forward (z kropką na po-

czątku), a w nim umieści inne adresy poczty elektronicznej—każdy w osobnej linii, to pod 

te adresy będą rozsyłane kopie nadchodzących listów. Rozwiązanie to stosują posiadacze 

kilku kont pocztowych, aby nadchodzącą pocztę przeglądać w jednym miejscu.  

Powyższe uwagi mają zastosowanie gdy użytkownik ma pełne konto, a więc i dostęp do systemu 

operacyjnego UNIX na serwerze. Wielu użytkowników używa programów pocztowych pracu-

jących w systemie Windows (o tom poniżej), ale i wtedy można otworzyć przy pomocy pro-

gramu hiperteminal sesję terminalową na serwerze, aby np. utworzyć lub zmodyfikować plik 

.forward w celu przekierowywania poczty. 

Należy pamiętać, że użytkownik konta ma limitowaną przestrzeń na dysku na swoje pliki (w tym 

pocztę) i system nie dopuszcza do przekroczenia tego przydziału. Całkowite wykorzystanie tego 

przydziału uniemożliwia przyjmowanie nowych przesyłek poczty elektronicznej.  

Dostęp do poczty możliwy jest z dowolnego komputera, który jest aktualnie przyłączony do 

Internetu. Można więc z domowego komputera z modemem uzyskać dostęp do konta pocz-

towego założonego na komputerze uczelni. Do tego celu można użyć programu pocztowego 

(np. Outlook, Eudora) lub przeglądarki z modułem obsługi poczty. Taki program trzeba 

wcześniej skonfigurować przez podanie nazwy komputera, na którym istnieje konto pocz-

towe i odpowiadającą mu nazwę użytkownika. Przed uzyskaniem dostępu do poczty trzeba 

każdorazowo podać poprawnie hasło. Najczęściej poczta, po skopiowaniu na dysk kompu-

tera, z którego poczta jest właśnie przeglądana, jest kasowana na dysku serwera. Poczta ta 

pozostaje jednak na dysku komputera, z którego ją przeglądano. Warto pamiętać o jej ska-

sowaniu, szczególne, gdy zawiera treści nie przeznaczone dla innych. 

5.1.3.2 Listy dyskusyjne 

W przypadku wymiany informacji pomiędzy większą ilością osób mechanizm bezpośred-

niego wysyłania listów do każdego adresata jest bardzo niewygodny. Dlatego tworzy się 

tzw. listy dyskusyjne posiadające własny adres w poczcie elektronicznej, np. 

seminarium@cyf-kr.edu.pl  

Poczta przysłana pod ten adres trafia automatycznie do wszystkich subskrybentów listy 

(członków listy dyskusyjnej). Każdy użytkownik sieci może się do takiej listy zapisać.  

Na świecie istnieje bardzo wiele list dyskusyjnych. Wykaz list dyskusyjnych podzielony na 

części ( part01 do part17 ) znajduje się w ogólnodostępnym archiwum ftp.cyf-kr.edu.pl 

w katalogu:  

/pub/mirror/usenet/mail/mailing-lists. 
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Ważniejsze komendy dotyczące list dyskusyjnych: 

Aby zapisać się do listy dyskusyjnej, np. seminarium@cyf-kr.edu.pl należy wysłać list na adres: 

listproc@cyf-kr.edu.pl  

a w treści listu wpisać polecenie:  

subscribe <nazwa listy> Imię Nazwisko  

np. 
subscribe seminarium Jan Malinowski  

(oczywiście, jeśli nazywasz się Jan Malinowski).  

Uwaga: Imię i nazwisko jest obowiązkowe 

Aby wypisać się z listy, należy wysłać list na ten sam adres co przy zapisywaniu się do listy, 

a w treści listu trzeba napisać:  

unsub <nazwa-listy> 

np. 
unsub seminarium 

Uwaga: Przy wypisywaniu się z listy nie podaje się już imienia i nazwiska.  

Inne ważniejsze komendy systemu listproc obsługującego listy dyskusyjne to:  

help – przesyła informacje o dostępnych komendach,  

review seminarium – przesyła listę osób zapisanych do listy,  

list – wysyła spis list dyskusyjnych dostępnych w tym systemie,  

info seminarium – przesyła informacje o liście. 

Kilka wybranych adresów list dyskusyjnych w Polsce i sposoby zapisywania się do nich: 

PZS – dystrubucja katalogu Polskie Zasoby Sieciowe  

Adres: listserv@vm.cc.uni.torun.pl, 

a w treści listu należy wpisać komendę index pzs  

GIELDA – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

Adres: gielda@plearn.edu.pl 

Zapisy: listserv@plearn.edu.pl 

POLIP – Dyskusje na temat polskiego Internetu 

Adres: polip@man.lodz.pl  

Zapisy: listproc@man.lodz.pl (subscribe polip Imię Nazwisko) 

Komputery i Biuro – Dodatek do Gazety Wyborczej 

Adres: KiB@uci.agh.edu.pl 

Zapisy: listserv@uci.agh.edu.pl (subscribe KiB Imię Nazwisko)  

Poważną wadą list dyskusyjnych jest generowanie dużego ruchu w sieci, bo każdy list przy-

słany do grupy jest rozsyłany w tylu kopiach, ilu jest uczestników listy. Ponadto poczta roz-

syłana w ten sposób może przepełniać skrzynki pocztowe uczestników listy dyskusyjnej. 

Opisanych wad nie ma Usenet (grupy dyskusyjne). 
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5.1.3.3 Usenet (News lub grupy dyskusyjne) 

Usenet spełnia podobną funkcję jak listy dyskusyjne, ale działa w inny sposób. Zamiast roz-

syłania napływających listów do wszystkich uczestników, uczestnicy grupy dyskusyjnej 

otrzymują, w ramach uczestnictwa, dostęp do skrzynki pocztowej na komputerze - węźle 

USNET-u. Dostęp do tej usługi uzyskuje się za pomocą programu do obsługi poczty. 

Obecnie sieć USENET obejmuje ponad 30000 węzłów (w tym w Polsce około 20) i stale się 

rozwija. Serwery news przechowują otrzymane wiadomości na dyskach, a ich kopie przesy-

łają do sąsiadujących węzłów. W ten sposób każda wysłana wiadomość ma szansę dotrzeć 

do setek tysięcy użytkowników sieci na całym świecie. Równocześnie każda z tych osób 

może wziąć udział w dyskusji wysyłając odpowiedź na zadane pytanie lub polemizując 

z przedmówcami. Serwis news stanowi znakomite narzędzie dla poszerzania wiedzy w roz-

maitych dziedzinach.  

Dla uporządkowania dyskusji wiadomości są zorganizowane w grupy tematyczne. Podział 

na grupy ma charakter hierarchiczny i ma odwzorowanie w nazwach grup. Nazwy są za-

zwyczaj kilkuczłonowe, a poszczególne człony oddzielone są kropkami. Przykładowo grupa 

comp.infosystem.gopher obejmuje wiadomości na temat systemu informacyjnego gopher. 

Tematyka grup jest bardzo różnorodna, poczynając od dyskusji naukowych dla wąskich grup 

specjalistów, a kończąc na tematach rozrywkowych (sport, hobby, sztuka itp.). Główne hie-

rarchie USENET news to:  

comp - dyskusje na tematy komputerowe  

sci - dyskusje z zakresu innych dyscyplin nauki  

news - dyskusje na tematy organizacyjne związane z serwisem news  

rec - dyskusje na tematy rozrywkowe  

soc - dyskusje na tematy socjalne  

talk - dyskusje dla miłośników dyskutowania  

misc - dyskusje na tematy nie mieszczące się w żadnej z powyższych grup  

pl - grupy polskie  

de - grupy niemieckie  

Wymienione hierarchie są rozsyłane na cały świat. Ponadto istnieje grupa hierarchii alternatyw-

nych (alt, bit, biz, gnu, bionet itp.), które mają zasięg ogólnoświatowy, ale nie są przechowywane 

we wszystkich węzłach oraz hierarchie lokalne dla danego kraju, miasta lub instytucji.  

W Polsce hierarchie lokalne powstały niedawno. Już teraz dostępne są między innymi:  

pl.gazety - dystrybucja periodyków komputerowych  

pl.listserv - tradycyjne listy dyskusyjne połączone z grupą newsową  

pl.comp - dyskusje na tematy komputerowe  

pl.rec - grupy związane z rozrywka, różnymi hobby ...  

pl.soc - dyskusje na tematy socjologiczne  

pl.ogloszenia - rożnego rodzaju ogłoszenia  

Zawsze aktualna (bo uaktualniana codziennie w nocy) lista polskich grup dyskusyjnych 

znajduje się pod adresem: 

ftp://ftp.ict.pwr.wroc.pl/pub/faq-pl/pl.newsgroups 

oraz 
http://www.usenet.pl/doc/pl.newsgroups.  
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W Krakowie dostępne są dwa serwery news. Serwer news w ACK CYFRONET pracuje na 

komputerze o adresie news.cyf-kr.edu.pl i obsługuje użytkowników Miejskiej Sieci Kompute-

rowej w Krakowie. Kopie wszystkich artykułów przekazywane są na AGH i udostępniane na 

tamtejszym serwerze galaxy.uci.agh.edu.pl. Serwer prowadzi ponad 4350 grup, a dziennie 

otrzymuje średnio 60.000-70.000 wiadomości. Artykuły w większości z grup są przechowy-

wane 4-7 dni, a tylko dla niektórych szczególnie interesujących grup okres ten jest większy. 

Aktualne informacje na temat Newsów w Polsce, dystrybucji, aktywnych serwerów można 

znaleźć w sieci pod adresami: USENET - opis dla laików, znajdujący się pod adresem: 

gopher://gopher.uci.agh.edu.pl:70/00/misc/text/unix-beginners/usenet.txt  

W przypadku korzystania z przeglądarki internetowej z wbudowanym programem poczto-

wym obsługa zaabonowanych grup dyskusyjnych (czytanie i wysyłanie listów) jest iden-

tyczna jak obsługa własnej skrzynki pocztowej. 

5.1.3.4 Usługi umożliwiające pracę na odległym komputerze telnet i rlogin 

Protokoły TELNET i RLOGIN umożliwiają komunikację ze zdalnym komputerem.  

Rozpoczęcie zdalnej sesji, np. terminalowej i praca na zdalnym komputerze realizującym 

protokół TELNET (np. system Unix) jest możliwa pod warunkiem posiadania dostępu do 

danego systemu tj. konta i hasła.  

Polecenie telnet jest bardzo proste w użyciu. Albo wywołuje się je bez żadnego parametru, 

albo podając nazwę hosta w wierszu polecenia. Rozpoczęcie sesji TELNET na komputerze 

Unixowym odbywa się przez wpisanie polecenia:  

telnet kinga.cyf-kr.edu.pl  

co powoduje wypisanie zaproszenia do otwarcie sesji na tym komputerze: 

login _ 

Wywołanie programu telnet bez parametrów przenosi go w tryb komend.  

telnet>_ 

Ważniejsze komendy:  

open adres otwarcie sesji z hostem określonym przez adres, 
close zamknięcie sesji, 

quit zamknięcie sesji i zakończenie pracy programu. 

Aby przejść z trybu sesji to trybu komend wystarczy równocześnie nacisnąć naraz klawisze 

<Ctrl> i <]>.  

Program telnet bardzo często wykorzystywany jest do komunikacji z katalogami bibliotecznymi. 

Setki takich katalogów jest dostępnych jedynie przez bezpośrednie połączenie. Poprzez telnet 

można na przykład uzyskać dostęp do zasobów bibliotecznych Biblioteki Jagiellońskiej  

telnet fridge.bj.uj.edu.pl  

lub  telnet 149.156.73.10  

a następnie należy podać nazwę użytkownika user  

aby zakończyć pracę trzeba napisać: /quit  
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Inne ciekawe usługi, do których można uzyskać dostęp przy pomocy programu telnet to:  

Krajowy rozkład jazdy PKP  

 telnet mars.pg.gda.pl  

 identyfikator: krj  

 jako hasło należy podać własny adres poczty elektronicznej 

Szukanie adresów poczty elektronicznej w sieci  

telnet lfs.cyf-kr.edu.pl  

identyfikator: netfind  

Szukanie plików w archiwach ogólnodostępnych  

telnet archie.icm.edu.pl  

identyfikator: archie  

Gra wieloużytkownikowa (lochy)  

telnet ruby.poz.edu.pl  

identyfikator: game  

5.1.3.5 Ftp (file transfer protocol)- kopiowanie plików pomiędzy komputerami w sieci 

Umożliwia aktywny dostęp do plików (np. z danymi lub programami). Dowolny użytkownik 

może przy pomocy ftp kopiować pliki pomiędzy swoim komputerem a dowolnym innym. 

Możliwe jest naturalnie ograniczenie dostępu do pewnych plików (np. poufnych), można ogra-

niczyć prawo kopiowania wyłącznie do pewnej grupy użytkowników. W internecie istnieją 

biblioteki programów praktycznie na każdy temat i dla każdego systemu operacyjnego. 

  

Rys. 5.3 Okno programu WS_FTP32 
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Aby ułatwić kopiowanie plików i zmniejszyć ruch w Internecie, niektóre serwery ftp zawie-

rają lustrzane kopie (zwane mirrorami) zasobów innych serwerów (np. serwera Uniwersy-

tetu stanu Michigan). Takie mirrory są okresowo (np. raz w tygodniu) uaktualniane. Użyt-

kownicy znajdujący się w zasięgu serwera przechowującego mirrory mogą z nich kopiować 

potrzebne pliki. W Polsce jest kilka takich serwerów: 

ftp.icm.edu.pl Uniwersytet Warszawski (warszawski węzeł Internetu) 

ftp.man.poznan.pl Poznańska Sieć Metropolitalna 

ftp.task.gda.pl Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa 

ftp.prw.wroc.pl Politechnika Wrocławska 

ftp.cyf-kr.edu.pl Cyfronet Kraków (krakowska sieć akademicka) 

ftp.tpnet.pl oraz ftp.tpsa.pl Telekomunikacja Polska SA 

Najczęściej ftp wykorzystujemy do kopiowania plików z serwerów ftp, tj. komputerów udostęp-

niających pliki anonimowym użytkownikom (bez konieczności posiadania konta). Wtedy jako 

identyfikator podajemy anonymous, a jako hasło własny pełny adres poczty elektronicznej.  

W środowisku Windows dostępne są programy do ftp takie jak WS_FTP32. 

Obsługa takiego programu polega na podaniu parametrów serwera ftp, przejściu do odpo-

wiedniego katalogu na serwerze (lewe okno na rysunku powyżej), zaznaczeniu plików do 

kopiowania i uruchomieniu kopiowania (możliwe kopiowanie w obie strony). Do kopiowa-

nia ze serwera można użyć przeglądarki internetowej, wpisując w polu adresu — adres ser-

wera ftp np. ftp://ftp.cyf-kr.edu.pl 

5.1.3.6 Archie — poszukiwanie plików w internecie 

Kopiowanie plików przy pomocy ftp jest bardzo proste, gdy znane jest położenie żądanego pliku 

(znany jest serwer ftp i katalog zawierający plik). Znacznie większym problemem jest znalezie-

nie potrzebnego pliku. Problem ten rozwiązuje usługa archie. Usługę tę realizują „serwery ar-

chie’go”. Są to komputery, na których znajdują się informacje o zawartości katalogów kompu-

terów — serwerów ftp. Można to sobie wyobrazić następująco: na każdym serwerze ftp zapisuje 

się do pliku wynik polecenia odpowiadające DIR \ /s w DOS-ie (podaj zawartość katalogu głów-

nego i wszystkich jego podkatalogów) i taki plik przesyła do serwerów archie.  

Gdy z odpowiedzi archie’go wynika, że poszukiwany plik znajduje się na kilku serwerach, 

należy kopiować z najbliższego serwera — wtedy kopiowanie będzie przebiegać szybciej.  

Najłatwiejszy jest dostęp do tej usługi za pomocą przeglądarki internetowej. W polu adres 

należy wpisać adres serwera archie, a w polu wyrażenie nazwę (dokładną lub przybliżoną 

z użyciem symboli „*” i „?”) poszukiwanego pliku (patrz rys. 5.4). Odpowiedzią serwera 

archie jest tu lista w postaci strony WWW z odnośnikami do odpowiednich serwerów ftp 

i ich katalogów zawierających poszukiwany plik. 

Możliwe jest również korzystanie z usług serwera archie za pomocą poczty elektronicznej. 

Ten sposób jest najtańszym i najbardziej polecanym. Pozwala na uzyskanie informacji przy 

najkrótszym czasie otwarcia sesji. Po otwarciu sesji wysyłamy pocztę do serwera archie, po 

czym można zamknąć sesję. Serwer archie po obsłużeniu zapytania (co trwa czasem kilkana-

ście minut) przesyła wynik poszukiwania pocztą elektroniczną. Po otwarciu następnej sesji 

można tę pocztę przeczytać, a także zapisać w pliku. Komunikowanie się z serwerem archie 

za pomocą poczty uwalnia od konieczności utrzymywania otwartej sesji w czasie oczekiwania 

na wynik wyszukiwania informacji przez serwer archie. 
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Poniżej podano przebieg przykładowej sesji z wysłaniem poczty do serwera archie. 

$ mail archie@cyf-kr.edu.pl 

Subject: Archie Search 

prog mosaic 

W tym przypadku odpowiedzią serwera archie jest lista serwerów i ich katalogów zawiera-

jących poszukiwany plik. 

  

Rys. 5.4 Połączenie z serwerem archie poprzez przeglądarkę internetową. 

5.1.3.7 WWW 

World Wide Web (ang. World Wide Web —  Ogólnoświatowa Pajęczyna), znana też jako 

W3 lub po prostu "Web", to usługa równie popularna jak poczta elektroniczna i bardzo gło-

śna dzięki środkom masowego przekazu. WWW jest używana do publikowania informacji 

w formie elektronicznej. Każdy, kto posiada dostęp do sieci może przeglądać udostępnione 

przez innych informacje, a także może zapełnić kawałek miejsca w „pajęczynie” budując 

własną stronę, zyskując przez to szansę, że jego punkt widzenia poznają tysiące ludzi z ca-

łego świata.  

WWW to sieć dokumentów powiązanych ze sobą odnośnikami hipertekstowymi, dokumen-

tów multimedialnych, zawierających oprócz tekstu także grafikę, dźwięk, sekwencje wideo. 

Dokumenty te są umieszczone na serwerach HTTP (HyperText Transfer Protocol). Do od-

czytywania dokumentów czyli stron WWW przeznaczone są przeglądarki. Dokumenty 
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WWW pisane są przy użyciu języka HTML. Język ten zawiera specjalny zestaw znaczników, 

które wprowadzane są bezpośrednio do tekstu tworzącego strony WWW. Znaczniki są inter-

pretowane przez programy wyświetlające strony WWW. 

Przez hipertekst rozumie się dokument, który zawiera odwołania do innych miejsc tego do-

kumentu lub do innych dokumentów (mogą to być także rysunki bądź też pliki dźwiękowe), 

pomagających w zrozumieniu oryginalnego dokumentu macierzystego. W przypadku WWW 

ta idea rozszerzona została o możliwość umieszczania w dokumentach odsyłaczy do innych 

adresów internetowych oraz innych usług sieciowych (np. do poczty elektronicznej). Hiper-

tekst pozwala na oglądanie informacji na monitorze komputera w sposób ułatwiający dotarcie 

do innych informacji powiązanych logicznie z oglądanymi. Na przykład:  

 w tekście prawniczym podane jest odwołanie do aktu prawnego, po wskazaniu kursorem 

myszy tego odsyłacza i naciśnięciu klawisza myszy na ekran przywoływany jest tekst 

aktu prawnego; 

 wyświetlana jest mapa kraju, a po kliknięciu myszką na miejscowości wyświetlane są 

informacje i obrazki dotyczące tej miejscowości. 

Lokalizację dokumentu w sieci WWW określa jednolity sposób adresowania publicznych 

zasobów sieciowych tzw. URL (ang. Uniform Resource Locator) zawierający: 

 typ zasobu (http, news, ftp, gopher, telnet),  

 znaki  ://, 

 adres symboliczny serwera (np. www.sejm.gov.pl lub ftp.cyf-kr.edu.pl), 

 numer portu przez który należy komunikować się z serwerem (nie musi wystąpić),  

 ścieżkę dostępu i plik (nie musi wystąpić). 

Poniżej podano przykłady takiego adresowania:  

Odwołanie do innego dokumentu hipertekstowego:  

http://www.cyf-kr.edu.pl:80/ACK/index.html  

Odwołanie do serwera ftp:  

ftp://ftp.cyf-kr.edu.pl/pub/cyfronet/dial/readme  

5.1.3.7.1 Strony WWW 

Podstawowym dokumentem WWW jest strona WWW, oglądana przy pomocy przeglądarki 

WWW. Strony WWW są plikami ASCII napisanymi w specjalnym języku HTML. Strona 

zawiera tekst i znaczniki (ang. tag) interpretowane przez przeglądarkę.  

Jak już zaznaczono w rozdziale 1, za bardzo szybkim rozwojem informatyki nie nadąża tworzenie 

terminologii. Nowe nazwy tworzone są często spontanicznie, gdy brak odpowiedniego terminu na 

nowe zjawisko, czy element. W wyniku tak burzliwego rozwoju nazewnictwa w tej dziedzinie pa-

nuje spory chaos. Często do określenia jednego pojęcia używanych jest kilka różnych nazw lub 

nazwa ma kilka znaczeń. We wcześniejszych częściach skryptu były tego przykłady. To samo 

oznaczają nazwy plik i zbiór oraz katalog i folder. Dodatkowo sprawę komplikuje używanie ter-

minów angielskich i prób tworzenia ich polskich odpowiedników. Nieśmiałe próby ujednolicenia 

nazewnictwa informatycznego nie odnoszą żadnych skutków. Szczególnie widoczne są te pro-

blemy w nazewnictwie związanym z Internetem. Strona WWW oznacza zarówno jeden dokument 
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hipertekstowy, jak i cały zespół stron WWW, składający się ze strony głównej i stron z nią zwią-

zanych, stanowiących jakąś całość, np. zespół stron WWW poświęconych gminie, czy firmie. Taki 

zespół stron nazywany bywa „serwisem WWW” lub witryną. W dalszej części skryptu będą uży-

wane wymiennie terminy „witryna” i „serwis WWW”, a termin „strona WWW” będzie oznaczał 

pojedynczy dokument napisany w języku HTML. 

Strona WWW, zapisana w pliku z rozszerzeniem .htm lub .html, (to drugie rozszerzenie 

używane w systemie UNIX) składa się z nagłówka zawartego pomiędzy znacznikami 

<HEAD> i </HEAD> oraz treści pomiędzy znacznikami <BODY> i </BODY>. Nagłó-

wek zawiera tytuł (widoczny na tytułowym pasku przeglądarki) oraz inne informacje np. 

pozwalające przeglądarce prawidłowo go interpretować (np. standard polskich liter), infor-

mujące o zawartości strony (słowa kluczowe). 

Na stronie widoczne jest to, co zawarte jest pomiędzy znacznikami <BODY> i. </BODY>. 

Język HTML pozwala definiować następujące elementy strony: 

 akapity tekstu - które mogą być zapisane w kilku różnych stylach. Fragmenty tekstu sforma-

towane danym stylem są wyświetlane jednakowo w całym dokumencie, np. pismo pogrubione, 

podkreślone, pismo o stałej szerokości (podobne do pisma maszyny do pisania); 

 nagłówki - do oddzielania fragmentów tekstu, nadawania im tytułów i tworzenia struktury 

tekstu (podobnie jak w Wordzie); 

 listy - umożliwiające wyświetlanie rozmaitych spisów i wykazów; bardzo często wystę-

pują na stronach WWW; 

 separatory oddzielające graficznie części strony od siebie; 

 obrazy graficzne - wyświetlane na stronie, ale zapisane w oddzielnych plikach graficz-

nych (najczęściej .GIF lub .JPG); 

 odsyłacze hipertekstowe do innych informacji. Mogą nimi być inne fragmenty tej samej 

strony, inne dokumenty WWW na tym samym komputerze lub prowadzące do innego 

komputera w Internecie, obrazy graficzne, animacje i pliki dźwiękowe. 

 formularze - pozwalające przyjąć dane i informację zwrotną od użytkownika przegląda-

jącego stronę. 

Język HTML pozwala na wprowadzenie różnego rodzaju formatowania tekstu: 

styl formatowania tekst pomiędzy znacznikami 

Pogrubienie <B> oraz </B> 

Pochylenie <I> oraz </I> 

Podkreślenie <U> oraz </U> 

Maszyna do pisania <TT> oraz </TT> 

Do tworzenia stron WWW można używać: 

 prostego edytora tekstowego (np. notatnik w WINDOWS) i wtedy wszystkie znaczniki 

trzeba wpisywać ręcznie tak jak tekst, a co gorzej kontrolować poprawność wpisywanych 

znaczników. W ten sposób tworzono pierwsze strony WWW, dziś w ten sposób doko-

nuje się co najwyżej jedynie drobnych poprawek, 

 edytorów HTML, czyli programów specjalnie przeznaczonych do tworzenia dokumen-

tów HTML. Ta grupa programów jest bardzo licznie reprezentowana, są w niej zarówno 

proste programy napisane przez hobbystów, jak i bardzo rozbudowane, profesjonalne 
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edytory. Przy pomocy tych programów można tworzyć strony przy minimalnej znajomo-

ści języka HTML. Do tej grupy można zaliczyć programy CoffeCup, HotDog, WebEdit, 

HTMLed Pro, WEB Wizard, Netscape Composer (część programu Netscape Communi-

cator), FrontPage 98, FrontPage Express, NetObjects Fusion, 

 programów wchodzących w skład pakietów biurowych (najczęściej edytorów tekstu), 

mających możliwość zapisu plików również w formacie HTML. Do tej grupy można za-

liczyć edytory Word 97 i Word 2000 oraz WordPerfect. 

 programów do konwertowania istniejących dokumentów na format HTML.  

Jak wygląda strona WWW w postaci źródłowej można się przekonać  wybierając z górnego menu 

w Netscape: VievDocument Source, a w Microsoft Internet Explorer: WidokŹródło. 

5.1.3.7.2 Struktura serwisu WWW 

Najczęściej mamy do czynienia nie z pojedynczą stroną WWW lecz z serwisem WWW, 

czyli witryną składającą się z wielu stron połączonych odnośnikami. Pierwszą stroną, którą 

ogląda odwiedzający, jest strona powitalna (zwyczajowo zapisywana w pliku index.htm lub 

index.html). Ta strona stanowi spis treści, a zarazem powitanie odwiedzającego tę lokaliza-

cję internetową. Przeważnie na tej stronie umieszczone są odnośniki do stron zawierających 

szczegółowe informacje. Na stronie powitalnej (nazywanej czasem główną) umieszcza się 

informacje o właścicielu strony i możliwościach kontaktu z nim. Dobrym zwyczajem jest 

umieszczenie odnośnika umożliwiającego wysłanie poczty elektronicznej do właściciela 

strony. Oczywiście na wszystkich stronach — powitalnej i innych można umieszczać także 

odnośniki do innych stron w internecie.  

Przed rozpoczęciem tworzenia strony trzeba koniecznie określić, do kogo adresowane są 

informacje i pod tym kątem dobrać je. Gdy tworzy się stronę WWW urzędu gminy trzeba 

umieścić tam informacje interesujące interesantów, inwestorów turystów i mieszkańców. 

Umiarkowana ilość ilustracji dobrze wpływa na czytelność całości. 

Przykładową strukturę strony przedstawiono poniżej. Schemat dotyczy strony gminy Pcim.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Schemat pochodzi z pracy licencjackiej Krzysztofa Szefera „ Promocja gminy w Internecie na przykładzie gminy Pcim” 

Kraków 1999.  
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rys.  5.2 Struktura serwisu WWW gminy Pcim  

5.1.3.7.3  Programy do przeglądania stron WWW (przeglądarki) 

Przeglądarki WWW to programy pozwalające wczytać (z dysku komputera lub poprzez 

sieć — z innego komputera) dokument HTML, zinterpretować go i wyświetlić na ekranie. 

Przeglądarka pozwala otwarty dokument HTML zapisać do pliku na dysku komputera. Ko-

rzystanie z internetu, a więc i z WWW wymaga oczywiście zainstalowania odpowiedniego 

protokołu sieciowego TCP/IP. W przypadku Windows 3.11 realizuje to np. program Trum-

pet: systemy Windows 95 i Windows NT zawierają wbudowane rozwiązania programowe 

(Dial-Up Networking). Najpopularniejszymi przeglądarkami są Netscape Navigator i jego 

spolszczona wersja Sylaba oraz Microsoft Internet Explorer. Obie te przeglądarki obsłu-

guje się podobnie. W obu żądany adres URL wpisuje się w polu adresu. Użycie przycisku 

wstecz (back) powoduje wyświetlenie poprzednio oglądanej strony. Przycisk naprzód ma 

działanie odwrotne. Przycisk stop zatrzymuje ładowanie strony. Obie przeglądarki ułatwiają 

ponowne trafienie na daną stronę poprzez system zakładek (w Internet Explorerze ulubione).  

Podobieństwo obu przeglądarek potwierdzają rys.  5.3 i rys.  5.2 pokazujące obie przeglądarki. 

Chociaż istnieje wiele podobieństw między programami Netscape Navigator i Internet 

Explorer, występują również pewne różnice w terminologii. 

Aby wykonać Użyj funkcji programu 

 Navigator (Sylaba) Internet Explorer 

Dodać ulubione strony do listy, aby były szybko 

dostępne w przyszłości. 

Bookmark  

(Zakładki) 
Ulubione elementy 

Przejść do strony sieci Web przez wpisanie ad-

resu strony sieci Web (URL). 

Pole Location  

(Adres) 
Pasek adresów  

Upewnić się, że wyświetlana jest najnowsza 

wersja bieżącej strony sieci Web. 

Reload  

(Odśwież) 
Odśwież 

Zaplanować aktualizacje dla wszelkich ulubionych 

stron (łącznie z kanałami), aby ich zawartość była 

zawsze aktualna i dostępna, gdy zostanie ustano-

wione połączenie z Internetem. Nie trzeba instalo-

wać osobnego programu do automatycznej aktua-

lizacji stron sieci Web i oglądania zawartości 

w trybie offline. 

Netcaster, (Pokaż 

kanały) subskrybo-

wanie, automatycz-

ne dostarczanie, ka-

nały 

Udostępnianie ulu-

bionych elementów 

w trybie offline 

Można kopiować do schowka zaznaczone fragmenty strony lub całe strony — Menu Plik 

(File)  Zapisz jako (Save as). W ten sposób zapisuje się tylko stronę, bez stron wskazy-

wanych odnośnikami i bez plików graficznych, które można kopiować osobno klikając 

prawym przyciskiem myszy, a następnie z podręcznego menu należy wybrać Zapisz ob-

razek jako (Save image as). 
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rys.  5.3 Przeglądarka Sylaba (spolszczony Netscape Navigator) 

 

rys.  5.4 Przeglądarka Intermet Explorer 
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Ładowanie strony z internetu trwa zależnie od szybkości transmisji i wielkości plików tworzą-

cych stronę (razem z plikami graficznymi, których objętość czasem przekracza kilkaset razy 

objętość tekstu). Przeglądarki pozwalają na przyspieszenie ładowania strony poprzez wyłą-

czenie ładowania grafiki (i załadowanie jej na życzenie). Przy wolnej transmisji warto w czasie 

wyszukiwanie strony wyłączyć ładowanie grafiki, a załączyć dopiero po dotarciu do właściwej 

strony.  

Przeglądarka zapisuje stronę w katalogu Cache i przy powtórnym żądaniu załadowania tej 

strony, ładuje ją z dysku. W Cache przechowywane są tylko ostatnio ładowane strony.  

Przeglądarki przeważnie obsługują też pocztę elektroniczną (oczywiście pod warunkiem po-

siadania przez użytkownika konta pocztowego i pod warunkiem skonfigurowania przeglą-

darki). Możliwe jest także kopiowanie przy pomocy przeglądarki plików z Internetu. 

5.1.3.7.4 Nawigacja po WWW i kopiowanie stron 

Wędrówkę po WWW można zacząć od dowolnej strony WWW wskazanej przy konfigurowaniu 

przeglądarki jako strona początkowa. Najczęściej jest to strona powitalna dawcy usług interne-

towych. Z niej można, korzystając z odsyłaczy, przechodzić na inne. Można wracać na poprzed-

nio (w czasie tej samej sesji) oglądane strony polecaniem Back lub Wstecz. Aby łatwo móc 

trafić ponownie do jakiejś strony można w trakcie jej oglądania zrobić do tej strony zakładkę 

(Bookmark w Netscape; Ulubione w Explorerze), a potem (w czasie innej sesji) wrócić do tej 

strony wskazując odpowiednią zakładkę. Można też bezpośrednio wybrać adres przez wpisanie 

w przeglądarce w polu Adres odpowiedniego identyfikatora URL (patrz nieco wyżej). Pozwala 

to na załadowanie zadanej strony WWW lub uruchomienie dostępu do serwera innej interneto-

wej usługi, wskazanej identyfikatorem URL. 

Otwierana strona będzie widoczna na ekranie po skopiowaniu na komputer kompletu plików 

(strony www zapisanej w pliku *.htl lub *.html i wszystkich plików graficznych, które mają 

być wyświetlone na tej stronie). 

W razie przyłączenia komputera do Internetu poprzez linię telefoniczną, szybkość transmisji 

może być niewielka, a co za tym idzie, czas ściągania strony zawierającej pliki graficzne może 

być długi. Aby przyspieszyć ładowanie stron (czasem ponad 10 razy) można ustawić przeglą-

darkę tak, aby nie ładowała obrazków (plików graficznych). W każdej chwili, np. po dotarciu 

na interesującą stronę można wydać polecenie załadowania obrazków.  

Innym sposobem zmniejszenia opłat za połączenie telefoniczne jest kopiowanie stron na 

dysk, a potem bez pośpiechu przeglądanie ich z dysku, bez połączenia z internetem (praca 

of-line). Przy kopiowaniu stron trzeba pamiętać, że polecenie zapisania strony na dysk po-

woduje zapisanie jedynie pliku *.htm. Każdy plik graficzny wyświetlany na stronie kopiuje 

się oddzielnym poleceniem. Aby skopiować stronę wskazywaną odnośnikiem trzeba ją za-

ładować do przeglądarki i dopiero wtedy możliwe jest kopiowanie.  

Do kopiowania całych serwisów (strona WWW wraz z grafiką i stronami wskazywanymi 

przez umieszczone na niej odnośniki) służą specjalne programy. Są to programy bezpłatne 

lub sheraware. Zestawienie kilku z nich pokazuje poniższa tabela: 
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nazwa skąd można skopiować bezpłatne  

użycie 

koszt  

rejestracji 

Teleport Pro http://www/tenmax.com/pro.htm 40 razy, 500 

plików 

39,95 $ 

Web Copier http://home.columbus.rr.com/mklinov  bezpłatny 

WebWhacker http://www.bluesquirrel.com/products/whac-

ker.htm 

15 dni 49,95$ 

5.1.3.7.5 Poszukiwanie informacji w WWW 

Internet, a więc i WWW są sieciami rozproszonymi. Nie istnieje żadna instytucja decydu-

jąca, co i komu wolno udostępniać. Każdy może uruchomić własny serwer WWW i udo-

stępniać w sieci informacje według swojego uznania. Zasada ta walnie przyczynia się do 

różnorodności panującej w WWW, ale prowadzi do całkowitego braku centralnego zarzą-

dzania zasobami. Znalezienie potrzebnej informacji poprzez samodzielne wędrowanie po 

Internecie mogłoby trwać wiele lat, bez żadnej gwarancji sukcesu. Dla szybkiego i efektyw-

nego wyszukiwania informacji w WWW zaleca się korzystać z różnego typu serwisów wy-

szukiwawczych: 

1. katalogów WWW, zawierających uporządkowane tematycznie spisy zasobów. Zasoby 

tych serwisów powstają w ten sposób, że człowiek przegląda i klasyfikuje strony WWW. 

Ponadto osoby umieszczające w Internecie nowe strony WWW mogą je zgłosić w takich 

serwisach. Katalogi mają zasoby poklasyfikowane wg tematyki stron, mogą więc wskazać 

strony o zadanej tematyce. Wadą ich są stosunkowo ubogie zasoby (bo powstają w wyniku 

pracy człowieka). Najpopularniejszym i jednym z najbardziej najdłużej działających serwi-

sem z tej grupy jest Yahoo http://www.yahoo.com. Jeśli poszukiwanie w jej katalogu koń-

czy się niepowodzeniem, automatycznie rozpoczyna poszukiwanie przy pomocy wyszuki-

warki AltaVista. Do tej grupy należą również serwisy związane z przeglądarkami interneto-

wymi http://home.netscape.com oraz http://home.microsoft.com. Polskimi reprezentan-

tami tych serwisów są Wirtualna Polska http://wp.com.pl oraz Optimus Onet 

http://www.onet.pl, 

2. wyszukiwarek, których bazy danych tworzone są przy pomocy specjalnych programów 

do przeglądania sieci zwanych po angielsku spiders (pająki) lub robots (automaty, roboty). 

Programy te łączą się z serwerami WWW, odnajdują na nich dokumenty, zapoznają się 

z ich zawartością i umieszczają w indeksie tekstowym. Zasoby wyszukiwarek są znacznie 

obszerniejsze, ale wskazują nie strony o zadanej tematyce, ale strony zawierające zadany 

ciąg znaków (słowa kluczowe). Wyszukiwarki różnią się sposobem zadawania pytań. 

Z tego powodu trudno jest podać uniwersalne zasady formułowania pytań. We wszystkich 

wyszukiwarkach podanie w zapytaniu dwóch lub więcej słów w cudzysłowie spowoduje 

poszukiwanie stron, w których te słowa występują obok siebie. Brak cudzysłowu spowo-

duje poszukiwanie stron, na których zadane słowa występują w dowolnych miejscach, 

niekoniecznie razem. I tak zapytanie „samorząd terytorialny” spowoduje poszukiwanie 

stron zawierających ciąg znaków samorząd terytorialny, a zapytanie: samorząd teryto-

rialny będzie wyszukiwać strony na których w dowolnym miejscu wystąpiło słowo samo-

rząd i słowo terytorialny. Małe litery powodują poszukiwanie wystąpień zarówno małych, 

jak i dużych liter, duże litery w zapytaniu powodują ograniczenie poszukiwania wyłącznie 

do dużych liter. Pozostałe zasady tworzenia pytań można znaleźć w pomocy do każdego 

z serwisów. Do wyszukiwarek  należą:  
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 http://www.hotbot.com —  ma w swojej bazie 54 000 000 dokumentów WWW i po-

nad 4 000 000 artykułów Usenetu. Poszukiwanie można prowadzić w każdej z dwu baz 

lub w obu łącznie. Wyszukuje strony zawierające wszystkie podane przez nas wyrazy 

(all the words), jedno z nich (any of words), konkretny zwrot (the exact phrase). Można 

poszukiwać słowa kluczowego w tytule dokumentu (words in title). Można formułować 

złożone zapytania z użyciem operatorów logicznych (The Boolean expresion). Dodat-

kowo można określić datę ostatniej modyfikacji, lokalizację (ograniczenie do konkret-

nej domeny lub obszaru geograficznego).  Rezultatem wyszukiwania jest lista  zawie-

rająca odnośnik do strony, jej tytuł i opis; wielkość dokumentu i datę ostatniej modyfi-

kacji. 

 http://www.altavista.digital.com - cieszy się popularnością z powodu krótkiego 

czasu oczekiwania na odpowiedź oraz ze względu bardzo dużą skuteczność poszuki-

wań. Przeszukuje zasoby WWW i Usenetu — ale nie jednocześnie. Rozróżnia duże 

i małe litery, przy czym wpisanie słowa kluczowego małymi literami powoduje wy-

szukiwanie bez względu na wielkość liter. Można podawać jako słowo kluczowe do 

poszukiwań wyrazy z * po co najmniej trzyznakowym przedrostku np. pra* . Zaa-

wansowany tryb poszukiwań pozwala na używanie operatorów logicznych a także na 

określenie czasu ostatniej modyfikacji. Rezultaty poszukiwania składają się z odno-

śnika do strony, jej tytułu, opisu, wielkości dokumentu, daty modyfikacji i języka do-

kumentu. Wyszukiwarka ta pozwala przy formułowaniu zapytania określić język do-

kumentu. 

 http://www.excite.com to jeden z najpotężniejszych serwisów wyszukiwawczych, 

raczej mało znany wśród polskich użytkowników INTERNET-u. 

 http://www.infoseek.com - uważany za najszybciej działający serwis wyszukiwaw-

czy. Wśród usług dodatkowych bardzo interesującym jest Imageseek umożliwiający 

wyszukiwanie zdjęć i ilustracji.  

 http://www.lycos.com - bardzo przydatny przy poszukiwaniu plików dźwiękowych 

i graficznych. Wyszukiwarka oferuje przeszukiwanie kilku źródeł informacji: The 

Web — zasoby WWW, Sound — wyszukiwanie dźwięków, Pictures — wyszukiwa-

nie plików graficznych, Top 5% — najlepsze strony WWW, Personal Home Pages - 

strony domowe.  

Polskie wyszukiwarki (przeszukują głównie strony polskojęzyczne) reprezentują: Info-

seek (polski) http://infoseek.icm.edu.pl, Altavista (polska) http://www.altavista.pl. 

Ze względu na różną zawartość baz danych poszczególnych wyszukiwarek celowe jest 

skierowanie pytania do kilku tych serwisów. Zadanie to ułatwiają metaserwisy. 

3. metaserwisów kierujących zadane zapytanie do wielu wyszukiwarek. Do tego rodzaju 

serwisów należą: 

 MetaCrawler http://www.metacrawler.com - ( przeszukuje Lycos, WebCrawler, 

Excite, AltaVista, Yahoo, Hotbot, Galaxy)  

 Search.Com http://www.search.com  

 SavvySearch http://www.cs.colostate.edu/~dreiling/smartform.html - (przeszukuje 

Excite,Lycos, Yahoo, WebCrawler, Galaxy, DejaNews, Infoseek, Magellan itp.)  
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 Netscape Net Search. http://home.netscape.com/home/internet-search.html - 

Usługi wyszukiwawcze proponowane przez Netscape: Excite, Yahoo, Infoseek, Ly-

cos, Magellan. Możliwość wyszukiwania w każdym z tych miejsc, a także spis in-

nych usług wyszukiwawczych, katalogów i baz adresów.  

5.1.4 Dostęp do Internetu 

5.1.4.1 Dostęp do usług internetowych 

Dostęp do internetu związany jest z posiadaniem konta na serwerze przyłączonym na stałe 

do Internetu. W tym zakresie istnieją następujące możliwości:  

 pełne konto umożliwia otwarcie sesji na tym serwerze, dostęp do poleceń systemu ope-

racyjnego (przeważnie jednej z odmian UNIX-a), uruchamianie zadań (programów) na 

tym komputerze. W tym trybie użytkownik ma dostęp do wszystkich usług interneto-

wych — w tym oczywiście do poczty.  

 konto pocztowe daje dostęp do poczty elektronicznej, ale użytkownik nie ma dostępu do 

systemu operacyjnego i nie może uruchamiać zadań na tym komputerze. Można korzy-

stać z większości usług internetowych, jednak występują pewne ograniczenia: możliwe 

jest tylko anonimowe ftp, ograniczone są możliwości konfigurowania własnej poczty.  

 brak konta i dostęp za pośrednictwem serwera dostępowego (np. serwer TP S.A.). 

Taki dostęp możliwy jest dla każdego — w przypadku TP S.A. podaje się nazwę użyt-

kownika ppp i hasło ppp. Można korzystać z WWW, telnetu do ogólnie dostępnych kom-

puterów (np. katalogi skomputeryzowanych bibliotek), anonimowe ftp. Nie ma możli-

wości korzystania z poczty i innych usług z nią związanych. 

5.1.4.2 Przyłączanie komputera PC do internetu 

Większość użytkowników Internetu chce mieć do niego dostęp z komputera PC w domu lub 

w pracy. Przyłączenie takiego komputera następuje za pośrednictwem dowolnego serwera 

przyłączonego na stałe do Internetu. To połączenie może być stałe (np. w sieciach lokalnych 

przyłączonych do Internetu) lub dorywcze w miarę potrzeby przy użyciu linii telefonicznej 

i modemu. Na czas trwania połączenia komputer otrzymuje adres IP z puli adresów pozo-

stających w dyspozycji serwera. Możliwe są dwa tryby tego dostępu. 

 Tryb terminalowy (znakowy). W tym trybie użytkownik otwiera sesję na odległym ser-

werze (patrz podrozdział o systemie operacyjnym UNIX), a jego komputer pracuje jako 

terminal znakowy serwera-dostawcy usług internetowych. Możliwe jest to oczywiście 

tylko w razie posiadania konta na tym serwerze. Wszystkie programy uruchamiane są na 

odległym komputerze. W tym systemie można korzystać tylko z programów udostępnio-

nych przez administratora tego komputera. Jest to łatwiejsze, szczególnie dla początku-

jących użytkowników, gdyż dostępne programy są już poprawnie skonfigurowane. 

W tym trybie wszystkie polecenia dotyczące drukowania i operacji dyskowych odnoszą 

się do odległego komputera. Tak więc jeśli kopiujemy jakieś pliki, to są one zapisywane 

na dysku komputera - dawcy usług internetowych.  

 Pełny dostęp przy pomocy protokołów SLIP, CSLIP lub PPP. W tym trybie komputer 

zostaje włączony (czasem tylko na czas sesji) do Internetu jako pełnoprawny (z własnym 

adresem IP) składnik sieci INTERNET. W tym trybie można korzystać ze wszystkich 
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usług INTERNET-u — oczywiście w zależności od rodzaju posiadanego konta. (patrz 

podrozdział 5.1.4.1) Można też kopiować pliki na dysk komputera (i oczywiście na dys-

kietkę). 

Przyłączanie sieci lokalnej do Internetu 

Przyłączanie sieci lokalnych do Internetu stwarza pewien problem dotyczący adresów 

IP. Każdy komputer przyłączony do Internetu musi mieć swój własny (i unikalny) 
adres IP, natomiast komputer należący do tej sieci lokalnej i wyposażony w modem 

otrzymuje jeden adres IP. Rozwiązanie tego problemu jest następujące: 

 każdemu z komputerów w sieci lokalnej przydziela się osobny adres IP, np. 

200.200.200.1; 200.200.200.2, 200.200.200.3 itd. Ponieważ te adresy obowiązują 

jedynie w sieci lokalnej, nie obowiązują tu ograniczenia związane z ogólnoświato-

wym przedziałem tych adresów.  

 komputer z modemem łączy się z serwerem internetowym, otrzymując jeden adres 

IP z jego puli adresowej. Ten komputer pełni funkcję bramy (routera) pośredni-
cząc w wymianie pakietów pomiędzy siecią lokalną a Internetem. Komputery 

z sieci lokalnej wysyłają wszystkie pakietu, adresowane do komputerów w sieci 

Internet do routera. Ten modyfikuje w tych pakietach adres nadawcy, wysyłając 

je jako własne (wstawiając tam swój adres, pod którym pracuje obecnie w Inter-

necie). Równocześnie zapisuje informację o tym pakiecie i jego nadawcy. Serwery 

internetowe przysyłają odpowiedź (również w postaci pakietów) na adres routera 
a ten na podstawie informacji o wysyłanych pakietach przekazuje otrzymane pa-

kiety do odpowiedniego komputera w sieci lokalnej. 

Tak więc cała sieć lokalna jest reprezentowana w Internecie przez pojedynczy adres, 

przydzielony routerowi, za pośrednictwem którego prowadzona jest wymiana pakie-

tów pomiędzy wieloma komputerami sieci lokalnej a Internetem. 

5.1.4.3 Przyłączenie komputera do INTERNET-u za pośrednictwem linii telefonicznej 

Gdy brak stałego połączenia, połączenie komputera z INTERNET-em jest realizowane przy 

użyciu modemu i normalnej linii telefonicznej (koszty użycia tej linii włączane są do ra-

chunku za telefon).  

Przy pomocy modemu trzeba nawiązać połączenie z komputerem-dawcą usług interneto-

wych, który ze swojej puli adresów IP przydziela na czas sesji naszemu komputerowi adres 

IP. Na takim komputerze-dawcy usług trzeba mieć założone konto. W przypadku braku 

konta można posłużyć się kontem anonimowym, np. na serwerach dostępowych udostępnia-

nych przez TP SA pod numerem 0 20 21 22 (z prawie całej Polski jako rozmowa miejscowa) 

podając nazwę użytkownika ppp i hasło ppp. Przy konfigurowaniu tego połączenia poda-

jemy adres serwera  DNS: 194.204.159.1 lub 194.204.152.34. Samo przyłączenie przy uży-

ciu konta anonimowego nie daje możliwości korzystania z poczty elektronicznej  trzeba 

mieć jakieś konto pocztowe. Niektóre serwery oferują możliwość zakładania darmowych 

kont pocztowych. Do tych i innych kont (pocztowych i pełnych) zlokalizowanych na dowol-

nym serwerze można uzyskać dostęp także przez serwer TP SA. Przy zakładaniu takiego 

konta trzeba wypełnić stosowny formularz, odpowiadając na standardowe pytania oraz wy-

brać nazwę użytkownika i hasło (oba te parametry nie dłuższe niż 8 znaków). Darmowe 

konta pocztowe mają niestety pewne wady:  
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 konto może zniknąć wraz ze wszystkimi plikami, bo dawca tej usługi nie ma żadnych 

zobowiązań wobec właścicieli takich kont; 

 Do skrzynki pocztowej trafiają liczne reklamy przyjmowane do rozesłania (oczywiście 

odpłatnie) przez właściciela komputera. 

Wymienionych wad nie mają konta komercyjne i konta zakładane nieodpłatnie dla studen-

tów i pracowników uczelni na serwerach uczelnianych i dla pracowników na serwerach in-

stytucji (pracodawcy).  

5.2 Przykłady praktycznych zastosowań telematyki  

5.2.1 Homebanking 

W ostatnich kilku latach wszystkie liczące się banki udostępniły nową usługę — homeban-

king. Nie ma jeszcze polskiego słowa określającego ten termin. Gdy rozpoczynałem pisanie 

tego skryptu (wiosna 1999) usługa ta była udostępniana instytucjom i przedsiębiorstwom. 

Pod koniec 1999 dwa banki (w tym krakowski BPH) udostępniły już homebanking indywi-

dualnym klientom.  

Klient może kontaktować się z bankiem przy pomocy komputera i modemu (często wypożycza-

nego przez bank). W niektórych przypadkach możliwy jest kontakt z bankiem za pośrednictwem 

poczty internetowej. Tą drogą można otrzymać informacje o operacjach na swoim koncie lub 

składać polecenia przelewu ze swojego konta. Bank instaluje na komputerze swego klienta pro-

gram do homebankingu i dostarcza dyskietki z kluczem — po jednej dla każdej z osób upoważ-

nionych do podpisywania dokumentów bankowych związanych z kontem.  

Przy pomocy programu na komputerze klienta opracowywany jest dokument — żądanie in-

formacji o obrotach na koncie w określonym okresie lub polecenie przelewu. Następnie 

osoba lub osoby uprawnione do podpisywania dokonują operacji złożenia podpisu elektro-

nicznego. Jest to jedna z opcji programu, ale wymaga, aby w stacji dyskietek była dostar-

czona przez bank dyskietka, a dodatkowo podpisujący musi wpisać tajne hasło. Po złożeniu 

podpisu elektronicznego (patrz rozdział 6.5) nawiązuje się połączenia z komputerem banku 

i przesyła zaszyfrowany i podpisany plik z transakcją. Komputer bankowy rozszyfrowuje 

i weryfikuje dokument oraz sprawdza podpis elektroniczny, wykonuje zawarte polecenie, 

przygotowuje dokument z odpowiedzią i w czasie tego samego połączenia odsyła w zaszy-

frowanej postaci do komputera klienta. Program u klienta przetwarza plik odpowiedzi do 

postaci zrozumiałej dla klienta: potwierdzenie wykonania przelewu lub wykaz operacji na 

koncie. Oba typy dokumentów można u klienta wydrukować.  

Otrzymanie pliku zawierającego informacje o obrotach (wpłatach i wypłatach) może być 

bardzo przydatne. Urzędy gmin wymierzają i pobierają różne podatki. Zadaniem urzędu jest 

także kontrola wpłat podatków. Do tego celu przeważnie używane są programy księgowości 

podatkowej. W razie otrzymywania z banku informacji o wpłatach na konto gminy, infor-

macje o wpłatach z tytułu podatków można przenieść półautomatycznie do programu księ-

gowości podatkowej. Zważywszy, że w gminie ilość wpłat podatku w ciągu roku sięga kilku 

tysięcy, takie rozwiązanie zaoszczędza wiele godzin pracy.  
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5.2.2 Telepraca 

Coraz więcej przedsiębiorstw organizuje pracę w ten sposób, że pracownicy wykonują 

swoje zadania w domu (często na komputerze stanowiącym własność pracodawcy), a wy-

niki swej pracy przesyłają przez łącze modemowe lub przez Internet do biura firmy. W ten 

sam sposób pobierają nowe zadania do wykonania. Pracodawca zaoszczędza na pomiesz-

czeniach biurowych, a pracownik może dowolnie układać sobie godziny pracy. Łatwiejsze 

jest też kontrolowanie postępu pracy poszczególnych pracowników, bo wyniki ich pracy 

znajdują się na dysku komputera biurowego. Oczywiście taka organizacja pracy jest moż-

liwa jedynie w niektórych dziedzinach działalności. 

5.2.3 Handel internetowy — zakupy przez Internet (e-commerce) 

Jedną z usług możliwych dzięki Internetowi są zakupy na odległość. W internetowym skle-

pie można wybrać i zamówić towar, dostarczany następnie tradycyjną przesyłką pocztową. 

Ten sposób sprzedaży staje się coraz bardziej popularny.  

Pewnym problemem jest płacenie za takie zakupy. Możliwe jest płacenie w tradycyjny sposób 

poza Internetem. można więc płacić przelewem (przed dostarczeniem towaru) lub chętnie stoso-

wana w Polsce zapłata „za pobraniem pocztowym” dokonywana przy odbiorze przesyłki.  

Możliwe jest również płacenie przez Internet kartą kredytową (Visa lub podobną). Ten spo-

sób, aczkolwiek bardzo wygodny, stwarza pewne niebezpieczeństwo, zarówno dla kupują-

cego, jak i sprzedawcy. 

Zasada płacenia jest prosta: klient podaje sprzedawcy (oczywiście przez Internet) swój nu-

mer karty i porcję innych danych, jak imię i nazwisko, datę ważności karty. Taka transakcja 

jest na bieżąco autoryzowana — sprzedawca sprawdza za pomocą specjalnego terminala 

w bankowej bazie danych, czy taka karta istnieje i czy nie została zablokowana w wyniku 

informacji o kradzieży. Możliwe są też oszustwa ze strony kupującego, który może użyć 

cudzej karty bez wiedzy właściciela, posłużyć się danymi cudzej karty, podglądniętymi lub 

zdobytymi w inny sposób (możliwe jest przechwycenie tych danych w czasie ich przesyłania 

prze Internet). Większe niebezpieczeństwa grożą kupującemu. Możliwe są oszustwa ze 

strony sprzedawcy, polegające na użyciu danych karty do nieuprawnionego pobrania pie-

niędzy z konta kupującego. Możliwe jest też tworzenie w Internecie fikcyjnych sklepów je-

dynie w celu wyłudzenia pieniędzy od potencjalnych kupujących. 

Stosowane są różnorodne działania zmniejszające ryzyko oszustw. Przed użyciem przez kupu-

jącego cudzej karty może chronić wysyłanie towaru zawsze na adres posiadacza karty, zgodny 

z adresem w bazie danych wystawcy karty. Ale to tylko półśrodki. Potrzebny jest więc system 

dokonywania płatności poprzez Internet bezpieczny dla obu stron transakcji. Powinien on za-

pewniać weryfikację kupującego i sprzedawcy i pośredniczyć w transakcji. Gdy kupujący wy-

brał towar, zaakceptował zakup i dochodzi do płacenia, włącza się system weryfikujący. Klient 

ma pewność, że sprzedawca znany jest systemowi weryfikującemu. Kupujący podaje wtedy nu-

mer karty i numeryczne hasło nie sprzedawcy, a systemowi weryfikującemu. Ten sprawdza po-

prawność danych i przekazuje sprzedawcy informację, czy płatność może być zrealizowana, 

a następnie dokonuje przelewu stosownej kwoty z konta kupującego na konto sprzedawcy. 

Sprzedawca otrzymuje należne pieniądze nie poznając numeru karty. Systemy działające na tej 

zasadzie są już wdrażane i testowane, jednak nie radzę dokonywać płatności kartą za zakupy 

internetowe do czasu zakończenia prac wdrożeniowych. 
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6. Ochrona danych  
Od początku istnienia systemów komputerowych dane w nich przechowywane są narażone 

na różne niebezpieczeństwa. Zagrożenia te rosną wraz z rozwojem techniki komputerowej i 

z rosnącą powszechnością komputerów. Wartość systemu informatycznego to przede 

wszystkim wartość zgromadzonej i przetwarzanej w nim informacji. Wartość informacji 

znacznie przekracza wartość samego sprzętu, a jej zdobycie (nawet nielegalne) jest dla nie-

których coraz bardziej atrakcyjne. Pod pojęciem ochrony danych kryje się cała polityka ma-

jąca na celu zapewnienie niezniszczalności i poufności danych.  

Ochronę danych można rozpatrywać w kilku aspektach: 

 ochrona danych przed ich utratą (zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą w wyniku błędu 

użytkownika, awarii lub kradzieży komputera), 

 ochrona danych przed niepowołanym dostępem (zachowanie poufności danych, 

ochrona danych przed kradzieżą lub nielegalną modyfikacją). 

Ze względu na rodzaj systemu operacyjnego można rozróżnić: 

 niebezpieczeństwa dotyczące głównie komputerów z jednoużytkownikowymi syste-

mami operacyjnymi. Tu każdy, kto uruchomi komputer, ma dostęp do wszystkich pli-

ków i katalogów. 

 niebezpieczeństwa dotyczące komputerów z wieloużytkownikowymi systemami opera-

cyjnymi. Takie komputery pracują przeważnie w sieci, którą zarządza administrator. Tu 

pliki i katalogi mają różne prawa dostępu dla różnych użytkowników. W takich syste-

mach użytkownik musi mieć założone konto, a dostęp do systemu uzyskuje po podaniu 

swojego identyfikatora i hasła. Użytkownicy mają jedynie taki dostęp do plików i kata-

logów, na jaki pozwalają ich prawa dostępu. Poprawnie ustawione uprawnienia znacznie 

zwiększają bezpieczeństwo danych i całego systemu. Dostęp do systemu dla osób nie 

posiadających konta nie jest możliwy. 

Pliki są lepiej chronione w systemach wieloużytkownikowych. Jednak w tych systemach 

niebezpieczeństwo powiększa praca w sieci i możliwości włamań do nich.  

6.1 Ochrona danych przed ich utratą 

Uszkodzenie lub zniszczenie plików może nastąpić w wyniku: 

 awarii (sprzętu lub oprogramowania), 

 błędu lub celowego działania człowieka.  

Te zagrożenia mogą występować na każdym komputerze, ale przeważnie dotyczą kompute-

rów PC. Sieci komputerowe — a szczególnie dotyczy to internetu — wnoszą dodatkowe 

niebezpieczeństwa: 

6.1.1 Awarie sprzętu i oprogramowania 

Współczesne dyski mają dużą niezawodność, jednak ich awarii nie można wykluczyć. 

Zmiana położenia pracy dysku (odwrócenie „do góry nogami”, zmiana z położenia pozio-

mego na pionowe lub odwrotnie), który pracował już jakiś czas, wydatnie zwiększa praw-

dopodobieństwo awarii.  
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Twardy dysk w czasie pracy wiruje z dużą prędkością, a wstrząs może spowodować uderze-

nie głowicy w jego powierzchnię i miejscowe uszkodzenie mechaniczne. Dane zapisane 

w takim miejscu zostają zniszczone. Gdy będzie to fragment systemowej części dysku (ta-

blicy partycji lub tablicy alokacji plików), tracimy całą informację zapisaną na tym dysku. 

Po zakończeniu pracy głowice są odstawiane w pozycję parkingową (landing zone), gdzie 

nie ma danych. Dlatego nie należy przesuwać lub przenosić pracującego komputera. Uwaga 

ta nie dotyczy komputerów przenośnych, których dyski mają podwyższoną odporność na 

wstrząsy.  

Odzyskanie, choćby częściowe, danych z uszkodzonego dysku jest usługą bardzo drogą, 

którą wykonuje bardzo niewiele firm. Przeważnie uszkodzenie twardego dysku jest nieod-

wracalne. Lekarstwem jest tu regularne wykonywanie kopii danych. W razie uszkodzenia 

sterownika twardego dysku, wymiana sterownika, lub przeniesienie twardego dysku do in-

nego komputera pozwala na odczytanie danych. 

Dyskietki są nośnikami informacji znacznie mniej trwałymi, a ich uszkodzenia zdarzają się 

często. Z tego powodu wskazane jest przechowywanie danych na dyskietkach w co najmniej 

dwóch kopiach. Uszkodzenie dyskietki zawierającej jedyny egzemplarz tworzonej pracy 

może być dotkliwą stratą. 

Kradzież komputera, choć nie wiąże się z awarią, ma dla właściciela skutek podobny lub 

jeszcze gorszy, niż całkowite zniszczenie komputera — wtedy dane stają się dostępne dla 

złodzieja. Zabezpieczenie przed kradzieżą pomieszczenia z komputerem znacznie zmniejsza 

ryzyko utraty komputera, jednak przed utratą danych zabezpiecza jedynie regularne wyko-

nywanie kopii danych. 

Awarie oprogramowania mogą również doprowadzić do utraty danych. Na pierwszym miej-

scu należy tu wymienić wirusy komputerowe. Różne ich rodzaje cechują się różnymi dzia-

łaniami destrukcyjnymi. Może to być kasowanie pojedynczych plików albo uniemożliwie-

nie dostępu do danych na całym dysku poprzez uszkodzenie tablicy partycji lub tablicy alo-

kacji plików. Profilaktyka antywirusowa została omówiona w rozdziale traktującym o wiru-

sach. Zalecić można systematyczne kopiowanie plików zawierających ważne dane lub wy-

nik pracy. Ponadto są programy (np. RESCUE z zestawu Norton Utility), które tworzą dys-

kietkę ratunkową, na którą zapisują zawartość tablicy partycji i tablicy alokacji plików twar-

dego dysku. W razie uszkodzenia tablicy partycji, lub tablicy FAT z takiej dyskietki można 

uruchomić komputer i odtworzyć zawartość tych tablic na twardym dysku. Taka dyskietka 

musi być zrobiona osobno dla każdego komputera (i oczywiście musi to nastąpić przed 

awarią).  

Wyłączenie komputera w czasie przetwarzania danych może spowodować uszkodzenie pli-

ków z danymi, a także uszkodzenie systemu plików na dysku. Naprawienie takich uszkodzeń 

jest przeważnie możliwe przy pomocy programu SCANDISK zawartego w nowszych wer-

sjach systemu DOS i w systemie WINDOWS. Podobną rolę, lecz skuteczniej spełnia program 

NDD (Norton Disk Doktor) z zestawu Norton Utility. Z tego powodu należy poprawnie koń-

czyć pracę z programem i dopiero wtedy wyłączać komputer, zgodnie z zasadami właściwymi 

dla systemu operacyjnego (np. w systemie WINDOWS — polecenie Zamknij system z menu 

Start). Poprawna praca użytkowników nie chroni przed uszkodzeniem danych w razie zaniku 

napięcia zasilającego i dlatego komputery przetwarzające ważne dane należy zasilać poprzez 

zasilacze bezprzerwowe.  
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W razie znacznego rozfragmentowania plików (jeden plik zapisany w wielu różnych miej-

scach na dysku) mogą pojawiać się trudności w dostępie nich. Operacja defragmentacji (sca-

lania) plików radykalnie likwiduje takie problemy. Aby do takich błędów nie dopuszczać, 

należy często (raz w tygodniu) przeprowadzać defragmentację plików (patrz rozdział 4.10.4 

Defragmentacja plików). 

6.1.2 Utrata danych w wyniku działania człowieka 

Uszkodzenie plików z danymi może nastąpić zostać w wyniku błędu lub celowego działania 

człowieka. Można tu wymienić: 

1) błąd przy kopiowaniu pliku 

a) występuje przeważnie, gdy w katalogu docelowym istnieje już plik o nazwie iden-

tycznej z kopiowanym. W takim przypadku zawartość pliku w katalogu docelowym 

zastępowana jest (nadpisywana) zawartością pliku kopiowanego, a dotychczasowa 

zawartość pliku jest nieodwołalnie tracona. Zgodność nazw może być przypad-

kowa — i wtedy zawartość plików jest zupełnie inna, lub pliki zawierają nowszą 

i starszą wersję. Skopiowanie w niewłaściwym kierunku — nadpisanie starszą wer-

sją nowszej niszczy pracę włożoną w utworzenie nowszej wersji. Dla uniknięcia ta-

kich zdarzeń można zalecić jedynie uważne wykonywanie kopiowania. 

b) stosunkowo często zdarza się błąd zapisu przy kopiowaniu na dyskietkę. Kopiowanie 

przebiega pozornie poprawnie, a dopiero próba odczytu wykazuje błąd. Radą na takie 

błędy jest wykonywanie kopii na dyskietkach w dwóch lub więcej egzemplarzach 

i sprawdzanie wyniku kopiowania od razu po jego wykonaniu. 

2) skasowanie pliku. Przeważnie nie jest równoznaczne z natychmiastowym zniszczeniem 

go. W systemie WINDOWS kasowane pliki są jedynie przenoszone do innego, ukrytego 

katalogu, zwanego koszem, skąd mogą być przeniesione w pierwotne miejsce. Dopiero 

opróżnienie kosza usuwa plik. Operacja usuwania pliku w systemach DOS i WINDOWS 

polega na zmianie zapisu w katalogu, w którym pik był umieszczony. Kasowany jest 

tylko pierwszy znak nazwy pliku, a przestrzeń zajmowana przez ten plik zaznaczana jako 

wolna do następnych zapisów. Dopóki  ta przestrzeń nie zostanie użyta do zapisania in-

nego pliku, możliwe jest odzyskanie usuniętego pliku. W systemach DOS 5. i DOS 6. 

służy do tego polecenie UNDELETE. Można również użyć do tego celu programów na-

rzędziowych takich jak UNERASE z pakietu Norton Utility. Użytkownik może chronić 

ważne pliki ustawiając im atrybut R „tylko do odczytu”. Zmiana zawartości lub skaso-

wanie takiego pliku wymaga dodatkowego potwierdzenia w systemie WINDOWS, a 

w systemie DOS nie jest możliwa. W systemie UNIX odzyskanie skasowanego pliku nie 

jest możliwe. 

3) omyłkowe sformatowanie dysku lub dyskietki powoduje zniszczenie całej zapisanej 

informacji. W systemach DOS 5 i DOS 6 standardowe formatowanie można cofnąć 

poleceniem UNFORMAT, oczywiście pod warunkiem nie dokonywania jakichkolwiek 

zapisów na dysku po jego sformatowaniu. 

W przypadku komputerów pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych DOS 

i WINDOWS 95/98 uchronienie danych przed celowym uszkodzeniem przez innych ludzi 

jest trudne. Skuteczne może być ustawienie w BIOS-ie komputera hasła, bez którego nie 

będzie możliwe uruchomienie komputera. Bardziej zaawansowane systemy operacyjne jak 

UNIX Nowell Netware i Windows NT pozwalają ustawiać różne prawa dostępu do plików 
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dla różnych użytkowników. Gdy właściciel pliku nie udostępni go innym, dostęp do pliku 

będzie możliwy jedynie dla jego właściciela. Systemy te dopuszczają do pracy jedynie osoby 

mające konto założone przez administratora systemu. 

6.1.3 Kopiowanie danych 

Regularne i częste kopiowanie danych jest najskuteczniejszym sposobem uniezależnienia 

się od wszystkich zdarzeń zagrażających danym. Nawet zniszczenie komputera lub jego 

utrata w wyniku kradzieży nie prowadzi wtedy do utraty danych, które można odtworzyć na 

innym komputerze.  

Tworzenie kopii danych było już omówione w części dotyczącej oprogramowania, w podroz-

dziale Kopie dysku. Tu zostanie omówiona jedynie strategią tworzenia kopii danych.  

W sieciach komputerowych tworzenie kopii danych znajdujących się na serwerze należy do 

obowiązków administratora. Użytkownik powinien się jedynie upewnić w rozmowie z ad-

ministratorem, czy jego dane podlegają kopiowaniu. W razie pracy na pojedynczych kom-

puterach lub w razie przechowywania danych na stacjach roboczych użytkownik sam musi 

dbać o kopiowanie danych. 

Trzeba pamiętać, że w razie odtwarzania danych z kopii zapasowej, otrzymujemy je w takiej 

postaci, w jakiej były w czasie tworzenia kopii. Wszystkie zmiany wykonane później są bez-

powrotnie tracone. Z tego powodu kopiowanie danych powinno być na tyle częste, aby można 

było odtworzyć zmiany danych wprowadzone po wykonaniu ostatniej kopii. W bankowych 

systemach informatycznych kopie tworzy się co godzinę, a w razie awarii ostatnie operacje 

można łatwo odtworzyć z dokumentów leżących jeszcze na biurkach. W przypadku admini-

stracji publicznej najczęściej stosuje się wykonywanie kopii raz w tygodniu. Od tej częstotli-

wości mogą zdarzać się odstępstwa — w czasie urlopu, gdy wprowadza się mniej danych, 

kopiowanie może być rzadsze; w czasie intensywnego wprowadzania (np. zakładanie nowej 

bazy) warto dane kopiować nawet pod koniec każdego dnia pracy. 

Gdy do kopiowania danych używany jest streamer, można każdorazowo wykonywać kopię całego 

twardego dysku. Streamer jest wygodny w użyciu, pojemność jednej taśmy wystarcza przeważnie 

na skopiowanie całego dysku. Użytkownik wydaje jedynie polecenie rozpoczęcia kopiowania, 

a resztę wykonuje program. Można uruchomić kopiowanie na końcu dnia pracy, tuż przed wyj-

ściem do domu, a następnego dnia rano wyjąć taśmę z gotową kopią. Możliwe jest też samoczynne 

uruchamianie kopiowania o zadanej godzinie, co wykorzystuje się do kopiowania w godzinach 

nocnych, oczywiście konieczne jest wtedy pozostawienie pracującego komputera (można wyłą-

czyć sam monitor). Należy przyjąć zasadę, że używa się co najmniej dwóch zestawów taśm, a do 

wykonywania nowej kopii używa się zestawu zawierającego najstarszą wersję kopii. Niestety stre-

amer jest urządzeniem stosunkowo drogim i z tego powodu instalowany jest przeważnie w sie-

ciach komputerowych, a rzadziej na pojedynczych komputerach. 

Równie wygodne, a zarazem tanie jest tworzenie kopii danych na CD-ROM-ach. Koszt jed-

nego nośnika wynosi ok. 5 zł, koszt stacji nagrywającej CD-ROM-y wynosi ok. 1000 zł, a taka 

stacja może służyć zarówno do nagrywania, jak i odtwarzania. Zainstalowanie w komputerze 

nagrywarki zamiast zwykłego czytnika CD-ROM-ów powoduje wzrost kosztów o około 800 

zł.  
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Ponieważ jego pojemność jest mniejsza niż pojemność twardego dysku i wynosi 650 MB, 

trzeba wybrać katalogi do kopiowania tak, aby nie przekroczyć pojemności nośnika. Gdy da-

nych jest więcej, trzeba do kopiowania wyznaczyć porcje danych mniejsze niż 650 MB — ale 

taki przypadek na pojedynczym komputerze zdarza się bardzo rzadko. 

Ostatecznością jest wykonywanie kopii na dyskietkach. Tworzenie kopii na dyskietkach wy-

maga stałego udziału użytkownika — trzeba wymieniać co ok. 2 minuty dyskietkę, a czynność 

może trwać kilka godzin. W takim przypadku należy przeprowadzić bardzo skrupulatną ana-

lizę, które pliki i katalogi trzeba kopiować, a które można pominąć. Przeważnie nie kopiuje 

się wtedy katalogów zawierających programy, bo możliwe jest ich powtórne zainstalowanie 

z posiadanych nośników instalacyjnych, a kopiuje się jedynie katalogi zawierające dane. Aby 

zmniejszyć uciążliwość kopiowania danych tworzy się za pierwszym razem pełną kopię wy-

branych katalogów, a następne kopie są kopiami różnicowymi, obejmującymi jedynie pliki, 

które zmieniły się od ostatniego kopiowania. Kopia przyrostowa ma objętość wielokrotnie 

mniejszą od kopii pełnej. Z kopii pełnej i wszystkich kopii przyrostowych można odtworzyć 

stan danych z chwili ostatniego kopiowania. 

Wszystkie nośniki z danymi muszą być starannie opisywane (data, rodzaj kopii, zawartość 

i numer nośnika, gdy kopia obejmuje ich kilka).  

Nośniki z kopiami powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla osób nieupo-

ważnionych do dostępu do danych. Miejsce to powinno znajdować się w innym budynku niż 

komputery, aby w razie nieszczęścia takiego jak pożar nie uległy zniszczeniu komputery i ko-

pie danych. Urzędy gmin przechowują często swoje nośniki z kopiami w pobliskim banku.  

6.2 Poprawianie niezawodności komputera i bezpieczeństwa 

przechowywania danych  

W systemach komputerowych wymagających dużej niezawodności, gdzie przerwa w pracy 

spowodowana awarią może prowadzić do dużych strat, stosuje się zamiast pojedynczych 

dysków urządzenie złożone z wielu współpracujących ze sobą dysków twardych, widzia-

nych przez system operacyjny serwera jako jeden dysk logiczny. To rozwiązanie zapewnia 

utrzymanie ciągłej pracy serwera i zachowanie danych pomimo awarii jednego z dysków 

twardych. Zapis może być zrealizowany na kilka sposobów:  

 Mirroring czyli proste powielenie informacji na dwu dyskach (wtedy te dyski zawierają 

identyczną informację). W razie uszkodzenia pierwszego dysku lub informacji na nim, 

komputer kontynuuje pracę korzystając z drugiego dysku. 

 RAID (Redundant Array of Independent Disks) — tablica nadmiarowych niezależnych 

dysków, często nazywana macierzą dyskową. Składa się z kilku (minimum trzech) dys-

ków, których jednoczesne użycie zwiększa bezpieczeństwo danych i niezawodność ca-

łego systemu komputerowego; mimo awarii jednego z dysków tablicy system może bez 

przerywania pracy odtworzyć zapisaną tam informację. Zasadę zapisu informacji w ma-

cierzy dyskowej przedstawia rys. 6.1. Gdyby nastąpiło uszkodzenie dysku 2, system może 

odtworzyć wszystkie informacje tam zapisane: 

b = (a+b) – a 

c = (c+d) – d 

informacji e+f nie potrzeba odtwarzać, bo e i f  są nadal dostępne. 
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Rys. 6.1 Zasada zapisu informacji w macierzy dyskowej 

W razie awarii jednego z dysków system pracuje nadal poprawnie, a po wymianie uszko-

dzonego dysku system odtwarza na nim informację. Ponadto przy zastosowaniu osobnych 

sterowników do każdego dysku zwiększa się szybkość operacji dyskowych. 

6.3 Ochrona danych przed niepowołanym dostępem 

Niektóre dane gromadzone w systemie komputerowym mają charakter poufny. Szczególnie 

jest to widoczne w systemach zawierających dane osobowe, podlegające szczególnej ochro-

nie. Żadna nieuprawniona osoba nie powinna mieć do nich dostępu. 

W praktyce taką ochronę danych prowadzi się na wielu poziomach, poczynając od prostych 

zabiegów, jak uniemożliwienie podglądnięcia zawartości ekranu. Osiąga się to przez odpo-

wiednie ustawianie monitorów (tyłem do interesantów) i używanie wygaszaczy ekranowych 

z hasłem.  

Systemy jednoużytkownikowe nie są przygotowane do ochrony poufności danych. Z tego 

powodu zapewnienie poufności danych jest trudniejsze i wymaga dodatkowych zabiegów. 

Możliwe jest między innymi: 

 używanie programów do obsługi baz danych, których uruchomienie możliwe jest dopiero 

po podaniu hasła (oczywiście innego dla każdego użytkownika), przy równoczesnym 

przechowywaniu danych programu w postaci niejawnej (zaszyfrowanej), 

 przechowywaniu plików w postaci spakowanej z użyciem hasła przy równoczesnym 

niszczeniu (a nie kasowaniu) plików oryginalnych, 

 szyfrowanie plików zapisywanych na dysku. Niektóre programy, jak na przykład nale-

żące do pakietu MS Office (Word, Excel, Access), pozwalają na zapisywanie plików 

w postaci zaszyfrowanej hasłem (Plik Zapisz jako... Opcje Hasło ochrony przed 

otwarciem), a otwarcie pliku możliwe jest tylko po podaniu hasła użytego przy zapisy-

waniu. Są również dostępne specjalne programy do szyfrowania poszczególnych plików 

lub całych katalogów.  

W systemach wieloużytkownikowych wystarczy ustawić tak prawa dostępu, aby dostęp do 

pliku miał tylko jego właściciel, ale szyfrowanie jest również możliwe i stosowane. 

Dysk 3

Informacja f

Informacja d

Informacja a+b

Dysk 1

Informacja a

Informacja e

Informacja c+d

Dysk 2

Informacja c

Informacja b

Informacja e+f
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6.4 Włamania do sieciowych systemów komputerowych i zapobieganie im 

Włamywacze do systemów komputerowych — hackerzy kierują się różnymi motywami: od 

działań „dla sportu” do wykonywania włamań na zamówienie. 

W systemach informatycznych dostęp do danych osób nieuprawnionych (najczęściej wła-

mywaczy z zewnątrz) może mieć na celu: 

 kradzież zasobów, która wiąże się z znacznym zagrożeniem wtedy, gdy złodziej potrafi 

zinterpretować i wykorzystać zdobyte dane. Ponieważ kradzież zasobów niekoniecznie 

wiąże się z ich utratą, często poszkodowany nie wie o kradzieży. 

 przekłamanie zasobów — świadoma lub nieświadoma zmiana części informacji (najczęściej 

w bazach danych) zazwyczaj związana z chęcią osiągnięcia zysku poprzez fałszerstwo. Dane 

bywają wtedy zmieniane dyskretnie i w minimalnym zakresie (np. dopisanie kilku zer na 

końcu stanu konta bankowego), co niesłychanie utrudnia wykrycie tego faktu. 

 złośliwe zniszczenie danych. 

6.4.1 Sposoby ochrony przed włamaniami 

W sieciowych systemach komputerowych stosowane szczególne środki bezpieczeństwa. Jak 

wcześniej wspomniano, dostęp do pracy w systemie mają jedynie zarejestrowani użytkow-

nicy posiadający w tym systemie konto. Przy każdorazowym rozpoczynaniu pracy następuje 

weryfikacja tożsamości użytkownika. Może ona następować na podstawie: 

 stanu posiadania użytkownika (klucza lub karty), 

 wiedzy użytkownika (nazwa użytkownika i hasło), 

 atrybutu użytkownika (odcisk palca, wzorzec siatkówki oka). 

Zarejestrowanym użytkownikom, stosownie do ich uprawnień, przydziela się różne prawa 

dostępu do plików i katalogów. Użytkownicy sieci muszą bezwzględnie przestrzegać obo-

wiązku zamykania swojej sesji przed opuszczeniem stanowiska pracy. Pozostawienie otwar-

tej sesji daje osobom niepowołanym dostęp do sieci, rejestrowany jako dostęp użytkownika, 

który pozostawił nie zamkniętą sesję.  

Sieciowe systemy są chronione przed uszkodzeniem ich przez zwykłych użytkowników, 

którzy mają ograniczone prawa dostępu do plików i katalogów istotnych dla działania sys-

temu. Jedynie z konta administratora możliwy jest dostęp do wszystkich zasobów. Z tego 

powodu włamanie jest skuteczne dopiero w razie uzyskania przez włamywacza dostępu do 

konta administratora. Włamania do sieci najczęściej rozpoczynają się od zdobycia hasła 

zwykłego użytkownika tego systemu. Wtedy włamywacz stara się zdobyć hasło do konta 

administratora, co umożliwia mu nieograniczony dostęp do całego systemu. Zdobycie hasła 

może nastąpić poprzez: 

 podglądnięcie hasła, zapisanego i pozostawionego na widocznym miejscu przez nieod-

powiedzialnego użytkownika,  

 odgadnięcie hasła użytkownika, czasem nazywane „złamaniem hasła”, 

 przechwycenie hasła przesyłanego w sieci w chwili otwierania sesji (do tego celu używane 

są specjalne programy, a używający ich musi mieć dostęp do sieci jako użytkownik).  

6.4.2 Metody zapobiegania łamaniu haseł 

Do metod utrudniających lub uniemożliwiających „złamanie” hasła należą: 
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 używanie haseł trudnych do odgadnięcia. Hasło nie może być: imieniem, nazwiskiem 

użytkownika, lub jego bliskich lub kombinacją wymienionych, słowem powszechnie 

uznawanym za niecenzuralne,  nazwą firmy itd. Niektóre systemy operacyjne mają słow-

nik „zakazanych” haseł i nie pozwalają założyć takiego hasła. Sposoby tworzenia haseł 

trudnych do odgadnięcia, a zarazem łatwych do zapamiętania, podano w części poświę-

conej pracy w sieciowym systemie operacyjnym UNIX. Haseł nie należy umieszczać na 

kartkach przyczepionych do monitora lub pozostawionych w innych łatwo dostępnych 

miejscach. 

 częste zmiany hasła czynią bezużytecznym dla włamywacza już zdobyte hasło. Systemy 

z bardzo rygorystycznie ustawionym poziomem ochrony same wymuszają częstą zmianę 

haseł. W takim przypadku hasło po pewnym czasie (np. tydzień) traci ważność, a jeśli 

użytkownik w porę go nie zmienił, musi zwrócić się do administratora z prośbą o nowe. 

 używanie kombinacji: klucz sprzętowy w postaci karty magnetycznej + hasło uniemoż-

liwia otwarcie sesji bez klucza sprzętowego. Włamywacz musiałby wejść w posiadanie 

klucza sprzętowego i zdobyć hasło. 

6.4.3 Czynnik ludzki 

Człowiek — świadomie lub nieświadomie — jest najsłabszym ogniwem systemu informa-

tycznego. Dlatego: 

 należy stosować zasadę przydzielania użytkownikom możliwie najmniejszego dostępu do 

danych. Użytkownik nie może uszkodzić danych, do których nie ma dostępu. 

 bardzo ważna jest edukacja użytkowników, uświadamianie, że dostęp do konta użytkow-

nika stanowi doskonałą platformę do ataku na konto administratora, a tym samym na cały 

system. Ważne jest uświadomienie użytkownikom, że wszystkie wydawane przez nich 

polecenia mogą być notowane w pliku zwanym logiem dostępnym jedynie dla admini-

stratora systemu. Jest więc możliwość odtworzenia wszystkich wydanych przez konkret-

nego użytkownika. 

 wskazane, a w niektórych przypadkach obowiązkowe, jest opracowanie i wdrożenie re-

gulaminów dotyczących pracy z danymi w systemie informatycznym. W takich regula-

minach powinny być określone zasady dopuszczania do pracy użytkowników, tryb udo-

stępniania danych (również w formie wydruków), a także tryb postępowania z niepo-

trzebnymi wydrukami (sposób ich niszczenia). 

6.4.4 Wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa 

Walkę z włamaniami i ich skutkami ułatwiają działania administratora systemu i zwykłych 

użytkowników: 

Każdy użytkownik przy rozpoczynaniu pracy w systemie powinien zwracać uwagę na ko-

munikaty o ostatnich udanych i nieudanych otwarciach sesji, (patrz rozdział „Zasady pracy 

w sieciowym systemie operacyjnym UNIX”). 

Administrator może uruchamiać automatyczne tworzenia logów systemowych, czyli plików 

rejestrujących zdarzenia w systemie. W ten sposób mogą być rejestrowane wszystkie pole-

cenia wydawane przez użytkowników.  

Programy obsługujące bazy danych powinny notować historię modyfikacji poszczególnych 

rekordów (kto, co i kiedy zmienił) lub przynajmniej rejestrować identyfikator użytkownika, 
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który ostatnio modyfikował dany rekord. To pozwala wykryć niedozwolone operacje wyko-

nywane przez użytkowników mających oficjalny dostęp do danych. Świadomość, że niele-

galna operacja może być wykryta i udokumentowana, stanowi ostrzeżenie dla nieuczciwych 

użytkowników systemu. 

System na polecenie administratora może tworzyć sumy kontrolne plików z danymi i zapisy-

wać je w miejscu dostępnym tylko dla administratora. Przy ich pomocy można sprawdzić, czy 

pliki nie uległy modyfikacji przy włamaniu. Suma kontrolna jest liczbą powstała w wyniku 

zsumowania wszystkich bajtów pliku, a każda zmiana zawartości pliku powoduje zmianę jego 

sumy kontrolnej. 

6.5 Szyfrowanie informacji i podpis elektroniczny 

Znajomość podstawowych pojęć dotyczących szyfrowania jest niezbędna do zrozumienia 

metod utajniania danych i metod uwierzytelniania informacji.  

Szyfrowanie informacji ma na celu ochronę przechowywanej lub przesyłanej informacji 

przed dostępem do niej osób niepowołanych. Zaszyfrowana informacja staje się nieczytelna, 

a więc i niedostępna dla osób postronnych. Gdy niepowołana osoba wejdzie w posiadanie 

zaszyfrowanej informacji, bez programu i klucza deszyfrującego, nie może tej informacji 

odczytać.  

Uwierzytelnienie przesyłanej informacji jest równoznaczne z elektronicznym podpisaniem 

przesyłanego dokumentu i ma na celu: 

 zagwarantowanie, że to właśnie dana osoba podpisała przesyłany dokument w postaci, 

jaka została wysłana (dokument nie uległ zmianie po podpisaniu),  

 uniemożliwienie wysyłającemu wyparcia się, że to on dokonał elektronicznego podpisu. 

Rys.  6.1  Szyfrowanie i deszyfrowanie 

Już w starożytności stosowano w tym celu szyfrowanie przesyłanych informacji. Znany 

z tych czasów „szyfr Cezara” polegał na zamianie wszystkich liter w tekście na litery znaj-

dujące się o jakąś liczbę miejsc dalej w alfabecie. Gdyby tą liczbą było 4, to w zaszyfrowa-

nym tekście występowałaby litera I zamiast F, J zamiast G, K zamiast H itd. Tekst zaszyfro-

wany przy użyciu takiego prostego sposobu (algorytmu szyfrowania) łatwo było odczytać 

bez znajomości klucza (w przykładzie liczba 4) próbując kolejnych przesunięć o 1, 2 , 3, 4 

miejsca.  
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Informacja e

Informacja c+d
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Współczesne metody szyfrowania są znacznie bardziej skomplikowane i bardziej skuteczne. 

Jednak zasada pozostaje ta sama: proces szyfrowania danych polega na przekształceniu ich 

do postaci niejawnego szyfrogramu tak, aby dane mogły być odczytane wyłącznie przez 

osoby do tego upoważnione. Szyfrowanie odbywa się zgodnie z pewnym przyjętym algo-

rytmem matematycznym, a uzyskana wartość szyfrogramu zależy od zastosowanego klucza, 

a więc szyfrując ten sam tekst źródłowy przy użyciu różnych kluczy otrzymujemy różne 

szyfrogramy.  

Aby odczytać tekst źródłowy trzeba szyfrogram rozszyfrować. Do tego potrzebna jest zna-

jomość klucza.  

Mniej zaawansowane algorytmy szyfrowania używają tego samego klucza tajnego do za-

szyfrowania i rozszyfrowania. Takie algorytmy szyfrowania nazywamy symetrycznymi. 

Używanie algorytmów symetrycznych jest wygodne do szyfrowania i odszyfrowywania 

przez tę samą osobę, ale stwarza ogromne problemy związane z wymianą kluczy pomiędzy 

osobami wymieniającymi informację w postaci zaszyfrowanej. Każda para korespondentów 

musiała mieć swój klucz, uzgodniony przed rozpoczęciem wymiany szyfrowanej korespon-

dencji. Przesyłanie takich kluczy przez sieć komputerową stwarza niebezpieczeństwo prze-

jęcia klucza przez osoby niepowołane. Algorytmów symetrycznych używa się na przykład 

do „utajniania” tekstów WORD-a, zapisanych na dysku komputera — właściciel pliku może 

go zaszyfrować hasłem, wtedy ponowny dostęp do takiego pliku możliwy jest po podaniu 

tego samego hasła. W rzeczywistości WORD przed zapisaniem takiego pliku na dysk szy-

fruje go używając hasła jako klucza. Plik jest zapisywany na dysku w postaci zaszyfrowanej, 

do otwarcia pliku trzeba go rozszyfrować, używając tego samego klucza. 

Przy wymianie informacji poprzez sieć stosuje się niesymetryczne algorytmy szyfrowania, uży-

wające innego klucza do szyfrowania, a innego do rozszyfrowania. Szczególnie przydatne są 

algorytmy z kluczami publicznym i prywatnym, powiązanymi ze sobą. Przy użyciu takiego al-

gorytmu odbiorca korespondencji ogłasza klucz publiczny, którego używają wszyscy przy szy-

frowaniu korespondencji do niego. Jednak odszyfrowanie tych informacji możliwe jest tylko 

przy użyciu klucza prywatnego, który jest tylko w posiadaniu odbiorcy informacji. Szyfrowa-

nie z kluczem publicznym i prywatnym ma zastosowanie w wymianie poczty elektronicznej 

i tam, gdzie zależy na poufności przesyłanych informacji. Przeznaczone do tego programy szy-

frują pocztę przed jej wysłaniem i rozszyfrowują u odbiorcy. Szyfrowanie przesyłanych danych 

uniemożliwia wprowadzenie do nich zmian przez osoby niepowołane.  

Wartość algorytmu szyfrującego zależy od jego odporności na kryptoanalizę, a w szczegól-

ności "atak brutalny". "Atak brutalny" (ang. force attack) ma na celu wyznaczenie formy jaw-

nej informacji na podstawie kryptogramu, bez znajomości klucza szyfrowania i polega na 

sprawdzaniu całej przestrzeni klucza, a jego powodzenie zależy w głównej mierze od długości 

klucza przyjętego dla określonego algorytmu szyfrowania. Kryptoanaliza jest działem krypto-

logii, który zajmuje się analizą algorytmów kryptograficznych pod kątem wyszukiwania ich 

słabych punktów. Im dłuższy jest zastosowany klucz, tym bardziej czasochłonne jest jego „zła-

manie”. Jeśli analiza takiego klucza będzie wymagać roku pracy komputera, to praktycznie 

będzie ona bezcelowa (jej wyniki po roku będą zupełnie nieaktualne). 

Niekiedy, szczególnie w przypadku przesyłania poufnych dokumentów za pośrednictwem 

sieci komputerowej, ważną rolę odgrywa kwestia potwierdzania integralności otrzymywa-

nych informacji — odbiorca chciałby być pewny, że dane nie zostały zmodyfikowane 

w czasie transmisji. Zapewnienie integralności przesyłanych informacji uzyskuje się najczę-

ściej poprzez utworzenie i dołączenie do przesyłanych wiadomości tzw. skrótu komunikatu 
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(ang. message digest) przy pomocy odpowiedniego programu. Obliczenie skrótu odebranej 

wiadomości i porównanie ze skrótem dołączonym do wiadomości przez nadawcę pozwala 

wykryć, czy wiadomość w czasie transmisji została zmodyfikowana, jednak nie gwarantuje 

jej autentyczności, tzn. nie można jednoznacznie określić, kto tę wiadomość wysłał. 

Najczęściej stosowaną techniką uwierzytelniania informacji jest tworzenie tzw. podpisów cyfro-

wych (ang. digital signature), które mogą być traktowane na równi z prawdziwym podpisaniem 

dokumentu w wersji papierowej. Rozwiązanie to ma spełnić kilka wymagań: 

 potwierdzić tożsamość osoby składającej podpis, 

 zapewnić, że dokument nie zmienił się od momentu podpisania,  

 uniemożliwić podpisującemu zaprzeczenie, że to on ten dokument podpisał. 

Podpis cyfrowy może zostać wykonany poprzez zaszyfrowanie skrótu wiadomości przy uży-

ciu klucza prywatnego nadawcy. Jeżeli odbiorca będzie w stanie odszyfrować podpis cy-

frowy przy pomocy klucza publicznego nadawcy, to może być pewny, że podpis cyfrowy 

został wykonany przez nadawcę i tym samym potwierdzić autentyczność otrzymanych in-

formacji.  

Często wymagane jest także zachowanie poufności dokumentu, przesyłanego drogą elektro-

niczną. Można wtedy zaszyfrować dokument, gdyż zastosowanie podpisu elektronicznego 

nie wyklucza równoczesnego szyfrowania przesyłanego dokumentu. 

Podpis elektroniczny stosowany jest między innymi w homebankingu (systemie realizowa-

nia operacji bankowych przez klientów poprzez modem lub internet).  
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7. Informatyka w urzędzie gminy 
W urzędzie gminy prowadzone są różnego rodzaju ewidencje: ewidencja ludności, geode-

zyjna ewidencja działek, podatkowa ewidencja nieruchomości i gospodarstw, ewidencja po-

jazdów, ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja dochodów i wydatków gminy, itp. 

Ewidencje te — niezależnie od sposobu ich prowadzenia — tworzą zasoby informacyjne 

urzędu. Dla sprawnego funkcjonowania urzędu zasoby te muszą być: 

 pełne — czyli zawierać wszystkie dane opisujące gminę, 

 dokładne — brak precyzji może prowadzić do podejmowania nietrafnych decyzji, 

 logicznie spójne — kontrola pozwoli wyszukać osoby równocześnie prowadzące dzia-

łalność gospodarczą, mające zarejestrowany samochód i korzystające z pomocy Opieki 

Społecznej, 

 wzajemnie się uzupełniające — np. rozpoczęcie działalności gospodarczej, prowadzo-

nej we własnej nieruchomości wpływa na zmianę stawki podatkowej dla części nieru-

chomości przeznaczonej na tę działalność, 

 relacyjne — uwzględniające logiczne powiązania pomiędzy danymi np. właściciel-nie-

ruchomość, właściciel-środek transportu. Przy spełnieniu tego warunku wszystkie ewi-

dencje pobierają dane osób z ewidencji ludności, a modyfikacja tam wykonana (np. 

zmiana nazwiska kobiety w wyniku zamążpójścia widziana jest we wszystkich ewiden-

cjach, w których ta osoba występuje), 

 aktualne —  (aktualizowane na bieżąco), 

 znormalizowane — zapisywane w jednakowy sposób umożliwiający wyszukiwanie da-

nych. Przykładowo nieprawidłowe wpisanie jako właściciela nieruchomości „Jan i Maria 

Kowalscy” nie pozwoli na późniejsze odnalezienie, co posiada „Jan Kowalski” 

Zrealizowanie powyższych wymagań możliwe jest jedynie poprzez stworzenie systemu infor-

matycznego obejmującego cały urząd. System informatyczny urzędu powinien uwzględniać 

przepływ informacji pomiędzy wszystkimi działami i zewnętrzne powiązania informacyjne 

urzędu. 

7.1 Model informatyczny gminy 

Poniżej przedstawiono na schemacie model informatyczny przykładowej gminy. 

Szkieletem tego systemu jest informacja o osobach, gdyż dane adresowe osób (właściciel 

działki, nieruchomości, prowadzący działalność gospodarczą, podopieczny Ośrodka Pomocy 

Społecznej) występują we wszystkich innych ewidencjach prowadzonych w urzędzie gminy. 

Informacją źródłową o osobach zamieszkałych na terenie gminy jest ewidencja, a dane adre-

sowe potrzebne w pozostałych ewidencjach w systemie informatycznym są pobierane z ewi-

dencji ludności. W tradycyjnie prowadzonych ewidencjach trudne jest aktualizowanie danych 

osobowych. Przykładowo: gdy panna Kowalska — właścicielka lasu wyjdzie za pana No-

waka, przyjmie nazwisko męża i przeprowadzi się do niego, ten fakt zostanie zarejestrowany 

w ewidencji ludności, a do ewidencji geodezyjnej i podatkowej ta informacja może nie do-

trzeć. Tam dalej będzie figurować jako właścicielka lasu pani Kowalska, a nakazy podatkowe 

będą kierowane pod nieaktualny adres. W systemie informatycznym każda zmiana danych 

osoby jest automatycznie przenoszona do wszystkich ewidencji, w których ta osoba wystę-

puje. Na podstawie informacji geodezyjnej o działkach i informacji adresowej, uzupełnionej 

dodatkowymi informacjami, tworzony jest wymiar podatku „łączne zobowiązanie pieniężne” 

obejmującego podatek od gruntów, nieruchomości i podatek leśny. Informacje o wymiarze 
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podatków trafiają do księgowości podatkowej zajmującej się księgowaniem wpłat podatku 

i obliczaniem odsetek za zwłokę przy nieterminowych wpłatach. Przeważnie na podstawie 

bazy podatkowej lub ewidencji ludności można obliczyć należność za wywóz śmieci. Przy 

ustalaniu tej opłaty Rada Gminy ma dużą swobodę, stąd sposób obliczania tej opłaty bywa 

rozmaity. Są gminy, w których ta opłata jest pobierana od ilości osób zameldowanych (tu użyta 

będzie ewidencja ludności) lub od każdego domu mieszkalnego (tu będzie przydatna ewiden-

cja nieruchomości) 

Rys. 7.1 Przepływ informacji w urzędzie gminy 

Ewidencja ludności prowadzona w gminie obejmuje osoby zameldowane na stałe lub czasowo 

na terenie tej gminy i stanowi część ogólnopolskiej ewidencji ludności (system PESEL). Urząd 

gminy przesyła do właściwego Terenowego Banku Danych (TBD), najczęściej raz w tygodniu, 

informację o wszystkich zmianach zarejestrowanych w tym okresie. Jeśli ewidencja ludności 

prowadzona jest przy pomocy programu komputerowego, informacja o zmianach ma postać 

pliku zwanego zrzutem. W TBD znajduje się baza osób zamieszkałych na obszarze działania 

tego banku danych (jedno lub kilka województw przed reformą administracyjną). Ta baza jest 

uaktualniana zrzutami z poszczególnych gmin. W czasie wczytywania zrzutu w TBD powstaje 
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protokół z tej operacji zapisywany w pliku odpowiedzi. W tym pliku zapisywana jest informacja 

o wyniku modyfikacji każdego rekordu. Gdy w jakimś rekordzie w zrzucie występuje błąd (np. 

data wymeldowania wcześniejsza od daty zameldowania), nie następuje modyfikacja tego re-

kordu w TBD, a w odpowiedzi określany jest rodzaj błędu. Na podstawie tej informacji popra-

wiany jest rekord w bazie ewidencji ludności w gminie. 

Ogólnopolska baza osób znajduje się Rządowym Centrum Informacji PESEL i jest uaktual-

niana zrzutami pochodzącymi z poszczególnych Terenowych Banków Danych. 

Jednak w ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji geodezyjnej czy ewidencji podat-

kowej właścicieli gospodarstw i nieruchomości występują również osoby zamieszkałe poza 

terenem gminy. Do ewidencji ludności takich osób nie wolno dodać. Możliwe są dwa roz-

wiązania tego problemu: 

a) na podstawie danych ewidencji ludności tworzy się bazę adresową, do której można do-

dawać osoby zamieszkałe poza terenem gminy. Baza ta jest uaktualniana zrzutami z ewi-

dencji ludności (tymi samymi, które są przesyłane do Terenowego Banku Danych); 

b) poszczególne programy-ewidencje odczytują dane osobowe mieszkańców gminy z ewi-

dencji ludności, a dodatkowo same przechowują dane osób, nie będących mieszkańcami 

gminy.  

7.2 Etapy wdrażania informatyki 

7.2.1 Budowanie systemu informatycznego 

Tworzenie systemu informatycznego urzędu lub przedsiębiorstwa jest procesem długotrwa-

łym. Po jego utworzeniu najczęściej trwa stale jego bieżąca konserwacja, rozbudowa i przy-

stosowywanie do zmieniających się potrzeb. 

W budowie systemu informatycznego można wyróżnić następujące etapy: 

 określenie stanu aktualnego (sprzęt i oprogramowanie), potrzeb bieżących i przyszłych. 

Określanie przyszłych potrzeb powinno być dokonywane z pewną dozą wyobraźni. Na-

leży przewidywać np. użytkowanie w przyszłości map numerycznych do planowania 

przestrzennego i przechowywania informacji o terenie; 

 projekt informatyczny (platforma systemowa - sieć i połączenia za światem zewnętrznym); 

 budowa lub przebudowa sieci (z możliwie najlepszym wykorzystaniem posiadanych już 

zasobów); 

 wybór pakietu programów „gminnych”. Kryteria tego wyboru omawia następny podrozdział;  

 ustalenie strategii (kolejności) wdrażania, np. ewidencja ludności, ewidencja działek 

(geodezyjna), ewidencja podatków od gospodarstw, lasów i nieruchomości. Wdrażanie 

wszystkich programów naraz jest przedsięwzięciem bardzo trudnym i niosącym ryzyko 

niepowodzenia; 

 wdrożenie i szkolenie personelu dotyczące nie tylko programu użytkowego, ale również 

podstawowych zasad pracy przy komputerze, pracy w sieci, zasad ochrony danych. Na 

ten etap trzeba przewidzieć odpowiednie fundusze i czas. 

Na wszystkich etapach tworzenia systemu informatycznego trzeba zwracać uwagę na aspekt 

ochrony danych. W miarę uruchamiania poszczególnych programów musi być wdrażana poli-

tyka ochrony danych.  
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Równolegle z budowaniem systemu informatycznego urzędu może przebiegać wdrażanie 

i udoskonalanie użycia innych programów wspomagających prace w administracji, takich 

jak: edytory, programy wydawnicze, programy graficzne, program OCR do rozpoznawania 

pisma, arkusze kalkulacyjne, programy komunikacyjne (do łączności ze światem zewnętrz-

nym za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu, wymiany plików), programy prawnicze 

zawierające bazę danych o aktach prawnych i orzecznictwie sądów.  

Warto zorganizować archiwizowanie dokumentów w postaci elektronicznej, niezależnie od 

wymaganego przypisami prowadzenia archiwum dokumentów na papierze.  

Duże znaczenie dla promocji gminy może mieć umieszczenie w Internecie własnego ser-

wisu WWW. 

Konieczne jest zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy przy komputerze, 

aby ta praca nie była groźna dla ich zdrowia. Przepisy obowiązujące w tym zakresie zawiera 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  (Dz. U. 

Nr 148, poz. 973) 

7.2.2 Kryteria wyboru pakietu oprogramowania do obsługi urzędu 

Brak standardów rekordów ewidencji używanych w gminie uniemożliwia wymianę danych 

pomiędzy programami różnych producentów. Z tego powodu, aby zbudować system infor-

matyczny, trzeba zdecydować się na pakiet programów wymieniających dane pomiędzy 

sobą i obejmujący możliwie wszystkie dziedziny działalności urzędu. Poszczególne ele-

menty pakietu wdraża się stopniowo, czasem w ciągu kilku lat. Przejście na oprogramowa-

nia pochodzące od innego producenta jest bardzo kosztowne i pracochłonne, gdyż wymaga 

wymiany całego oprogramowania i przeniesienia wszystkich baz danych do nowego opro-

gramowania. Dlatego bardzo ważny jest trafny wybór. Należy kierować się tu następującymi 

kryteriami: 

 program ewidencji ludności musi mieć homologację Rządowego Centrum Informatycz-

nego PESEL. Brak takiej homologacji uniemożliwia wymianę danych dotyczących ewi-

dencji ludności a więc dyskwalifikuje program.  

 poprawność i stabilność pracy pakietu (sondaż opinii dotychczasowych użytkowników 

wg listy referencyjnej a także np. informatyka wojewódzkiego) oraz na podstawie wersji 

demonstracyjnej programu.  

 łatwość obsługi programu (także przy wprowadzaniu dużej ilości danych); 

 koniecznym warunkiem jest przeniesienie danych z już używanych programów; 

 zabezpieczenie danych programu przed niepowołanym dostępem oraz rejestracja użyt-

kownika dokonującego przynajmniej ostatniej modyfikacja każdego rekordu. Chodzi tu 

nie tylko o dostęp do danych poprzez program, ale także o zabezpieczenie danych przed 

przeglądaniem i modyfikacją innymi narzędziami jak Norton Commander. Jeśli dane są 

przechowywane w postaci niejawnej (w niestandardowym formacie) program musi za-

pewniać wyprowadzenie danych do postaci czytelnej (np. do postaci Dbase). Ten wymóg 

umożliwia wymianę programu na inny, gdy dalsza współpraca z aktualnym dostawcą nie 

jest możliwa. 

 zgodność działania programu z aktualnymi przepisami (a także zapisanie w umowie 

o dostawę oprogramowania usunięcie ewentualnych usterek technicznych i prawnych 

oprogramowania); 



 134 

 dostępność potrzebnych wydruków, możliwość modyfikowania i tworzenia nowych. Po-

żądana jest możliwość dokonywania przynajmniej drobnych modyfikacji wydruków 

przez użytkownika.  

 warunki gwarancji, tryb poprawiania ujawnionych usterek dostosowania oprogramowania do 

wymagań użytkownika i aktualizacji programów wchodzących w skład pakietu. Tu szcze-

gólnie należy ostrzegać przed trybem współpracy z dostawcą oprogramowania zwanym 

„opieką serwisową” sprowadzającą się przeważnie do wymuszania za nic lub prawie za nic 

comiesięcznego haraczu przez dostawcę oprogramowania. W sytuacji, gdy użytkownik za-

kupił licencję na oprogramowania, nie ma żadnego powodu do wnoszenia przez niego do-

datkowych opłat za używanie programu, nawet jeśli nazywa się to „umową serwisową”. Do-

stawców stosujących tego typu „opiekę” nad użytkownikiem należy traktować ze szczególną 

ostrożnością, a najlepiej pominąć przy wyborze oprogramowania. 

7.2.3 Utrzymanie i codzienna praca systemu informatycznego  

System informatyczny musi koniecznie mieć swojego opiekuna. Najlepiej, gdy rolę tę pełni 

administrator z odpowiednim przygotowaniem informatycznym. Jeśli pozyskanie takiej 

osoby nie jest możliwe, powinien być wyznaczony spośród pracowników opiekun systemu 

informatycznego, ale wtedy konieczne jest zapewnienie mu stałej profesjonalnej pomocy. 

Rozwiązanie polegające na zleceniu opieki nad systemem zewnętrznemu podmiotowi (fir-

mie) jest najgorsze z możliwych i na dłuższą metę ma opłakane skutki. 

W dużych systemach informatycznych rolę administratora pełni kilka osób-pracowników 

działu informatycznego. 

Do zadań administratora sieci komputerowej należy: 

 zarządzanie kontami użytkowników i pomoc użytkownikom w razie problemów doty-

czących sprzętu lub oprogramowania. Często administrator przeprowadza podstawowe 

szkolenia użytkowników systemu;  

 kontrola bezpieczeństwa serwera (serwerów) i całej sieci; 

 tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych zgromadzonych w systemie; 

 instalowanie aplikacji (programów) sieciowych; 

 instalowanie nowych urządzeń, naprawa i konserwacja pracujących. Wykonanie niektó-

rych czynności z tego zakresu może być zlecane podmiotom zewnętrznym, jednak wy-

konanie takich prac nadzoruje administrator.  

 monitorowanie wydajności pracy i stanu całej sieci, a również w razie potrzeby plano-

wanie jej rozbudowy. 

7.2.4 Polityka ochrony danych w urzędzie gminy 

Ustawa o ochronie danych osobowych narzuca szczególne wymagania dotyczące groma-

dzenia przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Zasady ochrony danych po-

dane w rozdziale Ochrona danych mają tu pełne zastosowanie. W tym miejscu zostaną 

omówione aspekty ochrony specyficzne dla urzędów administracji publicznej.  

Wszystkie bazy danych zawierające dane osobowe podlegają rejestracji u Generalnego In-

spektora Danych Osobowych.  
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W urzędzie muszą być ustanowione następujące stanowiska: 

 administrator danych osobowych (najczęściej wójt, burmistrz lub osoba przez niego upo-

ważniona, np. kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich) odpowiedzialny za politykę 

ochrony danych. Decyduje o udostępnieniu danych osobowych i o dopuszczeniu po-

szczególnych pracowników do przetwarzania tych danych. 

 administrator bezpieczeństwa informacji (najczęściej administrator sieci komputerowej) 

dbający o techniczne aspekty ochrony danych.  

Zabezpieczenie danych osobowych przed niepowołanym dostępem realizowane jest na 

wielu poziomach: 

a) poziom zabezpieczeń fizycznych — przez mechaniczne uniemożliwienie dostępu do 

systemu informatycznego osobom niepowołanym. Budynki Urzędu powinny być chro-

nione zabezpieczeniami mechanicznymi (kraty w oknach, zamki w drzwiach) i elektro-

nicznymi (alarmowymi). Monitory stanowisk komputerowych należy ustawić w sposób 

uniemożliwiający podglądnięcie ich zawartości przez osoby nieuprawnione, należy sto-

sować wygaszacze ekranów. 

b) poziom zabezpieczeń systemowych — Najlepiej gdy przetwarzanie danych odbywa 

się pod kontrolą sieciowego systemu operacyjnego, a dostęp do zasobów systemu moż-

liwy jest tylko dla użytkowników posiadających konta chronione hasłem. Tak więc wa-

runkiem rozpoczęcia pracy w systemie informatycznym jest uwierzytelnienie użytkow-

nika. Użytkownicy zmieniają swoje hasła raz w miesiącu. Pliki zawierające dane oso-

bowe mają ustawione prawa dostępu w sposób umożliwiający dostęp do nich jedynie 

osobom uprawnionym. Konta osób, które utraciły uprawnienia, są bezzwłocznie usu-

wane z systemu przez administratora bezpieczeństwa.  

c) poziom zabezpieczeń sprzętowych — Przynajmniej serwer, na którym przetwarzane są 

dane osobowe (lepiej gdy cała sieć komputerowa), ma zasilanie poprzez zasilacz bezprze-

rwowy (USP). Regularnie wykonuje się kopie danych przechowywane w bezpiecznym 

miejscu. W razie naprawy sprzętu komputerowego, zawierającego dane osobowe, na-

prawa odbywa się pod nadzorem administratora bezpieczeństwa. Przed wymontowaniem 

z komputera nośników z danymi (dysków twardych) dane z nich są usuwane.  

d) poziom zabezpieczeń aplikacji — Programy przetwarzające dane osobowe muszą być 

chronione hasłem, innym dla każdego użytkownika. Użytkownicy uzyskują różne po-

ziomy uprawnień w dostępie do aplikacji (przeglądanie danych, tworzenie wydruków, 

modyfikacja danych, administrowanie zbiorem danych). Dobrze, gdy każdy dostęp do 

danych jest rejestrowany przez aplikację w pliku, do którego dostęp posiada tylko ad-

ministrator bezpieczeństwa. Na każdym rekordzie odnotowywany jest identyfikator 

osoby, która dokonała ostatniej modyfikacji.  

e) poziom organizacyjny — Należy opracować i wdrożyć instrukcję dotyczącą przetwa-

rzania danych osobowych oraz przeszkolić pracowników uprawnionych do dostępu do 

danych osobowych. Szkolenie dotyczy przepisów wynikających z ustawy o ochronie 

danych osobowych, sposobu rozpoznawania ewentualnych naruszeń zabezpieczeń sys-

temu oraz sposobu chronienia danych osobowych przy ich przetwarzaniu. Należy ustalić 

procedury postępowania z wydrukami zawierającymi dane osobowe. Informacje doty-

czące danych osobowych mogą być udzielane tylko uprawnionym podmiotom na pi-

semną prośbę. O udzieleniu tych informacji decyduje administrator. 
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7.2.5 Łączność systemu informatycznego urzędu ze światem zewnętrznym  

System informatyczny urzędu w swojej pracy wymienia dane z innymi organami admini-

stracji publicznej. Dane dotyczące ewidencji ludności regularnie są wymieniane z Tereno-

wym Bankiem Danych. Dane dotyczące gospodarstw rolnych wymieniane są z Urzędem 

Statystycznym. Ośrodki Pomocy Społecznej wymieniają informacje w ramach ogólnopol-

skiego systemu informatycznego Pomost. 

Wiele banków oferuje już homebanking, W ramach tej usługi właściciel konta bankowego 

może dokonywać niektórych operacji na tym koncie ze swojego komputera i uzyskiwać 

w postaci pliku informacje o wszystkich operacjach na tym koncie. Zawarta tam informacja 

o poszczególnych wpłatach może być łatwo przetransponowana do programu księgowości 

podatkowej. W ten sposób można uzyskać znaczne oszczędności pracy przy rejestrowaniu 

wpłat podatników.  

Bardzo przydatny dla sprawnej pracy urzędu jest dostęp do Internetu, a przynajmniej do poczty 

elektronicznej. Jest wiele możliwości założenia pełnego konta internetowego (konto pocztowe 

i miejsce na serwerze do uruchomienia serwisu WWW) dla urzędu gminy.  

7.2.6 Promocja gminy w Internecie 

Bardzo ważnym instrumentem w promocji gminy i przekazywaniu informacji do obywateli 

może być serwis WWW gminy. Wiele informacji i wskazówek dotyczących tworzenia od pod-

staw serwisu WWW dla gminy znajdzie Czytelnik w pracy licencjackiej Krzysztofa Szefera 

Promocja gminy w internecie na przykładzie gminy Pcim, Opisano tam cały proces tworzenia od 

podstaw serwisu WWW dla gminy Pcim (http://www.pcim.gov.pl). Autor zawarł w swej pracy 

wskazówki i swoje doświadczenia dotyczące doboru materiałów i informacji do takiego ser-

wisu, proces tworzenia aż do uruchomienia serwisu w internecie. Omawianie całego procesu 

przygotowania materiałów i tworzenia serwisu wykracza poza ramy tego skryptu, jednak 

trzeba wspomnieć o kilku aspektach tego zagadnienia.  

Na stronie WWW powinien koniecznie znajdować się odnośnik do poczty elektronicznej 

urzędu. Do uruchomienia serwisu WWW nie jest konieczny dostęp urzędu do Internetu. 

Komplet plików stanowiących serwis WWW należy umieścić na serwerze internetowym 

i wtedy staje się on dostępny w całym Internecie. Taką usługę świadczy darmowo lub za 

niewielką opłatą wiele podmiotów. Umieszczanie takiego serwisu na serwerze w gminie 

miałoby sens, gdyby gmina miała własny serwer WWW na stałe przyłączony do Internetu. 

Jednak taka sytuacja występuje na razie tylko w przypadku bardzo dużych gmin (np. Kra-

ków). Bardzo istotne jest aktualizowanie informacji zawartych w serwisie. Serwis ostatni 

raz aktualizowany przed rokiem, czy jeszcze dawniej raczej odstrasza, niż promuje gminę.  
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8. Zakończenie (dobre rady na koniec) 
Życzę moim Czytelnikom powodzenia w pracy z komputerem i programami. Proszę pamię-

tać, że narzędzia informatyczne— komputer i programy mają być dla użytkownika pomocą 

a nie utrapieniem. Gdy ułatwią wykonanie danej pracy — warto ich użyć; gdy bez ich użycia 

można pracę wykonać łatwiej i szybciej, to właśnie tak należy ją wykonać. 

Na koniec proszę przyjąć kilka rad dotyczących obsługi komputera i programów: 

1. Jeśli coś nie jest popsute, raczej nie naprawiaj tego. Powodem bardzo wielu problemów 

ze sprzętem i programami są nierozważne i nieodpowiedzialne działania użytkowników, 

którzy sami dopraszają się o kłopoty. 

2. Szczególnie czułym miejscem komputera są ustawienia BIOS-a. W razie potrzeby 

można się do nich dostać, gdy po załączeniu  komputera pojawia się na chwilkę komu-

nikat: 
 Press DEL to enter SETUP 

Jednak musisz coś zmienić w ustawieniu BIOS-a, najpierw zapisz lub wydrukuj do-

tychczasowe ustawienia (jeśli masz drukarkę naciskając klawisz  <Prit Scrn>). 

3. Ustawienia BIOS-a dobrze jest zapisać lub wydrukować, gdy komputer pracuje popraw-

nie i schować w bezpieczne, ale dostępne miejsce. Uszkodzenie baterii podtrzymującej 

pamięć CMOS, lub inne nieprzewidziane wydarzenie może zmienić lub uszkodzić in-

formację zawartą w tej pamięci. Odtworzenie właściwych ustawień BIOS-a będzie 

wtedy łatwe dzięki sporządzonej wcześniej notatce. 

4. Kopiowanie plików z dyskietki na dyskietkę najlepiej zrobić za pośrednictwem twardego 

dysku — plik z dyskietki źródłowej przekopiuj na twardy dysk, np. do tymczasowego ka-

talogu c:\tmp, zmień dyskietkę na docelową i na nią skopiuj plik z twardego dysku. Uży-

wanie katalogu tymczasowego do takich jest wskazane ze względu na łatwiejsze utrzyma-

nie porządku na dysku. Pliki już niepotrzebne łatwiej jest rozpoznać (i usunąć) a katalog 

tymczasowy wskazuje że pliki w nim znajdujące się zostały tam umieszczone tymcza-

sowo. 

5. Przy pracy z wieloma programami zdarza się, że użytkownik wykona (świadomie lub 

przypadkowo) operację dającą niepożądany skutek. Przywrócenie stanu z przed tej ope-

racji możliwe jest prze pomocy funkcji UNDO (w polskich programach COFNIJ). Naj-

częściej ta funkcja znajduje się w menu EDYCJA. Jeśli w programie występuje funkcja 

UNDO możliwe będzie na pewno cofnięcie ostatniej operacji, a czasem wielu.  

Będę wdzięczny Czytelnikom za wszystkie uwagi — szczególnie krytyczne dotyczące tego 

skryptu. Pozwolą one ulepszyć ten skrypt. Mój adres uubielan@cyf-kr.edu.pl. 
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