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Komputerowe techniki w pracy socjalnej,  ang. Computer technologies (techniques) in social work.
Definicja  (określenie)  przedmiotu:  z  grec.  techne  (umiejętność,  sztuka),  z  łac.  computare  (liczyć,
sumować), elektroniczne sposoby przetwarzania danych (obliczeń), tj. przetwarzania informacji, dających
się zapisać w ciągu cyfr lub sygnału ciągłego. Techniki komputerowe w pracy socjalnej są to wszelkie
techniki elektroniczne (obliczeniowe, właściwe dla elektronicznych, liczących maszyn cyfrowych) użyte
do przetwarzania danych (informacji) z obszaru pracy socjalnej. Charakterystyka przedmiotu. Techniki
komputerowe stosowane są erze informatycznej XXI w. nie tylko w komputerach sensu stricto, ale i w
ograniczonym zakresie w postaci tzw. ‘chipów’ w bardzo wielu innych urządzeniach codziennego użytku
(np. w odtwarzaczach MP3, odtwarzaczach MP4, radioodbiornikach cyfrowych, telewizorach cyfrowych,
odtwarzaczach DVD, odtwarzaczach płyt audio CD, telefonach stacjonarnych, telefonach komórkowych,
kalkulatorach,  wszelkich  urządzeniach  gospodarstwa  domowego,  w  których  występuje  tzw.  moduł
programowania,  takich  jak  np.  pralki  automatyczne,  zmywarki,  kuchenki-mikrofalówki,  lodówki  i
zamrażarki  z  automatycznym zachowywaniem określonej  temperatury,  odkurzacze z  elektronicznym
sterowaniem siłą ciągu powietrza, miksery, etc.). Komputer od kalkulatora różni się zwielokrotnioną mocą
obliczeniową (automatycznie powtarzanymi obliczeniami, wg wzorca algorytmicznego – tzw. ‘programu’
[komputerowego]), jakkolwiek istnieją tzw. kalkulatory programowalne (inżynierskie, naukowe), które
posiadają moc obliczeniową zbliżoną do komputerów. Zasadniczo kalkulator służy do elektronicznych
obliczeń  numerycznych,  a  komputer  jest  elektroniczną  maszyną  wielofunkcyjną  (elektronicznym
urządzeniem wielofunkcyjnym). Istnieją w XXI w. również komputery kwantowe, wykorzystujące prawa
mechaniki kwantowej, różne od typowych komputerów elektronicznych (mikroprocesorowych) i różne
od komputerów analogowych (wykorzystujących tzw. układy scalone z implementowanymi do nich
algorytmami, zamiast elektroniki mikroprocesorów). Komputery (elektroniczne) odróżniają się od innych
urządzeń możliwością programowania, czyli programowalnością, tj. wprowadzeniem do komputerowej
pamięci  wykazu  instrukcji,  bezwzględnych  lub  warunkowych  (wykonywalnych  w  zależności  od
poprzednio uzyskanych wyników obliczeń), tzn. poleceń algorytmicznych do wykonania w dowolnym
czasie, wg potrzeb użytkownika. W ramach programów można stworzyć podprogramy, a komputery
mogą wykonywać dane instrukcje w tzw. pętli, tzn. do czasu, aż założony w programie warunek zostanie
spełniony. Współczesne komputery zbudowane są w oparciu o trójelementową tzw. architekturę von
Neumanna (John von Neumann): 1) procesor (zwierający część sterującą oraz arytmetyczno-logiczny
układ obliczeniowy, tj. procesor CPU i koprocesor arytmetyczny), 2) pamięć RAM (ang. Random Access
Memory,  tzn.  układy scalone  przechowujące  program i  dane,  nadto  uzyskiwane na bieżąco wyniki
obliczeń z procesora, RAM i procesor w trybie ciągłym współpracują ze sobą w celu wymiany danych),
RAM i procesor połączone są na tzw. płycie głównej, 3) urządzenia wejściowe i urządzenia wyjściowe,
służące do komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym (np. interfejs użytkownika: klawiatura, ekran).
Istnieją zatem trzy rodzaje pamięci w komputerze: A) pamięć podręczna - cache), B) pamięć wewnętrzna
(np. RAM, DRAM, SDRAM, SRAM, EDO DRAM, ROM, EPROM itd.), C) pamięć zewnętrzna, np.
dysk twardy (HDD, możliwy do podzielenia na dyski częściowe, tj. tzw. partycje, czyli dyski wirtualne),
dysk elastyczny (FDD – stacja dyskietek), nośniki magnetooptyczne (CD-ROM, DVD-ROM), streamery
(do odczytu i zapisu danych na taśmach magnetycznych) itd. Do masowego przechowywania dużej ilości
danych służy współcześnie jako nośnik informacji m.in. tzw. dysk twardy (pamięć masowa, dysk ten
może być podzielony na tzw. partycje jako tzw. dyski wirtualne) lub dyski CD, DVD. Współczesne
łączone  dyski  ‘twarde’ obecne  w  powszechnym  użytku  (2012)  posiadają  pamięć  rzędu  kilku  TB
(terabajtów). Na początku lat 90. XX w. typowe, powszechnie używane dyski ‘twarde’ posiadały pamięć
masową rzędu  kilku  MB (megabajtów).  W ciągu  ok.  dwudziestu  lat  technika  komputerowa w tej
dziedzinie uczyniła ‘skok’ o ok. milion razy (1024 x 1024 = 1 048 576 razy większa pojemność typowej
pamięci  masowej)  i  nadal  się  rozwija.  Posobny  skok  mocy  obliczeniowej  nastąpił  w  przypadku
procesorów (ok. tysiąckrotne zwiększenie mocy obliczeniowej tzw. pamięci podręcznej (ang.  cache)
nawet do kilku MB i szybkości taktowania w procesorach do kilku miliardów taktów na sekundę) oraz
pamięci RAM (obecnie typowa wielkość RAM to kilka GB). Na dysku obowiązuje organizacja danych w
postaci hierarchicznej struktury zapisu informacji. W jednostkach centralnych mikrokomputerów (PC)



wyróżniamy także tzw. ‘magistrale’ (ISA, EISA, VESA, PCI etc.), kontrolery (IDE, EIDE, ESDI, SCSI)
oraz  szereg  kart:  graficzna  (akceleratorowa  i  koprocesorowa),  dźwiękowa,  video,  sieciowa.  Każdy
komputer  posiada  porty  (łącza)  dla  dołączania  różnych  interfejsów (urządzeń  pośrednich  pomiędzy
człowiekiem-użytkownikiem  a  jednostką  centralną  komputera):  np.  monitora-ekranu  (o  określonej
przekątnej podawanej w calach, mającego określoną rozdzielczość, posiadającego pewną ilość pikseli,
regulację i filtry ekranowe), klawiatury (alfanumerycznej, funkcyjnej, nawigacyjnej, numerycznej lub
numeryczno-nawigacyjnej) obsługującej określone strony kodowe (np. dawniej kod ASCI, obecnie zaś
np.  kod  UNICODE),  peryferia  (urządzenia  peryferyjne)  np.  takie  jak:  myszka,  głośniki,  mikrofon,
drukarki (igłowe, atramentowe, laserowe, sublimacyjne i termotransferowe), skanery, plotery, modemy,
digitizery,  panele  projekcyjne  i  videoprojektory,  cyfrowe  aparaty  fotograficzne  z  odpowiednimi
matrycami (łączone przez porty USB z komputerami dla transmisji danych obrazowych do komputera).
Wszystkie urządzenia komputerowe podłączone są do prądu, mogą być włączone poprzez listwę sieciową
lub zasilacz UPS, a laptopy (notebooki – komputery przenośne, zasilane na akumulatory zw. potocznie
błędnie bateriami) poprzez zasilacze przemieniające prąd zmienny 220-230 V na prąd stały o niższym
napięciu (ok. 8-9 V). Komputery dla pracy w sieci wymagają np. gniazd sieciowych, modemów, routerów,
hubów, podłączeń kablowych etc. Zakres przedmiotu. Technika komputerowa, która może być użyta w
pracy socjalnej, obejmuje na pocz. XXI w. Środki przedmiotu. Na pocz. XXI w. do dyspozycji sfery pracy
socjalnej  pozostają następujące typy komputerów: 1) tzw.  komputery osobiste  (PC – ang.  Personal
Computers),  używane  przez  pojedynczych  użytkowników  (pracowników  socjalnych  do  prac
administracyjnych),  2)  konsole  (specjalne  przystawki  komputerowe  do  telewizorów,  używane  do
programów  rozrywkowych,  wykorzystujące  ekran  telewizyjny  jako  wyświetlacz  treści  gier
komputerowych, np. do pracy socjalnej z dziećmi i młodzieżą), 3) komputery wbudowane, osadzone (ang.
embedded),  wyspecjalizowane  chipy,  mikroprocesory  sterujące  urządzeniami,  np.  telefonami
komórkowymi, wykorzystywanymi przez pracowników socjalnych, 4) komputery mainframe – używane
przez instytucje (jako np. serwery w tzw. architekturze klient-serwer), obsługujące wielu użytkowników –
wiele  stacji  roboczych  jednocześnie,  przechowujące  duże  ilości  danych np.  w siedzibie  MOPS lub
jednostkach nadrzędnych, 5) superkomputery (największe komputery, używane gł. w celach naukowych
do czasochłonnych obliczeń oraz symulacji tworzenia skomplikowanych systemów), wykorzystywane
zwykle  na  poziomie  centralnym,  np.  w ministerstwach do przetwarzania  danych dotyczących sfery
socjalnej z terenu całego kraju (np. architektura rozproszonych baz danych). Metody przedmiotu. Metody
obsługiwania urządzeń komputerowych na elementarnym poziomie tzw. przeciętnego użytkownika są
obecnie  w  programie  nauki  szkolnej  (szkoła  podstawowa,  gimnazjum,  szkoła  ponadgimnazjalna).
Specjalistyczna wiedza na temat technik komputerowych (np. języki programowania, budowa urządzeń
elektronicznych) nauczana jest na odpowiednich studiach z zakresu informatyki, automatyki, robotyki
oraz elektroniki. Teoria naukowa budująca dany przedmiot: matematyka stosowana, logika, informatyka,
elektronika, elektrotechnika, automatyka i robotyka, teoria sztucznej inteligencji. Podmioty – uczestnicy –
osoby  (relacje  międzypodmiotowe  –  międzyosobowe):  pracownicy  socjalni,  wychowawcy,
resocjalizatorzy,  nauczyciele,  opiekunowie  (użytkownicy  komputerów),  specjaliści  (elektronicy,
elektrotechnicy,  informatycy,  programiści,  administratorzy  sieci  komputerowych,  administratorzy
serwerów,  edukatorzy  informatyczno-techniczni),  podopieczni  (np.  dzieci,  młodzież,  korzystający  z
komputerów np.  w świetlicach  środowiskowych etc.).  Rodzaje  przedmiotu  – podział  przedmiotowy
rzeczy: komputerowe techniki są zróżnicowane, obejmują tzw. software (‘miękkie’ oprogramowanie) i
hardware  (‘twardy’  sprzęt  komputerowy),  wiele  specjalistycznych  specjalistycznych  programów:
operacyjnych (np. w środowiskach DOS, Windows, 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,  wymagający  systemu  języka  SQL),  multimedialno-
prezentacyjnych (np. PowerPoint), graficznych (np. grafika wektorowa: CorelDraw, grafika rastrowa:
Paint,  Paint  Shop  Pro,  w  tym  modele  barw  RGB,  CMYK,  HSV,  animacja  rysunków  -  GIF),
fotograficznych  (do  cyfrowej  obróbki  zdjęć,  np.  PhotoShop),  konwertywnych  (przetwarzających,
zmieniających grafikę rastrową na postać fraktalną do grafiki wektorowej, tj. np. poprzez tzw. drukarki
wirtualne (PDFCreator), dla celów wydawniczych – w druku cyfrowym, tzw. ‘cyfrze’), antywirusowych



(komercyjnych, np., NOD32, i bezpłatnych, np. AVG Free Edition), systemowych i wspomagających (np.
nakładki Norton Commander dla DOS, Total Comander dla środowiska Windows), nawigacyjnych do
nawigacji w sieci (np. bezpłatny Mozilla Firefox, komercyjny Windows Explorer), wyszukiwawczych
(np. Google), przesyłowych w internecie (telnet, ftp – przesył plików, e-mail, X-terminal), kompresyjnych
(np. ZIP, RAR itd.). W ramach topologii sieci (LAN i WAN), istnieją różne sposoby komunikacji (tzw.
protokoły komunikacyjne np. TCP/IP), protokoły obsługi poczty elektronicznej (POP3 dla połączeń przez
modemy, IMAP dla internetowych łączy stałych, standaryzacja SMTP), przeglądarki sieciowe www (np.
Netscape Communicator), programy umożliwiające udział w forach dyskusyjnych, grupach etc. – te i
wszystkie  inne  elementy  współczesnej  techniki  komputerowej  są  praktycznie  powszechnie
wykorzystywane  przez  użytkowników  komputerów,  również  pracowników  socjalnych  (na  temat
podstawowego  warsztatu  komputerowego  por.  Klaus  Dembowski,  Warsztat  komputerowy,  przekł.
Zbigniew Bielski, Krzysztof Hermann, Jacek Scholz, Wydaw. Robomatic, Wrocław 2000). Użytkownicy
mogą  uzyskać  po  przejściu  stosownych  kursów  stosowny certyfikat  potwierdzający  ich  praktyczne
umiejętności,  znajomość  technik  komputerowych,  np.  ECDL –  Europejski  Certyfikat  Umiejętności
Komputerowych.  Pracownicy  socjalni  powinni  współpracować  ze  specjalistami  z  zakresu  edukacji
techniczno-informatycznej (kultura techniczna, kultura politechniczna) w zakresie nauczenia się różnych
przydatnych technik komputerowych. Techniki komputerowe i  potoczna ich świadomość  zmieniają się
dynamicznie  (Komputer,  http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer,  Techniki  komputerowe,
http://geoinfo.amu.edu.pl/wpk/tekom.html).  Techniki  komputerowe  są  często  nieodzowne  dla
współczesnej kultury (por. np. Wojciech Bobrowicz,  Internet – kultura - edukacja, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Pedagogiki Kultury, Verba, Lublin 2006), a symboliczne wytwory
cyberkultury,  jakimi są strony internetowe,  są badane przez współczesną naukę (por.  np.  Agnieszka
Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko (red.),  WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot
badań naukowych,  Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008).
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