
KOMPUTEROWE TECHNIKI W PRACY SOCJALNEJ (ang. computer-based

techniques in social work). Techniki komputerowe w pracy socjalnej s¹ to

wszelkie techniki elektroniczne (obliczeniowe, w³aœciwe dla elektronicznych,

licz¹cych maszyn cyfrowych) u¿yte do przetwarzania danych (informacji)

z obszaru pracy socjalnej.

Techniki komputerowe stosowane s¹ w erze informatycznej XXI w. nie tyl-

ko w komputerach sensu stricto, ale i w ograniczonym zakresie w postaci

tzw. chipów w bardzo wielu innych urz¹dzeniach codziennego u¿ytku (np.

w odtwarzaczach MP3, odtwarzaczach MP4, radioodbiornikach cyfrowych,

telewizorach cyfrowych, odtwarzaczach DVD, odtwarzaczach p³yt audio CD,

telefonach stacjonarnych, telefonach komórkowych, kalkulatorach, wszel-

kich urz¹dzeniach gospodarstwa domowego, w których wystêpuje tzw. mo-

du³ programowania, takich jak np. pralki automatyczne, zmywarki, kuchenki-

-mikrofalówki, lodówki i zamra¿arki z automatycznym zachowywaniem

okreœlonej temperatury, odkurzacze z elektronicznym sterowaniem si³¹

ci¹gu powietrza, miksery itp.).

Komputer od kalkulatora ró¿ni siê zwielokrotnion¹ moc¹ obliczeniow¹

(automatycznie powtarzanymi obliczeniami, wed³ug wzorca algorytmiczne-

go, tzw. programu [komputerowego]), jakkolwiek istniej¹ tzw. kalkulatory

programowalne (in¿ynierskie, naukowe), które posiadaj¹ moc obliczeniow¹

zbli¿on¹ do komputerów. Zasadniczo kalkulator s³u¿y do elektronicznych ob-

liczeñ numerycznych, a komputer jest elektroniczn¹ maszyn¹ wielofunk-

cyjn¹ (elektronicznym urz¹dzeniem wielofunkcyjnym). Istniej¹ w XXI w.

równie¿ komputery kwantowe, wykorzystuj¹ce prawa mechaniki kwanto-

wej, ró¿ne od typowych komputerów elektronicznych (mikroprocesorowych)

i ró¿ne od komputerów analogowych (wykorzystuj¹cych tzw. uk³ady scalone

z implementowanymi do nich algorytmami, zamiast elektroniki mikropro-

cesorów). Komputery (elektroniczne) odró¿niaj¹ siê od innych urz¹dzeñ mo¿-

liwoœci¹ programowania, czyli programowalnoœci¹, tj. wprowadzeniem do

komputerowej pamiêci wykazu instrukcji, bezwzglêdnych lub warunkowych

(wykonywalnych w zale¿noœci od poprzednio uzyskanych wyników obliczeñ),

tzn. poleceñ algorytmicznych do wykonania w dowolnym czasie, wed³ug po-

trzeb u¿ytkownika. W ramach programów mo¿na stworzyæ podprogramy,

a komputery mog¹ wykonywaæ dane instrukcje w tzw. pêtli, tzn. do czasu, a¿

za³o¿ony w programie warunek zostanie spe³niony. Wspó³czesne komputery

zbudowane s¹ w oparciu o trójelementow¹ tzw. architekturê von Neumanna

(John von Neumann):

� procesor, zwieraj¹cy czêœæ steruj¹c¹ oraz arytmetyczno-logiczny uk³ad

obliczeniowy, tj. procesor CPU i koprocesor arytmetyczny;

� pamiêæ RAM (ang. Random Access Memory, tzn. uk³ady scalone prze-

chowuj¹ce program i dane, nadto uzyskiwane na bie¿¹co wyniki obliczeñ
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z procesora, RAM i procesor w trybie ci¹g³ym wspó³pracuj¹ ze sob¹ w celu

wymiany danych), RAM i procesor po³¹czone s¹ na tzw. p³ycie g³ównej;

� urz¹dzenia wejœciowe i urz¹dzenia wyjœciowe, s³u¿¹ce do komunikacji

ze œrodowiskiem zewnêtrznym (np. interfejs u¿ytkownika: klawiatura, ekran).

W komputerze istniej¹ trzy rodzaje pamiêci: pamiêæ podrêczna – cache,

pamiêæ wewnêtrzna, np. RAM, DRAM, SDRAM, SRAM, EDO DRAM, ROM,

EPROM itd.), pamiêæ zewnêtrzna, np. dysk twardy (HDD, mo¿liwy do po-

dzielenia na dyski czêœciowe, tj. tzw. partycje, czyli dyski wirtualne), dysk

elastyczny (FDD – stacja dyskietek), noœniki magnetooptyczne (CD-ROM,

DVD-ROM), streamery (do odczytu i zapisu danych na taœmach magnetycz-

nych) itd. Do masowego przechowywania du¿ej iloœci danych s³u¿y wspó³czeœ-

nie jako noœnik informacji m.in. tzw. dysk twardy (pamiêæ masowa, dysk ten

mo¿e byæ podzielony na tzw. partycje jako tzw. dyski wirtualne) lub dyski

CD, DVD. Wspó³czesne ³¹czone dyski twarde obecne w powszechnym u¿ytku

(2012) posiadaj¹ pamiêæ rzêdu kilku TB (terabajtów). Na pocz¹tku lat 90.

XX w. typowe, powszechnie u¿ywane dyski twarde posiada³y pamiêæ ma-

sow¹ rzêdu kilku MB (megabajtów). W ci¹gu oko³o dwudziestu lat technika

komputerowa w tej dziedzinie uczyni³a „skok” o oko³o milion razy (1024 ×

1024 = 1 048 576 razy wiêksza pojemnoœæ typowej pamiêci masowej) i nadal

siê rozwija. Podobny wzrost mocy obliczeniowej nast¹pi³ w przypadku proce-

sorów (ok. tysi¹ckrotne zwiêkszenie mocy obliczeniowej tzw. pamiêci podrêcz-

nej (ang. cache) nawet do kilku MB i szybkoœci taktowania w procesorach do

kilku miliardów taktów na sekundê) oraz pamiêci RAM (obecnie typowa wiel-

koœæ RAM to kilka GB).

Na dysku obowi¹zuje organizacja danych w postaci hierarchicznej stru-

ktury zapisu informacji. W jednostkach centralnych mikrokomputerów (PC)

wyró¿niamy tak¿e tzw. magistrale (ISA, EISA, VESA, PCI itp.), kontrolery

(IDE, EIDE, ESDI, SCSI) oraz szereg kart: graficzna (akceleratorowa i ko-

procesorowa), dŸwiêkowa, video, sieciowa. Ka¿dy komputer posiada porty

(³¹cza) dla do³¹czania ró¿nych interfejsów (urz¹dzeñ poœrednich pomiêdzy

cz³owiekiem-u¿ytkownikiem a jednostk¹ centraln¹ komputera): np. moni-

tora-ekranu (o okreœlonej przek¹tnej podawanej w calach, maj¹cego okreœ-

lon¹ rozdzielczoœæ, posiadaj¹cego pewn¹ iloœæ pikseli, regulacjê i filtry ekra-

nowe), klawiatury (alfanumerycznej, funkcyjnej, nawigacyjnej, numerycznej

lub numeryczno-nawigacyjnej) obs³uguj¹cej okreœlone strony kodowe (np.

dawniej kod ASCI, obecnie zaœ np. kod UNICODE), peryferia (urz¹dzenia

peryferyjne), np. takie jak: myszka, g³oœniki, mikrofon, drukarki (ig³owe,

atramentowe, laserowe, sublimacyjne i termotransferowe), skanery, plotery,

modemy, digitizery, panele projekcyjne i videoprojektory, cyfrowe aparaty

fotograficzne z odpowiednimi matrycami (³¹czone przez porty USB z kompu-

terami dla transmisji danych obrazowych do komputera). Wszystkie urz¹dze-

nia komputerowe pod³¹czone s¹ do pr¹du, mog¹ byæ w³¹czone poprzez listwê
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sieciow¹ lub zasilacz UPS, a laptopy (notebooki – komputery przenoœne, za-

silane na akumulatory zw. potocznie b³êdnie bateriami) poprzez zasilacze

przemieniaj¹ce pr¹d zmienny 220–230 V na pr¹d sta³y o ni¿szym napiêciu

(ok. 8–9 V). Komputery dla pracy w sieci wymagaj¹ np. gniazd sieciowych,

modemów, routerów, hubów, pod³¹czeñ kablowych itp.

Na pocz¹tku XXI w. do dyspozycji sfery pracy socjalnej pozostaj¹ nastê-

puj¹ce typy komputerów:

� tzw. komputery osobiste (Personal Computers PC), u¿ywane przez poje-

dynczych u¿ytkowników (pracowników socjalnych do prac administracyj-

nych);

� konsole (specjalne przystawki komputerowe do telewizorów, u¿ywane

do programów rozrywkowych, wykorzystuj¹ce ekran telewizyjny jako wy-

œwietlacz treœci gier komputerowych, np. do pracy socjalnej z dzieæmi i m³o-

dzie¿¹);

� komputery wbudowane, osadzone (ang. embedded), wyspecjalizowane

chipy, mikroprocesory steruj¹ce urz¹dzeniami, np. telefonami komórkowy-

mi, wykorzystywanymi przez pracowników socjalnych;

� komputery mainframe u¿ywane przez instytucje np. jako serwery

w tzw. architekturze klient-serwer, obs³uguj¹ce wielu u¿ytkowników, czyli

wiele stacji roboczych jednoczeœnie, przechowuj¹ce du¿e iloœci danych, np.

w siedzibie MOPS lub jednostkach nadrzêdnych;

� superkomputery (najwiêksze komputery, u¿ywane g³ównie w celach nau-

kowych do czasoch³onnych obliczeñ oraz symulacji tworzenia skomplikowa-

nych systemów), wykorzystywane zwykle na poziomie centralnym, np. w mi-

nisterstwach do przetwarzania danych dotycz¹cych sfery socjalnej z terenu

ca³ego kraju (np. architektura rozproszonych baz danych).

Metody obs³ugiwania urz¹dzeñ komputerowych na elementarnym pozio-

mie tzw. przeciêtnego u¿ytkownika s¹ obecnie w programie nauki szkolnej

(szko³a podstawowa, gimnazjum, szko³a ponadgimnazjalna). Specjalistyczna

wiedza na temat technik komputerowych (np. jêzyki programowania, budo-

wa urz¹dzeñ elektronicznych) nauczana jest na odpowiednich studiach z za-

kresu informatyki, automatyki, robotyki oraz elektroniki.

Techniki komputerowe s¹ zró¿nicowane i obejmuj¹ tzw. software („miêk-

kie” oprogramowanie) i hardware („twardy” sprzêt komputerowy), wiele spe-

cjalistycznych programów: operacyjnych (np. w œrodowiskach DOS, Win-

dows, UNIX [Linux], OS/2), tekstowych (np. obecnie popularny licencyjny

Microsoft Office Word albo freeshareware: Open Office, dawniej spotkane

programy tekstowe w Polsce: TAG, ChiWriter, Ami Pro, Word Perfect itd.),

kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel), bazodanowych (np. Microsoft Access,

wymagaj¹cy systemu jêzyka SQL), multimedialno-prezentacyjnych (np. Po-

werPoint), graficznych (np. grafika wektorowa: CorelDraw, grafika rastro-

wa: Paint, Paint Shop Pro, w tym modele barw RGB, CMYK, HSV, animacja
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rysunków – GIF), fotograficznych (do cyfrowej obróbki zdjêæ, np. PhotoShop),

konwertywnych (przetwarzaj¹cych, zmieniaj¹cych grafikê rastrow¹ na po-

staæ fraktaln¹ do grafiki wektorowej, tj. np. poprzez tzw. drukarki wirtualne

(PDFCreator), dla celów wydawniczych – w druku cyfrowym, tzw. cyfrze),

antywirusowych (komercyjnych, np., NOD32, i bezp³atnych, np. AVG Free

Edition), systemowych i wspomagaj¹cych (np. nak³adki Norton Commander

dla DOS, Total Comander dla œrodowiska Windows), nawigacyjnych do na-

wigacji w sieci (np. bezp³atny Mozilla Firefox, komercyjny Windows Explo-

rer), wyszukiwawczych (np. Google), przesy³owych w Internecie (telnet, ftp –

przesy³ plików, e-mail, X-terminal), kompresyjnych (np. ZIP, RAR itd.).

W ramach topologii sieci (LAN i WAN), istniej¹ ró¿ne sposoby komunika-

cji (tzw. protoko³y komunikacyjne np. TCP/IP), protoko³y obs³ugi poczty elek-

tronicznej (POP3 dla po³¹czeñ przez modemy, IMAP dla internetowych ³¹czy

sta³ych, standaryzacja SMTP), przegl¹darki sieciowe www (np. Netscape

Communicator), programy umo¿liwiaj¹ce udzia³ w forach dyskusyjnych,

grupach itp. – te i wszystkie inne elementy wspó³czesnej techniki kompute-

rowej s¹ praktycznie powszechnie wykorzystywane przez u¿ytkowników ko-

mputerów, równie¿ pracowników socjalnych. U¿ytkownicy mog¹ uzyskaæ po

przejœciu stosownych kursów certyfikat potwierdzaj¹cy ich praktyczne umie-

jêtnoœci, znajomoœæ technik komputerowych, np. Europejski Certyfikat

Umiejêtnoœci Komputerowych. Pracownicy socjalni powinni wspó³pracowaæ

ze specjalistami z zakresu edukacji techniczno-informatycznej (kultura tech-

niczna, kultura politechniczna) w zakresie nauczenia siê ró¿nych przydat-

nych technik komputerowych. Techniki komputerowe i potoczna ich œwiado-

moœæ zmieniaj¹ siê dynamicznie. Techniki komputerowe s¹ czêsto nieodzowne

dla wspó³czesnej kultury, a symboliczne wytwory cyberkultury, jakimi s¹

strony internetowe, s¹ badane przez wspó³czesn¹ naukê.

Zob. tak¿e: E-learning jako œrodek w pracy socjalnej (tom 2); E-mail-

ing jako œrodek w pracy socjalnej (tom 2); Multimedia w opiece i pra-

cy socjalnej (tom 2).
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