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siążka ta formalnie ukazuje się jako czwarte wydanie podręcznika, z któ- 
rego kolejnych wersji, wydawanych od końca lat 80 uczyły się już cale po- 
kolenia studentów Krakowskiej Akademii Ekonomicznej1. Naprawdę jednak 

jest to zupełnie nowa książka, w której nie zmieniony pozostał wyłącznie tytuł, a pra
wie cala reszta napisana została zupełnie od nowa.
Stało się tak dlatego, że zmieniła się zarówno informatyka jako taka (dzisiaj potrzeb
ny jest zupełnie inny zakres wiedzy, niż jeszcze trzy lata temu, kiedy ukazało się po
przednie wydanie), a ponadto zmienił się sposób nauczania informatyki na AE - 
- znacznie więcej miejsca w obecnie realizowanych kursach zajmują praktyczne, la
boratoryjne ćwiczenia z komputerem, do których dostępne są oddzielne podręcz
niki, natomiast w k ła d  tego przedmiotu, a w ślad za nim także i ten podręcznik mogą 
być wolne od spraw szczegółowych, za to powinny dać możliwie szeroki, panora
miczny obraz całości informatyki. Są także i inne różnice. Wcześniejsze wersje książ
ki musiały zawierać liczne wyjaśnienia, dotyczące tego, jak należy używać kompute
ra, wręcz jak go włączyć i od której strony do niego podejść, bo był on kiedyś 
urządzeniem rzadkim i nieco egzotycznym. Dzisiaj komputery są wszędzie2 i nie ma 
chyba nikogo, kto nie miał by z nimi jakiegoś kontaktu. Są one też dostępne dla stu
dentów Akademii Ekonomicznej na zajęciach i poza zajęciami, a w dodatku coraz 
w iększa liczba osób przychodzi dziś na studia mając już sporą wiedzę informatyczną 
wyniesioną ze szkoły średniej, a także zdobytą dzięki samodzielnej pracy na kompute
rze w domu lub w przedsiębiorstwie swoich Rodziców'. Nie mogłem tego nie 
uwzględnić, przygotowując kolejne edycje mojego wykładu i kolejne wydanie mojej 
książki. Uznałem, że w obecnej sytuacji wykład Podstaw Informatyki (i ta książka, 
która mu towarzyszy) musi mieć charakter raczej porządkujący i systematyzujący 
wiedzę nabytą podczas wcześniejszych praktycznych kontaktów z komputerem, za

' Wcześniej (od 1974 roku) studenci AE korzystali z mojego skryptu „Elementy cy
bernetyki ekonomicznej ", a potem przez wiele lat z wybranych fragmentów opracowanego 
przeze mnie czterotomowego podręcznika ..Elektroniczna techniko obliczeniowa ", wyda
nego na AGH i kilkakrotnie wznawianego (ogółem ukazały się trzy wydania poszczegól
nych tomów, w kolejnych latach zmieniane i poprawiane). Jednak w miarę rozwoju infor
matyki zakres wiedzy potrzebnej inżynierom i ekonomistom zaczął się tak dalece różnić, że 
konieczne stało się opracowanie odrębnego podręcznika. W ten sposób w 1988 roku po
wstały dla studentów' AE skrypty „Programowanie mikrokomputerów" oraz Podstawy 
użytkowania systemu MERA - 400”. a w 1989 wydany został po raz pierwszy skrypt pt. 
„ Wstęp do informatyki'.

“Mimo mizernej kondycji polskich przedsiębiorstw, a zwłaszcza jednostek budże
towych, wszyscy gorączkowo kupują komputery i czasami nawet ich używają. Świadczy 
o tym statystyka dowodząca, że wydatki na informatykę są całkiem spore i szybko rosną.
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miast - jak to miało miejsce w poprzednich wydaniach - podawać wszystkie infor
macje w sposób maksymalnie kompletny i wyczerpujący. Z tego też powodu zrezy
gnowałem w tym wydaniu książki z zamieszczania w niej - dość licznych w po
przednich wydaniach - rysunków i ilustracji, ponieważ sądzę, że każdy miał już wie
lokrotnie okazję widzieć jak wygląda komputer i w jaki sposób prezentują na jego 
ekranie efekty swojego działania poszczególne wspominane w książce programy. Re
zygnacja z ilustracji zmniejszyła bardzo znacznie koszt książki (co nie jest obojętne 
dla studenckiej kieszeni) i jej objętość (co leż ma znaczenie, gdy trzeba się szybko 
przygotować do egzaminu). Jeśli jednak masz nieprzepartą ochotę pooglądać ładne 
obrazki ilustrujące to wszystko, o czym w książce napisałem - to odsyłam Cię do 
mojej książki „ Informatyka? - ależ to bardzo prost e\~ wydanej przez WNT w formie 
kolorowego albumu z ponad setką bardzo pięknych ilustracji i fotografii. Tam prze
konasz się, że nie tylko „nic taki diabeł straszny” - ale w dodatku potrafi być całkiem 
ładny. Zresztą czy brzydki diabeł mógłby kogokolwiek skusić? Mnie na pewno nie!

Zanim zaczniesz czytać tą książkę - chciałbjm Ci powiedzieć kilka rzeczy od 
siebie. Informatyka to w istocie dziedzina bardzo prosta, gdyż komputerem potrafi się 
posługiwać nawet kilkuletnie dziecko, a poznawszy podstawowe zasady i ogólne re
guły można się dogadać z każdym komputerem i na każdy temat. Dlatego jeśli tylko 
zechcesz - nauczysz się wszystkiego szybko i bez bólu. Oczywiście, są w informa
tyce zagadnienia skomplikowane i trudne. Nikt nie może twierdzić, że - na przykład - 
- budowa komputera jest prosta i prymitywna. Jednak w'cale nie musisz wiele wie
dzieć o tej budowie, by skutecznie używać komputera. Czy musisz znać budowę te
lewizora, żeby obejrzeć film? Dlatego tak zorganizowałem ten podręcznik, żebyś 
łatwo i szybko mógł w nim znaleźć to niezbędne minimum wiedz}', potrzebnej do 
tego, żebyś w przyszłości mógł efektywnie działać w świecie pełnym komputerów’ 
(i bezpiecznie mógł przeżyć najbliższe kolokwium...). Temu celowi służy' podsta
wowy tekst poszczególnych rozdziałów. Aby jednak dać Ci szansę dowiedzenia się 
czegoś więcej - dołożyłem do książki mnóstwo informacji dodatkowych w formie 
licznych (bardzo licznych) przypisów. Tam zgromadziłem wiadomości, które mo
żesz, ale nie musisz znać. Nie musisz, ale powinieneś, jeśli chcesz skutecznie 
dołączyć do Twoicli rówieśników na Zachodzie3.

Informatyka ma tam bowiem ogromne, wciąż rosnące znaczenie cywilizacyjne, 
a także jest jednym z podstawowych atrybutów nowocześnie rozumianej demokracji4. 
Człowiek bezradny w obcowaniu z komputerem nie uzyska korzystnej pracy i będzie

■’Dotyczy to także tak dalekiego Zachodu, żc staje się on Wschodem - wszyscy wiedzą 
chyba, jak ogromne znaczenie przywiązują do techniki komputerowej Japończycy, Koreań
czycy i inne ludy Pacyfiku.

4() tym, jak bardzo fundamentalne znaczenie przypisać można w tym zakresie infor
matyce świadczyć może następujący komentarz, jaki przeczytałem z okazji rocznicy Rewo
lucji Francuskiej: „Minitel (jest to rodzaj powszechnie używanego w Francji taniego domo
wego komputera dołączonego do sieci telefonicznej - przypis RT) zrealizował ideały wol
ności i równości lepiej niż Jakobini i Komuna Paiyska. [A. Horodeński]
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traktowany jako obywatel drugiej kategorii we wszystkich krajach na zachód od Od
ry. Informatyka jest w tych krajach także łubiana - badania socjologiczne (na pod
stawie opublikowanych w drugiej połowie 1995 roku wyników ankiety Gallupa) po
kazują. że 75% Europejczyków deklaruje pozytywne nastawienie do techniki kompu
terowej5. Uważa się wręcz, że jednym z warunków sprawnego funkcjonowania we 
współczesnym społeczeństwie jest dostęp do komputera i umiejętność jego stosowa
nia. Najdobitniej wyraził to Przewodniczący Izby Reprezentantów USA Newt Gin- 
grich. mów iąc (9 stycznia 1995 roku): „Każdy Amerykanin ma prawo do życia, 
wolności i komputera''. Spełnienie tego postulatu wiąże się oczywiście ze sprawą 
kosztów, gdyż komputery są urządzeniami dość drogimi. Dlatego w tym samym 
przemówieniu znalazło się też znamienne zdanie „ Wkraczając w wiek informatyki 
powinniśmy zastanowić się, jak  zabrać z nami również biednych, których nie stać 
na kupno k o m p u te ra Wydaje się, że do tych stwierdzeń nie trzeba niczego dodawać - 
- może z wyjątkiem uwagi, że w Polsce biednych jest więcej, niż w USA...

O roli informatyki na naszym kontynencie świadczy z kolei popularność do
kumentu Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Euro
py" zwanego Raportem Bengemanna z maja 1994 reku. Większość prac podejmo
wanych w ramach Rady Zjednoczonej Europy powołuje się w ten lub inny sposób na 
ten dokument. Podobno się do tej Zjednoczonej Europy wybieramy - musimy więc 
wziąć pod uwagę fakt. że bez porządnie wykształconego informatycznie społe
czeństwa będziemy nadal tam gdzie jesteśmy - to znaczy w poczekalni dla petentów! 
Wykształcenie informatyczne nie powinno być ograniczane do samej wiedzy o infor
matycznych narzędziach. Zasadniczą sprawą jest bowiem umiejętność stosowania 
komputerów, a jeszcze ważniejsza jest umiejętność dostrzegania w praktyce pro
blemów, które mogą i powinny być rozwiązywane z wykorzystaniem techniki 
komputerowej. W tym celu jednak musisz zdobyć przede wszystkim gruntowną 
wiedzę w jakiś konkretnej dziedzinie ekonomii: bankowości, handlu, towaroznawst
wie lub marketingu. Potem dopiero, łącząc swoje mistrzostwo w wybranym zawa
dzie, związanym bezpośrednio z ekonomią, z podstawową wiedzą infc matyczną, 
którą Ci spróbuję tu przemocą wcisnąć - będziesz mógł osiągnąć sukcesy w in
formatyce ekonomicznej6. Nie odwrotnie!

3Wśród młodzieży ten odsetek jest jeszcze wyższy - ponad 80% uczniów szkól 
średnich i studentów' szkól wyższych uważa, że znajomość techniki komputerowej ma istot
ne znaczenie przy staraniu się o dobrą pracę. Europejczycy jednak nie tylko cenią kompute
ry, ale wręcz je lubią: 22% ankietowanych Francuzów (!) oświadczyło, że woli spędzić do
datkową godzinę wolnego czasu przy komputerze niż z kochanką!

^Cytowany wyżej Andrzej Horodcński napisał w innym miejscu: „W historii obser
wujemy postępujący proces głupienia ludzkości w miarę jak otrzymuje ona do ręki coraz 
doskonalsze narzędzia. Rozwój cywilizacji polega bowiem na systematycznym przenoszeniu 
inteligencji z producenta na narzędzie. Szczególnie widoczne jest to w technice kompute
rowej. Mając do dyspozycji najdoskonalsze narzędzia wielu uważa, że nie potrzeba już nic
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Kończąc ten wstęp muszę Cię lojalnie uprzedzić: Informatyka rozwija się bar
dzo szybko, dlatego kiedy już nauczysz się tych podstawowych rzeczy, które opi
sałem w książce, a także kiedy zdołam Cię wreszcie przekonać, że jest to dziedzina 
ciekawa, nie nazbyt trudna i warta wysiłku - nie powinieneś w żadnym wypadku 
na tym poprzestawać. Musisz stale uzupełniać i aktualizować podane w książce 
wiadomości, na przykład czytając specjalistyczne periodyki (Byte, Chip, PC Maga- 
zin. Computerworld, Informatyka, PC-Kurier, En ter i wiele innych), bo inaczej już 
za rok lub dwa Twoja wiedza będzie wiedzą muzealną. Mniej jest ważne, z czego 
będziesz uzupełniał tę swoją wiedzę - najistotniejszy jest nawyk stałego poszukiwania 
i śledzenia nowości. To musi być podstawowym odruchem każdego wykształconego 
człowieka, a zwłaszcza każdego informatyka!

Dlatego jeśli chcesz coś zapamiętać z tej książki, ale nie chcesz się przemę
czać, to zapamiętaj tylko to jedno zdanie: Żadna książka ani żaden wykład nie są 
w stanie dostarczyć Ci wiedzy, która wystarczy na całe życie! Albo będziesz stale 
poszerzał i aktualizował swoje kwalifikacje, aibo bardzo szybko po studiach staniesz 
się człowiekiem z byłym wyższym wykształceniem...

Kraków, wrzesień 1996.

wiedzieć ani umieć, by robić cokolwiek. Co gorsza, właśnie przed nimi jest przyszłość, jak  
sie. zdaje... ”

Dowcipnie to i ciekawie powiedziane, ja jednak osobiście mam nadzieję i wierzę w to, 
że prawdziwa przyszłość jest wyłącznie przed dobrymi fachowcami, którzy najpierw bardzo 
dobrze wiedzą, co chcą osiągnąć, potem wiedzą jak to osiągnąć, a dopiero potem sięgają po 
odpowiednie narzędzie, którym w bardzo wielu (ale nic we wszystkich!) przypadkach po
winien być komputer.
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. CO JE S T  W SRODKU?

1 » W i p  r o w a . i lp i r o w a - i o i z e n  u e

1. 1. U w agi wstępne

clem tej książki jest dostarczenie Ci tak dobranego minimum wiadomości, 
abyś potrafił stosować metody i środki techniki obliczeniowej w roz
wiązywaniu zagadnień praktycznych związanych ze studiami (między in

nymi z przygotowywaniem w przyszłości pracy magisterskiej) a także związanych 
z Twoją przy szłą pracą zawodową. Oczywiście w tej sytuacji najważniejsze jest, byś 
umiał sprawnie używać komputera.

W Polsce trwa i przy biera na sile, proces komputeryzacji przedsiębiorstw1. 
Komputery pojawiają się wszędzie: w szkołach, biurach, firmach małych i bardzo 
dużych, organizacjach administracji państwowej i policji, bankach itd. W wielu przy
padkach jest to proces żywiołowy, nie przemyślany i co najgorsze, wcale nie zwięk
szający efektywności działania firmy. Duże sumy pieniędzy zamrażane są na dłuższy' 
czas w postaci zakurzonego, stojącego po kątach sprzętu komputerowego. Czasami 
nowe komputery zdobią niektóre biurka, ale z braku wyszkolonych pracowników' są 
prawie nic wykorzystywane. Taka sytuacja nic musi wcale wystąpić, jeżeli tylko 
komputeryzacja firmy będzie dobrze przemyślanym przedsięwzięciem. Właśnie temu, 
by: podejmowane przez Ciebie przedsięwzięcia w zakresie informatyzacji były takimi 
dobrze przemyślanymi inwestycjami - służyć ma la książka. Do instytucji, w której 
znajdziesz pracę po studiach, pukać będzie bardzo wiele firm, które oferują tow'ar 
o bardzo zróżnicowanej jakości, cenach i zastosowaniach. Przedstawiać będą przy 
tym mnóstwo argumentów, wskazujących że to właśnie ich produkty są najlepsze, 
niezastąpione, absolutnie niezbędne w Twojej firmie. Robią to zarówno zagraniczni, 
jak i rodzimi twórcy oprogramowania.
Jak sądzisz - kto będzie musiał dokonać wyboru?

* Rozwój zastosowań komputerów wygodnie jest oceniać na podstawie konkretnych 
danych liczbowych. Amerykańska firma konsultingowa McKinsey przeprowadziła badania 
na temat dynamiki sprzedaży systemów komputerowych na całym świecie (początkowo ba
dano okres 1986-1991. ale potem konty nuowano obserwacje i publikowano wyniki w odstę
pach półrocznych). Okazało się. że sprzedaż komputerów w tym okresie wzrosła o ponad 
100% (w tym sprzedaż stacji roboczych wzrosła o ponad 400%, natomiast sprzedaż dużych 
komputerów', tzw. mainframe, praktycznie nie zmieniła się), zaś sprzedaż usług kompute
rowych - o 1200%. Oznacza to, że w'zrost zastosowań komputerów jest wielokrotnie szyb
szy. niż wzrost ich liczby - i to jest jeden z najważniejszy ch faktów, jakie warto zapamiętać.



Nie miej złudzeń! Te problemy zwalą się właśnie na Twoją głowę jak tylko 
przyjdziesz do pracy zaraz po studiach. No bo kto ma się znać na komputerach? 
Główny księgowy, który studiował ekonomię ale marksistowską i to jeszcze za cza
sów Gierka? Cz>' może Pani Kasia, która wprawdzie nie umie nawet pisać ortogra
ficznie, ale za to jest siostrzenicą Wojewody?

To Ciebie i tylko Ciebie Szef obdarzy zaufaniem  i poleci, żebyś wybrał od
powiednie komputer}' i właściwe programy i właściwie je zastosował. No bo prze
cież dopiero co skończyłeś studia, a na Uczelni nauczyli Cię, jak stosować kompute
ry! Hmmm...
-  Jak zorientować się wśród tylu ofert sprzętu i oprogramowania?
-  Co zrobić, żeby Twój wybór nie wpuścił firmy w koszmarne kłopoty?
-  Jak doprowadzić do tego, by Szef nie uznał Cię za skończonego przyglupa i nie 

wysłał na stanowisko, gdzie będziesz do końca życia przystawiał pieczątki na 
mało ważnych papierkach?

Właśnie tego spróbuję Cię nauczyć. Nie sądzę przy tym, aby w Twojej prakty
ce zawodowej zachodziła potrzeba samodzielnego naprawiania komputerów, a tym 
bardziej nie przewiduję, abyś musiał własnoręcznie budować te maszyny. W zwią
zku z tym w całej tej książce przedstawiać Ci będę głównie zagadnienia związane 
z zastosowaniami komputerów, oczywiście poszerzone o pewne wiadomości do
tyczące ich oprogramowania. Jednak od prawdziwego specjalisty zajmującego się 
tak nowoczesną dziedziną, jak informatyka - można wymagać, by mial przynajmniej 
ogólne pojęcie o tym, czym jest komputer2 i dlaczego działa. W końcu zanim za
czniesz stosować komputer - musisz fizycznie mieć do niego dostęp, a także umieć 
odróżnić ten komputer od stołu, na którym go postawiono ...

Dlatego zacznę właśnie od opisania Ci, czym jest komputer i dlaczego działa. 
Podane niżej wiadomości musisz traktować jedynie jako wstępne, wręcz encyklope
dyczne ujęcie rozważanego zagadnienia, jednak nawet taka powierzchowna wiedza 
znacznie ułatwi „obcowanie z komputerem’’ oraz - co ważniejsze - umożliwi Ci bie
żące uzupełnianie swojej wiedzy poprzez swobodne studiowanie specjalistycznych 
periodyków i literatur}'. Niesłychanie szybki postęp dokonujący się w informatyce 
zmusza bowiem do traktowania podanych tu wiadomości jedynie jako elementarne
go wprowadzenia. Od czegoś jednak trzeba zacząć - i to jest właśnie dobry punkt 
startów}'.

2Środków techniki obliczeniowej nie musi się utożsamiać wyłącznie z elektronicz
nymi komputerami. Od wieków ludzie budowali rozmaite maszyny, by ułatwić i przyspie
szyć procesy obliczeniowe. Prawdopodobnie najstarszą maszyną matematyczną jest chińskie 
liczydło nazywane Abakus lub Suan-Pan. Potwierdzone historycznie jest używanie tej ma
szyny już w 25 stuleciu przed naszą erą. Urządzenia te były z powodzeniem stosowane 
w obsłudze obliczeniowej handlu na Dalekim Wschodzie, a w Chinach liczydła są stoso
wane z powodzeniem do dziś - między innymi w sklepach sprzedających ... komputer}' 
(w Singapurze).
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Wśród podanych tu wiadomości są ważne, ważniejsze i takie, bez których ab
solutnie nie można się obyć. Te ostatnie zawarte są w podrozdziale 2.2 i tylko 
w nim, jeśli zatem masz mało czasu (a kto na Akademii Ekonomicznej ma dużo cza
su?) i nic interesujesz się szczególnie techniką komputerową - możesz tam od razu 
sięgnąć i na przeczytaniu wyłącznie tamtego podrozdziału poprzestać (jeśli idzie 
o sprzęt komputerowy - bo w dalszych rozdziałach musisz kierować się wskazów
kami zawartymi - podobnie jak te, które teraz czytasz - na początku każdego kolejne
go rozdziału). Zachęcam Cię jednak, żebyś postarał się przeczytać całość każdego 
kolejnego rozdziału (łącznie z przypisami), bo dowiesz się w ten sposób wielu cieka
wych i użytecznych rzeczy, a ponadto - jeśli przeczytasz więcej i potem trochę zapo
mnisz podczas kolokwium na ćwiczeniach czy na egzaminie końcowym - to ta reszta 
jakoś wystarcz}' do uzyskania pozytywnej oceny. Jeśli jednak nauczysz się tylko mi
nimum wymaganych wiadomości i wtedy coś zapomnisz - to marne Twoje widoki...

1.2. H  n stor u a. ćcclimka oLIniczeniowej

2 . 1 . 2 . 1 .  T r z y  k orzcmic «llrzcwa niaiorimatykn

R ozwój informatyki, dziedziny która - jak żadna inna przed nią - ma szansę 
zrewolucjonizować cywilizację końca XX wieku, można porównać do drze
wa. Rosną na nim liczne gałęzie - są to zasadnicze obszary- zastosowań 

techniki komputerowej - obliczenia naukowe, przetwarzanie danych dla potrzeb go
spodarki. pracc inżynierskie, sterowanie za pomocą komputerów' itd. Poznasz je 
dokładnie, studiując tą książkę. Na drzew ie tym przy bywają wciąż nowe gałęzie, po
jawiają się nowe pędy, których rozwój jest trudny do przewidzenia, poniew'aż niektóre 
mają szansę rozwinąć się w ogromne konary', a inne uschną zaraz po rozpoczęciu 
wegetacji. Na drzewie tym rosną naw'et kwiaty - to między innymi grafika kompute
rowa. metody kompozycji muzyki z wykorzystaniem komputerów czy nawet próby 
tworzenia poezji z pomocą tych maszyn. Poznasz je także w tej książce, chociaż 
niewątpliwie w skrócie. W końcu to Ty sam zdecydowałeś, wybierając Akademię 
Ekonomiczną, że chcesz być twardym biznesmenem, a nie subtelnym poetą...

Gdzie są jednak korzenie tego bujnie rozrośniętego drzewa? Spróbuję odpo
wiedzieć na to pytanie, wskazując na osiągnięcie tych badaczy' i inżynierów, który ch 
wkład u podstaw informatyki wywarł na nią decydujący wpływ Wymienię tu niektó
rych wynalazców i niektórych naukowców, którzy moim zdaniem przyczynili się do 
stworzenia podstaw informatyki i do jej rozwoju bardziej niż inni. Będzie to nie
wątpliwie sąd subiektywny - ale czy można być obiektywnym w odniesieniu do cze
goś tak żywego i zmiennego - jak informatyka?
Zacznę od inżyniera i wynalazcy Charłesa Babbage’a, który zaprojektował w latach
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1822 - 1833 model pierwszego mechanicznego komputera3. Babbage zaprojektował 
swoją pierwszą maszynę w 1822 roku i usiłował ją  zbudować, angażując do 
współpracy znakomitego inżyniera Johna Clementa. W 1832 roku powstał prosty 
(zawierający 2 tysiące elementów) działający model mechanicznego kalkulatora. Po
nieważ model działał poprawnie - Babbage próbował zbudować jego większą (o wy
miarach 2,5 x 2 x 1 m), użyteczną praktycznie wersję, nazwaną ,yPierwszą maszyną 
różnicową\ Realizacja tego pomysłu trwała blisko dziesięć lat, kosztowała bardzo 
drogo (17.470 funtów4) i zakończyła się niepowodzeniem. Po ponad dziesięciu latach 
wysiłków i po wykonaniu 12 tysięcy elementów (z projektowanych 25 tysięcy), 
w 1833 roku prace zarzucono. Nic zrażony tym Babbage w 1834 roku przystąpił do 
projektowania „Drugiej maszyny różnicowej" - prawdziwego komputera, progra
mowanego za pomocą kart dziurkowanych (pomysłu Jacąuarda), posiadającego 
oddzielny procesor i oddzielną pamięć (Babbage nazywał te części młyn i skład), 
a także wyposażonego wT automatyczną drukarkę5. Szczególow-e plany tej maszyny 
powstały w wyniku wytężonej pracy w latach 1847 - 1849, a w 1852 roku Babbage 
zwrócił się do rządu Wielkiej Brytanii o udzielenie wsparcia przy budowie.

Komputer Charlesa Babbagefa nie został jednak nigdy ukończony. Po
wszechnie sądzono, żc przyczy ną byl niski poziom mechaniki precyzyjnej w połowic 
XIX wieku, nic pozwalający na zrealizowanie tak wielkiego i tak skomplikowanego 
mechanizmu, jakim była .,Difference Engine" projektu Babbagc'a. Rzeczywistość 
okazała się jednak bardziej skomplikowana. W listopadzie 1991 roku, dokładnie 
w dwusetną rocznicę urodzin Charlesa Babbage'a, pracownicy Science Museum 
w Londynie: Daron D. Swadę, Allan G. Bromley i Michael Wright, a także 
inżynierowie Barrie Holloway i Reg Crick uruchomili ogromną (ponad trzy tony 
metalu!) maszynerię, złożoną z ponad czterech tysięcy elementów', zbudowaną 
dokładnie według zachowanych rysunków konstrukcyjnych6 Charlesa Babbage'a. 
Maszyna działała poprawnie, czego dowodem było obliczenie przy jej pomocy tabli

3Przyczyną podjęcia tego gigantycznego dzieła było zaniepokojenie spowodowane 
ogromną liczbą błędów, pojawiających się w naukowych publikacjach prezentujących wy
niki obliczeń. Na przykład kontrolując w 1922 roku (wraz z astronomem Johnem Her- 
shlem) dane dotyczące tablic astronomicznych Babbage wykrył w nich 3700 błędów. Po 
dokonaniu erraty książki - pojawiły się kolejne błędy . Było oczywiste, że tylko maszyna, 
automatycznie prowadząca obliczenia i mechanicznie drukująca ich wyniki - może zagwa
rantować rozsądny poziom wiarygodności danych liczbowych.

4Dla porównania można podać, że budowa pierwszej lokomotywy Johna Bulla kosz
towała 784 funty.

5Miarą proroczej wyobraźni Babbage'a może być fakt. że zaprojektowana przez niego 
drukarka mogła zarówno drukować tabele liczb, jak automatycznie rysować wykresy - jest 
więc Babbage także prekursorem grafiki komputerowej.

^Rysunki te jako pierwszy studiował w 1979 roku Allan G. Bromley z Uniwersytetu 
w Sydney i w łaśnie on wyraził przypuszczenie, że wykonanie maszyny jest w pełni realne.
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cy stu siódmych potęg kolejnych liczb naturalnych7. Budowa maszyny była trudna8 
i kosztowna9 (pól miliona dolarów!), ale jej wykonanie i uruchomienie pokazało, że 
była poprawnie zaprojektowana i możliwa do zbudowania nawet w połowie XIX 
wieku.

Co więc spowodowało, że rozwój informatyki opóźnił się o blisko sto lat? Otóż 
są powody aby sądzić, że przyczyną byl ... trudny charakter uczonego. Opracowując 
w 1964 roku biografię Charlesa Babbagc'a M. Mosley nadal jej znamienny tytuł 
,,Irascibile G en ius^,,. Tytuł ten dobitnie wskazuje, że uczony nie miał anielskiego 
usposobienia11 i często spierał się ze swoimi współpracownikami, a zwłaszcza 
z głównym inżynierem budującym maszynę, Josephem Clementem.

Główny konflikt, który zadecydował o ostatecznym załamaniu projektu, spo
wodowany byl różnicą zdań na temat kosztów przeniesienia warsztatów - sprawa tak 
drobna, że wręcz śmieszna wobec rozmiaru całego przedsięwzięcia12. Jak widać

7Podczas testów (polegających na obliczeniu siódmych potęg stu liczb całkowitych) 
..komputer" ten dostarczał poprawnych wyników o dokładności 31 cyfr znaczących, których 
sprawdzanie nawet za pomocą zwykłych, elektronicznych komputerów sprawiało trochę 
kłopotów’ (współczesne komputery liczą typowo z dokładnością 6 cyfr znaczących). Jednak 
prawdziwym problemem podczas testów byl napęd maszyny Babbage’a: dla uzyskania jed
nego wyniku trzeba było wykonać ponad 27 tysięcy obrotów korbką napędzającą mecha
nizm!

c>

Pech prześladujący to przedsięwzięcie najlepiej ilustruje fakt, że po przygotowaniu 
rysunków konstrukcyjnych i podpisaniu kontraktu na wykonanie maszyny - w dniu 7 czer
wca 1990 roku firma budująca replikę zbankrutowała po 35 latach pełnej sukcesów 
działalności. Jednak dzięki energii Dorona Swadę rolę firmy budującej przejęło Science 
Museutn, które zatrudniło inżynierów7 Rega Cricka i Barrie Ilollowaya i dokończyło bu
dowy. konstruując maszynę bezpośrednio na sali wystawowej muzeum na oczach zwie
dzających.

^Budowę modelu Maszyny Różnicowej sponsorowały współczesne firmy komputero
we: ICL, Hewlett Packard, Rank Xerox, Siemens Nixdorf i Unisys.

10,.Gniewny geniusz”
^Swoista „zemsta zza grobu" złośliwego geniusza dosięgnęła też Dorona I). Swa

dę^. inicjatora zbudowania w brytyjskim muzeum współczesnej kopii maszyny Babbage'a. 
Otóż w trakcie realizacji wykrył on, że zachowane rysunki, drobiazgowo przedstawiające 
koncepcję maszyny, zawierają celowo wprowadzone błędy. Na przykład wykonanie układu 
przeniesień według zachowanego rysunku Babbage'a spowodowało by zablokowanie całej 
maszyny, natomiast po wprowadzeniu drobnej modyfikacji cały system działa bez zarzutu. 
Jest prawie pewne, że ten defekt (i kilka innych wykrytych błędów) wprowadzono celowo, 
by nikt inny nie był w stanie zbudować maszyny w przypadku odsunięcia od realizacji jej
projektodawcy.

Nałoży ły się na to kłopoty z finansowaniem - w 1842 roku rząd bryty jski wycofał 
poparcie dla projektów Babbage'a. Przyczyną była opinia wydana przez astronoma królew
skiego George’a Biddela Airyłego, który określił maszynę Babbage'a jako „bezwartościo
wą”. Trudno dziś ocenić, jakie przyczyny zaważyły na tej opinii, jednak właśnie takie - 
ludzkie i finansowe, a nie naukowe i techniczne - względy zadecydowały o niepowodzeniu 
dzieła Babbage'a.
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o sukcesie lub niepowodzeniu wielkich przedsięwzięć decydują nieraz drobne ludzkie 
słabostki...

Są także i inne dowody, że wykonanie maszyny Babbage'a było technicznie 
wykonalne w jego czasach. Bromley i Wright zbudowali udany egzemplarz maszy 
ny dla muzeum korzystając z obrabiarek sterowanych numerycznie i opierając się na 
współcześnie obowiązujących normach dotyczących wyrobów mechaniki precyzyj
nej. Jednak wykonane przez nich pomiary' zachowanych do dziś elementów maszyny 
potwierdziły, że John Clement osiągał w 1830 roku dokładności od 0,03 do 0.05 
mm - całkowicie wystarczające, by zagwarantować jej prawidłowe działanie. Inna 
rzecz, czy w połowie XIX wieku udało by się maszynę uruchomić. W Science Mu- 
scum maszynę zmontowano w maju 1991 roku, ale przez wiele miesięcy jej działanie 
przerywały wciąż powtarzające się zacięcia. Do ich lokalizacji i eliminacji używano 
nowoczesnych technik łącznie z symulacją komputerową i dopiero 29 listopada 1991 
roku maszyna zaczęła poprawnie działać. Po 150 latach od momentu stworzenia 
koncepcji mechanicznego komputera wykonał on pierwsze obliczenia13. W ten spo
sób Charles Babbage doczekał się pośmiertnej rehabilitacji.

Nie wystarczy' zbudować komputer, trzeba jeszcze sprawić, by wykonywał on 
te czynności, które są człowiekowi potrzebne. Tak więc drugim, w pewnym sensie 
najważniejszym korzeniem informatyki jest programowanie. Dziś programowaniem 
zajmują się głównie mężczyźni, by'ć może dlatego, że dziedzina ta stała się źródłem 
wielkich dochodów14. U początków informatyki programowanie nie było jednak tak 
intratne, dlatego pozwalano się nim zajmować kobietom. Gdy w 1830 roku Charles 
Babbage zbudował pierwszy' programowalny komputer - jego programowaniem mu
siał zająć się ktoś mający zamiłowanie do szarad i łamigłówek logicznych, dyspo
nujący dużą ilością wolnego czasu i mający anielską cierpliwość. Programy „pisano“ 
wtedy dziurkując ręcznie kartonowe arkusze (pomysłu Jacąuarda) i wykonywano 
kręcąc wytrwale korbką urządzenia napędowego „komputera" - zaś do wykonania 
niektórych działań potrzeba było kilkadziesiąt tysięcy obrotów korbki! Otóż osobą, 
która zdecydowała się zmagać swym umysłem z oporną maszyną była Ada Augusta

13Obliczenia na niej nie były jednak wcale przy jemne: dla uzyskania jednego rezulta
tu trzeba było wykonać 27 tys. obrotów korbą napędzającą mechanizm mechanicznego 
komputera.

1_*Jako przykład można tu przypomnieć dzieje Billa (iatesa. jednego z założycieli 
firmy MICROSOFT. Kariera lego niezwykłego człowieka zaczęła się od tego. że w 1975 
roku. mając 19 lat. rozesłał do wszystkich producentów komputerów ofertę, że może sprze
dać translator języka BASIC. Było to zuchwalstwo: Gates NIE MIAŁ translatora, a dopiero 
chciał go zbudować. Ponieważ chętnych do zakupu nic brakowało, Bill Gates wraz. z przy
jacielem Paulem Allenem pracowali dzień i noc przez sześć tygodni, po czym przedstawili 
propozycję BASICa. który' stal się światowym standardem, a swoim twórcom przyniósł mi
liony dolarów czystego zysku. Kolejny wytwór tego niezwykłego człowieka, powszechnie 
dziś panujący na świecie system MS DOS powstał w podobnym tempie i był jeszcze więk
szym sukcesem finansowym, wprowadził bowiem Gatesa do grona stu najbogatszych ludzi 
świata.
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lady Lovelace15. Gdy w 1830 roku dowiedziała się o pracach Charlesa Babbage'a 
uległa fascynacji ideą mechanicznych obliczeń i bez reszty poświęciła się programo
waniu komputerów. Była niewątpliwie pierwszą i przez blisko sto lat jedyną pro- 
gramistką świata, a jej prace (głównie w formie listów do znanych uczonych i filozo- 
fów tamtej epoki) są do dziś bardzo interesującym przyczynkiem do rozważań na te
mat możliwości i ograniczeń techniki mechanicznych obliczeń.

Niestety, jak już wyżej napisałem, tak zwana „druga maszy na różnicowa*' 
Charlesa Babbage’a nie została nigdy ukończona, zatem i prace lady Lovelace 
utknęły w pewnym momencie w martwym punkcie. Zresztą ta genialna, ale i tra
gicznie doświadczona w życiu osobistym kobieta, zmarła młodo i nie zdołała w pełni 
wy korzy stać swych talentów. Pozostał po niej jednak trwały ślad: Tworząc w po
łowie lat osiemdziesiątych koncepcję języka nowej generacji informatycy nadali mu 
właśnie imię Ada i od tej pory wszystkie dokumenty dotyczące tego języka sygnowa
ne są rysunkiem owalnego medalionu, na którym widnieje portret młodej damy. 
w której oczach w idać ten smutek, który jest udziałem każdego, kto nic mieści się 
w ciasnych ramach swojej epoki...

Historia powstania programowania jako oddzielnej dziedziny nauki, sztuki i ... 
hobby była by niepełna, gdybym nie opowiedział o jeszcze jednej kobiecie. Gdy 
w blisko sto lat po śmierci Adv Lovelacc ruszył na Uniwersytecie Harvarda pierwszy 
użytkowy komputer - gigantyczny Mark 1 - za jego pulpitem też można było spotkać 
kobietę - Grace Hopper. Popularna anegdota głosi, że gdy technicy uruchomili 
ogromną maszynerię (Mark I zwierał 750 tvs. lamp elektronowych i blisko 1000 km 
przewodów!) - mrs Hopper napisała pierwszy program w postaci kilku rozkazów' dla 
tej maszyny - ot taki sobie test. Wszystkiego 5 centymetrów dziurkowanej papierowej 
tasiemki. Komputer ruszyi. zaczął liczyć - i dostarczył wyniki ... błędne Przez ty
dzień szukano uszkodzenia, wymieniano elementy, sprawdzano połączenia, aż wresz
cie ktoś wypadł na pomysł - żeby sprawdzić program. W programie był błąd16!

W ten sposób otwarto puszkę Pandory'. Od tej pory tysiące programistów' na 
całym świecic pisząc programy popełnia miliony błędów- - i jest to jeden z najtrud
niejszych problemów7 współczesnej informatyki, gdy ż wykrycie i usunięcie błędów' 
w dużym programie jest niesły chanie trudne. Dlatego te dokuczliwe błędy nazywa się

15Byla lo ze wszech miar oryginalna kobieta. Pochodziła z najwyższych sfer wikto
riańskiej Anglii (była córką romantycznego poety, lorda Byrona) i żoną męża stanu, a za
razem znanego - jak byśmy dziś powiedzieli - playboya, Roberta Artura, trzeciego lorda 
Lorelacc. Mimo takiego pochodzenia i związków rodzinnych niesforna Ada od dzieciń
stwa zdradzała zupełnie niezwykle zainteresowania i zamiłowania. Zamiast zająć się haftem 
i grą na pianinie - studiowała matematykę, zamiast tworzy ć salon literacki - sprowadzała do 
domu filozofów organizowała dyskusje naukowe. Słowem - czarna owca w dobrym towa
rzystwie!

16Jak widać, podobnie jak to było wcześniej z rajskim jabłkiem, kobiety w progra
mowaniu komputerów' znalazły nie ty lko owoce drzewa informatyki, ale i robaki tkwiące 
w Uch owocach!
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powszechnie „pluskwami*' (bug), a proces ich usuwania z programów nazywa się 
„odpluskwianieirr (debug). Terminy te wymyśliła ... także Grace Hopper. „Plus
kw iane" skojarzenia pani Hopper brały się stąd, że była ona ... oficerem Amerykań
skiej Marynarki Wojennej17 i znała z autopsji wysiłki, jakie wkładała US NAVY 
w zwalczanie szkodliwych insektów, kryjących się w zakamarkach okrętów' stacjo
nujących w bazach na Pacyfiku.

Trzecim korzeniem informatyki jest teoria. Współczesna Informatyka wywo
dzi się - jako dziedzina nauki - od powstałej pod koniec lat 40 cybernetyki. Po
wszechnie uważa się, żc twórcą cybernetyki był matematyk amerykański, Norbert 
Wiener, który w swojej słynnej książce „Cybernetics or Control and Communica
tion in the Animal and the Man" (wydanej w 1948 roku) zaproponował tę nazwę dla 
dziedziny nauki o sterowaniu i przesyłaniu informacji, której powstanie postulował 
i uzasadniał.

Warto jednak wiedzieć, że sama nazwa „cybernetyka”, jako identyfikator wie
dz)’ o metodach skutecznego rządzenia, funkcjonowała w nauce znacznie dawniej. 
Jako pierwszy użył jej Platon w Gorgiaszu (V wiek p.n.e.). wkładając w usta Sokra
tesa wypowiedź „Cybernetyka (sztuka kierowania) chroni od największych niebez
pieczeństw nie tylko dusze, lecz również cialci i dobytek ”. Myśl Platona rozwijana 
była przez kilka stuleci w słynnej Bibliotece Aleksandryjskiej18, jednak w sta
rożytności cały czas wiązano w tamtych starożytnych czasach cybernetykę z nauką 
o zarządzaniu. W podobny rozumieniu (tzn. w powiązaniu z zasadami rządzenia) 
używał określenia cybernetyka A. Ampere w dziele „Essai sur la philosophic des 
sciences” (wydanym w 1834 roku)19.

Bliżsi współczesnemu sposobowi rozumienia pojęcia „cybernetyka" (chociaż 
bez używania tej nazwy) byli filozofowie francuscy: Rene Descartes i Etienne

17Grace Hopper została nawet admirałem i jest obecnie najstarszym umundurowa
nym marynarzem USA (urodziła się w 1906 roku!).

18Biblioteka Aleksandryjska była chlubą rządzącej Egiptem dynastii Ptolomcuszy. 
Biblioteka ta, oraz słynne Muzeum (nazywane tak od Muz - boginek sztuki i nauki), sta
nowiły raczej swoisty instytut naukowy (z obserwatorium astronomicznym, ogrodem zoo
logicznym i botanicznym), a nie - jak to się obecnie uważa - instytucja gromadząca i prze
chowująca zbiory z różnych dziedzin. Warto podkreślić, że chociaż w Muzeum i w Bibliote
ce prym wiedli filozofowie oraz - jak byśmy ich dziś nazwali - humaniści, to jednak „nauki 
techniczne" były także doceniane, być może znacznie bardziej niż dzisiaj, w dobie osła
wionej rewolucji naukowo - technicznej. Obok Herona, którego uw;ażano za niemal pół
boga {herosa) czczono także architekta Sostralesa z Knidos, budowniczego latarni mor
skiej na wyspie Faros, zaliczanej do 7 cudów świata, by nie wspomnieć o autentycznie re
ligijnym kulcie budowniczego Imhotepa. Dziś, kiedy dokonania techników' autentycznie 
przeobrażają świat, a mimo to większość humanistów odnosi się do nich ze wzgardliwą 
wyższością, warto może czasem wspomnieć o tamtych czasach ...

19Zapewne te właśnie cytaty mieli na myśli autorzy „Wielkiej Encyklopedii Ra
dzieckiej" z lat 50-tych, pisząc „Cybernetyka (...) reakcyjna pseudonauka wykorzystywana 
przez imperialistów amerykańskich do wyzysku klasy robotniczej".
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Bonnot de Condilac. Pierwszy z nich w słynnym dziele Dyskusja o metodzie" 
(1640) rozważał między innymi możliwość zbudowania sztucznego, mechanicznego 
człowieka (na zasadzie mechanizmu zegarowego), drugi natomiast w dziele „Traktat 
o wrażeniach" (1754) twierdził, że wyposażając posąg marmurowy kolejno we 
wszystkie zmysły człowieka uzyska się w końcu myślący i czujący twór nie
odróżnialny w praktyce od człowieka20. W ramach wczesnych badań cybernetycz
nych powstawało też szereg robotów21 tzw. „zwierząt cybernetycznych*’ (żółwie 
Greya Waltera, mysz Shannona, ćma Wienera itp.), które zdolne były do poru
szania się, szukania „pożywienia*' i unikania niebezpieczeństw. Jednak w pełni cyber
netyczną maszyną okazał się właśnie komputer i dlatego to on, a nie cybernetyczne 
zwierzęta, rozwija się nieprzerwanie od ponad pięćdziesięciu lat.

Skalę rozwoju techniki komputerowej najłatwiej prześledzić odwołując się do 
pojęcia tak zwanych generacji maszyn cyfrowych. Rozwój sprzętu komputerowego 
zachodzi oczywiście w sposób nieprzerwany i ciągły22. Od czasu do czasu jednak 
pojawiają się w tym rozwoju innowacje na tyle znaczące, że powszechnie uważa się 
je za graniczne dla pewnych etapów7 rozwoju sprzętu, zapoczątkowując nowe gene
racje23. Granice czasowe poszczególnych generacji są dość niepewne, ponieważ rc-

20Warto tu może odnotować także szeroko znaną historię Golema - sztucznego 
człowieka (podobno glinianego - może od tego pochodzi określenie „gliniarz"?), którego 
(według żydowskiej legendy) ożywił i obdarzył duszą praski rabin Loewe ben Bezalela. 
Rabin był postacią history czną, znane są nawet dat) jego urodzin i śmierci (1525 - 1609). 
natomiast jak to bvlo z tym Golemem - kto to wie?

21Obecnie także są budowane człekokształtne roboty - głównie jako atrakcje różnego 
rodzaju wystaw, targów i kongresów. Znane są japońskie roboty, których specjalnością są 
występy artystyczne (zbudowano całą zrobotyzowaną rewię!), a także radzieckie roboty 
pełniące rolę przewodników po wystawie technicznej lub amerykańskie roboty występujące 
w filmach (., Gwiezdne wojny ", Imperium kontratakuje” itd.). Były to jednak (i są nadal)
tylko zabawki.

22Uważa się obecnie, że „dziadkami” współczesnych komputerów byli: John V. Atan- 
soff (twórca idei) i Clifford Berry (konstruktor) pierwszego komputera ABC, zbudowane
go z wykorzystaniem 1.5 tys. lamp elektronowych w latach 1939 - 1942. Na bazie tego 
komputera John Mauchly i Prosper Eckert zbudowali w 1948 roku pierwszy szeroko zna
ny elektroniczny komputer ENIAC. a w 1949 roku założyli pierwszą firmę produkującą 
(i sprzedającą!) elektroniczne komputery UNIVAC I (Remington Ra/uf). Słynny IBM 
w owym czasie lekceważył komputery, gdyż produkował mechaniczne urządzenia liczące, 
chlubiąc się tradycją firmy istniejącej od 1896 roku i wynalazkami swego założyciela, 
Hermana Ilolleritha. które w 1890 roku zrewolucjonizowały prace biurowce.

23Generacje maszyn cyfrowych można charakteryzować za pomocą szeregu cech. 
przy czym każda z nich pozwala na wskazanie parametrów charakteryzujących poszczegól
ne generacje oraz na zasygnalizowanie generalnej tendencji rozwojowej. Oto te charaktery
styki (rzymskie cyfry oznaczają numery odpowiednich generacji):
1. Obwody z których zbudowany jest komputer

I - lampy próżniowe
II - tranzystory
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gulą było długotrwale współistnienie maszy n należących do różnych generacji. Nowo 
konstruowane komputery’ bowiem wolno i z oporami wypierają starsze, ale znane 
użytkownikom, dobrze oprogramowane i z powodzeniem stosowane komputery 
wcześniejszych generacji. Niemniej z grubsza można zarysować następujące granice.

2- ł . 2 . 2 .  P ie r w sz a  generacja » g igantyczne „mózgi e le k tro n o w e” 

o znakomyoh możluwoścaach

y" / /  a początek pierwszej generacji komputerów uznać można rok 1944, po- 
/ /  nieważ pierwszym szeroko znanym komputerem (w nowoczesny m znaczeniu 

/ /  tego słowa) był Mark I, zbudowany w latach 1939 - 1944 przez Howarda 
Aikena na Uniwersytecie Harvarda. Mark I był ogromną maszyną: długą na 17 me
trów, na 2 metry wysoką i na metr szeroką. Zawierał 3000 przełączników (me
chanicznych), 750.000 lamp elektronowych i 800 kilometrów7 przewodów'. Pracował 
w systemie dziesiętnym (a nie dwójkowo!) z dokładnością do 23 cyfr znaczących. 
Wykonywał do 3 dodawań w ciągu sekundy, potrzebował 6 sekund do wy konania 
mnożenia i 12 do dzielenia. Warto podkreślić, że był on zadowalająco eksploatowany 
przez ponad 10 lat. Jeden z pierwszych w pełni elektronicznych komputerów ENIAC 
zawierał ponad 18 tysięcy lamp elektronowych i wykonywał obliczenia według 
sztywnego programu (nie były w nim dostępne instrukcje warunkowe) posługując się 
arytmetyką dziesiętną. Wśród twórców komputerów pierwszej generacji na szcze
gólną uwagę zasługuje John Von Neumann. Ten naturalizowany w USA Węgier.

III - półprzewodnikowe układy scalone
IV - układy scalone dużej skali integracji (LSI)
V - układy scalone bardzo dużej skali integracji (VLSI)

Tendencją jest tu uzyskiwanie układów mniejszych, szybszych, bardziej niezawodnych 
i tańszych.
2. Pamięci operacyjne

I - bębny magnetyczne
II - pamięci rdzeniowe (ferromagnetyczne)
III - pamięci rdzeniowe (ferromagnetyczne)
IV - układy scalone (LSI)
V - układy scalone (VLSI), nadprzewodniki

Dominującą tendencją jest uzyskiwanie pamięci o coraz większej pojemności w formie co
raz bardziej upakowanych układów scalonych
3. Pamięci masowe

I - taśmy i bębny magnetyczne
II - taśmy i dy ski magnetyczne
III - dyski magnetyczne i niekiedy taśmy
IV - dyski i dyskietki magnetyczne
V - dyski optyczne i dyski magnetyczne

Tendencją jest zwiększanie pojemności do bardzo duży ch (masowych) rozmiarów dostępnej 
pamięci przy radykalnej obniżce kosztu przechowywania pojedynczego bajtu.
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profesor uniwersytetu w Princeton, obok fundamentalnych dla całej informatyki prac 
teoretycznych (o których dodatkowo wspomnę nieco dalej) ma na swoim koncie także 
osiągnięcia ściśle konstrukcyjnej natury - kierował mianowicie zespołem naukowców 
i inżynierów, który stworzył bardzo udany (binarny!) komputer EDVAC {Electronic 
Discrete Variable Automatic Computer).

W przypadku komputerów pierwszej generacji nikt nie zdawał sobie jeszcze 
sprawy, z jak wspaniałym i uniwersalnym narzędziem mamy oto do czynienia. Dla
tego wykorzystywano te komputery raczej banalnie - do sporządzania różnego rodza
ju tabel matematycznych24.

2. 1 .2 .3 .  Driuia gemcracja ~ iramzysćory

ruga generacja powstała w latach pięćdziesiątych wraz z masowym rozwo
jem półprzewodników i elektronicznych układów tranzystorowych. Uważa 
się. żc drugą generację komputerów zapoczątkowała tranzystorowa maszyna 

zbudowana w Bell Laboratories wr 1954 roku (niestety, nic udało mi się ustalić jej 
nazwy). Natomiast komercyjne pojawienie się komputerów drugiej generacji wiąże 
się niewątpliwie z wprowadzeniem modeli IBM 7070 i IBM 7090 w 1958 roku. 
W Polsce jeszcze w  1970 roku pracowaliśmy na lampowym komputerze (maszyna

2_iWarto może w tym miejscu wspomnieć, żc pierwsze tabele matematyczne powstały 
na początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą i były powszechnie używane w Chinach do 
uproszczenia mnożenia dużych liczb. Kolejnym zastosowaniem, dla którego potrzebne były 
stabelaryzowane wartości, była nawigacja morska. W celu jej uproszczenia Alfons X Ka- 
stylijski (z Toledo) wprowadził w 1252 roku tablice określające położenie bardziej zna
czących ciał niebieskich i przez ponad 200 lat wszyscy żeglarze wyruszali na morze wypo
sażenie właśnie w ..tabele alfonsjańskie \  Nowocześniejsze tabele astronomiczne (wraz z ta
blicami sinusów i kosinusów) wprowadził w 1475 niemiecki biskup, matematyk i astronom, 
/nany jako Regiomontanus (w rzeczywistości nazywał się Johannes Mueller i pochodził 
z Kocnigsbergu w Bawarii), a tabele sześciu funkcji trygonometrycznych opublikował 
w 1551 roku inny Niemiec, znany jako Rhelicus (prawdziwe nazwisko: Georg Joachim von 
Lauchen). Tablice Rhcticusa były tak dokładne, żc praktycznie bez żadnych zmian używane 
były do połowy XX wieku. Podobnie wprowadzone w 1594 roku (przez Johna Napiera) 
logarytmy zostały stabelary zowane w 1617 roku przez Henry Briggsa (Oxford) z taką 
dokładnością, że kolejne pokolenia matematyków' korzystały z tych tablic praktycznie bez 
żadnych zmian.

Mało kto już dziś pamięta, że pierwsze komputery zbudowano wyłącznie z tego po
wodu. że do większości tabel obliczanych „ręcznie" nie można było mieć zaufania. Zawie
rały one liczne błędy, wprowadzone przez pomyłki rachmistrzów lub (częściej) wnoszone 
podczas drukowania tabel. Tylko maszy na, która wykonuje całkiem automatycznie wszyst
kie obliczenia oraz sama (bez udziału człowieka) drukuje wyniki - mogła być źródłem wia
rygodnych tabel, w związku z tym przez długi czas komputery' budowano i wykorzystywano 
głównie do tego celu. Ciekawostką (z punktu widzenia dzisiejszej perspektywy, nacechowa
nej wszcchobecnością komputerów) jest fakt, że przez długi czas nic znajdowano dla nich 
żadnego innego zatrudnienia!
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UMC-1), wy konując (nic bez trudu25) bardzo skomplikowane obliczenia. Tranzysto
ry26 pozwoliły zminiaturyzować komputery- a także umożliwiły budowę maszyn na 
tyle niezawodnych, że znalazły zastosowanie w instytucjach gospodarczych, w prze
myśle i w wojsku. Od tego momentu datuje się burzliwy rozwój informatyki, który 
trwa do dziś.

2. 1 .2 .4 .  T p z c c ia  generacja « nu kładły scalone

rzecia generacja komputerów pojawiła się w połowie lat sześćdziesiątych 
i związana była z zastosowaniem tak zwanych układów scalonych27. Układ}' 
scalone mogą obejmować większe lub mniejsze fragmenty struktury’ kompu

tera, z czym wiąże się zarówno klasyfikacja tych układów, jak i numeracja następ

2 ̂ Bardzo ważnym narzędziem informatyka w tamtych czasach był gumowy młotek, 
którym po otwarciu stalowych drzwi wielkiej szafy, w której żarzyły się setki lamp. opuki
wało się pakiety celem usunięcia wadliwie pracujących styków. Komputer ten miał jednak 
bardzo istotną zaletę: grzał się tak. że nawet w największe mrozy było przy nim bardzo 
ciepło! Dlatego w słynną „zimę stulecia” pierwszą czynnością przychodzących do pracy 
badacz}* było załączenie komputera i uruchomienie jakichś „dużych obliczeń '. Zebrana tą 
drogą kolekcja rozwiązań numerycznych problemów' związanych ze słynną teorią chaosu 
budziła potem uznanie na międzynarodowych konferencjach i wprawiała w zdumienie ame
rykańskich badaczy, wyposażonych w; kilkaset razy szybsze komputery .

26Wynalazek tranzystora zrewolucjonizował cywilizację w sposób wręcz trudny do 
przecenienia. To, że mamy dziś tanie i łatwo dostępne telewizory i magnetofony, sieć tele
foniczną obejmującą cały glob no i oczywiście nowoczesne komputery - zawdzięczamy 
właśnie temu wynalazkowi. Tym bardziej dziwna i niesłuszna jest powszechnie panująca 
ignorancja co do nazwisk ludzi, którym ten wiekopomny wynalazek zawdzięczamy. Pora to 
zaniedbanie skorygować! Przy badaniu półprzewodników’ pracowało wielu ludzi (I. Tanim, 
J. Bardeen, W.H. Brattain i inni), jednak bezwarunkowo największe zasługi położył Wil
liam Bradford Shocklcy, którego doświadczenia w 1947 i praca teoretyczna w 1949 roku 
otworzyły drogę do budowy tranzystora, a samego twórcę zaprowadziły do Nagrody Nobla 
(w 1956 roku).

27Ukladv scalone stanowią dziś zasadniczy budulec, z którego wytwarza się cały 
sprzęt informatyczny - nie tylko komputery zresztą, ale także wszystkie urządzenia peryfe
ryjne. Warto więc poznać historię tych układów7, gdyż trudno sobie wyobrazić kogoś, kto 
mieni się informatykiem, a równocześnie nie ma w omawianej kwestii elementarnego po
jęcia. Historia wynalazku układu scalonego wiąże się z firmą Texas Instruments i z osobą 
inżyniera tej firmy, posiadacza historycznego patentu na układ scalony, Jacka Kilby. 
Wspomniany wynalazca pracował początkowo w firmie w Milwaukee przy budowie ukła
dów elektronicznych dla potrzeb korpusu łączności Armii Stanów Zjednoczonych. W tej 
firmie zapoznał się z technologią półprzewodnikową, gdyż od 1952 roku wytwarzał (na 
licencji firmy Bell) tranzystory7 germanowe. W 1958 roku Jack Kilby przeszedł do pracy 
w potężnej już wówczas firmie elektronicznej Texas Instruments, gdzie w lipcu tegoż roku 
wytworzył pierwszy układ scalony. Był to przerzutnik bistabilny, do dziś jeden z podstawo
wych elementów każdego komputera. 28 sierpnia 1958 roku przeprowadzono pierwszą 
demonstrację pracy układu scalonego wytworzonego przez Kilby’ego. Jego szef, Willis Ad- 
cock, poparł wynalazcę i lawina mszyła. Trzeba było jednak blisko 10 lat na to, by epokowy 
wynalazek Kilby’ego został należycie doceniony i wykorzystany.
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nych generacji maszyn cyfrowych. Układy scalone są bardzo małe, a w ich wnętrzu 
można zobaczyć jeszcze mniejsze kryształy krzemu, zawierające wszystkie niezbędne 
elementy elektroniczne. Pierwsze układy scalone obejmowały poszczególne proste 
moduły, stanowiące podstawowe „cegiełki” w strukturze komputera: „bramki”, ukła
dy wykonujące operacje logiczne, przerzutniki, wzmacniacze, generatory itp. Dziś tę
skalę scalania określa się skrótem SSI (smali scalę integration) i wiąże się ją  z trze-

•

etą generacją komputerów. Klasyczną maszyną trzeciej generacji był całkowicie 
oparty na układach scalonych IBM System 360, wprowadzony do sprzedaży 
w 1964 roku. Trzecia generacja trwała mniej więcej do początku lat siedemdzie
siątych.

Po niej przyszła możliwość scalania w formie pojedynczego układu całych 
jednostek funkcjonalnych: liczników, rejestrów, dekoderów, multiplekserów itp. Ta 
skala scalania nazywana jest dziś średnią skalą integracji, w skrócie MSI (miclle 
sccde integration). Komputery budowane z takich elementów mogły być znacznie 
mniejsze i tańsze (\vtcdv właśnie pojawiły się slvnnc minikomputer}' PDP11 firmy 
DEC28) - a także bardziej niezawodne w działaniu i szybsze. V/reszcie stale zwięk
szana skala scalania objęła cały procesor, w wyniku czego powstał produkt zwany 
dziś mikroprocesorem29.

Z. 1 .2 .5 .  C  zwarća generacja « m ikroprocesory i mikrokompimtery

W ynalazek mikroprocesora byl kluczem do komputerów czwartej genera
cji. O mikroprocesorach będzie obszernie mowa dalej, w podrozdz. 2.4, 
dlatego poprzestaniemy tutaj wyłącznie na tym zdawkowym stwierdzeniu. 
Dodając do mikroprocesora kilka stosunkowo tanich układów' elektronicznych (pa
mięć RAM30 i ROM, zegar, sterowniki urządzeń zewnętrznych), otrzymuje się bar

dzo tani i bardzo efektywny komputer, zwany ze względu na miniaturowe rozmiary 
i ze względu na przystępną cenę m ikrokom puterem *^. Z urządzeniem tym zapozna
my się dokładniej w  następnym podrozdziale.

28Firma DEC istnieje od sierpnia 1957 roku. Dziś jest bez wątpienia jednym z poten
tatów' na rynku dużych komputerów (t/w. serwerów) i zanotowała w 1994 roku obrót finan
sowy wynoszący 13,5 mld S.

^Twórcą mikroprocesora jest Ted Hoff, pracownik firmy Intel, który wynalazł ten 
rewelacyjny układ elektroniczny w 1969 roku. Pierwszy mikroprocesor oznaczony był jako 
Intel 4004!

30Czy pamiętasz moją solenną obietnicę, że wszystkie niezrozumiałe w tej chwili na
zwy i terminy fachowe będą dalej wyjaśnione?

31Pierwszym szerzej znanym mikrokomputerem byl zapewne ALT AIR, zbudowany 
w 1974 roku przez Lesa Solmana. Odniósł on niespodziewany sukces: maszyna, która 
przewidywana była do użytku dla kilku osób i traktowana jako ciekawostka techniczna zo
stała ostatecznie sprzedana w ponad stu egzemplarzach i była wykorzystywana w najbar
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Mikroprocesory oraz bardziej od nich rozbudowane mikrokontrolery, a lakże 
moduły, które zawierają w jednym układzie scalonym płaty pamięci RAM lub ROM 
mieszczące kilka tysięcy bitów, stanowią wyroby dużej skali integracji LSI (large 
scalę integration). To one ostatecznie wyznaczyły czwartą generację, której wyroby 
wciąż jeszcze pracują w licznych ośrodkach obliczeniowych.

Uważa się. że rozwojem technologii elektronowej rządzi tak zwane „prawo 
Moore'a'\ Otóż już w 1964 roku Gordon Moore, prezes Intel Corporation za
uważył, że liczba tranzystorów umieszczanych w jednym układzie scalonym ulega 
podwojeniu co rok. Do 1977 roku prawo Moore'a potwierdzało się z matematyczną 
niemal dokładnością, potem na około 10 lat rozwój mikroelektroniki został zwolniony 
by po 1987 roku ponownie odzy skać tempo zgodne ze wspomnianym prawem. Czy 
na długo? Nikt tego nie potrafi przewidzieć.

2, 1.2.6. IPnąia fjcineracja « mnkroslkopnjiine rozm iary przy rosnącej) imocy

każdym razie rozwój skali scalania układów- elektronicznych spowodował 
przejście do piątej generacji komputerów7, budowanych z tak zwanych 
układów bardzo wielkiej skali integracji VLSI (very large scale integra

tion). Tutaj efekt rozwoju technologii jest jeszcze bardziej doniosły, niż przy poko
nywaniu wcześniej wymienionych progów, lecz trudniejszy do nazwania. Jeśli po
wiem}’, że procesory 8-bitowe zastąpione zostały przez 16, potem 32-bitowe, 
a obecnie 64-bitowe - to dla elektroników' jest to cała epoka, gdyż z punktu widzenia 
wy dajności jest to równoważne przesiadce z konnego wozu do Jumbo Jęta32, ale dla 
laika jest to mało zauważalne: i tu mikroprocesor i tu mikroprocesor... Podobnie jest 
ze stwierdzeniem, że układ}' pamięciowe o pojemności 1 KB zastępowane są obecnie 
przez moduły o pojemności 1 MB - praktyczny efekt jest taki, że rozmiar}* kompute
ra można tysiąckrotnie (!) zmniejszyć, ale dla niefachowca nie ma w tym nic istotnie 
nowego - tu pamięć i tam pamięć...

dziej nieoczekiwanych miejscach (między innymi w Białym Domu). Jednak mikrokompute
rem. który autentycznie zapoczątkował nową epokę, był Apple, zbudowany w 1976 roku 
przez Stephena G. Wozniaka i Stevena J. Jobsa. Mikrokomputer ten. zbudowany w ga
rażu (!) za pieniądze uzyskane ze sprzedaży starego Volksw;agcna. stał się ogromnym suk
cesem rynkowym: do 1984 roku sprzedano ponad dwa miliony tych komputerów, co przy
niosło jego twórcom ponad miliard dolarów wpływów.

32Fascynujący wzrost mocy obliczeniowej komputerów wymyka się wprost wyobraź
ni. Christopher Evans napisał w 1979 roku, że gdyby podobny wzrost wydajności dotyczył 
przemysłu samochodowego, to Rolls-Royce kosztowałby 2,75S i pozwalał przejechać 3 mi
liony mil na jednym galonie benzyny. Cytując te dane David Oven Arnold napisał w 1988 
roku. ze obecnie cena tego (najlepszego na świecie) samochodu spadłaby poniżej jednego 
dolara, a połowa uncji benzyny (około 15 g) wystarczyłoby na cały czas „życia" samochodu, 
szacowany na około 20 lat. Od tego czasu efektywność systemów komputerowych wzrosła 
jeszcze tysiące razy!
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Podejdźmy więc do wskazania zalet nowych systemów opartych VLSI z innej 
strony. Spróbujemy wyobrazić sobie, jak wiele różnych danych może używać i prze
twarzać w jednym kroku procesor 16, 32 i 64 bitowy. Liczbowo można to wyrazić 
natychmiast - w pierwszym przypadku zakres dozwolonych liczb wyraża się liczbą 
2 16, w drugim 2 '- a w trzecim 264. Jak duże są jednak te liczby? Jak je można po
równać? Już pierwsza z nich (wynosząca, co można sprawdzić po wykonaniu odpo
wiednich przeliczeń - 65 536) wydaje się bardzo duża, więc wyobraźnia może okazać 
się nie wystarczająca, by ustalić, o ile większe jest 264 od 2 16?

Pewnym „trikiem" pomagającym uzyskać właściwy pogląd w tej sprawie 
może być wyobrażenie sobie zbiorowości dozwolonych liczb jako zbioru kropek. 
Otóż gdyby takimi maleńkimi kropkami zapełnić pewien obszar na papierze, to dla 
16-bitowego procesora dostalibyśmy zaczernioną powierzchnię o wielkości dużego 
znaczka pocztowego (3/4 cala kwadratowego). Procesor 32 bitowy pozwolił by zapi
sać powierzchnię sporego biurka (16 stóp kwadratowych czyli około półtora metra 
kwadratowego). Natomiast 64-bitowy procesor może używać tak dużej ilości liczb, 
źe po przedstawieniu ich w postaci kropek pokryły by one w całości powierzchnię 
sporego państwa (na przykład Grecji - 51 tysięcy mil kwadratowych). To chyba daje 
jakiś pogląd na temat tego, jak wielki postęp dokonany został w informatyce w ciągu
ostatnich kilku lat33?

Podobny postęp dokonuje się w zakresie szybkości działania używanych kom
puterów'. Najlepiej można to wyrazić podając konkretne przykłady zastosowań. Na 
przykład opisane w literaturze zadanie sporządzenia rocznego raportu finansowego 
dużego szpitala (Georgctown Memoriał Hospital) wymagało przy użyciu komputera 
16-bitowego około 6 godzin pracy; to samo zadanie za pomocą procesora Alpha (64- 
biłowego) wykonane zostało w ciągu 20 minut.

Potężne pod względem mocy obliczeniowej i miniaturowe w rozmiarach pro
cesory powodują, że możliwe jest używanie struktur wieloprocesorowych. To 
właśnie do nich należy piąta generacja komputerów, które pojawiwszy się w polować 
lat osiemdziesiątych w formie tak zwanych superkomputerów schodzą teraz ..w dól"
stając się dostępne za cenę, na jaką możesz sobie swobodnie pozwolić, a równocze- / • *
śnie zajmują zaledwie pól biurka.

33Przytoczone porównanie jest zresztą niepełne i dość jednostronne, eksponuje bo
wiem wyłącznie zakres wartości liczb, którymi procesor operuje, podczas gdy istota 
używania dużych procesorów polega na tym, że mogą one na tych liczbach o wiele spraw
niej operować, jednak nawet takie przybliżone wyobrażenie skali postępu, jaki dokonuje się 
w informatyce, pozwala uświadomić sobie, jak szybki jest tu rozwój i jak wielkie możliwości 
mają najnowsze komputery' w stosunku do tych. których uży waliśmy jeszcze kilka lat temu.
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?<. i .2.7. Oo Jalej?

'Y ' o dobrze, pomyślisz może sceptycznie, ale po co mi taka duża moc obli- 
czeniowa? Przecież w mojej firmie nie muszę stosować bardzo skompliko- 

A . \1 wanych obliczeń!
Otóż duża moc obliczeniowa oznacza niski koszt przetwarzania jednostki 

informacji. Jeszcze w 1953 roku Herbert A. Grosch sformułował prawo, mówiące, 
że koszt obliczeń komputerowych jest odwrotnie proporcjonalny do pierwiastka z mo
cy obliczeniowej stosowanych procesorów. Równocześnie zgodnie z ocenami poda
nymi przez Lawrence G. Teslera (wiceprezesa firmy Apple Computer Inc.) koszt 
jednostki obliczeń komputerowych maleje dwukrotnie co trzy lata. Informatycy fa
scynują się więc potęgą swoich maszyn nie bez powodu - po prostu przy po
tężniejszych komputerach można zrobić to samo - za znacznie mniejsze pieniądze.
I o to właśnie chodzi...

W prezentowanych tu skrótowo dziejach techniki obliczeniowej niepodobna 
pominąć faktu, że komputer nie byl by tym, czym jest obecnie, gdyby nie udział w je
go promocji rozmaitych organizacji zajmujących się znajdowaniem zastosowań dla 
techniki obliczeniowej. Jedną z najstarszych i najbardziej znaczących organizacji 
zajmujących się problematyką komputerów zastosowań i techniki obliczeniowej jest 
założone w 1949 roku Association for Computing Mctchinery (ACM). Organizacja 
ta wsławiła się między innymi tym, że w 1968 roku ogłosiła program postuIowanycl; 
wykładów dla informatycznych kierunków studiów', na którym to programie opierają 
się do dziś programy akademickie praktycznie na całym świecie.

Trudno określić, jakie są granice rozwoju techniki komputerowej. Rozwój ten 
będzie jednak z pewnością mial swój kres, gdyż szybkość przetwarzania komputera 
zostanie ograniczona - przy braku innych czy nników' - przez parametry fizyczne, ta
kie jak ograniczona szybkość rozchodzenia się sygnałów (limitowana na poziomie 
szybkości światła c przez jedno z najbardziej podstawkowych praw natur}'). Roz
ważania dotyczące tego aspektu funkcjonowania systemów komputerowych prowa
dził jako pierwszy Hans J. Bremermann (w 1961 roku), dochodząc do wniosku, że 
komputer o masie m nie może przekroczyć szybkości przetwarzania wyrażającej się 
liczbą mc- 'h (gdzie h jest stalą Plancka). Oszacowana wartość tej granicy jest rzędu 
1047 bit/s, co jest jeszcze bardzo odlegle od aktualnie występujących szybkości 
przetwarzania i mało prawdopodobne wydaje się praktyczne osiągnięcie tej granicy 
(podobnie jak granicy prędkości światła przy rzeczywistych podróżach kosmicznych), 
jednak sama świadomość istnienia tego limitu powinna pomóc nam w racjonalnej 
ocenie docelowych możliwości komputerów.
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o ¿—/o» S z l o c  1» 111 i ł o w y  m i i k r o k o m p i u i t e i r a .

Jt. 1 . D l a c z e g o  . . .  ?

zy wiesz, jaki czynnik najsilniej wpłynął na rozwój cywilizacji i postęp 
ludzkości? Otóż głównie lenistwo. Każdy wynalazek, każde odkrycie. 

S  każde udogodnienie cywilizacyjne - znajduje swoje źródło w' fakcie, że ko
muś gdzieś nic chciało się ciężko pracować i wymyślił jakąś maszynę, żeby robiła to 
za niego. Na ogól przy tym tak się składa, że im ktoś jest bardziej zdolny - tym bar
dziej jest leniw}- i tym sprytniejsze wymyśla systemy, żeby tylko samemu jak naj
mniej pracować.

Czy wiesz już, do czego zmierzam?
Nie, wcale nie do tego, żeby tłumaczyć Ci oczywiste fakty, że ludzie po to 

wy myślili komputery, żeby za nich liczyły i przetwarzały informacje. To wie każde 
dziecko. Natomiast chodzi mi o to, że Ty właśnie, jako osobnik nieprzeciętnie zdol
ny (w końcu zdobyłeś wstęp na Uczelnię, na którą było się niesłychanie trudno do
stać!) - możesz być leniwy.

Otóż ten podrozdział jest właśnie dla leniwych. Jeśli chcesz szybko dowie
dzieć się minimum wiadomości na temat tego, czym jest mikrokomputer i dlaczego 
działa, a poza tym nic Cię więcej nie interesuje - przeczytaj uważnie cały podrozdział
2.2, natomiast całą resztę informacji zawartych w rozdziale 2 możesz pominąć. Jeśli 
jednak przeczytasz wszystko (bardzo Cię namawiam, w końcu po to pisałem!) - to 
dow iesz się o komputerach mnóstw'a pożytecznych i ciekawych wiadomości, które 
wzbogacą i rozwiną Cię intelektualnie. Jednak te wiadomości w najmniejszym stop
niu nie przyczynią się do tego. byś w jak najszybszym czasie został prezesem dużego 
Banku lub posiadaczem kontrolnego pakietu akcji bogatej spółki, więc jeśli będziesz 
to czytał, to wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Nauczę Cię teraz, czym jest mikrokomputer. No dobrze, pomyślisz, ale dla
czego tylko mikro? Otóż powiem Ci w tajemnicy: można kochać superkomputery34,

34Przyjęlo się uważać za superkomputer każdą maszynę o wyjątkowo dużej mocy ob
liczeniowej. wynikającej najczęściej ze stosowania szczególnie szybkich układów scalonych 
(zwykle chłodzonych «oda lub ciekłym azotem), wieloprocesorowej organizacji komputera 
* bardzo dużych częstotliwości zegara systemowego. Najbardziej znanymi superkompute
rami są obecnie maszyny amerykańskich firm Convex i Cray, chociaż coraz większe am
bicje w tym zakresie mają także Japończycy.

Pierwszy superkomputer zbudowany został w 1976 roku przez Seymoura Craya. 
Cechą wyróżniającą go (poza bardzo dużą mocą obliczeniową i sporymi rozmiarami) był 
fakt. że była to maszyna w całości wykonywana ręcznie przez najwy ższej klasy fachowców. 
Cray 2 pracował z zegarem o częstotliwości 250 MHz co było wówczas osiągnięciem za
dziwiającym.
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podziwiać stacje robocze35 i doceniać „mainframe36,, - ale naszą codzienność in
formatyczną stanowią głównie właśnie mikrokomputery37. Dlatego o innych kom
puterach możesz co nieco wiedzieć - ale o mikrokomputerach musisz.

Zacznijmy od próby definicji: mikrokomputer - komputer o miniaturowych 
rozmiarach i niewielkiej cenie, zwykle przeznaczony do mniej odpowiedzialnych za
dań obliczeniowych. Miniaturowe rozmiar}' uzyskuje się dzięki szerokiemu stosowa
niu w mikrokomputerach układów scalonych o dużym stopniu integracji. Układy 
te stale tanieją, w związku z czym możliwe jest uzyskanie niskiej ceny mikrokompu
tera, chociaż ostatnio obserwaije się na rynku tych urządzeń raczej tendencję do po
większania mocy obliczeniowej i możliwości funkcjonalnych mikrokomputerów^, niż 
do obniżania ich ceny. W związku z tym taniejące stale układy scalone nie powodują 
(niestety!) proporcjonalnego spadku cen mikrokomputerów*, tylko powodują, że za tę 
samą cenę można uzyskiwać mikrokomputery o coraz większy ch mocach oblicze
niowych. Szkoda, bo do wielu zastosowań z powodzeniem mógłby być użyty słabszy 
mikrokomputer, byle tylko byl tani. No ale kto powiedział, że interesy dużych firm 
produkujących mikrokomputery38 mają być zgodne z interesami klientów'?!

Obok superkomputerów, wykonywanych w pojedynczych egzemplarzach dla najbar
dziej wymagających użytkowników (głównie wielkich ośrodków naukowo badawczych) wy
konywane są też superminikomputery i supermikrokomputery. Jakby tego było mało - 
oferowane są też minisuperkomputery. Naprawdę niełatwo się w tym połapać!

35Stacje robocze (ang. Workstation) to bardzo szybkie i wyposażone w dużą pamięć, 
wieloprocesorowe na ogól komputery , przypominające rozmiarami i kształtem zwykły mi
krokomputer, ale mające nieporôyvnanie większe możliwości. Najbardziej znaną firmą pro
dukującą stacje robocze jest SUN Microsystem. Stacje robocze bywają specjalizowane, na 
przykład graficzne stacje robocze (o ogromnych możliwościach bardzo szybkiego przetwa
rzania obrazów) produkuje firma Silicon Graphics.

36Komputery klasy mainframe (polskiej nazwy niestety brak) służą najczęściej jako 
centralne jednostki w dużych sieciach komputeroyyych (na przykład główny komputer dla 
całego dużego przedsiębiorstyva). W Polsce mainframe są bardzo nieliczne, a na świecie 
także systematycznie tracą na znaczeniu ze względu na systematyczny wzrost nlbcy obli
czeniowych stacji roboczych (które doganiają je „od dołu') i zmniejszanie się cen super
komputerem' (które zacieśniają obszar zastosowań mainframe „od góry"). Głównym do- 
stawcą komputerów' klasy mainframe była do niedawna międzynarodowa firma IBM, ale 
obecnie rywalizacja na tym rynku toczy się między IBM, Heyvlett Packard i DEC i trudno 
poyviedziec, która z ty ch firm osiągnie przewagę.

37W ciągu jednego tylko roku (1995) sprzedano na świecie blisko 50 milionów mi
krokomputerów osobistych. Oznacza to. że sprzedawano je yv tempie 130 tysięcy maszyn 
dziennie. Najwięcej (10% rynku) sprzedaje się komputerôyv firmy Compaq.

38Jednym z najbardziej liczących się producentów' mikrokomputerów jest firma Dell 
Computer Corporation. Firmę założył w maju 1984 roku 19-letni wtedy Michael Dell 
(a co Ty założyłeś, mając 19 lat?); dziś jej obroty przekraczają 3 mld dolarów' rocznie i po
chodzą głównie ze sprzedaży' bardzo dobry ch, ale raczej drogich mikrokomputeróyy. Nato
miast mikrokomputery7 yv cenie jednego dobrego obiadu usiloyval produkować Clive Sincla
ir. Oczywiście zbankrutoyval.
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Klasa mikrokomputerów jest dość obszerna. Wchodzą w jej skład głównie 
komputer}' klasy IBM PC (poświęcimy im dalej nieco więcej uwagi), ale trzeba pa
miętać, że na rynku są obecne także i inne mikrokomputery - na przykład bardzo po
pularne w USA maszyny Macintosh słynnej firmy Apple39 czy uwielbiane zwłasz
cza przez hobbystów Commodore"10. Nigdy nie wiadomo, z jakim mikrokomputerem 
będziesz musiał pracować. Dlatego mówiąc dalej o mikrokomputerach postaram się 
tak formułować przekazywane Ci wiadomości, żebyś mógł z nich korzystać nieza
leżnie od tego, przy jakim mikrokomputerze usiądziesz. Z konieczności będzie to 
jednak wiedza dość powierzchowna i ogólnikowa, dlatego w wolnych chwilach spró
buj zajrzeć także do dalszych podrozdziałów.

Ł. Ogólny sclicm ai

ak już wspomniałem, mikrokomputer41 składa się z procesora (nazywanego 
też jednostką centralną) i urządzeń peryferyjnych. Procesor jest zbudowany 

* z wielu układów scalonych, jednak funkcjonalnie można mówić, że składa się 
on z trzech podstawowych elementów:
~ mikroprocesora,
~ pamięci,
-  magistrali.

Mikroprocesor składający się z układów arytmetyczno - logicznych oraz 
układu sterowania jest elementem organizującym pracę komputera. Służy on bezpo
średnio do przetwarzania danych, wykonuje obliczenia, porównuje liczby, itp. To on 
steruje pracą wszystkich pozostałych elementów. Dane i wyniki są przechowywane

3<JJeden z twórców bezprecedensowego sukcesu komputera Macintosh, Steven Jobs, 
odszedł z firmy Apple i założył w 1989 roku firmę Next Corporation, której „flagowym 
produktem" był super nowoczesny komputer o nazwie NEXT. Niestety, ta wspaniała ma
szyna była za droga, a ponadto stosunkowo słabo oprogramowana (chociaż jej system ope
racyjny NextSTEP był najnowocześniejszym systemem na świecie) i poniosła rynkową klę
skę.

■^Niemiecka firma ESCOM AG wykupiła 30 maja 1995 roku firmę Commodore
i używa obecnie znaczek tej popularnej firmy do oznaczania własnego komputera klasy PC
z procesorem Pentium 100 MHz. Hic transit gloria nnmdi. Jak chcesz wiedzieć, co to zna
czy, to naucz się łaciny. A co, myślisz że sama informatyka wystarczy?

1 Rozważamy tu specyficzną klasę mikrokomputerów7, tak zwane mikrokomputery
osobiste czyli z angielska Persona! Computer w skrócie PC. Uważa się. że mikrokompute
rem osobistym jest komputer przeznaczony dla pojedynczego użytkownika, mający male 
wymiary i mały pobór mocy, tani, prosty w obsłudze, o pamięci kilku milionów bajtów.
7 klawiaturą i ekranem jako podstawowymi urządzeniami zewnętrznymi, ale z możliwością 
współpracy z drukarką i innymi urządzeniami peryferyjnymi. Najczęściej spotyka się kon
figuracje z dwoma stacjami dyskietek (wygodne kopiowanie!) i z tak zwanym dyskiem 
twardym.
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w pamięci. Tam też zapisany jest program, opisujący sposób przetwarzania infor
macji. Program jest zbudowany z wielu rozkazów, z których każdy stanowi dla pro
cesora polecenie wykonania pojedynczej operacji. Komunikacja pomiędzy proceso
rem i pamięcią, a także przesyłanie danych od i do urządzeń peryferyjnych możliwe 
są dzięki istnieniu magistrali. Łączy ona wszystkie elementy komputera, a ponadto 
pozwala dołączać do niego tzw. karty rozszerzeń.

Aby wykonać zadanie, komputer musi czasem gromadzić większe ilości da
nych, musi otrzymywać od człowieka dane wejściowe, a także powinien przekazywać 
na zewnątrz wyniki. Zadań tych nie wykonuje sam procesor, potrzebne są więc do
datkowe urządzenia peryferyjne. Do gromadzenia duży ch ilości danych służą pa
mięci masowe, zaś do wprowadzania i wy prowadzania informacji urządzenia wej
ścia/wyjścia (np. klawiatura i monitor).

Wszystkie przedstawione tu skrótowo elementy mikrokomputera będą dalej 
dokładniej omówione42, zanim to jednak nastąpi poznajmy budowę mikrokomputera 
w sposób skrótowy.

<d>. K i l k a  n i  e  z L ę  «m yc 111 s z c z e g ó łó w

ybierzemy mikrokomputer klasy IBM PC43 czyli komputer osobisty na
zywany często (nieprecyzyjnie) ¡HM  (czytane z wytwornym angielskim 
akcentem - aj-bi-em) a przez pedantów' nazywany „kompatybilny44 

z IBM" co brzmi o wiele mądrzej, chociaż bardzo niewielu wie, co to naprawdę 
oznacza. Jest to obecnie najpopularniejszy typ komputera na całym świecie. Kompu-

42Niezbędnym elementem każdego komputera są też elementy wyposażenia tech
nicznego. na przykład zasilacz zaopatrujący układy komputera w energię elektryczną i obu
dowa mechanicznie wiążąca wszy stkie elementy, ale nimi nic będziemy się zajmować.

43W klasie komputerów PC niekwestionowany prymat (ponad sto milionów sprzeda
nych maszyn!) dzierży IBM PC. Jego twórcą byl l)on Estridge, przy czym ^ enem 
jedynym w swoim rodzaju było tempo opracowania tej maszyny: prace rozpoczęto w 1980 
roku a już 12 sierpnia 1981 zaprezentowano ten mikrokomputer jako gotowy produkt. 
Niestety. Don Estridge nie dożył światowego sukcesu swej maszyny: zginął 2 sierpnia 1985 
roku w katastrofie samolotu Delta Airlines lot numer L-1011 w Dallas...

44Kompatybilność oznacza, że komputer (albo inny system) jest pod każdym wzglę
dem zgodny z oryginałem (tutaj oryginałem są komputery produkowane przez firmę IBM).

W szczególności możemy tu mówić o zgodności mechanicznej (po prostu wtyczki do 
siebie pasują i można wszystko ze wszystkim połączyć), elektrycznej (są takie same napięcia 
i wielkości prądów w różnych obwodach), logicznej (te same sygnały to samo oznaczają) 
i programowej (jeden i ten sam program może działać zarówno na oryginale jak i na kopii 
i w obydwu przypadkach działa dokładnie tak samo). Natomiast pod względem szczegółów' 
wykonania kompatybilne wyroby mogą się bardzo od siebie różnić - często kopie bywają 
naw;et lepsze od oryginału!
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ten,- tego typu buduje i sprzedaje obecnie tysiące firm45 i stale jest na nie duży popyt, 
wynikający z trzech cech tych maszyn:
-  są one stosunkowo szybkie, a przez to wygodne w pracy,
~ dostępne jest dla nich bardzo bogate oprogramow anie użytkowe,
~ cechują się bardzo wysokim poziomem niezaw odności46.
O szy bkości i możliwościach mikrokomputera decyduje rodzaj i wielkość zamonto
wanego w nim mikroprocesora. Dokładniej dowiesz się o tym (jeśli zechcesz) w dal
szych podrozdziałach, ale musisz wiedzieć, że ze względu na wielkość mikroproceso
ra wyróżnić można komputery typów XT (najmniejszy, najstarszy, najgorszy) po
przez AT, 386, 486 aż do Pentium. Zewnętrznie komputery' z różnymi procesorami 
niczym się nie różnią, natomiast ich możliwości mają się do siebie tak, jak uroda 
-malucha" do Jaguara". Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym zwłaszcza kupując 
komputer - ale nie tylko. Powiedzenie komuś, że jego komputer to XT jest wysoce 
obraźliwe (szczególnie, jeśli to jest prawda) i może Cię narazić na ciężkie pobicie. 
Również powiedzenie komuś, że jego komputer to Pentium, może narażać na agresję 
spowodowaną z kolei frustracją (Pentium każdy pragnie mieć, ale nie każdego stać). 
Bezpiecznie jest myśleć i mówić o procesorze 486 - to jak spódnica 15 cm nad kolano - 
■już każdy patrzy z satysfakcją i uznaniem, a jeszcze nie wywołuje szoku.

Szybkość47 komputera wyznacza też tak zwany zegar. Możesz nie wiedzieć, 
0 jaki zegar chodzi (powiem o tym dalej tylko tym, którzy namówią się w dalszych 
Podrozdziałach na wycieczkę w głąb komputera), ale uwierz mi - im jest on szybszy -

45Na polskim rynku informatycznym zdecydowanie dominuje Optimus SA, który 
w 1994 roku podwoił swoje przychody w stosunku do wyniku z 1993 roku. a w latach 1995 
1 1996 jeszcze polepszył swoje wyniki. Drugie i trzecie miejsce na liście zajmują firmy ame
rykańskie (IBM i IIP). a potem firmy „spolonizowane1: JTT Computer (Wrocław), 
Computer 2000 (DHI) i ComputerLand.

■^Niezawodność sprzętu komputerowego charakteryzuje się podając pewne wskaźni
ki, określające statystycznie średni czas między uszkodzeniami (MTBF - Mean Time Be- 
tween FaiJure) oraz średni czas naprawy (MTTR - Mean Time To Repair). W dobrych 
systemach klasy IBM PC MTBF > 7500h i MTTR < 24h.

47Do testowania szybkości komputerów stosuje się specjalne programy, pozwalające
°cenić rzeczywistą wydajność procesu przetwarzani danych realizowanego przez rozważany
k°niputer. Najbardziej znanym producentem tego typu programów jest amerykańska firma

mdmark. Jej programy to między innymi SpeedTesdt, pozwalający na określenie 4 wska
źników: CPUmarks - współczy nnika szybkości samego procesora, FPUmarks - szybkość 
Wykonywania operacji zmiennoprzecinkoyyych (jeśli chwilowo nie yyiesz. co to takiego, to
Slę nie przejmuj - dalej będzie dokładanie omóyviona różnica między operacjami stało- 
1 ^niiennoprzecinkoyyymi), YIDEOmarks - ocena szybkości wykonywania operacji związa
l e l i  z grafiką oraz LANDmarks - całościowa ocena szy bkości komputera. Wyniki prezen-. 
towane są w postaci tabel liczbowych i yv formie wykresów, a także mogą być umieszczane 
xv specjalnej bazie danych w celu dokonania zbiorczych porównań (na przykład dla wielu 
Podlegających testoyvaniu komputeróyv). Ta sama firma produkuje również programy po
palające na ocenę jakości dostosoyyania komputera do pracy yv systemie MS Windows 
(program Win:Probe) oraz inne programy testujące.
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- tym więcej komputer może zrobić w tym samym czasie. Przyzwoity zegar ma dziś 
około 60 do 90 MHz48. Jak zobaczysz, że Twój komputer ma więcej49 - to tym le
piej, ale jak ma znacznie mniej - to trzeba się takiego komputera wystrzegać, bo pra
cować się będzie niewygodnie i ciężko.

O tym, czy komputer będzie wygodny w pracy, czy stanie się utrapieniem i ka
torżniczą kulą u nogi - decyduje także wielkość pamięci zwłaszcza tej jej części, która 
nazywa się RAM50. Porządne komputery' zaczynają się od 4 MB RAM - znowu im 
więcej powyżej tej granicy, tym lepiej. Komputerowi, który’ ma mniej niż 2 MB 
RAM nie mówi się przez „Pan" (prawdę powiedziawszy mówi się do niego przez 
„Tyyyy...” i to zwykłe z epitetem, tym cięższym i bardziej soczystym, im bardziej 
odpowiedzialną pracę próbujesz za pomocą takiego grata wykonać.

Możliwości mikrokomputera osobistego można zwykle rozszerzać i dopaso
wywać do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkownika poprzez stosowanie tak 
zwanych kart rozszerzeń. Karty te, wkładane do specjalnych gniazd w procesorze, 
pozwalają dopasowywać komputer do specjalnych zadań: wczytywania obrazów, 
generowania mowy, sterowania różnych urządzeń lub łączenia komputerów' pomię
dzy sobą. Będzie o tym mowa w kolejnych podrozdziałach - jeśli oczywiście będziesz 
chciał je przeczytać. Stosując odpowiednie karty rozszerzeń można też uzyskiwać 
specjalne odmiany i „mutacje" komputerów', mające konkretne i bardzo wąskie zasto- 
soyvania51.

48Skrót MHz naprawdę nie oznacza Ministerstwa Handlu zagranicznego, tylko jed
nostkę częstotliwości czytaną jako „megaherc ". Częstotliwość zegara yvynosząca 1 MHz 
oznacza, że komputer wykonuje milion elementarnych czynności w ciągu sekundy, odpo
wiednio większe częstotliwości wskazują na stosownie większą szybkość.

49Naprayvdę dobre komputery' mają 133 MIIz, a marzeniem wszystkich jest komputer 
powyżej 200 MHz.

50Jak będziesz uważnie czytał dalsze podrozdziały, to dowiesz się, dlaczego ta część 
pamięci yvlaśnie tak się nazywa, ale naprawdę Twoje szczęście od tego nie zależy, yvięc nie 
muszę Ci tego yyyjaśniać już teraz!

51Na przykład specjalnym typem takiego „zmutowanego’' komputera, mającym za- 
stosoyvanie yv handlu, jest tzw. kasa fiskalna. Obowiązek stosowania kas rejestrujących 
obok ilości i yvarlości sprzedawanych towarów - dodatkowo także stayyki i yyielkość podat- 
kóyv yyynika z Ustawy o podatku od toyvarów i usług z dnia 8 stycznia 1993 roku. Warunki 
techniczne, jaki musi odpoy\iadać kasa fiskalna, zdefiniowano w rozporządzeniu Minister
stwa Finansów z dnia 12 maja 1993. Kasa fiskalna jest z punktu widzenia sprzętoyvego (sto
sowane mikroprocesory, pamięci i drukarki) bardzo pry mitywnym komputerem, a jej opro
gramowanie jest skrajnie ubogie. Jednak właśnie takie urządzenie jest wysoce przydatne 
w handlu i znajduje yvielu nabywców. Wyróżnia się trzy ich typy: ECR (Elctronic Cash 
Register - samodzielne kasy fiskalne pracujące niezależnie od centralnego komputera), kasy 
podłączane do komputera, oraz POS (Point ofSale - kasy zawierające własne rozbudowane 
procesory i przy stosowane do transmisji danych do i od centralnego komputera). Cechami 
charakterystycznymi kas fiskalnych (rozważanych z punktu widzenia informatyki) są: spe
cjalne typy pamięci i specjalne urządzenia peryferyjne. Wśród pamięci yyystępujących ty lko 
w kasach wymienić można niezmazy walną pamięć operacji, yvymaganą przez urząd finan-

38



Do podstawowego wyposażenia mikrokomputera należy klawiatura, myszka 
1 monitor - monochromatyczny lub kolorowy. Ekran monitora to podstawowe 
urządzenie służące do wyprowadzania wyników pracy komputera. Wyświetlane są na 
nim znaki alfanumeryczne (litery i cyfry) przedstawiające wprowadzane z klawiatu
ry teksty i liczby oraz odpowiedzi komputera na postawione zadania. Znaki wprowa
dzane są na ekran w miejscu pojawienia się migającego znacznika, tzw. kursora, 
którego położenie może być zmieniane za pomocą klawiszy kursora lub za pomocą 
Myszki. Na ekranie wyświetlane są też informacje graficzne (obrazy, wykresy, sym
bole, okienka itp.), które odgrywają w informatyce coraz większą rolę. Ekran kolo

sowy i pamięć PLU (Price Lookup Unit) gromadzącą informacje o nazwach i cenach towa
rów wpisywane przez autoryzowany personel, ale niedostępną dla kasjerki. Wśród urządzeń 
Peryferyjnych obok specjalistycznej klawiatur}’ wymienić można coraz częściej stosowane 
czytniki kodów paskowych kart magnetycznych (np. kredytowych) oraz zdublowane dru
karki (jedna z nich jest zaplombowana i drukuje raporty fiskalne).

Najprostszy typ kasy fiskalnej (np. BMC" CR-280-F) pozwala wyłącznie rejestrować 
dokonywane operacje i wymaga programowania (np. cen, stawek VAT itp.) wyłącznie
7- klawiatury (każdej kasy osobno). Wyższe możliwości mają kasy sterowane z centralnego 
komputera (za pomocą złącz RS-232 Ć). Można je centralnie programować a także automa
tycznie odczytywać zawartość ich pamięci, co pozwala na automatyczną generację raportów 
oraz umożliwia prowadzenie na bieżąco różnych analiz ekonomicznych (na przykład 
struktury sprzedaży, stanu zapasów czy aktualizacji kartotek magazynowych). Warto pod
kreślić. że ze względu na niski koszt kasy (musi ich być dużo, nie mogą więc za dużo kosz
tować) stosuje się bardzo małe szybkości transmisji (rzędu kilkuset pozycji na minutę), co 
oznacza. że np. transmisja raportu na koniec dnia trwa około 10 min w przeliczeniu na 
każdą kasę. Przykładem kas tego typu są BMC PS-2000, IBM Entry 01 i kasy włoskiej 
firmy IES.i*

Wyższy poziom reprezentują kasy współpracujące z komputerem w sposób ciągły on 
hne. Kasy tc^o typu grupowane są zwykle w; tzw. klastry (od angielskiego cluster - skupi
sko, kiść - np. winogron). W obrębie klastra komunikacja przebiega przy użyciu łącza RS- 
232. natomiast klastry łączy się z serwerami kas fiskalnych i z centralnym serwerem za 
Pomocą łącz Ethernet. Kasy tego typu. są znacznie droższe od uprzednio omówionych, ale 
Pozwalają na znacznie sprawniejsze zarządzanie dużym sklepem. Przykładem kasy współ
pracującej z komputerem w trybie on-line jest kasa NCR-2190.

Jeszcze wyższy poziom reprezentują kasy wyposażone w samodzielne zaawansowane 
Procesory (np. 368SX/40 MHz) i rozbudowaną pamięć (2 MB RAM + 80 MB twardy dysk) 
1 współpracujące z centralnym komputerem w sposób bezpośredni za pomocą kart siecio
wych. Kasy tego typu miewają też napędy dyskietek, dodatkową klawiaturę alfanumeryczną 
(obok kasowej) oraz monitor zamiast lub obok tradycyjnego wyświetlacza kasowego. 
Przykładami kas tego typu mogą być kasy HSK-System II, Xcel, IPĆ, Ilelo Retail i inne.

Posiadacze tradycyjnych komputerów7 mogą spełnić wymogi Ministerstwa Finansów 
Podłączając do swego komputera specjalną drukarkę fiskalną (np. P()SSNET-DF300). 
drukarka ta służy do wystawiania faktur i rachunków' ale automatycznie rejestruje wszyst
kie dokonywane transakcje w sposób zgodny z wymaganiami urzędu skarbowego, co pozwa
la korzystać z dowolnego systemu i** oprogramowania spełniając równocześnie warunki 
Ustawy z 8 stycznia 1993 roku.
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rowy jest ładniejszy, a monochromatyczny zdrowszy (mniej promieniuje). Jak zawsze
- zdrowie albo przyjemność: wybór należy do Ciebie!

Podstawowa pamięć komputera (nazywana zwy kle operacyjną lub określana 
skrótowo jako RAM) ma niewielką pojemność, a informacje w niej zapisane znikają 
w chwili wyiączenia zasilania. Konieczne jest zatem stosowanie pamięci masowej, 
pozwalającej trwale zapisać duże zbiory informacji. Najpopularniejszym rodzajem 
pamięci masowej jest pamięć dyskowa - stała na dyskach twardych oraz wymienna 
na dyskach elastycznych (dyskietkach). Zapis i odczyt informacji jest dokonywany 
w urządzeniu zwanym stacją (drivej  za pomocą układu elektronicznego zwanego 
sterownikiem (kontrolerem) dysku. Stacja dysków twardych, oznaczana HDD jest 
wewnątrz obudowy komputera i jest bezpośrednio niewidoczna, ale to właśnie ona 
decyduje o wy godzie używania komputera - im jest szybsza i bardziej pojemna, tym 
lepiej. Przyzwoite minimum to obecnie przynajmniej 300 MB HDD.

Dyskietki oznaczane jako FDD są wymienne, przechowuje się je więc poza 
komputerem i razie potrzeby wkłada się do stacji w jednostce centralnej z wykorzy
staniem specjalnych szczelin w obudowie komputera. Włożone do stacji dyskietki są 
przez stację zapisywane i odczytywane. W czasie gdy dyskietka się obraca, na obu
dowie zapala się lampka. Nie wolno wtedy wyjmować dyskietki - próba taka może 
spowodować uszkodzenie stacji. Pojemność dyskietki wynosi zazwyczaj od 360 KB 
(w najtańszy m wariancie dyskietek o średnicy 5,25 cala) do 1,44 MB (w nowocze
śniejszych dyskietkach 3,5 calowych formatowanych z tzw. podwójną gęstością).

Drukarka jest jednym z najczęściej wykorzystywanych dodatkowych urządzeń 
zewnętrznych. Najpopularniejsze są drukarki mozaikowe, w których obraz znaku 
pow staje z szeregu drukowanych kolejno rzędów kropek. W ten sposób można także 
tworzyć rysunki. Oczywiście im więcej kropek składa się na jeden znak, tym ładniej 
wygląda i tym lepsze wTażenie robi cały wydrukowany tekst. Naturalnym kierunkiem 
rozwoju drukarek było więc stosowanie coraz większej liczby coraz cieńszych dru
kujących igieł. Wreszcie postanowiono zastąpić ruchome igły promieniem światła 
lasera - cieńszym i szybszym niż wolframowe igły. Tak powstała drukarka laserowa -
- znacznie doskonalsza, ale i droższa (w momencie zakupu, a także w eksploatacji).

Komputery są dziś chętnie łączone w sieci, ponieważ dzięki temu można po
między nimi wymieniać informacje, korzystać ze wspólnych zasobów programów 
i danych, używać poczty' elektronicznej itp. Aby komputer połączyć z innymi kompu
terami trzeba go wyposażyć w tak zwany modem (jeśli chcesz korzystać ze zwykłej 
sieci telefonicznej) lub w kartę sieciową (najczęściej typu Ethernet) jeśli masz do
stęp do gniazdka sieci komputerowej. O dostęp do sieci komputerowej warto zabie
gać - nawet jeśli na początku nie wiesz po co. Uwierz starszym i bardziej doświad
czonym - to się ogromnie opłaca!

40
9



/¿C źasad la . ¿ ^ n a t a n u a .  t o m a p i u i t e r a

T en podrozdział (i trzy następne) powinny czytać tylko osoby poważnie za
interesowane techniką komputerową, gdyż wiadomości w nich podawane 
będą trochę bardziej złożone, niż te, z którymi miałeś do czynienia do tej 
Pory. Zapewniam jednak, że tę trudniejszą wiedzę też warto zdobyć!

2. «"i. 1. D an e  i spos<>lh> nclta. Ikotlowainnia

spólczesne komputery to urządzenia elektroniczne działające na zasadzie 
wytwarzania, przesyłania i przetwarzania impulsów elektrycznych. Obec
ność jednego typu impulsu w określonym momencie oznaczana jest cyfrą 

»1”, a obecność innego utożsamiana jest z cyfrą „O". To wystarcza do odwzorowania 
dowolnych sygnałów i dowolnych informacji, ponieważ stosując odpowiednio ciągi 
zer i jedynek można zakodować dowolne dane. Nazywa się to w sumie zapisem bi
narnym52.

2 . 3 . 1 . 1 . Z a l e t y  system »! «Iwójlk owego

I stnieje wiele powodów wybierania systemu dwójkowego53 jako podstawy 
funkcjonowania układów współczesnych komputerów. Najważniejsze z nich 
mają charakter techniczny: układy elektroniczne operujące na liczbach dwój

kowych są szczególnie łatwe w budowie, odznaczają się bardzo dużą odpornością na 
zakłócenia, a także pozwalają budować systemy obliczeniowe z wykorzystaniem 
szczególnie malej liczby elementów składowych, czyli są proste, miniaturowe i tanie. 
Innym argumentem jest urzekająca prostota arytmetyki dwójkowej. Na przykład re-
Su 1 y dodawania dwójkowego obejmują jedną tylko konieczną do zapamiętania for- 
ttiułę54;

1 +  1 =  10

52 Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, zapis binarny wprowadzili do techniki ma
szyn liczących Francuzi, a nie Amerykanie. Patent na wykorzystanie systemu‘dwójkowego 
Przv konstrukcji maszyn liczących uzyskał w' 1936 roku Francuz R. Valtat, natomiast 
%nna praca Amerykanina Johna von Neumanna na temat zalet systemu dwójkowego i ce
lowości jego stosowania w maszynach liczących ukazała się później (w 1937 roku).

53Malo znane, a godne przypomnienia w tym miejscu są zasługi Gotffrieda Leibnit- 
To on odkrył system dwójkowy i jako pierwszy opisał jego zalety, to on jako jeden 

z pierwszych usiłował budować maszyny liczące (chociaż bez powodzenia ze względu na 
braki współczesnej mu technologii), to on wreszcie proponował wprowadzenie uniwersal
nego języka do opisu pojęć (charocteristica universalis).

54W systemie dwójkowym są używane tylko dwie cyfry: 0 i 1, a dodawanie zera zaw
sze polega na pozostawieniu bez zmian liczby, do której dodawano, dlatego rozważamy 
wyłącznie regułę dla dodawania jedynek.
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co należy odczytywać w następujący sposób: dodanie do siebie dwóch jednostek 
niższego rzędu daje w wyniku jedną jednostkę wyższego rzędu--'5 . Zauważ, o ile pro
stsza jest ta reguła od obszernego zbioru koniecznych do zapamiętania reguł dla sys
temu dziesiętnego; uczniowie szkół podstawowych od stuleci mozolą się nad zapamię
taniem, że 7 + 5 = 12, 4 + 9 =  13 itd.

Jeszcze bardziej uderzająca jest prostota reguł mnożenia. Cala tabliczka mno
żenia w systemie dwójkowym sprowadza się do jednej tylko formuły:

1 x 1  = 1
ponieważ mnożenie przez zero w każdym systemie daje w wyniku zero, a innych cyfr 
poza 0 i 1 w systemie dwójkowym nie ma.

2 .3 .  1 .2 .  K od ow an ie  liczL
I

odowanie binarne jest szczególnie łatwe w odniesieniu do liczb: istnieje 
wszak bliskie pokrewieństwo wszystkich pozycyjnych56 sposobów zapisu 
liczb, więc dwójkowy system wyrażania dowolnych wielkości liczbowych 

nie jest niczym niezwykłym więc zawsze można wartości zapisane w sposób dziesięt
ny zamienić jednoznacznie na wrartości zapisane w sposób dwójkowy57. Przykładowo

. ^Identyczna reguła obowiązuje w systemie dziesiętnym: dodanie dziesięciu (czyli 
tylu. ile wynosi podstawa systemu liczenia) jednostek niższego rzędu (na przykład setek) 
daje jedną jednostkę wyższego rzędu (tysiąc).

56Pierwsze systemy zapisu liczb wprowadzili Babilończycy około 2800 roku p.n.e. 
Systemy te były jednak oparte na ideogramach. tzn. używano odmiennych symboli dla zapi
su różnych wartości, a wielokrotność tych wartości zapisywano powtarzając odpowiednie 
symbole odpowiednią liczbę razy (praktykuje się to do dziś używając tzw. cyfr rzy mskich, 
które wr rzeczywistości są wynalazkiem Etrusków, przyswojonym przez Rzymian około 500 
roku p.n.e.).

Bliski współczesnemu, pozycyjny zapis liczb wynalazł dopiero matematyk chiński
Sun Cu około 100 roku naszej ety. Udoskonalił system pozycyjny (dziesiętny) oraz ujedno-

* * ■   #
rodnił go wprowadzając zero matematyk hinduski Arya-Bata około roku 500. W Europie 
opracowany w Indiach system dziesiętny oraz kształty stosowanych tam cyfr przyjęły się 
dopiero około 800 roku za sprawą studiowania pism Arabów, z których prac (zwłaszcza 
z pergaminów Al Chwarizmiłego) europejscy matematycy poznali zarówno dorobek mate
matyków7 starożytnych (m.in. Euklidesa), jak i wschodnich (chińskich, indyjskich, arab
skich). Śladem tej „wędrówki idei” jest używany do dziś błędny zwyczaj nazywania 
używanych cyfr „arabskimi" (w odróżnieniu od „rzymskich"); w rzeczywistości Arabowie 
używają zupełnie innych cyfr, o czym łatwo się przekonać w dowolnym z krajów islam
skich.

57Jeśli Cię ten aspekt szczególnie interesuje - przypomnij sobie podstawowe wiado
mości na temat systemu dwójkowego i sposobu zamiany liczb pomiędzy systemami - dzie
siętnym i dwójkowym. Nie jest to jednak konieczne, bo śledzenie przedstawionych dalej wy-
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C-V'frę 5 możesz w systemie dwójkowym zapisać jako 101, a liczbę 1465 jako 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 .

Dwójkowe (złożone wyłącznie z symboli 0 i 1) kody określonych liczb wpisy
wane są w komputerze do tak zwanych rejestrów lub umieszczane są w pamięci. 
W jednym i w drugim przypadku wykorzystuje się fakt, że odpowiednie układy elek
troniczne, tak zwane przerzutniki, mogą przybierać dwa łatwo rozróżnialne stany, 
a większe struktury budowane z nich mogą rejestrować dłuższe ciągi zer i jedynek 
zapamiętując - na przykład - dowolne liczby. Przy przedstawianiu liczb w pamięci 
komputera wykorzy stuje się tak zwane bity. to znaczy jednostki mogące znajdować s>ę w jednym z dw'óch wy'różniony'ch stanów (0 lub 1) oraz bajty, stanowiące wydzie
lone grupy po 8 bitów każda. Używane jest też pojęcie długość słowa maszynowe
go, rozumiane jako łączna liczba bitów' zawartych w całej liczbie.

W słowach o opisanej budowie bez trudu można rozmieszczać liczby dwójko
we. Po prostu odpowiednie kolejne bity liczby dwójkowej wpisuje się (od prawej 
strony) do słowa maszynowego, uzupełniając ewentualnie od lewej zawartość słowa 
zerami. Pewne komplikacje wynikają, jeśli chce się zapisywać liczby mające znak. 
Tu już trzeba się umówić, że jedna z cyfr dwójkowych nie będzie wchodziła w skład 
liczby, lecz będzie symbolizowała znak. Najczęściej umowa przewiduje, że taka wy
różniona cyfra (tak zwany bit znakowy) znajdować się będzie na początku zapisy
wanej liczby. Zakłada się zazwyczaj, ze cyfra , 0 na tej wyróżnionej pozycji odpo
wiadać będzie znakowi „+", zaś cyfra „1 znakowi

W rzeczywistości opisana wyżej zasada przedstawiania liczb w pamięci kom
putera musi być nieco zmodyfikowana, gdyż dla prawidłowego prowadzenia obliczeń 
na liczbach ujemnych trzeba zmodyfikować ich zapis wprowadzając tzw'. kod uzu
pełnieniowy, natomiast w odniesieniu do liczb zawierających ułamki (tzw. liczb rze- 
czywistych) dodatkowo trzeba wprowadzić tak zwany zapis zmiennoprzecinko
wy58. O szczegółach tych zapisów możesz się dowiedzieć z innych podręczników 
(wykaz niektórych z nich podaliśmy na końcu książki), jednak z punktu widzenia 
u*ytkownika komputera taka ogólna wiedza, jak podano wyżej, jest całkowicie wy
starczająca, gdy'ż pozwala ona uświadomić sobie, jak komputer operuje liczbami 
w swojej pamięci - i co z tego wynika59.

wodów możliwe jest nawet bez elementarnej wiedzy na temat systemów liczbowych - tylko 
trzeba wtedy przyjąć pewne stwierdzenia „na wiarę”.

8Koncepcja komputera ze zmiennoprzecinkowym zapisem liczb pochodzi od nie
mieckiego konstruktora Konrada Zuse, który' opisał jej zasady w 1936 roku.

Warto dodać, że wiedza o tym. jak komputer rozróżnia liczby dodatnie od liczb 
uJeninych nioże czasem ułatwić zrozumienie zachowania maszyny - na przykład nie
groźnie wykonując działania na bardzo dużych liczbach całkowitych można doprowadzić 
0 zjawiska tzw. nadmiaru (overflow). w wyniku czego w sposób pozornie zupełnie tajem

niczy dodając do siebie dwie liczby dodatnie można dostać w wyniku liczbę ujemną, co jest 
oczywistym błędem. Dobre oprogramowanie zabezpiecza użytkownika przed powstawaniem 
takich paradoksów, ale czasem mamy do czynienia z kiepskim oprogramowaniem i wtedy 
n'ogą się zdarzać podobne „cuda". Nic należy w takim przypadku przypuszczać, że kompu-



Podobnie znajomość rozróżnienia między sposobem reprezentacji, w pamięci 
komputera liczb całkowitych i rzeczywistych może czasami być przy datna w celu 
zrozumienia, dlaczego liczby zawierające ułamki zajmują o 100% więcej miejsca 
w' pamięci i dlaczego obliczenia na nich prowadzone dostarczają zwykle wyników 
niedokładnych, z lepszym albo gorszym przybliżeniem realnych matematycznych 
wartości.

2 . 3 . 1 . 3 .  2S apis lńczlj dwójkowych w sy s ie m ie  ósemlkowjnm 

■ szesoas tikowym

O perowanie liczbami binarnymi jest nieco niewygodne, ponieważ naw'et 
niewielkie (co do wartości bezwzględnej) liczby dwójkowe wymagają 
wielu pozycji60 do ich zapisania (porównaj wyżej liczbę 1465 i jej dwój- 

kowy odpowiednik). Dlatego na użytek programistów', zmuszonych do częstego wy
rażania w swoich programach wartości binarnych, wykorzystuje się w informatyce 
zapis ósemkowy (oktalny) lub szesnastkowy (heksadecymalny). Wartości niektó
rych liczb w systemach: dziesiętnym, dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowy m 
podaliśmy w tablicy na następnej stronicy.

Zauważ, że w systemie ósemkowym używa się wyłącznic ośmiu rozróż- 
nialnych symboli (cyfr od 0 do 7), a w systemie szesnastkowym aż 16 symboli, zatem 
obok cyfr od 0 do 9 używa się (traktowanych jako cyfry’) symboli A, B , ..., F.

Sposób zamiany liczb dziesiętnych na dwójkowe i odwrotnie znasz zapewne ze 
szkoły61. Gorzej natomiast - pozornie - jest z zamianą na system ósemkowy lub 
szesnastkowy. Tymczasem systemy te możesz traktować jako skrócony sposób zapi
sywania liczb dwójkowych, nie wymagają zatem żadnego dodatkowego wysiłku. Za
pis liczby w systemie ósemkowym powstaje po podzieleniu liczby dwójkowej na gru
py po trzy’ bit>’ i zastąpieniu każdej trójki bitów odpowiadającą jej cyfrą ósemkową.

Rozważmy liczbę dziesiętną 1000. Odpowiadająca jej liczba dwójkowa ma 
postać: 1111101000. Dzieląc tę liczbę na grupy trzybitowe, otrzymujesz:

001 111 101 000 
1 7  5 0

Pod każdą grupą bitów dopisaliśmy odpowiadającą jej cyfrę ósemkowy; zbierając te 
cyfry razem otrzymasz oktalny (czyli ósemkowy) zapis rozważanej liczby:

1750

ter odkrył nowe prawa matematyczne, tylko uświadomić sobie, jak prymitywnie odróżnia on 
liczby dodatnie od ujemnych i - oczywiście - poszukać lepszego programu do wykonania 
potrzebnych obliczeń.

60W przybliżeniu (z niedomiarem) można przyjąć, że do zapisu wartości wyrażanej 
n-cyfrową liczba dziesiętna trzeba użyć 3n-cyfrowej liczby dwójkowej (dokładny przelicznik 
wynosi lg 2 = 3,321928095).

61 Jeśli nie znasz i w dodatku nic Cię to nie obchodzi - to po prostu pomiń te wszyst
kie nudziarstwa i zacznij czytać od początku następnego podrozdziału. Uczciwie mówiąc - 
- niewiele stracisz!
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Zamiana „w drugą stronę" zachodzi według analogicznej zasady: każdą cyfrę 
liczby ósemkowej rozpisuje się na trzy cyfry binarne, a potem analizuje się liczbę 
binarną w ogólnie znany sposób. Zasada postępowania przy korzystaniu z układu 
szesnastkowego jest podobna, jednak kodowaniu podlegają czterobitowe fragmenty 
liczby dwójkowej (ponieważ 16 = 24, natomiast 8 = 2 3 ). Prześledźmy to na tym sa- 
mvm przykładzie liczby 1000, która w formie dwójkowej pogrupowanej w czterobi
towe „paczki" ma postać:

0011 1110 1000
Znajdując (w tablicy 2.1) szesnastkowe odpowiedniki dla poszczególnych wy

dzielonych grup bilów, otrzymujesz łącznie szesnastkową wartość 3E8, wyglądającą 
n,“co egzotycznie, ale stanowiącą bardzo krótki i wygodny zapis odpowiedniej liczby 
binarnej62. •

Tablica 2.1 . Dziesiętne, dwójkowe, ósemkowe i szesnastkowe reprezentacje
wybranych liczb.

Sposób zapisu liczby

dzie
siętny

dwój
kowy

ósem
kowy

szesnast
kowy

dzie
siętny

dwójkowy'
ósem
kowy

szesnast
kowy

0 0 0 13 1.101 15 D
- _ _ 1 1 1 1 14 1,110 16 E
__  2 10 2 2 15 1,111 17 F

11 3 16 10,000 20 10
___ £ 100 4 4 17 10.001 21 11

101 5 5 18 10,010 22 12
— — 1 110 6 6 19 10,011 23 13
- _ _ 7 _ 111 7 7 20 10,100 24 14

1,000 10 8 •  •  • •  •  • •  •  • •  •  •

1,001 11 9 100 1,100,100 144 64
— —i i 1,010 12 A •  •  1 •  •  • •  •  • •  m m

— i l 1,011 13 B 256 100,000,000 400 FF
___ 12 1,100 14 C 65,535 177,777 FFFF

Zauważ, że system ósemkowy jest nieco łatwiejszy w uży ciu, natomiast system 
szesnastkowy daje lepsze upakowanie prezentowanych liczb, a ponadto lepiej pasuje 

struktury' pamięci komputera (każdy bajt to dwie cyfry szesnastkowe). Z tego po-

AA

^Powinieneś chociaż trochę znać i rozumieć te kody, ponieważ czasem możesz 
chcieć zajrzeć do pamięci komputera, a wtedy on ci pokaże co w niej ma - ale właśnie szes- 
nastkowo. I jak sobie poradzisz?
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wodu w początkowych latach rozwoju informatyki stosowano głównie system ósem
kowy, a obecnie najczęściej stosuje się zapis szesnastkowy - heksadecymalny.

Zauważ też, że liczby „okrągłe" w systemie dziesiętnym (10, 100, 1000) z re
guły mają bardzo skomplikowaną budowę w systemie dwójkowym (i automatycznie 
także w ósemkowym i szesnastkowym), zaś liczby wygodnie wyrażane w systemie 
dwójkowym (postaci 2n ) mają bardzo brzydkie” rozwinięcia dziesiętne. Nie ułatwia 
to życia informatykom!

o. Jl. 1̂. 1S mariny zapns i ¡ornych informacji

dwójkowej postaci można przedstawić dowolne inne rodzaje danych, wy
korzystywanych w technice komputerowej. Na przykład dowolne teksty 
używane w komputerach zapisuje się w ten sposób, że każdej literze (lub 

innemu znakowi, na przykład symbolowi & czy kropce) przypisuje się jakiś numer, 
a potem te numery można już łatwo zapisać w sposób dwójkowy.

Jeden z częściej używanych sposobów ponumerowania liter znany jest jako tak 
zwany kod ASCII. Kod ASCII (American Standard Code fo r  Information Inter- 
change), czyli Amerykański Standardowy Kod do Wymiany Informacji, jest 
specjalnym kodem, w którym każdej dużej literze, małej literze, cyfrze, znakowi in
terpunkcyjnemu i symbolowi specjalnemu zostaje przypisana jedna liczba z zakresu 
od 0 do 12763. Wybrane fragmenty kodu ASCII przedstawia tablica 2.2..

Tablica 2.2. Kody ASCII wybranych znaków.

ASCII 40 41 42 — 48 49 50 — 65 66 67 — 97 98 99

Znak ( ) * — 0 1 2 — A B C — a b c

Jak widać z tabeli, literze A odpowiada numer 65, więc w pamięci komputera 
dla tej litery zapisane są następujące bity:

01000001
Kolejnym literom tekstu odpowiadają w pamięci komputera kolejne takie „paczki” 
bitów. Na przykład słowo ALA wygląda w sposób następujący:

01000001 01001100 01000001

1BM-PC stosowany jest rozszerzony kod ASCII (EXTENDED ASCII CODE) 
wykorzystujący dodatkowo liczby z zakresu od 128 do 255. Są one używane do kodowania 
symboli matematycznych, prostych symboli graficznych i niektórych znaków specjalnych.
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Jedną z istotnych wad kodu ASCII (z punktu widzenia naszych polskich po
trzeb) jest brak w tym kodzie jednoznacznego ulokowania naszy ch znaków narodo
wych: ę, ą, ś, Ł itd. W efekcie na klawiaturze większości komputerów brak polskich 
liter, nie można zwykle uzyskać czytelnych polskich napisów na ekranie, brak 
możliwości łatwego drukowania polskich liter itd. Wszystkie te mankamenty biorą się 
(rniędzy innymi) stąd, że kod ASCII jest „gęsty ’: każdej kombinacji ośmiu bitów od
powiada już jakiś ustalony symbol i nie ma gdzie „upchać'" dodatkowych znaków. 
Oczywiście można się zgodzić, że niektóre znaki, dla których kod ASCII przewiduje 
określone numery - są mało przydatne. Można więc „podmienić" niektóre rzadko 
używane znaki na nasze ulubione „ogonki'’.

Problem jednak na tym się nie kończy. Po pierwsze bowiem konstrukcja kom
putera nie przewiduje tych „podmian'’ i dlatego poza umówieniem się, jakiemu nume
rowi ASCII odpowiadać będzie Ą, a jakiemu Ś, trzeba dodatkowo spowodować, żeby 
na ekranie i na drukarce odpowiedni kod pokazywany byl właśnie jako Ą lub Ś, a nie 
jako egzotyczny „robal'1, w miejsce którego ten znak wstawiono. Sprawa jest koncep- 
cyjnie prosta, lecz technicznie uciążliwa64. Inne problemy powstają w związku 
2 klawiaturą. Obraz na ekranie złożony z ulotnych punktów' świetlnych zmienić 
łatwo, nawet jeśli wiąże się to z kłopotami z fontami65, natomiast dodawanie klawi
szy do istniejącej klawiatury komputera jest praktycznie niewykonalne.

64Żeby pokazać, na czym polega trudność, skupmy się na chwilę nad problemem wy
świetlania lub drukowania znaków' tekstu. Ustaliliśmy już, że w komputerze, w jego pamięci 
Wewnętrznej, w procesorze, na dysku i podczas wszelkich transmisji, każdy znak tekstu ma 
Postać 8-bitowej liczby: odpowiedniego numeru ASCII. Żeby natomiast ukazać się na ekra- 
nie lub#na papierze - znak musi przybrać formę zbioru jasnych i ciemnych punktów . Punk- 
tow tych jest dużo - w laserowy ch drukarkach dla opisania jednej litery potrzeba niekiedy 
zdefiniować kilka tysięcy jasnych i ciemnych kropek!

Komputer przechowuje wzorce kształtów liter (tak zwane fonty), odpowiadających 
Poszczególnym kodom ASCII, w specjalnej pamięci EPROM, będącej częścią sterownika 
ckranu w jednostce centralnej lub elementem elektronicznego wyposażenia drukarki. Pa
mięć EPROM nie może być programowana przez użytkownika, dlatego zmiana kształtu 
znaków' odpowiadających określonym kodom ASCII, musi prowadzić przez wymianę od
powiedniego układu elektronicznego. Wiąże się z tym określony koszt i pewien kłopot 
(wymianę może przeprowadzić tylko fachowiec), ale jest to warunek konieczny, jeśli mamy 
korzystać z polskich znaków na ekranie lub na drukarce.

65Polskie znaki (tzw. fonty) oferowane są w postaci wielu różnych pakietów przez 
wiele niezależnych firm. Przykładowa wymienić tu można pakiet UniWin sprzedawany 
zwykle wraz z edytorem AmiPro (opisanym dalej) w polskiej wersji językowej, a także Ze- 
cer 2.0 firmy Font i c, pozwalający uzupełnić zasoby Windows (a więc także wszystkie apli
kacje pracujące w tym systemie) w nowe zestawy polskich znaków w standardach True Ty- 
Pę, Bitmap i System (zależnie od wersji i ceny można uzyskać od 8 do 150 nowych krojów 
P^ma). Pakiety takie jak wspomniany Zecer 2.0 oferują zwykle także program (w Zecerze 
nazywa się on PolKeyb) obsługi klawiatury, pozwalający na wprowadzanie polskich zna
ków mimo braku potrzebnych klawiszy w zestawie typowego komputera.
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Dlatego polskie liten' uzyskuje się, naciskając jakieś umowne kombinacje ist
niejących klawisz)'. Często spotykany „trick" polega na tworzeniu polskich liter po
przez naciskanie odpowiednich klawiszy’ literowych z klawiszem Alt66. Tak więc na
ciśnięcie Alt-A daje ą, Alt-S daje ś itp. Duże litery uzyskuje się poprzez dodatkowe 
naciskanie klawisza Shift, a więc Ł uzyskuje się poprzez naciśnięcie Shift-Alt-L. Nie 
jest to może jeszcze akord pianistyczny, ale pewnej biegłości palców na klawiaturze 
niewątpliwie wymaga!

Przerobienie ekranu i drukarki oraz umówienie się co do sposobu obsługi 
klawiatury nie kończą listy kłopotów z polskimi literami w komputerowych tekstach. 
Brak (mimo wydania Polskiej Normy) powszechnie akceptowanego jednolitego stan
dardu rozmieszczenia polskich liter w obrębie kodów' ASCII. Używane są co najmniej 
cztery standardy: używana w polskich Windows tak zwana „stronica 825’’, a ponadto 
używane w Polsce kody DHN, Mazovia i LATIN-2, co powoduje gigantyczne 
kłopoty. Brak możliwości łatwego sortowania tekstów, zawierających polskie znaki. 
Brak... Ale po co o tym wszystkim pisać, skoro niewątpliwie poznasz te wszystkie 
braki już w'krótce na własnej skórze?

W podobny sposób, jak omówione wyżej teksty, to znacz}' binarnie (jako ciągi 
zer i jedynek), zapisywane są w komputerze wszelkie inne dane nienumeryczne, na 
przykład warunki logiczne związane z oceną przez komputer prawdziwości lub 
fałszywości określonych stwierdzeń, rysunki lub dowolne inne obrazy, dźwięki mowy 
lub muzyki, sygnały sterow anego przez komputer procesu przemysłowego itp.

Powyższy przegląd dotyczący sposobu reprezentacji danych w komputerze ma 
charakter wstępny. Zagadnienia te powinieneś uważać za szczególnie ważne i aktual
ne w kontekście pojawiających się ostatnio technik programowania koncentrujących 
uwagę użytkownika komputera na zagadnieniach danych i ich interpretacji, a nie na 
stronie proceduralnej (czyli algorytmie programu). Przykładów' lego podejścia szukać 
można zarówno w technice lak zwanego programowania obiektowego (język C++) 
jak i w tak zwanych językach nieproceduralnych (NPL).

660pisany sposób generacji polskich liter na standardowej klawiaturze komputera nie 
jest wolny od pewnych wad. Po pierwsze pojawia się w nim niejednoznaczność: jak uzyski
wać ź i ż? Rozwiązanie polega na stosowaniu dodatkowo klawisza litery X (na przykład 
Alt-Z oznacza ż, a Alt-X ź. Po dmgie opisany sposób uzyskiwania polskich liter blokuje 
możliwość korzystania z klawisza Alt do innych celów, co czasem jest nie do przyjęcia 
(stosuje się wtedy czasem inne kombinacje - na przykład stosuje się znak ~ jako symbol po
przedzający polskie litery). Wreszcie opisany sposób nie jest zgodny z polską normą roz
mieszczenia znaków na klawiaturze maszyny do pisania, jest więc obcy i niewygodny dla 
każdej wykwalifikowanej maszynistki.
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d>. źo Program y u aclk znaczenie
Sm

1L. i .-zym  pcsć program?

W pamięci komputera oprócz danych zawarte są także programy. Progra
my komputerowe składają się z oddzielnych rozkazów67, opisujących 
dokładnie, szczegółowo i jednoznacznie wszystkie czynności, jakie kom

puter ma wykonać, aby rozwiązać postawione zadanie. Jedne rozkazy nakazują wy
konanie konkretnych działań, inne natomiast organizują pracę maszyny wskazując, 

jakie rozkazy i w jakiej kolejności mają być wykonywane. Więcej wiadomości na ten 
temat znajdziesz w książkach, których wykaz podałem na końcu, nie zamierzam bo
giem udawać, że będę Cię uczył programowania w ramach Podstaw Informatyki! 
Programowanie to dziś trudna i skomplikowana sztuka, którą zajmują się jedynie 
nieliczni specjaliści, większość użytkowników komputerów korzy sta natomiast z go
towych programów pisanych przez wyspecjalizowane firmy.

Jak wspomniałem wyżej, komputer przechowuje programy w- swojej pamięci 
tak samo, jak i dane, co powoduje, że programy mogą być w nim łatwo zmieniane, 
poprawiane i uzupełniane - zależnie od potrzeb. Komputer, dzięki działaniu według 
Programu zawartego w swojej pamięci, jest w trakcie wykonywania postawionych 
niu zadań całkowicie autonomiczny: interwencja człowieka w czasie wykonywania 
rozkazów' jest całkowicie niepotrzebna. Równocześnie dzięki łatwości modyfikowania 
Programu komputer może bardzo elastycznie dostosowywać swoje działanie do Two- 
lch potrzeb, a w wybranych warunkach może także uczyć się i doskonalić swoje za
chowanie.

^•Oo2.2L SirtuiLi-iuira rozlkazin
i  *

S
*

truktura rozkazów wchodzących w skład programu może być różna, za
leżnie od typu i budowy rozważanego komputera, możliwe jest jednak 
podanie pewnej liczby ogólnych prawideł. Zwykle rozkaz zawiera kod ope- 

racj i oraz część adresową.

kod operacji część adresowa

^od operacji określa, co komputer ma zrobić, żeby wykonać dany rozkaz. Jest 
°n zwykle numerem polecenia, wydanego w danym rozkazie - według pewnej arbi
tralnie ustalonej i związanej z architekturą danego komputera listy rozkazów. Lista

r>7Twórcą większości podstawowych koncepcji, na których do dziś oparte jest dzia
bnie komputerów, był wspomniany już wcześniej John von Neumann, Węgier pracujący 
°d 1930 roku w Uniwersytecie Priceton (USA). W szczególności jego dziełem jest koncep
cja zapisywania w pamięci komputera w tej samej formie programów i danych, a także inne 
Podstawowe rozwiązania - struktury rozkazu, adresacji pamięci itp.
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ta może być dłuższa lub krótsza - zależnie od tego, jaką „filozofię'5 wyznają twórcy 
danego komputera.

Przez długi czas rozwój techniki komputerowej przebiegał w ten sposób, że li
sty rozkazów kolejno budowanych komputerów ciągle wzbogacano i rozszerzano. 
Powstawały w ten sposób komputery, które wprawdzie potrafiły wykonywać - za po
mocą pojedynczego rozkazu - coraz bardziej skomplikowane operacje, ale równocze
śnie ich programowanie stawało się coraz bardziej uciążliwe, a szybkość działania -
- mimo coraz doskonalszej technologii elektronicznego wykonania tych komputerów -
- była coraz mniejsza.

Wielkie firmy wytwarzające sprzęt komputerowy przeprowadziły badania, 
z których wynikało, że to cale bogactwo skomplikowanych list rozkazów zwyczajnie 
się nie opłaca. Stwierdzono, że ponad 90% linii tekstu używanych w praktyce 
programów wykorzystuje zaledwie 10% dostępnych instrukcji. Gdyby komputer 
wyposażyć w listę instrukcji zawierającą wyłącznie te najczęściej używane 10% roz
kazów, wówczas można by zbudować maszy nę wykonującą te (nieliczne) rozkazy’ 
ponad 10 razy szybciej. Oczywiście, jeśli w takim komputerze trzeba wykonać 
skomplikowany rozkaz, wówczas należy go „rozpisać" na czynności elementarne 
i traci się czas - w sumie jednak się to bardzo opłaca. Ta droga rozwoju komputerów 
znana jest pod nazwą RISC (Reduced lnstruction Set Computer).

Z drugą częścią rozkazu sprawa jest prostsza: część adresowa rozkazu musi 
po prostu wskazać, na jakim obiekcie ma być wykonana zadana rozkazem opera
cja68. Wprawdzie adres ten można podać na kilka różnych sposobów'69, nie ma to

68W zasadzie powinno się podawać aż trzy adresy:
-  adres pierwszego argumentu wykonywanej operacji;
-  adres drugiego argumentu;
-  adres wyniku operacji.
Przykładowo, jeśli kod operacji nakazuje dodawanie należałoby określić: co dodać, do czego 
dodać oraz co zrobić z wynikiem dodawania. W rzeczywistości podaje się tylko jeden adres, 
ponieważ pierwszy argument oraz wynik operacji na zasadzie powszechnie akceptowanej 
umowy umieszczane są w specjalnym rejestrze procesora, tak zwanym akumulatorze.

69Możliwe są różne tryby adresacji. Podstawowy tryb zakłada, że adres podany w czę
ści adresowej rozkazu bezpośrednio wskazuje numer komórki pamięci, w której zwarty jest 
potrzebny argument operacji. Taki schemat, chociaż najczęściej stosowany, nie jest jednak 
jedynym możliwym. Dodatkowa możliwość wiąże się z tak zwaną adresacją indeksową 
(B-modyfikacją). W tej metodzie adres, pod którym odszukiwany jest w pamięci argument 
operacji, obliczany jest jako suma adresu podanego w rozkazie i zawartości specjalne
go rejestru (tak zwanego rejestru indeksowego). Użycie podanego sposobu adresacji wią
zać się może z wykorzystaniem powszechnie występujących w językach programowa
nia struktur danych zwanych tablicami oraz z mechanizmami tzw. stronicowania pamięci. 
Kolejny mechanizm adresacji. jaki musimy omówić, to adresacja pośrednia. Polega ona 
na tym, że w adres w rozkazie podaje komórkę pamięci, w której zawarty jest właściwy ad
res potrzebnego argumentu. Tego typu adresacja (nazywana I) - modyfikacją) może być 
stosowana przy’ tworzeniu struktur listowych i ogólnie - do budowy danych wykorzy
stujących tak zwane wskaźniki (ang. pointer). Oczywiście możliwe są także znacznie bar

50



jednak istotnego wpływu na samą rolę i znaczenie tej części rozkazu w kontekście 
prowadzonych tu rozważań.

J ak wynikało z przytoczonych rozważań, zasada działania komputera jest 
bardzo prosta. Spróbujmy ją  zapisać w sposób zwarty:

Działanie komputera polega na tym, by maszyna wykonując rozkazy zawarte 
'v jej programie przekształcała jedne informacje (dane) w inne informacje, sta
nowiące wyniki.

Jak wspomniałem na początku tego rozdziału, na poziomie elektroniki podze
społów, składających się na strukturę komputera, mamy do czynienia z różnymi im
pulsami (oznaczającymi jedynki i zera). Układy, z których składa się komputer, po
zwalają w sposób celowy zamieniać jedne serie impulsów na inne. Impulsy mogą być 
zliczane w licznikach, magazynowane w rejestrach i łączone według założonych reguł 
w jednostkach arylmetyczno-logicznych. Możliwe jest także trwale rejestrowanie 
(pamiętanie) pojedynczych impulsów' i całych icli serii. I to wszystko!

Dopraw'dv trudno uwierzyć, lecz niezliczone zastosowania komputerów, ich 
szeroko znane możliwości i zalety - sprowadzają się na poziomie sprzętu do takich 
właśnie elementarnych zjawisk: jest impuls, lub go nie ma, następuje przesianie sy
gnału dalej - lub jest on wygaszany, zostaje zarejestrowany nowy zbiór zer i jedynek 
•ub odtwarzana jest poprzednia zawartość rejestru czy pamięci. O szeroko znanej uni
wersalności komputera, o niezliczonych zastosowaniach, o niewiarygodnych niemal 
możliwościach maszyny decydują w rezultacie dwa czynniki.

Pierwszy związany jest z szybkością pracy układów elektronicznych. Czynno- 
SCl- które wykonują układy komputera, są bardzo proste i sprowadzają się do prze
puszczania lub zatrzymywania impulsów, ale przebiegają niesłychanie szybko. Po
branie, przesłanie lub przetworzenie impulsu wymaga zaledwie ułamków milionowej 
części sekundy. W rezultacie jest więc wystarczająco dużo czasu, by z tysięcy takich 
Prostych, elementarnych operacji złożyć czynności bardziej zbliżone do realnie sta
wianych komputerowi zadań - w najprostszym przypadku polegających na wykony
waniu działań arytmetycznych.

dziej skomplikowane formy adresacji - na przykład wielokrotne B i D modyfikacje, ale nie 
"nosi to już istotnie nowej jakości. Natomiast warto odnotować fakt, że bywają rozkazy nie 
Uwierające wcale części adresowej (na przykład odnoszące się do rejestrów lub bezpośred- 
n>o podające wartości, na których trzeba wykonać określone operacje).
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Drugi czynnik, który powoduje, że komputer jest tak bardzo użyteczną i uni
wersalną maszyną, jest związany z rozmaitością możliwych interpretacji po
wstających wr nim, przetwarzanych i przesyłanych impulsów. Zależnie od chęci i wy
obraźni osoby korzystającej z maszyny możliwe jest utożsamienie impulsowo repre
zentowanych w komputerze zer i jedynek - z liczbami, elementami rysunku, fragmen
tami tekstu, dźwiękami muzyki, sygnałami sterującymi wysyłanymi do kontrolowa
nych przez komputer podsystemów... Możliwości jest tu bardzo wiele, a wciąż poja
wiają się nowe!

zkic budowy mikrokomputera podano w podrozdziale 2.2. Jak z tego wstę
pnego opisu wynikało, wszystkie zasadnicze dla działania komputera ope
racje i procesy wykonywane są przez procesor, czyli jednostkę centralną. 

To tutaj mieści się pamięć przechowująca programy i dane, tutaj znajduje się mi
kroprocesor zawierający układ sterowania i arytmometr, dokonujący wszystkich 
niezbędnych wyliczeń i tu mieści się magistrala, spinająca wszystkie najważniejsze 
elementy procesora. Poza procesorem w skład komputera wchodzą pamięci masowe 
oraz inne urządzenia peryferyjne - głównie urządzenia wejścia/wyjścia.

Kształt obudowy' komputera - chociaż nie jest jego najważniejszą cechą z te
chnicznego punktu widzenia - ma duże znaczenie dla wygody jego użytkowania. 
W tej dziedzinie - jak w całej informatyce - obserwuje się tendencję do stałej miniatu
ryzacji. Można żartobliwie powiedzieć, że w miarę jak komputery zajmują coraz 
więcej miejsca w naszym życiu - zajmują równocześnie coraz mniej miejsca na na
szym biurku! Do niedawna typowy kształt komputera zakładał istnienie płaskiego 
prostopadlościennego pudla70 stawianego na biurku, na którym ustawiany był moni
tor, a przed którym leżała klawiatura i myszka. Taki typ obudowy nazywa się desk
top. Ponieważ miejsca na biurku jest coraz mniej - coraz powszechniej używa się 
ostatnio obudowy w postaci pudla stojącego pionowo pod biurkiem albo obok biurka. 
Taka obudowa nazywana jest tower albo (ponieważ buduje się je coraz mniejsze) 
minitower. Ponieważ jednak postęp elektroniki umożliwia coraz większą miniatury
zację budowanych komputerów - coraz powszechniej stosuje się komputery typu lap
top (przenośne), notebook (o rozmiarach notesu) czy palmtop (mieszczące się w jed

70Taką „modę” wprowadził IBM lansując swój komputer klasy PC, którego „potom
kami” są wszystkie powszechnie dziś używane mikrokomputery. Złośliwi konkurenci, któ
rych komputery odznaczały się wyrafinowanie piękną obudową (o komputerach Macintosh 
mówiło się nawet, że są „sexi” !), twierdzili, że IBM całkowicie zrezygnował z jakiegokol
wiek wzornictwa plastycznego swojego wyrobu - po prostu inżynierowie zmontowali do 
kupy wszystkie potrzebne urządzenia, a potem przyszedł ślusarz i osłonił to wszystko nie
dbale wygiętą blachą. Coś w tym jest - nie da się ukryć...

iro
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nej dłoni). Te małe komputery przenośne oznaczane są często skrótem PPP (albo 
P'3) co pochodzi od słów Persona! Produtm ty Partner. Są to urządzenia o wciąż 
rosnącym udziale w strukturze rynku komputerowego - w 1995 roku sprzedano ich 
(jak się ocenia) grubo ponad milion sztuk na całym świecie, a prognozy przewidują 
dalszy dynamiczny wzrost sprzedaż}' (przewiduje się, że w 1997 roku sprzedaż lego 
l>Pu układów przekrocz)’ 5 min sztuk rocznie). W klasie tej mieszczą się jednak urzą
dzenia o zróżnicowanych możliwościach i różnym przeznaczeniu, dlatego warto po
znać w zarysie tę klasyfikację.

Pierwszą kategorię tworzą tzw. organizery. Są to bardziej rozbudowane note- 
sy typu elektroniczna agenda lub komputery klasy palmtop71 czy handheld72. 
Komputer}’ te mają wbudowane (zwykle w pamięci ROM) podstawowe oprogramo
wanie (arkusz kalkulacyjny, edytor, baza danych, program komunikacyjny itp.) 
i zwykle wykorzystują karty PCMCIA.

Druga kategoria to komunikatory osobiste73. W ich strukturze przeważają 
urządzenia do szybkiego i wygodnego wprowadzania danych (często z tabliczką typu 
PEN7-* zamiast klawiatury lub z cyfrową rejestracją głosu75) oraz urządzenia do 
Szybkiego bezprzewodowego przesyłania informacji76.

* Typowym komputerem klasy palmtop jest HP 100LX. ważący tylko 312 gramów
1 dający rozmiary 16x8,64x2.54 cm.

2Przykladami systemów' tego typu mogą być HP 95/100LX, Sharp Wizard. Casio 
Executive Boss, Psion Series 3 i wiele innych.

73Przykladami systemów tego typu są AT&T E0440, IBM/Bell South Simon i inne.
7-1 Komputery obywające się bez klawiatury (zastępuje ją ekran, na którym potrzebne 

""ornfacje wpisuje się odręcznie za pomocą specjalnego rysika) nazywają się popularnie 
PEN (od angielskiej nazwy pióra do pisania). Przykładem tego typu komputera może być 
’25Point firmy Fuitsu. Komputer ten ma procesor 386SXLV 25 MHz, 4 MB RAM i pod
świetlany od tylu ekran LCD o przekątnej 24 cm. Modułem pamięci masowej są karty 
pCMClA, natomiast stacje dysków i dyskietek są dołączane zewnętrznie. Innym kompute- 
reni, którego praca powinna być sterowana głównie za pomocą rysika (chociaż jest on do
datkowo wyposażony w odlączalną klawiaturę) jest Compaq Concerto 4/25. Bardzo ofen
sywną politykę promocyjną „rysikowców” zwanych Personal Communicator stosuje firma 

z Santa Clara, będąca częścią koncernu IT&T.
Oprogramowanie komputerów typu PEN to między innymi PenDOS, Windows for 

^en i PenPoint jako programy sterujące oraz PenMagic Letter Express, Aha! InkWriter, 
Mobile Access oraz Pensoft Perspective Business Edition jako programy użytkowe. 
Wstępne są także programy pozwalające dostosować zwykle „klawiaturowe” programy 
do sterowania za pomocą rysika. Przykładem takiego programu jest Slate PenPower, któ- 
^  pozwala używać arkusza Excel obsługiwanego za pomocą rysika zamiast myszki i kla- 
vyiatury.

^Jednym z najmniejszych przenośnych komputerów z rejestracją głosu jest Quader- 
n° 33 firmy Olivetti. Ma on rozmiar typowego zeszytu (A5) i waży nieco ponad 1 kg? 
a tymczasem mieści dysk o pojemności 120 MB, procesor 386SX/20MHz i 4 MB RAM. 
^oniputer ten pracuje oczywiście w systemie Windows (jako bezpłatne wyposażenie użyt-
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Trzecia kategoria określana jest jako cyfrowi asystenci - w skrócie PDA (od 
Personal Digital Assistent)1"1. Są to komputery, których architektura jest w całości 
ukierunkowana na zadania wspomagania planowania zadań i organizacji pracy. Ten 
segment rynku ma podobno największe szanse rozwoju, chociaż aktualne notowania 
nie potwierdzają tych prognoz - klienci wolą organizery, zwłaszcza jeśli mogą 
używać ich podobnie (np. z wykorzystaniem podobnego systemu operacyjnego) jak 
swoje stacjonarne komputery „biurkowe" (desktop).

Czwarta kategoria to tabliczki do notowania78. W urządzeniach tych położono 
nacisk na wprowadzanie danych za pomocą tabliczki z rysikiem typu PAD. Nawet 
system operacyjny jest w nich zorientowany na „ołówkowe" sterowanie.

Ostatnia, piąta wyróżniona kategoria to tzw. „inteligentne książki" przezna
czone głównie do odczytywania i szybkiego przeszukiwania coraz bardziej popular
nych wydawnictw opartych na CD-ROM79.

Jak widzisz, komputery mogą mieć różne rozmiar}', różne kształty i różne 
przeznaczenie - zawsze jednak wyróżnić w nich można jednostkę centralną i urzą
dzenia peryferyjne. Jednostki centralnej nie powinieneś przy tym utożsamiać z głów
nym „pudlem", które stoi pod biurkiem albo na biurku i jest zwykle uważane za „ten 
właściwy komputer". Elementy funkcjonalne komputera bywają rozmaicie rozmiesz
czane i trzeba napraw'dę wiele wiedzieć, żeby się w tym dokładnie orientować. Roz
maite rozwiązania „upakowaijące" elementy struktury komputera w różnych czę
ściach zintegrowanej obudowy charakterystyczne były dla początkowych lat rozwoju 
techniki mikrokomputerów' domowych. Na przykład tak znane komputery amatorskie 
jak Atari, Commodore, Spectrum - miały jednostkę centralną we w'spôl- 
nej obudowie z klawiaturą, a. Amstrad preferował łączenie funkcji monitora z zasila
czem dla całego systemu. Obecnie ta „moda" wraca w' komputerach typu laptop,

kownik otrzymuje m.in. Lotusa i MS Works). Właśnie jego cechą jest możliwość korzysta
nia z niego jako z dyktafonu - w razie potrzeby można zapisać dźwięk z mikrofonu bezpo
średnio na twardym dysku.

76Do komunikacji komputerów przenośnych ze stacjonarnymi fragmentami sieci 
komputerowej używa się łączy bezprzewodowych typu radiowego - jak w telefonii komór
kowej - lub (w zamkniętych pomieszczeniach) wykorzystujących emisję podczernieni - jak 
hpowy „pilot” do telewizora czy wideo. Oczywiście przy korzystaniu z tych urządzeń nie
zbędne jest posiadanie specjalnego oprogramowania (na przykład LapLink Remote Access 
firmy Travelling Software). Można też korzystać z miniaturowych (rozmiarów kart}' kredy
towej - na przykład Ethernet CreditCard firmy Xiricom) adapterów pozwalających na 
przyłączenie przenośnego komputera do sieci LAN, które wraz z oprogramowaniem typu 
HotSwap daje rzeczywiście wygodne możliwości dołączania i odłączania laptopa czy note
booka do dowolnej sieci.

77Dobrym przykładem jest tu Sharp Expert Pad, Amstrad PDA600, Tendy/Casio Zo- 
omer i inne.

78Przykładem mogą być Fuitsu PoquetPad albo IBM Touch Mobile.
7i)Przykladem może tu być Sony CD-ROM-XA.
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notebook80 czy palmtop81. Jednak w komputerach „stacjonarnych” także powraca 
Sl? do koncepcji montowania w jednej obudowie kilku elementów funkcjonalnych, 
gdyż pozwala to użytkownikowi na uwolnienie większej ilości miejsca na biurku82.

Scharakteryzujmy teraz w sposób systematyczny wyżej wymienione, podsta
wowe składniki jednostki centralnej83, a następnie pamięci masowe i ważniejsze 
Urządzcnia peryferyjne.

2 . 4 . 1 . M  i k r o p r o c e s o p

^•^•1.1 . Rodlzajc m ikroprocesorów

ikroprocesor jest niewątpliwie „sercem’’ komputera. To on pobiera z pa
mięci i wykonuje wszystkie rozkazy programu. Mikroprocesor jest ukła
dem wykonanym w odpowiedniej technice (tzw. układów scalonych bar

dzo wielkiej skali integracji, oznaczonych z angielska VLSI) i w odpowiednio za
wansowanej technologii elektronowej (zwykle CMOS), wykonującymi wszystkie 
nakazane programem obliczenia. W strukturze komputera mikroprocesor występuje 
Jako pojedynczy' mikromoduł, o rozmiarach kilku centymetrów, lecz o trudnej do wy-

Coraz popularniejsza staje się także kategoria komputerów przenośnych, których 
r°zmiary są mniejsze od notebooka, ale które wykorzystuje się w sposób klasyczny (tzn. 
y użyciem klawiatury), a nie na zasadzie „iysikowca”. Przykładem tego typu komputera 
nioże być Contura Aero firmy Compaq. Ten miniaturowy (26x19,1x3,8 cm) i bardzo lekki 
0 ,6  kg) komputer ma wprawdzie procesor 486 SL, 4 MB RAM i twardy dysk 250 MB, ale 
nic nia wcale stacji dyskietek (można ją  dołączyć od zewnątrz za pomocą złącza PCMCIA), 
a także nie ma żadnych złącz (żeby podłączyć drukarkę czy zewnętrzny monitor trzeba 

komputera dołączyć specjalny „przedłużacz portów" zwany Convenience Base). Innym 
Przykladem subnotebooka jest Omnibook 430 PC firmy Hewlett-Packard.

81 Przy kładem udanego komputera typu palmtop może być elektroniczny noies o na- 
^\ie Norton, opraco wany w firmie Apple. Ma on ciekłokry staliczny ekran stanowiący 
r°wnocześnie urządzenie wejściowa (komputer rozpoznaje litery pisane odręcznie na jego 
ckranie specjalnym rysikiem i zamienia je na standardowy druk). Wyposażony jest w 2 MB 
Pamięci na specjalnych wymiennych kartach (dostępne są karty na różne wybrane tematy, 
na przykład plan Paryża) i 640 kB RAM. Przez specjalny interfejs możliwe jest przesyłanie 
danych do/z standardowego PC.

82Na przykład komputer PC7-325 firmy Bi-Link Computer z Kalifornii ma cały pro- 
Ccsor (i386 SX 25 MHz + pamięć RAM 1 MB + dysk twardy IDE 40 MB + napęd dyskietek 
^44 MB) wbudowany w barwny monitor o rozmiarze 9,5 cala. Do tego „kombajnu” dołą- 
c*ona jest - jako jedyny zewnętrzny element - płaska klawiatura.

83Zamiast pojęcia „jednostka centralna” używa się też określenia płyta główna 
n̂i° te hr boar cl). To na niej mieszczą się wszystkie podstawowe elementy jednostki central- 

neJ‘ mikroprocesor, pamięci RAM (w obudowach DIP lub w pakietach SIMM) i ROM, 
a także magistrala (bus) i złącza do kart rozszerzeń (slot).
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obrażenia wewnętrznej złożoności (32-bitowy mikroprocesor mieści w jednym 
krysztale krzemu kilka milionów odpowiednio połączonych tranzystorów!).

Mikroprocesor}' budowane są obecnie według dwóch - konkurujących ze sobą 
„filozofii"’. Jedna zakłada, że mikroprocesor powinien umieć wykonywać jak najwię
cej skomplikowanych operacji „w jednym kroku'’. Ta linia rozwojowa, nazywana 
CISC (od określenia Complex Instruction Set Computer - komputery o złożonej liś
cie rozkazów) reprezentowana jest przez „miłościwie nam panujące'’ procesory firmy 
Intel. Aktualnie „panująca'’ na rynku PC linia rozwojowa mikroprocesorów firmy 
Intel rozpoczęła się 16-bitowym mikroprocesorem 8088, którego lista rozkazów i ar
chitektura logiczna zadecydowała o większości obowiązujących do dziś właściwości 
tej popularnej maszyny. Na bazie procesora 8088 budowany był pierwszy', „kla
syczny'’ IBM PC, a potem także rozbudowany model XT - dziś już anachroniczny, 
ale jeszcze niedawno stanowiący s z c z a ! marzeń większości informatyków84. Wraz 
z komputerem IBM PC AT pojawił się udoskonalony procesor 80286. Był on także 
16-bitowy, ale pracował znacznie sprawniej, niż 8086/8088, a zwłaszcza nie podlegał 
ograniczeniom dotyczącym możliwej do zaadresowania pamięci85. Procesor 80286 
mógł pracować w dwóch trybach. W tzw. trybie rzeczywistym zachowywał się on

84Procesor 8088 miał dwie wady. Po pierwsze był „nie całkiem 16-bitowy”, gdyż przy 
całkowicie szesnastobitowej architekturze wewnętrznej wyprowadzenia magistrali danych 
miał 8-bitowe, podobnie jak jego wielki przodek, procesor-legenda, Ten-od-którego-to- 
wszystko-się-zaczęło: 8080. Po drugie procesor ten nie miał wbudowanej jednostki do obli
czeń zmiennoprzecinkowych, w wyniku czego komputer)' bazujące na wykorzy staniu tego 
układu były dość powolne przy realizacji obliczeń.

Na pierwszy mankament stosunkowo szybko znaleziono radę: zbudowany niemal 
równocześnie z 8088 procesor 8086 był już w pełni szesnastobitowym układem o identycz
nej jak 8088 liście rozkazów, mógł więc być stosowany zamiennie, a zapewniał wyraźnie 
większą szybkość obliczeń (dane mogły być przesyłane od i do procesora w7 pełni 16-bitowo. 
a więc bez strat czasu). Co ciekawe - procesor 8086 był bardzo rzadko stosowany w prakty
ce, większość producentów budowała swoje komputery' klasy IBM PC XT jednak w oparciu 
o tańszy procesor 8088.

Drugi mankament wyeliminowano budując specjalny dodatkowy' procesor tylko do 
obliczeń zmiennoprzecinkowych, tzw. koprocesor arytmetyczny oznaczony 8087. Kopro
cesor stanowił opcjonalne wyposażenie komputerów' klasy XT. Komputer bez koprocesora 
(tzn. wyposażony tylko w procesor 8088 lub 8086) działał w pełnym zakresie działań 
(wykonywał też operacje zmiennoprzecinkowa), ale bardzo w7olno. Dołożenie koprocesora 
powodowało wydatne zwiększenie mocy obliczeniowej - jeśli oczywiście komuś na tym 
właśnie zależało. W praktyce większość używanych komputerów7 nie miała koproceso
rów, gdyż w7 zadaniach typu redagowania tekstów czy obsługa bazy danych nie były one 
potrzebne.

85Wadą procesorów7 klasy 8086/8088/8087 był fakt, że mogły one zaadresować naj
wyżej 1 MB pamięci. Początkowo nikomu to nie przeszkadzało, bo pamięć była tak droga, 
że nawet stmktury wykorzystujące w pełni te 1024 kB należały do rzadkości (dominował 
model z 640 kB pamięci), jednak w miarę rozwoju coraz większych programów bariera ta 
zaczęła coraz dotkliwiej dawać się we znaki.

56



dokładnie tak samo, jak 8086 i dlatego cale oprogramowanie opracowane dla wcze
śniejszych modeli komputera mogło funkcjonować na AT bez żadnych ograniczeń. 
Dodatkowo jednak 80286 miał tzw. tryb wirtualny, w którym mógł adresować do 
4 GB pamięci rzeczywistej i do 64 TB pamięci wirtualnej - co praktycznie na nie
ograniczony czas odsunęło problemy z pamięcią w komputerach klasy IBM PC86. 
Kolejnym etapem było pojawienie się procesora 80386 zbudowanego w całości jako 
Procesor 32-bitowy, a więc o znacznie większym stopniu komplikacji, ale i większej 
mocy obliczeniowej, niż 8028687. Postęp technologii budowy układów elektronicz
nych wielkiej skali integracji był jednak na początku lat 90-tych tak szybki, że niemal 
równocześnie z procesorami 80386 pojawił się „kombajn" 80486 - niezwykle spraw
ny i wydajny procesor88 do dziś chętnie używany, chociaż już obecnie z pewnością 
Przestarzały. Procesor 80486 miał jednak pewną wadę: ze względu na swą złożoność 
niusial być dość drogi. Dlatego bardzo szybko wprowadzono do produkcji 
’’Odchudzoną" i tańszą wersję tego procesora, oznaczoną 80486SX89.
Dla odróżnienia od tej oszczędnościowej (chociaż w wielu dziedzinach zastoso
wań całkowicie wystarczającej) konstrukcji - „pełny" procesor zaczęto nazywać 
°0486DX90. Jego sporą moc obliczeniową91 można dodatkowo zwiększyć wykorzy-

’Procesor 80286 nadal nie nadawał się do wykonywania operacji zmiennoprzecin
kowych. co spowodowało, że towarzyszył mu często koprocesor arytmetyczny 80287, który 
Jcduak z różnych względów nie byl tak udany, jak 8087 „stowarzyszony” z 8086.

87'Przy procesorze tym pojawił się specyficzny „problem nóżek” - okazało się, że 
m°żna tanio zbudować doskonały układ elektroniczny, trudniej natomiast z obudową - do
prowadzenie do procesora aż 32 bitowej szyny danych napotyka na spore trudności. Dlatego 
nieonial od początku pojawiły się dwie „mutacje” procesora 80386 - z pełną 32-bitową 
S/yną danych (oznaczany 80386DX) oraz „oszczędnościowa" wersja z 16-bitową szyną da- 
nych (oznaczony 80386SX). Obie zresztą obarczone „grzechem pierworodnym” - brakiem 
Możliwości realizacji przez główny procesor operacji zmiennoprzecinkowych, co powodo- 
Walo konieczność stosowania (jeśli komuś na tym szczególnie zależało) dodatkowego ko
procesora przyspieszającego operacje matematyczne - oznaczonego oczywiście 80387.oo

"Mikroprocesor ten stanowił postęp wr stosunku do wcześniejszych modeli, ponieważ 
okładał umieszczenie procesora i koprocesora w jednym układzie. Ponieważ scalenie obu 
Procesorów w jednym „chipie” prowadziło do bardziej oszczędnych a równocześnie znacz
ne szybszych rozwiązań, a także ze względu na wbudowanie do struktury 80486 dodatkowo 
& kB bardzo szybkiej pamięci podręcznej (cache) - procesor 80486 okazał się wyjątkowo 
sPrawnym i wyjątkowo efektywnym urządzeniem, dzięki któremu mikrokomputery zaczęły 
^liżać się swymi parametrami do wydajności stacji roboczych.

^Oznaczenie to jest nieco mylące: w odróżnieniu od 80386SX nie chodzi tu bowiem 
0 zmniejszenie szerokości szyny danych, gdyż zmniejszenie kosztu chipu 80486SX osią
gnięto na innej drodze - blokując (zwykle uszkodzony w trakcie skomplikowanej produkcji) 
Wewnętrzny koprocesor arytmetyczny.

90Podobnie jak w przypadku wcześniejszych procesorów pomyślano także o tych, któ- 
r*y w przypływie skąpstwa zakupią komputer z procesorem 80486SX a potem zechcą się 
’>Wzinocnić” Z myślą o nich zbudowano układ 80487. I znowu oznaczenie to, nawiązujące 
d° tradycji koprocesorów - jest mylące. Układ 80487 jest w; istocie pełnym procesorem
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stując technikę OverDrive92. Stosując procesor 80486DX4 wmontowany w gniazdo 
OverDrive przyspiesza się blisko czterokrotnie pracę komputera dzięki temu, że we
wnątrz procesora pracuje układ powielania częstotliwości93.

80486DX, tylko ma inny rozkład wyprowadzeń. Dołożenie „koprocesora” 80487 do kompu
tera wyposażonego pierwotnie w procesor 80486SX powoduje, że nowy procesor przejmuje 
wszystkie zadania, a stan' przestaje całkowicie działać.

91Dla porównywania mocy obliczeniowej (głównie szybkości) różnych procesorów 
opracowano wiele testów. Klasycznym testem tego typu była tzw. mieszanka Gibbsona, sta
nowiąca zestaw używanych w różnych językach programowania poleceń i instrukcji, któ
rych szybkość wykonywania była miarą szybkości pracy rozważanego komputera. Ponieważ 
jednak szybkość działania maszyny przy realizacji różnych zadań bywa zależna od rodzaju 
tych zadań - opracowano także inne testy, stosowane dziś dość powszechnie przy rankingu 
różnych komputerów. Z bardziej znanych wymienić można test SPECint92, używany do 
oceny zastosowań procesora do przetwarzania danych (ze znikomym udziałem arytmetyki 
zmiennoprzecinkowej), test SPECfp92 dotyczący szybkości pracy w systemie UNIX z in
tensywnym stosowaniem arytmetyki zmiennoprzecinkowej, a także test ¡COMP stosowany 
przez firmę Intel do oceny procesorów7. Ten ostatni wydaje się najbardziej kompletny, po
nieważ obejmuje operacje stał oprzeć inko we. zmiennoprzecinkowa, przetwarzanie grafiki 
i obrazów /iirów no w try bie 16-bitowym, jak i 32-bitowym.

Przykładowe wartości uzyskiwane w wymienionych testach przez procesor 486I)X4 
są następujące: SPECint92 = 64.5, SPECfp92 = 56.9, iCOMP = 567, co stanowić może 
pewien punkt odniesienia przy studiowaniu danych przedstawianych przez producentów 
innych komputerów7.

^Technika OverDrive jest stosowana do zwiększania mocy obliczeniowej komputera 
poprzez prostą wymianę procesora bez konieczności przebudowy całej płyty glów;nej. Polega 
ona na tym. że do standardowej podstawki „słabszego" procesora można wstawić specjalnie 
przystosowany procesor „mocniejszy”. W szczególności technika OverDrive bywa stosowa
na do tego. by w komputerze o pew nej (niewielkiej) częstotliwości zegara zastosować proce
sor pracujący z większą częstotliwością. Technika ta. kojarzona często z metodą tzw. po
dwajania częstotliwości polega na tym, że cala płyta główna pracuje z pewną częstotliwo
ścią, a procesor pracuje znacznie szy bciej, co poprawia wydajność komputera typowo o oko
ło 70%. Procesorami najczęściej wykorzystywanymi techniką OverDrive są i486SX i zastę
pujący go i487SX dający ten sam efekt, co i486DX oraz i486DX2 zastępujący zwykły 
i486DX.

Opracowano również standard OverDrive dla procesora Pentium. Okazało się, że daje 
ona zaskakująco dobre wyniki. Procesor Pentium OverDrive 63/25 uzyskiwał ŵ testach 
szybkości ponad 70% tej szybkości, jaką dawał ,,pełny" procesor Pentium 90 (pomimo 
współpracy z 32 bitową magistralą systemu, który pierwotnie był oparty na procesorze 486 
DX2 50/25, zamiast z typową dla Pentium magistralą 64-bitową). Warto dodać dla porów
nania. że z oryginalnym procesorem 486 DX2 badany system osiągał zaledwie 22% wydaj
ności Pentium w obliczeniach staloprzecinkowych i 14% w obliczeniach zmiennoprzecin
kowych.

93Technika powielania częstotliwości polega na tym, że obok procesorów taktowa
nych z określoną częstotliwością (wynikającą z częstotliwości pracy głównego zegara kom
putera) coraz częściej pojawiają się w ofertach procesory oznaczane jako DX2 lub DX4.
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■Jednak udany i sympatyczny 80486DX odchodzi już w przeszłość, bo aktualnie 
'Wagowym“ procesorem firmy Intel jest 80586, bardziej znany pod nazwą Pentium. 
Procesor ten, wprowadzony nie bez bólu9-4 w 1995 roku, łączy w udany sposób dużą 
IT|oc obliczeniową z całkowitą zgodnością z procesorami rodziny 80x86, co oznacza, 
2c wszystkie programy uruchamiane wcześniej na komputerach klasy IBM PC 
^T/AT/386/486 będą działały także na kompulcrze wyposażonym w procesor Pen- 
tlUni- natomiast szybkość ich wykonania będzie porównywalna z szybkością pracy 
danych stacji roboczych firmy SUN - Sparc Station.

Z elektronicznego punktu widzenia Pentium (produkowane od 1995 roku95 
Już bez wad) wnosi istotne nowości: zawiera 3,1 min tranzystorów (dla porównania - 
'  *486 ma tylko 1,2 min elementów'), pracuje przy częstotliwości zegara wynoszącej 
d° 130 MHz (w momencie pisania tej książki - jak ją  będziesz czytał - może już być

^rocesor taki ma wewnętrzny zegar o dwu lub czterokrotnie większej częstotliwości niż cały 
k°niputer, dzięki temu obliczenia wykonywane są w nim z dwu lub czterokrotnie większą 
S/ybkością. a reszta elementów płyty głównej może pracować z mniejszą częstotliwością - 
'  c° bezpośrednio powoduje, że urządzenia te mogą być po prostu tańsze. Procesor 486DX4 
Przy 25 MHz zegarze głównym pracuje wewnątrz z szybkością 100 MHz i potrafi być rów- 
nie wydajny obliczeniowo jak procesor Pentium/66 MHz - a jest wielokrotnie tańszy.

o i
wyniku wykrycia błędu w procesorach PENTIUM produkowanych w 1994 roku 

firnia Intel zmuszona została do ogłoszenia (20.12.1994), że jest gotowa bezpłatnie wy
cen ić  wadliwy procesor każdemu klientowi, który zgłosi taką potrzebę. Operacja ta po- 
chlonęla gigantyczne koszty i stała się sygnałem zmuszającym firmy komputerowe do więk- 
S/-CJ ostrożności we wprowadzaniu nowych produktów7 na rynek. Poprzednio nagminną 
Praktyką (wynikającą z „wyścigu“ firm chcących jak najszybciej opanować rynek kolejnych 
n°wości) było wprowadzanie do eksploatacji wersji układów scalonych (a także oprogra
mowania) nie do końca sprawdzonych - byle szybciej od konkurencji.

^U kłady scalone (zwłaszcza duże - procesory', kontrolery dysków7, ROM-BIOS) na 
°gol niają na sobie wydrukowane daty produkcji (pod nazw7ą producenta i oznaczeniem
llkladu), więc przy kupowaniu Pentium warto sprawdzić, czy nie jest to egzemplarz z feral- 
llcgo 1994 roku działający błędnie. Data jest zwykle czterocyfrowa i oznacza rok oraz 
nilesiąc produkcji (np. 9512 oznacza grudzień 1995 roku). Brak tego typu nadruku ozna- 

że za daną cześć żadna szanująca się firma nie chciała brać odpowiedzialności (w żar
gonie komputerowym takie elementy nazywane są no name).

Kupując komputer warto zawsze sprawdzić, z jakich elementów zmontowano jego 
f^ytę główną, zdarza się bowiem, że w sklepach oferowane są komputery składane z części 
Pochodzących „z odzysku". Maszyna taka prawie zawsze sprawia kłopoty nowemu 
Właścicielowi, należy więc wystrzegać się tego typu „okazji". Wiek całego komputera 
naJlatwiej poznać po dacie BIOSu, wyświetlanej zawsze bezpośrednio po włączeniu kompu- 
lcra, jeszcze przed załadowaniem systemu operacyjnego. W żadnym wypadku data ta nie 
Powinna być starsza niż 1993 - chyba że chcesz być kustoszem w muzeum informatyki.
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dużo więcej!) i jest pod wieloma względami doskonalszy96 od swoich poprzedników. 
Wraz z Pentium Intel rozpoczął produkcję elementów^ elektronicznych wspólpra-

96Pentium ma dwie jednostki arytmetyczno-logiczne, może więc wykonywać niekiedy 
dwie instrukcje w jednym cyklu zegara (dla porównania - I80286 wymagał niekiedy kilku 
cykli zegara do wykonania jednej instrukcji). Dodatkowe przyspieszenie pracy możliwe jest 
dzięki stosowaniu pracy potokowej (poszczególne fazy' realizacji kilku rozkazów mogą być 
wykonywane równocześnie), a do wykonywania prostych rozkazów (MOV, STORE itp.) 
zastosowano rozwiązania w pełni układowe zamiast mikroprogramowanych.

Procesor Pentium ma oddzielną pamięć notatnikową (cachś) dla danych i dla kodu 
programu (podobnie jak niektóre procesory o architekturze RISC, na przykład I860). Każda 
z tych pamięci ma pojemność 8 KB i jest zorganizowana jako dwukierunkowa pamięć aso
cjacyjna. Komunikacja jednostek arytmetyczno-logicznych procesora z jego wewnętrznymi 
pamięciami cache odbywa się za pośrednictwem wewnętrznej 64-bitowej magistrali według 
reguły tzw. zapisu zwTotnego (write back). Reguła ta polega na założeniu, że każdy wynik 
operacji wykonanej przez procesor zapisywany jest początkowo do pamięci notatnikowej, 
a nie do pamięci operacyjnej komputera. Przenoszeniem danych z pamięci cache do pa
mięci operacyjnej rządzi tzw. protokół MESI, w którym dane dzieli się na cztery kategorie:
-  Modified (zmieniona),
-  Exclusive (zastrzeżona),
-  Shared (wspólna),
-  Invalid (zabroniona).

Na podstawie ustalania tych kategorii specjalny algorytm zajmuje się wymianą i uz
gadnianiem danych pomiędzy7 pamięcią cache a główną pamięcią operacyjną komputera, 
w taki sposób, aby zapewnić stale aktualne wartości danych znajdujących się w głównej 
pamięci - co jest w;ażne przy wieloprocesorowych systemach komunikujących się za pośre
dnictwem pamięci.

Wydajność pracy procesora Pentium została zwiększona za pomocą mechanizmu 
przewidywania (zgadywania?) skoków' warunkowych. Do tego celu w strukturze procesora 
przewidziano specjalny bufor BTB (Branch Target Buffer), zapamiętujący adresy dotych
czas wykonywanych skoków, co bardzo przyspiesza np. wykonywanie pętli. Wykorzystanie 
tej techniki polega na tym, że procesor przygotowuje się z góry do wykonania tego skoku, 
który jest najbardziej prawdopodobny (np. do kolejnego obiegu pętli).

Oczywiście w procesorze Pentium wbudowana jest jednostka arytmetyczna wyko
nująca sprzętowo operacje zmiennoprzecinkowe. Jednostka ta sprzężona jest z jednostką 
stałoprzecinkową w sposób potokowy, co oznacza, że działanie zapoczątkowane jako obli
czenie staloprzecinkowe w kolejnych fazach może być przekazane do dalszej realizacji 
w jednostce zmiennoprzecinkowej.

Magistrala danych procesora Pentium jest w pełni 64-bitowa, co zapewnia szybką 
komunikację procesora z otoczeniem (528 MB/s dla Pentium przy 160 MB/s dla procesora 
i486/50 MHz). Dodatkowo w' procesorze Pentium wbudowano mechanizm kolejkowania 
transmisji, co dodatkowo zwiększa przepustowość magistrali.

Pentium normalnie dokonuje stronicowania pamięci stosując typowy rozmiar stronicy 
(4 KB). Jednak w procesorze tym działa mechanizm programowanego dopasowywania
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CuJących z tym procesorem i pozwalających na budowę super szybkich mikrokompu
terów97 opartych na zegarze 130 MHz. Możemy więc z ufnością patrzeć w przysz
łość - czekają tam na nas naprawdę wspaniale procesory...

Cóż, kiedy te nowe wspaniale maszyny są (i będą) raczej drogie. Nie każdego 
na to stać98, dlatego obok wytwornych komputerów „dla elity” - wciąż są w sprze
daż)- komputery' mniejsze, słabsze, ale za to o wiele tańsze. Komputery takie są chę
tnie kupowane, ponieważ bardzo często użytkownik rozumuje w taki sposób: „moje 
Potrzeby nie są aż tak wielkie, mogę więc zadowolić się czymś mniejszym”. Prawie 
^Wsze kończ)' się na tym, że po krótkim czasie taki „skromny” użytkownik szuka 
Możliwości zwiększenia mocy swojej maszyny...

Adaptując komputer do zwiększonych zadań często bierzemy pod uwagę wy- 
111‘anę procesora. Istotnie, taka możliwość istnieje (patrz wyżej - uwagi na temat 
techniki OverDrive) i często daje znakomite rezultaty, warto jednak pamiętać, że 
Sz>;bkość i wygoda pracy z komputerem zależy nie tylko od samego procesora.

rzykladowo - stwierdziwszy, że posiadany komputer za wolno pracuje w środowisku 
Sraficzn)Tn (np. Windows) możemy uzyskać taniej i skuteczniej poprawę parametrów' 
Maszyny stosując nowszy i szybszy sterownik graficzny, gdyż on jest tu często 
»Wąskim gardłem”. Podobnie pracując z dużymi bazami danych - możemy zwykle 
skuteczniej zwiększyć wydajność pracy wymieniając dysk na szybszy. Doskonale 
"yniki w przyspieszaniu pracy komputera uzyskuje się niekiedy za pomocą ude- 
rzająco prostych środków' - na przykład radykalne przyspieszenie pracy większości 
Programów pracujących w' systemie Windows uzyskuje się po zwiększeniu rozmiaru 
dostępnej pamięci RAM, co jest zwykle zabiegiem tańszym i szybszym, niż wy miana
Procesora.

Wymiana procesora nawet w komputerze specjalnie do tego dostosowanym - 
" nie jest zadaniem całkiem prostym. Wynika to z faktu, że procesor jest układem 
Scalonym mającym bardzo wiele połączeń („nóżek”) i dlatego jego wyjęcie z pod

r°zmiaru stronicy, pozwalający zwiększyć rozmiar stronicy pamięci nawet do 4 MB. co zna
cznie zmniejsza częstotliwość przełączania stronic i przyspiesza pracę procesora.

Istotną zaletą omawianego procesora jest możliwość używania w nim rozbudowanych 
Mechanizmów kontroli poprawności wykonania programu a także techniki automatycznej 
°Ptymalizacji jego przebiegu, polegającej na przewidywaniu czasu potrzebnego na wyko- 
nanie określonej porcji obliczeń i odpowiednio wcześniejsze przesianie potrzebnych danych, 

zmniejsza straty czasu związane z wymianą danych między procesorem i pamięcią. 
°żna to wykorzystać do przyspieszenia realizacji programów, ale bardziej interesująca jest 

Możliwość stosowania wraz z procesorem Pentium wolniejszych (znacznie tańszych) mo
dułów pamięci - bez utraty efektywnej szybkości działania komputera.

97Dla tych wydajnych mikrokomputerów używana jest dodatkowo jednostka ich efek- 
■ "ności zwana Mtops (Million Theoretical Operations per Second).

98Procesor Pentium doczekał się już zminiaturyzowanej, tańszej wersji. Jest to proce- 
sor P24T, 32-bitowv. pracujący z szybkością 33 MHz na zewnątrz i 66 MHz wewnątrz.
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stawki (nawet, jeśli nie jest przylutowany) jest bardzo trudne i wymaga znacznej siły 
(łatwo przy tym układ uszkodzić), zaś włożenie nowego procesora też wymaga spo
rego wysiłku i może prowadzić (przy nieostrożnym postępowaniu) do złamania płyty 
głównej komputera. Dlatego bardzo pożądane jest, aby kupując komputer w którym 
chcemy wymieniać procesor - zadbać o to, by był on osadzony w specjalnym gnieź
dzić ZIF (zero insertion force), pozwalającym wyjąć i włożyć chip praktycznie bez 
uży cia siły.

Obok procesorów CISC (w szczególności opisanych wyżej procesorów Intela) 
powstały także i są rozwijane komputery o celowo zredukowanej liście rozkazów, 
nazywane R IS C "  (Reduced Instruction Set Computer100J - zwykle o wiele szy bsze, 
niż komputery CISC, bo wykonujące mniej skomplikowane operacje.
Na zakończenie tego rozdziału, jeszcze przed przystąpieniem do dyskusji pewnych 
szczegółów7 dotyczących elementów znajdujących się wewnątrz mikrokomputera - 
jeszcze kilka uwag uzupełniających. Mikrokomputery klasy PC, o których głównie 
piszę w tej książce, me są jedynymi maszynami, jakie są obecnie wykorzystywane. 
Jeśli zechcesz wykonywać większe obliczenia lub jeśli będziesz chciał wykorzystać 
komputer jako bazę danych w większym przedsiębiorstwie - musisz sięgnąć do moc
niejszego101 narzędzia, jakim są stacje robocze102. Stacje robocze są Ci też niezbęd

" Procesorem typu RISC jest między innymi R4400 produkowany przez firmę Silicon 
Graphics, która wykupiła pierwszego producenta tego procesora, firmę MIPS. Procesor ten 
ma następujące parametry: wewnętrzną pamięć podręczną 32 kB danych i 32 kB rozkazów, 
zewnętrzną pamięć notatnikową do 4 MB, szybkość 95 SPECint89, 126 SPECfp89, 113 
SPECmarks, 28 MFLOPS, 140 MIPS. Procesor zastosowano w stacjach graficznych Silicon 
Graphics - Iris Crimson i Iris Indigo.

100Żartobliwe objaśnienie skrótu RISC jest też inne: RISC = Relegate Interesting 
Stu/f to the Compiler (pozostaw my interesujące zadnia kompilatorowi). Wynika to z faktu, 
że procesor RISC potrafi sam wykonywać jedynie najbardziej elementarne czynności, 
wszystkie ciekawsze (i bardziej złożone) zadnia muszą być rozpisane na dziesiątki lub 
nawet setki elementarnych czynności - a tym rozpisywaniem zajmuje się oczywiście kom
pilator.

101 Do oceny tej mocy używa się zwykle miar nazywanych SPECmarkami. SPEC to 
skrót od System Performance Evaluation Coopertive - organizacji powołanej w celu stwo
rzenia międzynarodowego standardu testów określających rzeczywistą moc obliczeniową 
komputerów7 w warunkach zbliżonych do realnych zastosow;ań (producenci sprzętu mieli 
bow iem zawsze tendencje do tworzenia testów', które eksponowały głównie techniczną do
skonałość ich wyrobów, co dość luźno korespondowało z osiągnięciami tych systemów7 pod
czas normalnej eksploatacji). W użyciu są dziś głównie testy SPECint92 i SPECfp92 opra
cowane w 1992 roku w taki sposób, że mierzą odpowiednio wydajność komputera przy pra
cy stałoprzecinkowej i zmiennoprzecinkowej odniesioną do pewnego ustalonego poziomu 
referencyjnego.

102Na przykład firma Hewlett-Packard oferuje UNIX-owskie stacje, robocze 
HP-9000 oraz Apollo 9000 Seria 700. Z niektórych źródeł wynika, że aż 47% światowej 
produkcji stacji roboczych to produkty HP.
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ne? jeśli zamierzasz na swoim komputerze wykonywać wiele prac związanych z two
rzeniem i używaniem grafiki103.

Także procesory Intela nie są jedynymi, jakie są w użyciu. Znaczna liczba no
wo produkowanych komputerów7 wyposażanych jest w procesor}7 PowerPC 601, 
°pracowane wspólnie przez IBM, Apple Computer i Motorolę104. Głównym produ
centem komputerów7 wykorzystujących PowerPC będzie oczywiście firma Apple, od 
tat opierająca kolejne wersje komputera Macintosh na procesorach Motoroli 68040. 
Komputerem wykorzystującym wr pełni możliwości procesora PowerPC jest nowy 
serwer PowerStack firmy MOTOROLA. Na nowy procesor stawia także firma IBM. 
Mówi się o komputerach produkowanych przez Compagnie des Machines Buli oraz 
Zenith Data System, które mają być oparte na PowerPC. Entuzjaści nowej techniki 
mówią o przełamywaniu monopolu firmy Intel albo nawet ojej upadku. Czy tak bę
dzie istotnie? Trudno powiedzieć. Z całą pewnością nowy7 procesor jest intensywnie 
Promowany105. Innym procesorem, który może zagrozić dominacji „Pentium” jest

^K om puterem  o bardzo rozbudowanych możliwościach graficznych (zwłaszcza 
w zakresie grafiki trójwymiarowej i animowanej) oraz o szerokich możliwościach przetwa
rzania informacji (bardzo szybki procesor) jest niewątpliwie stacja robocza INDY firmy 
Silicon Graphics. Wyposażony w procesor MIPS RISC R4000 komputer ten bywa obecnie 
Wykorzystywany do tworzenia tzw. rzeczywistości wirtualnej (virtual reality), będącej naj- 
no\vszym „hitem” firm specjalizujących się w tworzeniu programów' graficznych.

104Procesor ten ma oddzielną jednostkę arytmetyki stałoprzecinkowej (32-bitową) 
Współpracującą z 32 uniwersalnymi rejestrami 32-bitowymi i oddzielny procesor zmienno
przecinkowy (64-bitowy) współpracujący z własnymi 32 rejestrami zmiennoprzecinkowymi 
(64-bitowymi). Jako dodatkowy element wbudowano w7 procesor jednostkę przetwarzającą 
skoki warunkowe i przewidującą ich kierunek. Jednostka ta współpracuje z wewnętrzną 
kolejkę wykonywanych instrukcji i zintegrowaną pamięć cache o pojemności 32 KB. Ze
wnętrznie procesor wyposażony jest w7 32-bitową magistralę adresową i 64-bitową szynę 
danych, z którymi współpracuje za pomocą programowalnego interfejsu BIU (Bus Interface 
Unit), co pozwala na współpracę procesora z magistralami o różnej organizacji (m.in. z ar
chitekturą MCA firmy IBM). Praca procesora, sterowanego obecnie zegarem 66 MHz, 
Przyspieszona jest za pomocą mechanizmu potokowego wykonywania instrukcji (pipeline) 
1 techniki BPU służącej do przewidywania kierunku wykonywanych skoków7.

Technologicznie procesor PowerPC góruje nad swoim największym rywalem proceso
rem Pentium Intela. Jest mniejszy (2.8 miliona tranzystorów na płytce o rozmiarach 11x11 
nini w porównaniu 3,1 min i rozmiarami 16,6x17,6 mm dla Pentium) i ma mniejszy’ pobór 
mocy (6,5 W w porównaniu z 16 W Pentium).

Procesor PowerPC stanowi rodzinę, w skład której wchodzą:
MPC601 - dla komputerów klasy PC;
MPC603 - dla komputerów przenośnych (mały pobór mocy);
^PC604 - dla większych i szybszych komputerów7 (100 MHz);
^PC620 - dla stacji roboczych (64-bitowa szyna adresowa).
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RISC MIPS 4200. Procesor ten, opracowany przez MIPS Technologies we współ
pracy z firmą NEC ma zbliżoną do „Pentium"' moc obliczeniową106 przy blisko 
dziesięciokrotnie niższej cenie.

Nie są to jedyne alternatywy dla komputerów, które dzisiaj najczęściej spoty
kamy na swoich biurkach. Na przykład najszybszy (jak się obecnie ocenia) procesor 
RISC Alpha (150 MHz w wersji AXP i 255 MHz w wersji 201064A) jest produk
tem firmy Digital Equipment Corp107. Służy on wprawdzie do budowy jeszcze więk
szych komputerów niż wspomniane' wyżej stacje robocze - tak zwanych serwe
rów108, wdarto jednak także o nim wiedzieć i pamiętać.

105Utworzono nawet stowarzyszenie pod nazwą PowerOpen Association, którego ce
lem ma być głównie rozwijanie oprogramowania dla PowerPC i tworzenie interfejsów 
umożliwiających przenoszenie oprogramowania z innych platform (IBM RS/6000, System 
7 Macintosh, AIX oraz OS/2 IBM, Solaris, Windows, UNIX). Opracowano już interfejsy 
API (Application Programming Inter face), ABI (Application Binaty Interface), KPI 
(Kernel Program Interface) a także własny obiektowy system operacyjny firmy Taligent 
pod nazwą Pink.

106Procesor ten, w pełni 64-bitowy i pracujący z zegarem 80 MHz, oferuje moc obli
czeniową na poziomie 55 SPECint92 (30 SPECfp92) i ma bardzo niskie zużycie energii 
(1,5 W przy pracy, 0,4 W w stanie pracy oszczędnej i 0 W podczas spoczynku). Oznacza to, 
że R4200 (lub jego wersja R4400 z zegarem 200 MHz) może okazać się idealnym proceso
rem dla komputerów typu notebook, których cena (podobno!) ma być niższa od 2 tys $. Bu
dowę komputera z procesorem R4200 zapowiedziała m.in. firma Zenith Data Systems nale
żąca do Bulla. Tymczasem firma MIPS Technologies przygotowuje procesory.R4600 noszą
ce popularnie nazwę Orion.

107Procesor ten (oznaczany 21064) ma dwupoziomowy cache o organizacji 8 + 8 + 
512 KB (oddzielny na instrukcje i oddzielny dla danych), 32 rejestry 64-bitowe stało- 
przecinkow;e i 32 rejestry zmiennoprzecinkowe. Procesor Alpha wykonany jest w techno
logii COMS 0,68 na płytce o powierzchni 209 mm2 i zawiera 1,7 min tranzystorów. Aktu
alnie procesor Alpha montowany jest m.in. w superkomputerach DECpc AXP 150 oraz 
w stacjach roboczy ch Hercules 150 budowlanych przez firmę Carrera Computers Inc. Na ba
zie procesorów Alpha buduje też sŵ oje komputery o nazwie Highscreen największa nie
miecka firma komputerowa - Vobis, ale DEC wypuścił już także komputery klasy notebook 
z procesorem Alpha.

108Na przykład taką potężną i bardzo szybką maszyną jest główny serwer systemu 
DEC 7000-720, który jest częścią rozwijanej przez DECa rodziny 64-bitowych serwerów 
opartych na procesorze Alpha (21064). W serwerze takim równocześnie pracują przynajm
niej dwa procesory (CPU) zgodnie z przyjętą przez DEC „filozofią’ SMP (Symmetrical 
Multi-Processing), a może być tych równocześnie pracujących procesorów więcej (do 6). 
Każdy procesor (CPU) wyposażony jest w 4 MB pamięci typu cache oraz 768 MB pamięci 
RAM. System może zawierać do 14 GB RAM.

Jednostka centralna DEC 7000-720 pracuje w oparciu o wewnętrzną 128-bitową ma
gistralę o przepustowości maksymalnej 800 MB/s (w sposób ciągły 640 MB/s). Do urządzeń 
we/wy prowadzi kanał o szybkości 100 MB/s, ale ponieważ takich kanałów może być od 
1 do 4, zatem podczas wymiany informacji z otoczeniem DEC 7000-720 może osiągać 
szybkości do 400 MB/s.
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W sytuacji, kiedy różne firmy wiążą swoją przyszłość z różnymi typami no
wych mikroprocesorów (Pentium Intela, Alpha DECa, PowerPC Motoroli) firma 
Hewlett-Packard rozwinęła własną linię procesorów PA7100, które pracując z zega- 
ranii 80 - 150 MHz dają możliwość budowy stacji roboczych o szybkościach zbli
żonych do najlepszych komputerów konkurencji (PA7150 osiąga 135 SPECint92 200 
SPECfp92). PA-RISC, jak się często -nazywa te procesory, zawierają 1,8 min tran
zystorów na płytce o powierzchni zaledwie 76,5 mm2, czyli charakteryzują się nąj- 
VNl?kszą miniaturyzacją ze wszystkich stosowanych dziś rozwiązań. Procesory te 
Montowane są wyłącznie w stacjach roboczych HP, ponieważ Hewlett-Packard nie 
sPrzedaje z zasady procesorów na zewnątrz. Zapowiadany jest już kolejny procesor - 
- ^A-BOGO który pracował będzie na słowach 96-bitowych (!) z zegarem 200 MHz.

Bywają komputer}', które mają kilka mikroprocesorów używanych do różnych 
celów. Wspominałem wyżej o koprocesorach zmiennoprzecinkowych, specjalizowra- 
n);nii procesorami są także zaaw*ansowane sterowniki graficzne (opisane dokładniej 
przy omawianiu monitorów), bywają dostępne mikroprocesory' do bardzo specjalnych 
zadań109 - na przykład Motorola produkuje procesory przeznaczone do obliczeń

Szybkości tych maszyn mierzone za pomocą standardowych banchmarków są na
prawdę imponujące. Jednoprocesorowa jednostka DEC 7000-710 osiąga 200 SPEC int92 
1 292 SPECfp92 (4522 SPECrate int92 i 6684 SPECrate fp92), natomiast sześcioproceso- 
r°wa jednostka 7000-760 dochodzi do 24136 SPECrate int92 i 40104 SPECrate fp92, co 
Pozwala na oszacowanie jej wydajności praktycznej na poziomie 1350 tpsA (transakcji na 
sekundę).

Zwykle serwery te pracują wr grupach (c luster), połączonych między sobą za pomocą 
2lącza Cluster Interconnect. Zasoby pamięciowe serwera zgromadzone są w urządzeniu 
°kreślanym jako SW800 StorageWorks cabinet, omówionym osobno w rozdziale dotyczą- 
cym pamięci masowych.

109Obok klasycznych procesorów', służących jako „serce" jednostki centralnej kompu- 
tera, buduje się ogromną liczbę różnych procesorów specjalizowanych. Bardzo ważna klasa 
*cgo typu urządzeń dotyczy tzw. procesorów' sygnałowych, oznaczanych zwykle DSP 
(Digital Si gnał Processor). Śąto urządzenia umożliwiające wykonywanie jedynie dość nie- 
lcznych operacji (dokładnie takich, jak są potrzebne przy przetwarzaniu sygnałów, na 

P o k ład  przy filtracji albo podczas wyznaczania spektrum sygnału), osiągające jednak dla 
tych czynności wyjątkowo duże szybkości. Na przykład zadanie z zakresu robotyki, które na 
^°Mputerze AT wymagało 5 sekund procesor sygnałowy wykonał w czasie jednej milise
kundy. W technice komputerowej procesoiy sygnałowe wykorzy stuje się głównie w' urządze- 
Illach peryferyjnych (systemy rozpoznawania mowy, przetwarzania obrazów, sterowania 
Procesów' itp.). Uważa się, że procesory sygnałowe są kluczem do tzw. aktywnych multi
mediów. Na tym jednak ich zastosowanie się nie kończy. Są one także stosowane w' bardziej 
Obudowanych telefaksach, w' samochodach (do układów' optymalizacji zużycia paliwa lub 
Systemów ABS), a także w zastosowaniach wojskowych - sterowanie rakiet, analiza sygna- 
°w radarowych i sonarowych, systemy nawigacyjne itp.

Typów' procesorów sygnałowych jest bardzo dużo i wciąż pojawiają się nowe. Przykła
dowo w multimedialnym komputerze Falcon firma Atari zastosowała procesor DSP56001 
^4-bitowy, 32 MHz).
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opartych na zasadach logiki rozmytej - MC68H11 i MC68HC05. Buduje się także 
systemy, w których występuje kilka takich samych procesorów, które dzieląc pomię
dzy' siebie złożone zadanie obliczeniowe pozwalają rozwiązać je znacznie szybciej 
i sprawniej, niż za pomocą jednego procesora. Systemy takie najłatwiej i w sposób 
najbardziej naturalny budować można w oparciu o tzw. transputery110, są jednak 
także liczne inne techniki111.

Komputer)' wieloprocesorowe to przyszłość informatyki, my jednak skupimy 
uwagę na typowej dzisiaj strukturze przewidującej użycie jednego mikroprocesora 
w jednostce centralnej.

2.4.1.2 . P  odstawowe e le m e n ty  imiiLroproccsora

Jf "S lementem mikroprocesora jest zawsze arytmometr. Jest to oczywiste: na- 
zwa procesor pochodzi od anglojęzycznego terminu data processing  co 

J  znacz}’ przetwarzanie danych, a proces przetwarzania informacji zachodzi
właśnie nie gdzie indziej, tylko w arytmometrze112. W skład struktury wewnętrz
nej arytmometru (której oczywiście nie będziemy tu szczegółowo omawiali) wchodzą 
tak zwane rejestry. Służą one do chwilowego przechowywania argumentów i wyni
ków wykonywanych operacji (arytmetycznych, logicznych i innych). Celowość sto

110Transputer jest kompletnym dodatkowym komputerem, umieszczonym na karcie 
rozszerzeń do zwykłego PC w taki sposób, żc może współpracować z głównym procesorem 
PC i z innymi transputerami (jeśli jest ich więcej), tworząc sumie złożony system o zwięk
szonej wydajności obliczeniowej.

11 Oferowane są na przykład wieloprocesorowe systemy oparte na procesorach Intel 
496 DX2-66 MHz. Przykładem takiego systemu może być system zwany GULPIN MP 
486/smp XM. Komputer ten, oferowany w zestawach kilkuprocesorowych (liczba - od 2 do 
10 - zależna od potrzeb i zasobów klienta) przez firmę Corollary, ma tę zaletę, że może być 
stosowany z tymi samymi urządzeniami peryferyjnymi, co popularne systemy ty pu PC, po
nieważ oparty jest on na ty m samym standardzie magistrali ISA/EISA. Nie spowalnia to je
dnak nadmiernie procesorów; ponieważ wewnątrz jednostki centralnej funkcjonuje szybka 
magistrala Extended C-bus. za pomocą której komunikują się poszczególne procesory i486 
wyposażone (zależnie od potrzeb) we własną pamięć cache oraz mają wszystkie łączność 
z pamięcią RAM (Global Memory) do 256 MB. GULPIN pracuje pod kontrolą systemu 
operacyjnego SCO MPX. który' jest specjalnie wykonaną przez renomowaną firmę The 
Santa Cruz Operation (SCO) adaptacją systemu SCO Unix.

112Nie należ}' przy tym sugerować się zbytnio nazwą tego modułu, pozwalającą przy
puszczać. że wykonuje on tylko działania arytmetyczne. W istocie wykonuje on różne ope
racje w tym także operacje arytmetyczne i logiczne (stąd używana niekiedy nazwa ALU od 
Arithmetical & Logical Unit). a także uczestniczy w przetwarzaniu wszelkich typów danych 
(między innymi tekstów i dowolnych sygnałów). Ważną sferą działalności arytmometru są 
też porównania określonych danych (na przykład sprawdzenie, która z dwu przedstawio
nych liczb jest większa lub ustalenie, czy wynik określonej operacji jest zerem).
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sowania rejestrów wynika z faktu, że odpowiednie działania wykonywane są z uży- 
ClCm rejestrów wielokrotnie szy bciej, niż w prze padku używania tylko komórek pa- 
ni|ęci. Odpowiednie techniki programowania pozwalają zresztą na wykorzystanie 
lc8o atutu i wyliczanie całych złożonych wyrażeń wyłącznic przy użyciu rejestrów. 
Wśród rejestrów jest zwykle jeden wyróżniony, nazy wany akumulatorem. Byl on już 
"cześniej wzmiankowany przy omawianiu struktury rozkazów (rozdz. 2.3.2.2). To 
"  n|m umieszcza arytmometr wynik wykonywanej operacji (na przykład dodawania
lub mnożenia)113. '

Innym elementem mikroprocesora jest układ sterujący. Zadaniem tego układu 
(nazywanego także - zamiennie - układem sterowania) jest wykonywanie rozkazów 
składających się na program i sterowanie pracą wszystkich pozostałych urządzeń. 
vv tym głównie arytmometru i pamięci, a także nadzorowanie pracy urządzeń peryfe
ryjnych i kontrolowanie wszelkich operacji przesyłania danych.

Należy podkreślić dwie własności układu sterującego, które w znacznej mierze 
kształtują obraz współczesnych komputerów'.

Pierwsza z tych własności polega na stosowaniu (praktycznie bez wyjątków ) 
^sady sterowania w pętli zamkniętej. Oznacza to, że układ sterujący wysyła pole
cenia do pozostałych podsystemów komputera i otrzymuje od nich zwrotnie potwier
dzenia o wykonaniu rozkazu. W rezultacie można być pewnym, że wszystkie polecc- 

a są poprawnie wykonane, a ewentualne błędy - powstające zazwyczaj z winy pro
gramisty, lecz możliwe także jako następstw'0 określonych niesprawności sprzętu 
Komputerowego - zostaną wykryte i zasygnalizowane. Jest to bardzo w ażna własność, 
decydująca o przy datności komputera w niektórych zastosowaniach (na przykład 
vv sterowaniu procesów), gdzie nic można sobie pozwolić na ewentualność korzysta
ł a  z komputera tolerującego błędy.

Druga ze wzmiankowanych zasad związana jest ze sposobem wykonywania 
lQzkazów programu. Otóż układy sterujące mikrokomputerów działają w ramach tak 
danego  cyklu rozkazowego (patrz następny podrozdział) i „napędzane są" przez 
^Pecjalne generator)' kwarcowe, zwane w skrócie zegarami. Każdy kolejny krok cy- 
K‘u rozkazowego jest wywoływany kolejnym impulsem zegara. Im szy bciej działa 
2cgar, tym szybciej liczy komputer, dlatego informatycy interesują się bardzo tym, 
Czy ich komputer ma zegar o częstotliwości generowanych impulsów wynoszącej 
10 MHz114 czy 50 MHz - oznacza to boyviem ogromną różnicę w szy bkości i wy
godzie pracy. Częstotliyyość zegara yv wiciu komputerach może być ustawiana 
Przez użytkownika i jest wtedy yvidoczna na płycie czołowej w postaci cyfrowego
"skażnika.

i i
^Odpowiednie korzy stanie z akumulatora do przechowywania wyników pośrednich 

Pr2y bardziej skomplikowanych wyliczeniach stanowi jedną z podstawowych technik 
UsPrawniania obliczeń.

1 ^Jednostka MIIz (megaherc) oznacza milion impulsów w ciągu jednej sekundy.
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2 .4.1.3. D  zńałamie cyklu  rozkazowego

"TT y  Układ sterujący działa w sposób cykliczny. Oto cztery kolejne etapy tego 
U  cyklu:

-  pobranie rozkazu115;
-  deszyfracja rozkazu116;
-  wykonanie rozkazu117;
-  przejście do następnego rozkazu118.

Wykonanie programu polega na kolejnym, cyklicznym wykonywaniu wymie
nionych wyżej czynności. Cykliczność polega na tym, że bezpośrednio po wykonaniu 
ostatniej z wymienionych operacji (to znaczy po ustaleniu adresu następnego rozka
zu) następuje ponowne wykonanie pierwszej czynności, to znaczy pobranie tego roz
kazu do rejestru rozkazów. Taki zamknięty cykl nie ma początku ani końca, zatem 
uruchamianie i zatrzymywanie programów wymaga specjalnych akcji.

Rozpoczęcie pracy programu polega na wprowadzeniu (zazwyczaj za po
średnictwem systemu operacyjnego) adresu pierwszego rozkazu do licznika rozka
zów i zainicjowaniu w ten sposób całego cyklu (opcję tę można nazwać skrótowo 
START).

Zatrzymanie programu możliwe jest na kilka sposobów. Wśród rozkazów 
wykonywanych przez dowolny komputer znajduje się zawsze rozkaz przerwania obli
czeń (nazwijmy go skrótowo STOP). Wykonanie takiego rozkazu przerywa oblicze
nia i przekazuje sterowanie ponownie do systemu operacyjnego. Jest to normalne za
kończenie pracy programu. Możliwe są jednak także zakończenia nienormalne. Za
kończenia takie związane są z określonymi błędami.

Błędów może być wiele rodzajów i przytoczone tu uwagi mają charakter pew
nej ilustracji, nie zaś pełnego, wyczerpującego studium. Pierwszy rodzaj błędu, z któ
rym się musimy liczyć, dotyczy nieprawidłowej budowy użytego rozkazu. Taki 
niepoprawnie zbudowany rozkaz nie daje się właściwie zinterpretować na etapie de-

USprzeniesienie kopii aktualnie wykonywanego rozkazu z pamięci do specjalnego 
rejestru rozkazów w strukturze układu sterującego (w pamięci rozkaz pozostaje nadal 
i może być powtórnie wykorzystany).

116Okreśłenie rodzaju nakazanej do wykonania czynności na podstawie kodu operacji 
i ustalenie argumentu tej operacji na podstawie części adresowej rozkazu.

117Polega ono na sterowaniu przesyłaniem danych i pracą pozostałych podukładów 
jednostki centralnej zgodnie z treścią wykonywanego rozkazu.

118Ustalenie adresu w pamięci, pod którym znajduje się kolejny rozkaz. Przejście to 
najczęściej wykonuje się przez zwiększanie zawartości specjalnego licznika rozkazów  
w układzie sterującym.
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szyfracji i maszyna wykrywa błąd. Dla odróżnienia od innych omawianych błędów 
nazwiemv go BŁĘDEM SKŁADNIOWYM (syntax error), chociaż termin ten bywa 
tekże używany w innych kontekstach. Nie jest to jedyny rodzaj możliwego błędu, 
§dyż poprawnie zbudowany rozkaz może nakazywać nieprawidłowe (z merytorycz- 
nego punktu widzenia) działanie. Przykładowo również na etapie deszyfracji możliwe 
.iest pojawienie się NIEPRAWIDŁOWEGO ADRESU. Jeśli program usiłuje 
”S|ęgnąć" do nie istniejących (lub niedostępnych dla niego) obszarów pamięci - wów
czas również zostaje przerwany.

Jeśli etap deszyfracji przebiegł bez zakłóceń, to nie oznacza, że rozkaz jest po
prawny Jego złe działanie może się bowiem ujawnić dopiero na etapie wykonania 
(na przykład poprawny rozkaz dzielenia wykorzystujący prawidłowe adresy może - 
'  na skutek podania błędnych danych - oznaczać dzielenie przez zero). Powstaje 
v' ów’czas tak zwany BŁĄD WYKONANIA (execution error).

Omawiając różne wyjątkowa sytuacje w schemacie działania systemu stero
wania komputera, niepodobna pominąć faktu, że niekiedy zamiast pełnego (wyżej 
°niów'ionego) cyklu rozkazowego wykonywany jest „obieg skrócony’’. Dzieje się tak 

przypadku wykonywania tak zwanych INSTRUKCJI SKOKU {jump). Normalny 
lryt> działania komputera jest sekwencyjny, to znaczy instrukcje są wykonywane 
vv takiej samej kolejności, w jakiej je napisano w programie i umieszczono w pamięci 
komputera. Niekiedy jednak ten regularny, sekwencyjny tok wykonywania instrukcji 
musi zostać zakłócony, gdyż z zastosowanego algorytmu wynika, że jako kolejna wy
konywana instrukcja powinna wystąpić (w sposób warunkowy lub bezwarunkowy) 
J^kaś inna instrukcja. Używa się wwvezas rozkazu, którego działanie polega na 
"'skazaniu tej następnej instrukcji do wykonania. Rozkaz taki nie ma w praktyce fazy 
"^konania, lecz po jego deszyfracji następuje bezpośrednio przejście do wskazanego
r°zkazu.

M i l  roproccsory n Dtompiuićcry jedm om kładow e
t t

by z mikroprocesora zrobić komputer, trzeba jego strukturę uzupełnić 
przynajmniej o pamięć (RAM i zwykle także ROM - patrz podrozdz. 
2.4.2), magistralę i jej układ sterowania oraz przynajmniej podstawowe 

układy wejścia - wyjścia. Wprowadzone wyżej rozróżnienie pomiędzy jednostką 
Ccntralną a mikroprocesorem pozwala między innymi dobrze określić, co jest czym 
Vv nowoczesnych, budowanych obecnie, maszynach wieloprocesorowych. W maszy- 
nach takich występuje nadal dająca się zidentyfikować jednostka centralna, która jed- 
nak zawiera pojedynczą (na ogól) pamięć i wiele oddzielnych, współpracujących ze 
s°bą mikroprocesorów'119 (komunikujących się na przykład przez wspólną magistra*-

__ __

119Nowoczesne mikroprocesory bywają wyposażone w pamięć, na przykład ceniony 
Mikroprocesor Motorola 68040 ma wbudowane dwie pamięci „podręczne” (cache) o po-
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lę). Dzięki tym procesorom możliwe jest wykonywanie przez komputer kilku zadań 
równocześnie lub dzielenie jednego skomplikowanego problemu na kilka zadań wy
konywanych równolegle dla zyskania na czasie.

Warto także dodać, że obok mikroprocesorów, których struktura i zakres 
funkcji zostały omówione, budowane są układy scalone łączące w jednym monoli
tycznym „chipie" (układzie scalonym) w szy stkie element)' kompletnej jednostki cen
tralnej. Urządzenia takie, zwane sterownikami (ang. microcontroller) lub kompute
rami jednoukładowymi120, znajdują jednak dość specyficzne zastosowania (na 
przykład przy budowie „inteligentnej" aparatury’ pomiarowej lub przy automatycz
nym sterowaniu różnych procesów' - między innymi nowoczesnych robotów prze
mysłowych)121.

O mawiając procesor komputera wspomnieliśmy kilkakrotnie o pamięci, jako 
że jest ona nieodzowną częścią jednostki centralnej. Poniewraż jednak pa
mięć stanowi szczególnie ważny (i szczególnie kosztowny, niestety) ele

ment każdego komputera, przeto powracamy do tego tematu i zajmiemy się nim nie
co bardziej szczegółowo.

jemności 4 kB każda. Nie jest to jednak pamięć „operacyjna”, lecz obszerny bufor, którego 
zadaniem jest zmniejszenie liczby spowalniających pracę kontaktów z magistralą syste
mową. Dzięki temu mikroprocesor ten osiągał szybkość 20 MIPS (milionów operacji na 
sekundę) i długo był w tej dziedzinie rekordzistą (SPARC osiągał 18 MIPS, a Intel 80486 - 
- 15 MIPS). Obecnie rekordzistą jest procesor AIpha, a często stosowany jest bardzo szybki 
procesor Pentium.

12®Pierwszym komputerem jednoukladowym byl wyprodukowany w 1976 roku ¡8048 
firmy Intel. Zapoczątkował on całą rodzinę podobny ch układów o nazwie MCS-48. Mikro
kontrolery z tej rodziny sterują obecnie różnymi urządzeniami codziennego użytku: ku
chenkami mikrofalowymi, maszynami do szycia, wtryskiem paliwa do silników samocho
dowych a także bardziej rozbudowanymi systemami typu „pilot“' (np. do telewizorów i ma
gnetowidów). Możliwe więc. a nawet bardzo prawdopodobne, że miałeś już do czynienia 
z takim komputerem jednoukladowym - wcale o tym nie wiedząc! Obecnie jest takich ro
dzin mikrokontrolerów7 więcej - na przy kład popularna rodzina MCS-51 i kilka innych, ale 
naprawdę możesz dożyć szczęśliwej starości wcale o tym nie wiedząc!

121Jako ciekawostkę można odnotować fakt. że komputer jednoukladowy wykorzy
stywany jest w maszynach standardu IBM PC do ... samej tylko obsługi klawiatury.
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B amięć zawarta w jednostce centralnej nazywana jest pamięcią opera
cyjną, gdyż w niej wykonywane są wszystkie operacje: w niej mieści się 
aktualnie wykonywany program i aktualnie przetwarzane dane. Ze wzglę

du na technologię wykonania122 pamięć ta nazywana jest w skrócie RAM (Random 
Acces Memory). Ponieważ uczestniczy’ ona w wykonywaniu absolutnie wszystkich 
czynności komputera - musi być bardzo szybka. Szybkość tę określa się podając tak 
zwany czas dostępu, to znacz)1 odcinek czasu, jaki upływa od momentu, kiedy pewne 
lnformacje z pamięci są potrzebne, do momentu, kiedy informacje te zostaną odszu
kane, wydobyte i udostępnione (na przykład arytmometrowi). Obecnie standardowy 
Czas dostępu wynosi poniżej jednej mikrosekundy, a w szczególnie szybkich maszy
nach osiągane są czasy rzędu kilkunastu nanosekund123. Jednak tak szybkie pamięci 
kosztują bardzo drogo.

Układy scalone, z których zbudowana jest pamięć, mogą być wykonane 
'v technologii dynamicznej (DRAM) lub statycznej (SRAM). Ponieważ technologia 
dynamiczna gwarantuje znacznie tańsze wytwarzanie pamięci - większość producen- 
t°w wyposaża swoje komputery wyłącznie w piaty pamięci DRAM. Niestety, za tę 
Oszczędność trzeba płacić, gdyż nietrwałe informacje w pamięci DRAM wymagają 
°krcsow'ego odświeżania, co powoduje, żc w pewnych momentach procesor nie może 
Opisać lub odczytać potrzebnej informacji z pamięci, bo właśnie trwa cykl od
świeżania. Jak z tego wynika tak zwany czas dostępu do pamięci DRAM składa się 
2 czasu trwania odpowiedniej operacji (odczytu lub zapisu) plus czas następującego 
P° tej operacji odświeżania pamięci. Może się zdarzyć, że procesor chce zapisać lub 
°uczytać kolejną informację i ze względu na odświeżanie musi czekać jeden albo kil
ka cykli zegara, aż żądaną operację da się wykonać. Aby uniknąć tego typu nieko- 
rzystnych strat czasu stosuje się specjalne techniki. Bywa. że producent tak zdoła do- 
°rać szybkość pracy procesora i cykl odświeżania pamięci, że procesor nigdy nie 
Uiusi czekać na pamięć. Tego typu rozwiązania reklamowane są jako „systemy z ze- 
r°wym czasem oczekiwania" (zero wait system) i są bardzo cenione przez wyma

1. JPamnęć operacyjna, [cj ro<Izajc « właściwości

122Szybkie urządzenia pamięciowe, mogące pełnić rolę pamięci operacyjnej, budo
wano początkowo opierając się na różnych zasadach fizycznych. W pierwszym komputerze 
s"iata. maszynie Mark 1. Terence Williams zastosował w 1948 roku specjalne lampy pa
mięciowe (capa ci tron). W 1953 roku James Forrester wynalazł pamięć ferrytową w po- 
staci pierścieniowych rdzeni magnetycznych z przeplecionymi przewodami. Pierwsze rdze- 
nie miały średnicę 80 mm. ale już wkrótce standardem stała się pamięć na rdzeniach 
0 średnicy 1.2 mm. Pamięć rdzeniowa dominowała w produkcji komputerów' do końca lat 
Sledemdziesiątych i pozostawiła wiele śladów’ w terminologii informatycznej (na przykład 
£Hane zabawy programistów7 pod nazwą „wojny rdzeniowe*’). Obecnie stosowane pamięci są 

wyjątku budowane jako układy scalone VLSI.
123warto przypomnieć sobie, że nanosekunda to jednostka czasu, w czasie której 

Miotło w próżni przebywa około 30 cm!
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gających ale mniej zamożnych użytkowników, których nie stać na system z pamięcią 
SRAM, a którzy jednak chcą pracować na szybkim sprzęcie.

Inną „sztuczką"’ pozwalającą uzyskać lepsze działanie systemu z pamięcią 
DRAM jest tak zwany przeplot (interleave). Polega on na tym, że tworzy się dwa 
oddzielne banki pamięci - jeden dla adresów parzystych i jeden dla nieparzystych. 
Banki te podlegają odświeżaniu w różnych cyklach zegara, w wyniku tego przy se
kwencyjnym (czyli prowadzonym kolejno dla kolejnych adresów) odczytywaniu in
formacji z pamięci, procesor po odczytaniu danych zlokalizowanych - przykładowo - 
pod adresem 10000 napotyka informację spod adresu 10001 gotową do oczytania (bo 
po zakończonym odświeżaniu) i w  czasie, gdy się nią zajmuje podlega odświeżaniu 
bank danych o parzystych adresach, w związku z czym gdy potrzebna jest informacja 
spod adresu 10002 - jest ona już gotowa do odczytu.

Jeszcze innym sposobem szy bkiego wykorzystywania wolnej pamięci DRAM 
jest korzystanie z szybkiej pamięci typu SRAM stanowiącej „bufor"’ pomiędzy proce
sorem i podstawową pamięcią RAM. Taki bufor (z reguły 64 KB) nazywany cache 
bardzo przyspiesza wszelkie operacje odczytu i zapisu - jeśli tylko procesor nie po
trzebuje na raz danych z różnych rejonów pamięci (mających zasadniczo różniące się 
adresy). Procesory' i486 oraz Pentium mają małą pamięć cache (8 KB) wbudowaną 
w strukturę samego procesora.

Szczególnie kosztowne są próby łączenia szybkiego działania z dużą pojemno
ścią pamięci. Jak już powiedziałem - standardowe moduły pamięci dynamicznej 
DRAM (z których można budować duże pamięci) są dość powolne. Stosuje się 
w związku z tym różne techniki przyspieszania dostępu do danych zawartych w tych 
pamięciach, gdyż przy szybkim procesorze właśnie pamięć jest głównym czynnikiem 
warunkującym szybkość działania komputera. Obok udoskonaleń technologicznych, 
pozwalających „wycisnąć” maksymalną szybkość z istniejących typów pamięci stosu
je się też specjalne rozwiązania przyspieszające dostęp do danych na zasadzie udo
skonalonej organizacji odczytu i adresacji. Najbardziej znanym rozwiązaniem tego 
typu jest FPM (Fast Page Mode) - technika, w' której kontroler pamięci zakłada, że 
kolejna informacja będzie odczytywana lub zapisywana na tej samej stronie pamięci, 
na której byia odczytywana lub zapisywana poprzednia informacja. Przyspiesza to 
bardzo ustawienie adresu danych i ich udostępnienie - pod warunkiem oczywiście, że 
kontroler prawidłowo „zgadnie'’.

Inna technika przyspieszająca pracę z pamięcią DRAM nazywa się EDO 
(Extended Data Output). Polega ona na tym, że w; czasie, kiedy kontroler wyszukuje 
i wydobywa poprzednią daną - ustawiany jest już adres następnej potrzebnej danej. 
Zysk czasowy' jest tu niewielki (10 - 15%), ale i cena tego rozwiązania jest niewielka 
(EDO DRAM są tylko o około 5% droższe od zwykłych modułów RAM). Najmniej 
znanym sposobem przyspieszania pracy pamięci wykorzystywanej w komputerach 
klasy PC, jest pamięć lustrzana (shadow RAM). Jest to blok pamięci RAM uloko
wany w przestrzeni adresowej w miejscu, które normalnie przydzielone jest pamięci 
ROM (która jest zawsze znacznie wolniejsza, niż RAM). Dzięki zastosowaniu w tym 
miejscu pamięci RAM (do której w momencie inicjowania pracy komputera przepi-



syvvana jest zawartość ROM) możliwa jest znacznie szybsza praca komputera, a za
awansowani programiści potrafią wprowadzać dzięki temu rozwiązaniu własne po
prawki do BIOS, uzyskując zmienione działanie komputera w zakresie najbardziej 
Podstawowych operacji.

2. IPojieminość pam ięci i jej jedmos ćki

ówiąc o pojemności pamięci powinniśmy posługiwać się jakąś określoną 
jednostką, gdyż inaczej określenia „duża pojemność” lub „mala pojem
ność" stają się eufemizmami i tracą konkretny sens. Obecnie niemal bez 

Wyjątków komputery' posiadają pamięć o organizacji bajtowej. Jest zatem rzeczą 
oczywistą i logiczną, że pojemność pamięci tych systemów wyraża się w bajtach 
(ang. byte). Jednak jeden bajt jest bardzo małą jednostką ilości informacji. Ileż bo
giem treści może się zmieścić na 8 bitach? Łatwo policzyć: zaledwie 28 = 256 roz- 
r°żnialnych stanów . Wystarcza to do zakodowania jednego znaku, lecz jest to o wiele 
23 mało, by przedstawić jakąkolwiek interesującą liczbę.

Zatem jednostka pamięci musi być wielokrotnością bajtu, przy czyni ze 
"zględów technicznych wygodnie jest, jeśli jest to całkowita potęga liczby 2. Znale
ziono taką jednostkę: jest nią tzw. 1 KB (czytany - nieprecyzyjnie, jak się zaraz oka- 
2e 'ja k o  kilobajt). Dokładnie 1 KB = 210 = 1024 bajty. Jest to nieco więcej niż ty- 
s,ąc (stąd niedokładne jest odczytywanie tego jako kilo...), ale z zadowalającą 
"  praktyce dokładnością można uważać, że maszyna ma tyle tysięcy bajtów, ile wy- 
n°si jej pojemność wyrażona w KB.

Mikrokomputer}' typu PC mają pamięci o pojemności przynajmniej 640 KB, 
Jednak zwykle dysponują pamięciami od 1 MB do 16 M B 124. Buduje się już dziś 
Computer)' o pamięciach wewnętrznych wyrażanych w G B (gigabajtach125) a nawet 
,e,'abajtachl2<i. Jednak nasza krajowa codzienność to - ze względu na ceny - maksy
malnie dziesiątki megabajtów. Warto jednak dodać, że nowoczesne oprogramowanie 
Uwłaszcza współpracujące z tak zwanym interfejsem graficznym) jest bardzo 
"Pamięćiozcrne". Do niedawna trudno było znaleźć program, który czyniłby jakiś 
Scnsownv użytek z „nadwyżki" pamięci komputera IBM PC powyżej standardowych 
640 KB (najczęściej obszar ten wykorzystywano jako tak zwany RAM-DISK, czyli 
^sób pamięci wykorzystywanej podobnie jak dyski twarde lub dyski elastyczne - 

tylko bardzo szybkiej), ale teraz co drugi program pracujące w systemie MS

12_*Skrót MB odczytywany jest jako megabajt, co jest podobnym nadużyciem, jak ki- 
''bajt. bowiem 1MB = 220 bajtów. Dokładnie zatem megabajt to 1,048.376 bajtów czyli 
>388.608 bitów.

1251 GB = 230, czyli ponad miliard bajtów!
’^ ’Terabajt to 240 ponad bilion bajtów. Jest to ilość informacji wręcz trudna do wy

prażenia - porównywalna na przykład z zawartością całego księgozbioru Biblioteki Jagiel
ińskiej.
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WINDOWS potrzebuje przynajmniej 4 lub 8 MB pamięci. Dlatego pamięć kompute
ra, którą otrzymujemy wraz z zakupem jednostki centralnej, ma zwykle pojemność, 
która bardzo szybko przestaje nas zadawalać. Nawet kilka megabajtów, które 
początkowo wydają się nieprzebranym bogactwem, bardzo szybko przestaje wystar
czać ze względu na „żarłoczność” nowych programów - zwłaszcza pracujących 
w graficznym środowisku Windows127. Na szczęście większość współcześnie sprze
dawanych komputerów jest tak zbudowana, że dokładanie nowych modułów pamięci 
nie sprawia żadnego kłopotu - wystarczy zakupić i wstawić w specjalnie przygoto
wań e gniazdka dodatkowe moduły scalone, zwane (zależnie od sposobu wykonania) 
SIMM, DIP lub SIPP128.

1270znacza to w sumie wzrost kosztów komputeryzacji, ponieważ ceny sprzętu elek
tronicznego maleją wolniej, niż wzrasta zapotrzebowanie na pamięć!

128 Współczesne pamięci typu RAM buduje się najczęściej z układów scalonych po
zwalających na zapamiętywanie 256 Kb lub 1 Mb. Warto zwrócić uwagę na mala literę „b 
w podanych obok jednostkach - chodzi o kilo (lub mega) bity a nie bajty. Nie jest to po
myłka - „kości" pamięci mają zawsze organizację jcdnobitową. a całe bajty, z których 
składa się pamięć, kompletuje się w ten sposób, że używa się oddzielnych układów' dla 
każdego kolejnego bitu. w związku z czym pełny płat pamięci utworzyć można z ośmiu 
„scalaków", z których pierwszy przechowuje wszystkie pierwsze bity całego piata, drugi - 
- drugie itd. Dokładniejsze przyjrzenie się strukturze kompletnego płata ujawnia zresztą 
dodatkowy, zaskakujący szczegół: jest on w rzeczywistości zbudowany z dziewięciu ukła
dów (a nie z ośmiu). Przyczyna jest bardzo prosta: wszystkie informacje zawarte w pamięci 
są zabezpieczone za pomocą tak zwanego „bitu parzystości" w celu wyeliminowania 
możliwości „przekłamania" informacji odczytywanej z pamięci, w związku z czym do zapi
su w pamięci każdego bajta używa się dziewięciu bitów'.

Kości pamięci mogą być sprzedawane indywidualnie i są wtedy nazywane DIP (Dual 
In-line Package) względnie mogą występować w postaci pakietów zawierających kompletu) 
bank pamięci (9 kości dla IBM PC lub 8 kości dla Mac'a) - SIP (Single In-line Package) 
lub łatwiejszych do zamontowania SIMM (Single In-line Memory Module). Oznaczenie 
kości składa się z nazwy producenta i z symbolu cyfrowego, który zwykle sygnalizuje jej 
pojemność i szybkość działania. Pojemność bywa podawana w kilobitach (256 oznacza więc 
256 Kb. a 1100 1Mb). często jednak oznaczenia są komplikowane dodatkowymi symbola
mi. tak więc kość o pojemności 256 Kb miewa oznaczenia 1256 lub 4256. zaś kości 1Mb 
miewa ją oznaczenia 100, 11000 i podobne.

Po symbolu oznaczającym pojemność podawana jest (oddzielona myślnikiem) szyb
kość działania kości (dokładniej - czas dostępu w dziesiątkach nanosekund lub w pojedyn
czych nanosekundach). Tak więc kość oznaczona 11000-15 zawierać będzie 1Mb pamięci 
o czasie dostępu 150 ns. a kość 4256-80 oznacza kość o pojemności 256 Kb i czasie dostępu 
80 ns. Skąd wiadomo, kiedy dodać zero. a kiedy nie? Otóż pamięci o czasie dostępu 15 ns 
są niesłychanie drogie i producent, który uzyska taką (lub porównywalną) szybkość będzie 
to obszernie i hałaśliwie reklamował, zatem 15 w pierwszym przypadku musiało oznaczać 
150 ns. Natomiast kość o szybkości 800 ns była by - w świetle dzisiejszych wymagań - ta
kim anachronizmem, że nikt przy zdrowych zmysłach nic wprowadzi informacji o tym do 
oznaczenia kości, już raczej pojawi się w nazwie jakiś enigmatyczny literowy symbol, wyja
śniony w trudno dostępnych materiałach firmowych, że to właśnie oznacza wersję pracującą
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Ponieważ pamięci zaw sze brakuje - wymyślono sposoby pozornego zwiększa
na jej pojemności. W pamięciach masowych (dyskowych) stosuje się obecnie bardzo 
często technikę „upakowywania' danych poprzez ich szybką kompresję i dekompre- 
sl<?129 Na podobnej zasadzie można pozornie powiększać objętość pamięci RAM 
komputera. W tym przypadku stosowana technika ma nieco mniej zwolenników, niż 
"  Przypadku „powiększania objętości" twardego dysku - jednak przy korzystaniu ze 
szczególnie pamięciożcmych programów w Windows rozwiązanie polegające na za
stosowaniu programu kompresji danych w pamięci ROM może ograniczyć jesz
cze bardziej czasochłonny mechanizm korzystania z tzw. pliku wymiany na dysku
hardym .

Najchętniej stosowanym programem poszerzającym możliwości pamięci RAM 
Jest MaganaRAM produkcji firmy Quarterdeck. Program ten cieszy się dobrą opinią 
1 Jest chętnie używany - zwłaszcza przy przetwarzaniu plików graficznych. Natomiast 
na.|bardziej znanym programem przeznaczonym do poszerzania (poprzez kompresję) 
zasobów pamięci RAM jest i pozostanie zapewne Soft RAM. program który ... nic nie 
'obil. Ten dobrze sprzedający się program okazał się czystym oszustwem - ponieważ 
zwykły użytkownik nie jest w stanie ,,w biegu" kontrolować wielkości dostępnej pa- 
l111(?ci RAM. autorzy SoflRAM sprzedawali program, który rzekomo miał poszerzać 
Pamięć, a w istocie nie robił nic. Sprawa zakończyła się bardzo poważną aferą 
sądową i na długi czas rzuciła cicń na wszystkie programy „upakowującc", gdyż 
użytkownicy mieli wątpliwości, czy produkty innych firm nic są czasem takim sa
mym oszustwem, jak SoftRAM. Na szczęście sprawa została ostatecznie wyjaśniona
1 obecnie dobre programy kompresji danych stanowią istotny element każdego dobrze 
Wyposażonego komputera.

Na zakończenie trzeba dodać jeszcze jedną informację. Obok pamięci RAM 
każdy mikrokomputer wykorzy stuje także jeden albo kilka specjalizowanych układów 
scalonych, pracujących jako lak zwane pamięci ROM (Read Only Memory - pamięć 
l>iko do odczytywania). Pamięć ROM służy do trwałego zapamiętania takich infor
macji, których w trakcie normalnej eksploatacji komputera nie trzeba zmieniać - na 
Przykład kształtu liter wyświetlanych na ekranie. Będziemy o niej tu wspominać, ale 
llle przywiązując do jej działania zbyt wielkiej wagi - zwykły użytkownik nie ma
2 nią bezpośrednio do czynienia.

przy szybkości 800 ns. albo kość wcalc nie będzie miała oznaczenia szybkości działania. 
^  zasadzie kości pamięci o czasie dostępu powyżej 70 ns nadają się wyłącznie do muzeum, 
atem kupując elementy pamięci trzeba je zawsze uważnie oglądać.

Najnowsze zapowiedzi firm IBM. Toshiba i Siemens mówią o wypuszczeniu „kości" 
Pamięci o pojemności 64 MB. W opracowaniu są także układy scalone zapewniające 256 

w jednej kości!
1̂ M etody kompresji i dekompresji danych będą dalej dokładnie omówione, nic nie- 

Clcrpli\V się więc. jeśli w tym momencie nic wiesz jeszcze dokładnie, o co chodzi. Nic 
"szystko na raz!
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2 . 4 . 3 .  Adlresacja in form acji w pam ięci

szystkic informacje zawarte w pamięci komputera są dostępne dzięki te
mu, że znane są ich adresy. Adres jest to numer bajtu, poczynając od 
którego umieszczona jest w pamięci dana informacja. Zależnie od tego, 

jaka to jest informacja - zajmuje ona więcej lub mniej miejsca (na przykład zwykle 
liczby całkowite wymagają do zapamiętania ich wartości dwóch bajtów, liczby 
zmiennoprzecinkowe - czterech, a dłuższy tekst może wymagać nawet kilku tysięcy 
bajtów'). Niezależnie jednak od rozmiaru obszaru pamięci, związanego z konieczno
ścią przechowywania pewnej informacji - procesor chcąc dostać się do potrzebnych 
danych wskazuje zawrze na ich adres rozumiany jako adres początku potrzebnego 
obszaru.

Procesor może zaadresować (i wykorzystać) tym więcej pamięci, im szerszą 
ma szynę adresową. Z tego wynika, że mikroprocesory 8088/8086 mogły adresować 
maksymalnie 1MB, ponieważ miały szynę adresów o szerokości 20 bitów', 80286 
sięgał do 16 MB, ponieważ miał szynę adresową o szerokości 24 bitów', a 80386 
(i następne) mogą korzystać z 4096 MB, ponieważ mają szynę adresową 32 bitową. 
Pojawiają się już nowe systemy komputerowe o szynie adresowej 64 bitowej. Co to 
w' praktyce oznacza? Posłużę się jeszcze raz przykładem, który już raz był użyty w tej 
książce (ciekawe, czy pamiętasz, gdzie to było i przy jakiej okazji?).

Otóż wyobraź sobie, że każda informacja którą komputer może zapisać 
w' swojej pamięci jest małą kropką na papierze. Wtedy komputer z 16-bitową szyną 
pamięci mógłby zbierać kropki (potrzebne mu dane) z obszaru o wielkości dużego 
znaczka pocztowego (3/4 cala kwadratowego). Procesor 32 bitowy pozwolił by zapi
sać powierzchnię sporego biurka (16 stóp kwadratowych czyli około półtora metra 
kwadratowego). Natomiast 64-bitowy procesor może używać tak dużej ilości danych, 
ze po przedstawieniu ich w postaci kropek pokryły by one w całości powierzchnię 
sporego państwa (na przykład Grecji - 5 1 tysięcy mil kwadratowych).

Na ogól korzystając z komputera nie będziesz się zajmował tym, jak i gdzie 
rozmieszcza on informacje w swojej pamięci, jednak czasem może okazać się, że ja 
kieś ważne i potrzebne Ci pilnie programy „nie chcą chodzić'’ bo - rzekomo - brakuje 
dla nich pamięci, a tymczasem tak naprawdę pamięć jest - tylko jej podział jest nie
odpowiedni. Dlatego - w' swoim najlepiej pojętym interesie - powinieneś się chociaż 
trochę dowiedzieć o tym, jak pamięć jest dzielona i jak jest wykorzystywana130

• 1-^Poleceniem nakazującym systemowi DOS „wyspowiadanie się" z ilości posiadanej 
pamięci (z podziałem na typy) oraz ze sposobu jej używania jest polecenie MEM IC.
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amięć mikrokomputera jest podzielona na obszary, które mogą być użyt
kowane w różny sposób. Już w modelu IBM PC/XT przestrzeń 1MB pa
mięci adresowana przez procesor 8086 dzielono na pamięć konwencjo

nalną131 (conventional memory), która obejmowała dolne 640 KB i w której mieścił 
się DOS i wszystkie programy użytkowe oraz pamięć zarezerwowaną (reserved 
Memory) mającą pojemność 384 KB i mieszczącą ROM-y (ROM BIOS, ROM moni
tora, ROM twardego dysku), a także dedykowane pamięci RAM - na przykład pa
mięć obrazu monitora itp. Często w tym obszarze pozostaje jeszcze trochę wolnego 
miejsca i do tej tzw. górnej pamięci (nie bój się - to tylko jeszcze jedna nazwa obsza
ru pamięci powyżej granicy 640 KB, czyli tej którą nazwaliśmy zarezerwowaną!) 
chętnie odwołują się specjalne aplikacje132. Czasem obszar ten można także sprytnie 
Wykorzystać do „upchania” tam niektórych swoich programów czy danych133. Ob
szar pamięci górnej można także nieco powiększyć, stosując technikę HM A134, ale

131W pamięci konwencjonalnej znajdują się (kolejno, idąc od dołu):
- obszar przeznaczony na zmienne systemowe (~2 KB),
- obszar w który m mieści się DOS (18 do 90 KB zależnie od wersji),
- obszary do przechowywania danych (dota storage are as),
- obszar programów użytkowych.

132Najprostszvm sposobem wykorzystania „nadmiarowej’' pamięci powyżej granicy 
r>4() KB jest stworzenie tzw. RAM-DISKu.

133Możliwe jest wykorzystanie nie używanych obszarów pamięci górnej, które po- 
Xvstają w lukach pomiędzy ROM-BIOSEM. ROM-em twardego dysku i ROM-em monitora.

obszan\ nazywane UMB (upper memoty błock), są wystarczająco duże. by szukać 
Możliwości ich wykorzystania. Nowsze wersje systemu operacyjnego (DOS 5.0 i DOS 6.0) 
^ają możliwość wykorzystania UMB-ów m.in. do lokowania w nich drajwerów urządzeń, 
a nawet niektórych programów rezydentnych, natomiast mechanizm HMA (opisany dalej) 
doskonale nadaje się do przechowywania jądra DOS-a. Udostępnienie UMB związane jest 
7 koniecznością wykonania specjalnego programu, przeadresowującego części RAM po
wyżej granicy 1 MB w obszar}' odpowiadające „lukom" w pamięci górnej. Można do tego 
u*y\vać programów' systemowych (EMM386.EXE), ale większe możliwości daje na ogół 
specjalistyczny program (np. QEMM lub QRAM firmy Quatredeck).

134Odwolując się do pamięci w komputerze IBM PC AT lub nowszym z użyciem 
sPecjalnego drajwera (programu HIMEM.SYS) można mieć dostęp do dodatkowego piata 
Pamięci o pojemności 64 KB ulokowanego bezpośrednio powyżej granicy 1 MB. Dostęp do 
êgo obszaru, nazywanego IIMA (high memoty area) warunkowany jest przełączeniem 
sposobu adresacji procesora 80286 lub nowszego z trybu dokładnego naśladowania pracy 
Procesora 8086/8088 (nazywanego także często trybem WRAP), który jest naturalnym spo- 
s°beni działania procesora w tzw. real mode, na tryb rozszerzonej adresacji liniowej. Zasa- 

jest bardzo prosta. Każdy procesor z linii 80x86 ma możliwość tworzenia i wykorzysty
wania adresów z zakresu 1088 KB dokładnie od adresu 0000:0000 do FFFF:FFFF 
ŝ*esnastkowo). Daje to możliwość zaadresowania obszaru pamięci o pojemności ponad
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nie są to duże zy ski. Prawdziwą wolność można uzyskać, wyrwawszy się do obszaru 
powyżej granicy 1 MB. Można to zrobić na jeden z dwóch sposobów.

Pierwszy’ ma już dość długą historię. Z chwilą, kiedy podstawowa pamięć (640 
KB) przestała wystarczać do pracy z pewnymi programami aplikacyjnymi (m.in. 
z dużymi arkuszami kalkulacyjnymi) zaczęto poszukiwać technik zwiększenia do
stępnej pamięci. Pierwszym standardem była tzw. pamięć typu expanded (EMS13:>). 
Technika EMS pozwala „zaglądać"’ do dowolnie (w praktyce) dużych obszarów* pa
mięci ulokowanych powyżej granicy 1 MB za pomocą przesuwanego z miejsca na 
miejsce okienka ulokowanego w górnej pamięci komputera136. W nowszy ch i dosko
nalszych komputerach możliwe jest używanie wygodniejszego mechanizmu - pamięci 
typu exteneded (XMS137). Pamięć tego typu rozciąga się w obszarze powyżej 1MB

1 MB (dokładnie 1 MB + 64 KB - 16 B). Możliwość ta była jednak w procesorach 8086 
zablokowana, ponieważ szy na adresowa tego procesora była 20-bitowa. a to pozwalało na 
zaadresowanie dokładnie 1 MB pamięci i ani jednego bita więcej. Nowsze procesory mają 
szynę adresową znacznie szerszą (80286 - 24 bity. a 80386 i dalsze - 32 bity), jednak te 
dalsze bity szyny adresowej są w nich przy pracy w trybie rzeczywistym blokowane, ponie
waż zasadą ry gory sty cznie przestrzeganą w całej rodzinie procesorów Intela jest utrzymy
wanie „zgodności w dól" - każdy nowy procesor musi w trybie rzeczywistym zachowywać 
się identycznie, jak 8086. gdyż gwarantuje to swobodne uruchamianie na nowszych kompu
terach programów' pisanych pierwotnie dla komputerów starszej generacji.

Powracając do zagadnienia HMA - wystarczy odblokować 21-szy bit szyny pamięci, 
by procesor - nawet pracujący w trybie rzeczywistym - mógł swobodnie sięgać do dodatko
wego obszaru powyżej 1 MB. Nie jest to duży7 obszar w porównaniu z tym, co daje na 
przykład pamięć extended - ale nawet niewielki zy sk jest zyskiem, a ten da się osiągnąć bez 
rezygnowania z pracy w trybie rzeczywistym, co przy niektórych typach oprogramowania 
może mieć decydujące znaczenie.

USponieważ standard ten opracowali specjaliści firm Lotus, Intel i Microsoft - ozna
czany jest on często jako LIM EMS. Przyjmuje się, że datą opracowania standardu EMS 
jest rok 1986.

136Dokładniej - wykorzystuje się tzw. ramkę strony (page frame), będącą 64 KB 
blokiem ulokowanym w pamięci górnej, której zawartość wymieniana jest (porcjami po 16 
KB) z dużym zewnętrznym blokiem pamięci (do 32 MB w LIM EMS 4.0). Obsługą tej 
pamięci (m.in. wspomnianymi procesami wymiany zawartości stronic) zajmuje się specjal
ny program, tzw. drajwer EMM, który musi być uruchomiony (jako rezydent) przed rozpo
częciem pracy z programami korzystającym z pamięci EMS. Drajwer ten wykorzystuje 
przerwanie 67H.

137Standardem do którego nawiązuje się podczas posługiwania się pamięcią extended 
jest opracowana przez Microsoft Specyfikacja Pamięci Extended zwana XMS (Extended 
Memory Specification). Bywają jednak programy, które obsługują pamięć extended „po 
swojemu", co uniemożliwia współpracę z typowym drajwerem tej pamięci (na przykład za
wartym w DOS-ie programem HIMEM.SYS), dlatego używa się dziś niekiedy dwóch roz
dzielnych terminów - pisze się o pamięci extended mając na myśli każdą technikę bezpo
średniego dostępu do obszarów7 powyżej l MB, a osobno mówi się o pamięci XMS mając na 
myśli obsługę tej pamięci według wspomnianego standardu Microsoft.



1 Jest dostępna bezpośrednio po przejściu procesora z pracy w trybie rzeczywistym do 
pracy w trybie chronionym138. Robią to niektóre programy Windows, Lotus 1-2-3 
' Cr 3.0, a także DOS 6.0. Pamięć Extended może także emulować pamięć expan
ded, ale to już dziś nieco archaiczna technika.

Na koniec warto powiedzieć, że system operacyjny DOS139 rozmieszcza wy
mywane programy*'*0 i dane w pamięci RAM w sposób ściśle określony i przewi

dywalny14*.

13XDo realizacji komunikacji procesora z poszerzonym obszarem pamięci stosuje się 
sPccjalne programy; jest ich dużo. lecz najwygodniejsze są nadal moduły przeznaczone do 
c£° w staikturze systemu operacyjnego, nazywające się HIMEM oraz EMM 386. Pro

ś m y  te powinny być uruchamiane w pliku koiifiguracyjnym CONFIG.SYS za pomocą
poleceń

DEVICE = HIMEM
DEVICE = EMM 386

Po wydaniu tych poleceń możliw e jest ładowanie wybranych programów' do uzyskanej 
u ten sposób ..górnej" pamięci, poprzez wydanie w pliku CONFIG.SYS polecenia HIGH.
na przykład

DOS = HIGH, U MB
względnie poprzez poprzedzenie nazwy ładowanego programu poleceniem 

1-OADHIGH (skr acanym do LH), na przykład
LH MOUSE

139Jest to glówrny program zarządzający pracą całego mikrokomputera. Więcej na je- 
t>° temat dowiesz się w rozdziale 3.4.

specyficzny i godny szczególnej uwagi sposób zajmują pamięć komputera tzw. 
Pr°gramy rezydentne - nazywane TSR (Terminate and Slav Resident). Zasada pracy tych 
Pr°§ramów zawarta jest w ich nazwie: program rezydentny rozpoczyna pracę, wykonuje 
Jakieś czynności, kończy- pracę - ale nie usuwa się z pamięci, lecz przeciwnie, pozostaje 

niej i chociaż jest nieaktywny, w każdej chwili jest gotów podjąć pracę na żądanie 
U/yikownika (zwykle po naciśnięciu specjalnego „gorącego” klawisza). W gruncie rzeczy 
Sani DOS jest rezydentem - jest nieaktywny, dopóki nic wyda mu się polecenia. Nic dziw- 
ncgo zatem, że programy rezydentne są pod pewny mi względami podobne do systemu ope- 
r<icy jnego - w szczególności zawsze zajmują możliwie najniższe miejsce w pamięci.

^ D O S  organizuje pamięć komputera dzieląc ją na bloki. W blokach rozmieszczane 
^  wykonywane programy: jeśli jakiś blok zostanie przydzielony do określonego programu 

Pozostaje zajęty aż do momentu zakończenia tego programu. Przydzielenie bloku ozna- 
Ca1' DOS zapamiętuje w specjalnej tablicy alokacji pamięci, że dany blok jest zajęty. 
,1(Homiast usunięcie programu z pamięci polega na oznaczeniu wszystkich używanych przez 

11 Program bloków jako wolnych. W systemie DOS nic ma natomiast zabezpieczeń, unie- 
ln°żli\viająCyCh jednym programom sięganie do obszarów' należących do innych programów 
Jesli oczywiście w pamięci ulokuje się kilka programów równocześnie. Możliwie jest więc 

^iny wanie się" jedny ch użytkowników' do informacji innych użytkowników - ja Ci jed- 
n<lk nie powiem, jak takie szelmostwo się robi!
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Podanego w przypisie schematu rozmieszczenia informacji w pamięci142 nie 
musisz znać, ale chcąc dobrze poznać działanie komputera możesz się tym także za
interesować!

142W początkowym obszarze pamięci dolnej RAM ulokowane jest (na stałe) jądro 
DOS-a. Ponad nim umieszczane są programy obsługi urządzeń i interpreter komend 
COMMAND.COM. Wielkość zużytej w; ten sposób pamięci zależna jest od liczby i wielko
ści załadowanych programów systemowych, a także od tego, czy część programów uda się 
umieścić w obszarze HMA, a programy obsługi urządzeń „upchnąć” w UMB, typowo jed
nak DOS zajmuje w pamięci dolnej od 40 do 100 KB. Pozostały obszar dolnej pamięci (do 
granicy 640 KB) może być przydzielony uruchamianym procesom.

Uruchamiając program DOS przydziela mu pamięć. Jeśli program jest w postaci pli
ku EXE - ma nagłówek, a w nim podane jest zapotrzebowanie na pamięć, jakiej dany pro-

%

gram wymaga dla swojej pracy. Natomiast dla plików' typu COM, które pozbawione są ta
kiego nagłówka, przydzielana jest cala aktualnie dostępna pamięć i dlatego programy 
mające formę plików' COM muszą same zwalniać pamięć potrzebną dla swych procesów' 
potomnych. Programy w trakcie pracy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowa bloki 
pamięci, względnie mogą zwalniać część lub całość posiadanej pamięci.

Kolejne uruchamiane procesy mają przydzielane kolejne obszary pamięci w kierunku 
„góry” obszaru pamięci dolnej, tworzy się więc stos obszarów' kolejno zajmowanych i kolej
no zwalnianych. Górna granica obszaru zajętego przesuwa się w górę przy alokacji kolej
nych procesów' i w dół w trakcie ich likwidacji - przy czym fakt. że zawsze aktywny jest 
tylko jeden (ostatnio alokowany) proces powoduje, że ta technika nie powoduje powstawa
nia luk w spójnym obszarze dolnej pamięci. Schemat zapełnienia pamięci jest następujący:

wolna pamięć
proces 3
proces 2
proces 1
COMMAND.COM 
jądro systemu
Jeśli jakiś program nie wyw-oluje procesu potomnego bezpośrednio, ale za pośrednic

twem interpretera COMMAND.COM (na przykład tak działa popularny program Norton 
Commander - NC) - w pamięci powstaje „przekładaniec" :

wolna pamięć
proces 2
COMMAND.COM 
proces 1
COMMAND.COM 
jądro systemu
ponieważ wywołana jako „potomek" kopia pliku COMMAND.COM znajduje także 

swoje oddzielne miejsce w pamięci. Ogranicza to dostępną dla „potomnego" procesu pa
mięć i dlatego programy dokonujące częstej wymiany z „potomkami" działają zwykle 
w; oparciu o technikę „wymiatania” (swapingu) - uruchamiając proces potomny zwalniają 
one zwykle znaczną część swojej własnej pamięci, zaś po ukończeniu pracy potomka -



SpowóL zaglądam na Jo paimnęcn

a ogól będziesz korzystał z komputera używając różnych mądrych progra
mów, zapisujących i odczytu jących różne dane z i do pamięci - i w grun
cie rzecz)' nie będziesz nawet wiedział, co się też temu Twojemu kompute- 

r°\vi w pamięci poniewiera. Czasem może się jednak zdarzyć, że chciałbyś zajrzeć do 
Pamięci i sprawdzić jej zawartość. Może ten komputer coś podstępnie knuje?! Pokażę 

w tym podrozdziale, jak to zrobić. Jeśli nie interesuje Cię, co jest w środku, jeśli 
n,§dy nie rozkręciłeś w domu budzika - możesz spokojnie przejść do następnego pod- 
r°zdzialu, pomijając to wszystko, co napisałem niżej. Jeżeli jednak chcesz zapewnić 
sobie możliwość panowania nad komputerem i chcesz mieć możliwość sprawdzenia 
80 w dowolnych okolicznościach - przeczytaj, a przekonasz się, jakie to ciekawe.

Najprostszym narzędziem służącym do podglądania zawartości pamięci RAM 
|Cst polecenie systemowe DEBUG. Po napisaniu tego polecenia typowy znak zachęty 
(pronipt) systemu DOS143 zmienia się na poziomą kreskę (myślnik). Można teraz 
sterować pracą programu DEBUG za pomocą prostych, jednoliterowych poleceń, na 
Prz>'klad polecenie

q - nakazuje zakończenie pracy DEBUG-era i powrót do systemu DOS. 
Najbardziej przydatne dla początkującego użytkownika jest polecenie 

d

"Wymieciony" obszar jest odtwarzany. Przykładem stosowania tej techniki jest strategia 
¡"orzenia i używania tzw. „nakładek” (overlay), co każdy może zaobserwować podczas 
°r/yslaiua z programu NC. Podczas korzystania z „paneli” tego programu w pamięci re

zyduje zarówno sam NC.EXE jak i jego nakładka NCMAIN.EXE, co powoduje, że schemat 
Spełnienia pamięci jest następujący:

wolna pamięć
NCMAIN.EXE
NC.EXE
COMMAND.COM 
jądro systemu
Natomiast gdy NC otrzyma polecenie uruchomienia jakiegoś programu, wówczas 

”Vvymiata” blok NCMAIN.EXE i na jego miejscu uruchamia (za pośrednictwem interprete- 
r<1 C0MMAND.COM) potrzebny program, co powoduje, że schemat zapełnienia pamięci 
JCst wtedy następujący:

wolna pamięć 
PROGRAM.EXE 
COMMAND.COM 
NC.EXE
COMMAND.COM
jądro systemu 
11-»

, °Jeśli jeszcze nie wiesz, co to jest DOS i jego prompt - przeczytaj najpierw roz- 
dział 3.4.3.
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Po takim poleceniu program wyświetla zawartość pewnej porcji (dokładnie 
128 bajtów) pamięci w formie tabeli, zawierającej po lewej stronie adresy ujawnia
nych bajtów, pośrodku zawartości 16 kolejnych bajtów (stanowiących tak zwany 
akapit pamięci) w formie dwucyfrowych liczb heksadecymalnych (szesnastkowych), 
a po prawej stronie zawartości tych samych bajtów interpretowanych jako kod 
ASCII144.

Po symbolu d (będącym skrótem polecenia dump) możesz podać adres, od któ
rego poczynając komputer zaprezentuje Ci zawartość swojej pamięci. Na przykład 
pisząc

d 40:0
zaglądasz do tzw. obszaru danych BlOS-a. Są tam zawarte dane o ilości pa

mięci w komputerze, ilości i typach stacji dysków, o trybie monitora, a także ostatnio 
wpisywane znaki (tzw. bufor klawiatury) i informacje o aktualnym czasie (stan zega
ra systemowego). Natomiast wypisując zawartość obszaru górnej pamięci

d FEOOiO
możesz zobaczyć fragment ROM-BIOS-a, w którym podane są warunki li

cencji IBM dla BlOS-a używanego w Twoim komputerze. Ogólnie używając pro
gramu DEBUG do podglądania dowolnego miejsca w pamięci komputera trzeba na
pisać

d adres
gdzie adres jest szesnastkowo podanym numerem bajtu, od którego ma się 

zacząć wyświetlanie pamięci. Przeczytawszy zawartość pokazanego na ekranie ka
wałka pamięci można zażądać pokazania kolejnego kawałka pisząc po prostu samo d 
(i zatwierdzając - jak zwykle - wydane polecenie klawiszem Enter).

Program DEBUG pozwala zarówno odczytywać zawartość pamięci, jak i za
pisywać ją  dowolnymi zawartościami wskazanych bajtów'. Pisze się po prostu:

f adres rozmiar zawartość
gdzie adres podaje się podobnie jak przy poleceniu d, rozmiar określa, jak 

duży obszar pamięci ma być zapełniony, a zawartość może być jednym lub kilkoma 
symbolami szesnastkowymi, podającymi wymaganą zawartość dla jednego lub kilku 
kolejnych bajtów we wskazanym przez adres i rozmiar obszarze pamięci. Można to 
prześledzić na przykładzie zmiany zawartości pamięci ekranu, wykorzystywanej 
przez sterownik graficzny do wyświetlania informacji na monitorze. Pamięć ta za
czyna się od adresu B80Ó:0 i ma rozmiar 4000 bajtów145 (szesnastkowo rozmiar ten 
zapisuje się jako FAO). Możesz ją wypełnić dowolną zawartością, na przykład pisząc

f B8Ć0:0 FAO 21 CE 
otrzymasz ekran pełny żółtych wykrzykników na czerwonym tle, które w  dodatku

1440czywiście jako kody ASCII przedstawiane są tylko zawartości tych bajtów, które 
można interpretować jako zwykle znaki ASCII (litery, cyfry, znaki interpunkcyjne itp.)> 
natomiast inne kody markowane są kropkami.

145Te 4000 bajtów bierze się stąd, że ekran ma rozmiar 80 kolumn x 25 wiersz}' czyi' 
2000 znaków, a każdy znak zapisywany jest w pamięci ekranu przy użyciu dwóch bajtów', 
z których pierwszy podaje kod ASCII wyświetlanego znaku, a drugi określa sposób wyświe
tlania (kolory itd.).



ędą migotać, ponieważ bajt zapisywany szesnastkowo jako 21 jest kodem wykrzyk- 
n,ka, a bajt CE poleca dobrać kolor}' - żółty dla znaku i czerwony dla tła i nakazuje 
m>gotanie obrazu. Ponieważ wpisywanie znaków z klawiatury zmienia zawartość 
/ k o  pierwszego bajtu każdego znaku - cokolwiek od tej chwili napiszesz będzie wy- 
s"ietlane w formie żółtych migających znaków na czerwonym tle146.

Jak wadzisz, wynik działania DEBUG-era może być bardzo spektakularny, 
‘j Przy opanowaniu kilku prostych reguł możesz zapełniać dowolne obszar}' pamięci 
°wolną zawartością. Musisz to jednak robić bardzo ostrożnie, gdyż jakakolwiek 

zmiana rozkazów w obszarze wykonywanych programów lub systemu operacyjnego 
może doprowadzić do całkowitej utraty kontroli nad komputerem. Znany ze swych 
°"cipów popularyzator wiedzy- komputerowej, Dan Gookin, napisał: „DEBUG jest 

brzytwa w ręku małpy - potężny i prosty”. Istotnie, bardzo prosto można wydać 
°\volne polecenie, ale skala spustoszeń, jakie mogą potem nastąpić jest trudna do

Wyobrażenia.
Stosunkowo latw'O zobaczyć za pomocą programu DEBUG stan pamięci typu 

exPanded. Wystarczy w tym celu napisać polecenie 
xs

<

Możesz także użyć programu DEBUG do zmiany stanu pamięci expanded
* .okacji, dealokacji, sprawdzania zawartości itd.), ale to już jest „wyższa szkoła jaz-
'  i nie będzie tutaj omawiana.

. Do analizy zawartości pamięci służy także polecenie systemu operacyjnego 
EM. Wpisanie tego polecenia solo (bez parametrów')

M EM
dostarcza szczegółowego wykazu informującego o rozmiarze pamięci dostęp- 

nc.l w komputerze (z podziałem na pamięć konwencjonalną, expanded i Extended), 
0raz o tym, jaka część tej pamięci jest w danym momencie zajęta i jaka jest wolna, 
^  także o tym, jak duży program da się w tej chwili umieścić w pamięci. 

°kładniej szych danvch dostarcza to samo polecenie z parametrem 1C, gdyż pisząc 
M E M /C
można otrzymać informację, jakie programy znajdują się aktualnie w pamięci 

1 miejsca zajmuje każdy z nich. Jeśli wykaz ten jest za długi i „ucieka"’ z ekranu,
!11()żesz dodać parametr /P aby uzyskać wyświetlanie podawanych przez MEM in- 
0rmacji stronica za stronicą. Jeśli więc napiszesz 

MEM /C /P
, komputer poda Ci listę posiadanych w pamięci programów z zatrzymaniem po 
ażdej kolejnej wyświetlonej stronic}'. Przeanalizowanie tych informacji może zabrać 

sP°ro czasu i wymaga dużej wiedzy, jednak naw'et początkujący informatyk może 
odnieść spore korzyści oglądając zawartość kolejnych ekranów prezentowanych przez 
Polecenie MEM, gdyż pozwala ono zorientować się, jak złożonym problemem jest 
nicvvidoczne zwykle dla użytkownika) zarządzanie pamięcią przez system operacyjny 
hawet gdy jest nim prosi}' i łatwy w obsłudze DOS.

. ’Żeby przywrócić normalny tryb wyświetlania musisz porzucić program DEBUG 
* lsząc polecenie Q), a następnie wyczyścić ekran poleceniem CLS.
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2.4.2. 6. IPowody stosow an ia  pam ięci m asow ych

] f ' onstruktorzy systemów komputerowych, szukając rozwiązań tanich i szyb-
kich, z reguły stosują rozwiązanie mające charakter kompromisu: w jed- 

i i - nostkę centralną wbudowuje się bardzo szybką, ale niezbyt pojemną pa
mięć operacyjną, natomiast z zewnątrz dołącza się do komputera bardzo pojemne 
i w miarę tanie pamięci masowe147. Jest to rozwiązanie rozsądne, jako że pamięci 
tego typu muszą być stosowane, gdyż obok przyczyn związanych z ograniczoną, 
często niewystarczającą pojemnością pamięci wewnętrznej, konieczność ich stoso
wania pojawia się również w związku z faktem, że pamięć wewnętrzna komputera 
jest nietrwała. Mówiąc dokładniej: w wykonaniach, jakie obecnie stosują producenci 
komputerów, pamięć wewnętrzna przechowuje informacje tylko tak długo, jak długo 
jest zasilana. Wystarczy zatem wyłączenie komputera z sieci - celowe, w związku 
z zakończoną pracą, lub incydentalne, związane z zanikiem zasilania w' sieci energe
tycznej, a cala pracowicie gromadzona zawartość pamięci w ułamku sekundy znika. 
Tracone są w ten sposób wszystkie napisane programy, zebrane dane, wyliczone 
wyniki itp. Jest to cena, jaką przychodzi płacić za miniaturyzację pamięci, gdyż 
dawniej stosowane pamięci rdzeniowe były trwale!

Naturalnie można zbudować półprzewodnikową pamięć nie tracącą swojej 
zawartości po każdym wyłączeniu zasilania. Jak już wiesz, takie pamięci także budu
je się i używa jako wspomniane wyżej pamięci ROM - lecz trwałość tych pamięci 
jest (w najtańszych wykonaniach) zbyt duża: można w nich raz jeden zapisać okre
ślone informacje i nigdy więcej nie można ich zmienić. Na takich pamięciach wpro
wadza się do komputera stale elementy oprogramowania (np. podstawowe części 
systemu operacyjnego, takie jak BIOS148 a także niektóre programy oferowane jako 
tzw. cartridge). Są wprawdzie odmiany pamięci ROM pozwalające w  pewnym za
kresie wymieniać zawarte w nich informacje: na przykład pamięci PROM 
„przepalane” dopiero u użytkownika na specjalnych programatorach, a także pamięci 
EPROM, których zawartość można skasować za pomocą naświetlania promienio
waniem UV (ultrafioletowym) oraz pamięci EEPROM, które mogą być kasowane 
i powtórnie zapisywane elektrycznie. Jednak z punktu widzenia typowego użyt
kownika są to nadal pamięci jedynie do odczytu, gdyż siedząc przy komputerze nie 
można zmieniać ich zawartości.

14 7Nąj wcześni ej zastosowanym rodzajem pamięci masowej były karty dziurkowane- 
Karty te, wynalezione w 1804 i używane początkowo wyłącznie do zapamiętywania wzoró"' 
tkanin w tzw. krosnach żakardowskich, ulepszył i przystosował do potrzeb informatyki 
Herman Hollerith. Karty Holleritha zostały z powodzeniem użyte do opracowywania da
nych ze spisu powszechnego w USA w 1890 roku, a w 1928 roku firma IBM wypuściła na 
rynek pierwsze maszyny licząco-księgujące, wykorzystujące karty perforowane.

148BIOS rozmieszczany jest w komputerze w różnych obszarach jego pamięci adre
sowej. Najczęstsze lokalizacje to C800h, CCOOh, D800h lub DCOOh).



Tymczasem do wykonywania podstawowych w każdym komputerze czynno- 
Sc,; przyjmowania nowych programów, akceptacji wejściowych danych, wyliczania 
cyników itp. - konieczne jest dysponowanie pamięcią umożliwiającą zarówno zapis, 
Jak i odczyt informacji. Taką pamięcią jest w obrębie jednostki centralnej jedynie 
Pamięć RAM, o której powiedziałem już, że jest niestety nietrwała. Co można zro- 

lc Proste: trzeba dołożyć poza jednostką centralną dodatkową, trwałą, pojemną 
1 stosunkowo tanią pamięć. Taka pamięć nazywana jest pamięcią masową.

2 -4 .2 .7. nienowa pam ięcn m a s o w y c l

e względu na konieczność trwałego rejestrowania obrabianych danych 
i przetwarzających je programów' - pamięć masowa jest niezbędna w każ
dym komputerze. Istnieje wiele rodzajów' pamięci masowych i wiele tech

nologii ich wytwarzania. Jednak największe znaczenie mają obecnie pamięci na no
śnikach magnetycznych i do nich ograniczę dalszy opis.

Zasada działania wszystkich pamięci na nośnikach magnetycznych jest iden
tyczna z zasadą działania magnetofonu lub magnetowidu: Na odpowiednim nośniku 
Magnetycznym (taśmie, dyskietce lub dysku sztywnym) nagrywane są informacje 
Przesyłane przez komputer lub odczytywane są i przesyłane do komputera informacje 
uPi'zednio zapisane, przy czym fizyczna zasada zapisu opiera się na tych samych za
sadach, co w fonografii lub technice video, a jedynie postać zapisywanych informacji 
stanowi pewną osobliwość - są to bowiem bity i bajty informacji cyfrow'ej, a nie 
dźwięki lub obrazy149.

Pojemność, szybkość działania, wygoda użycia (ale i koszty) pamięci maso- 
vv>'ch zależą od rodzaju użytego nośnika, czyli materiału, na którym dokonywany 
Jest zapis przechowywanych przez komputer informacji. Możliwe są tu różne roz- 
'V|ązania, gdyż w historii informatyki znane są próby zapisu informacji niemal na
Wszystkim.

• Najtańsze są niewątpliwie taśmy magnetyczne150. Taniość obejmuje w tym 
"Opadku zarówno sam nośnik (kaseta taśmy151 jest znacznie tańsza od dysku), jak

1
Ta odmienność zresztą już niebawem należeć może do przeszłości, gdyż zalety 

^Pisu cyfrowego spowodują, zapewne już wkrótce, zastąpienie analogowych (obecnie sto
sowanych) technik rejestracji obrazu i dźwięku - technikami cyfrowymi.
, 150Taśma magnetyczna wynaleziona została przez Niemca F. Pflaumera w 1928 ro- 
u- Pierwsze użytkowe taśmy magnetyczne pojawiły się w 1934 roku i znalazły zastosow;a- 

nie w magnetofonach niemieckiej firmy AEG. Były to jednak oczywiście taśmy przezna
czone do zapisu dźwięku, czyli sygnału analogowego, a ich producentem była znana do dziś 

rnia BASF. Natomiast technikę magnetycznego zapisu cyfrowego opracowała w 1945 ro- 
u firma IBM. Wynalazek ten wykorzystała firma Univac, która w 1951 roku wpuściła 

P^rwszą pamięć cyfrową na taśmie magnetycznej. Urządzenie to. nazwane Univac Univer-
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i koszt urządzeń zapisujących i odczytujących informację (tzw. streamerów  
służących do archiwizacji informacji152 - por. rozdz. 3.13). Niestety jednak, poza 
niskim kosztem taśmy nie prezentują w żadnym zakresie korzystnych właściwości. 
Szczególnie dotkliwa jest ich mala szybkość pracy153. Zapis lub odczyt informacji 
komputerowych na taśmie może trwać nawet kilkanaście minut - jest to czas szo
kująco długi w porównaniu z szybkością wszystkich innych działań komputera, któ
rych czas trwania wyraża się w ułamkach sekund i jest zwykle dla człowieka niezau
ważalny.

Wydawało się więc, że taśmy magnetyczne jako nośnik informacji straciły 
ostatecznie rację bytu. Okazuje się jednak, że zaleta, jaką jest możliwość taniego 
gromadzenia bardzo dużych ilości informacji jest na tyle istotna, że technika ta wciąż 
powraca. Przykładowo firma IBM wprowadziła system EXB-10e zawierający napęd 
zapisujący i odczytujący taśmy i automatyczny zmieniacz kaset mieszczący do 10 
kaset z taśmą 8 mm w specjalnym pojemniku. System podłączany jest do komputera 
za pomocą złącza SCSI154 i może zapisać do 50 GB informacji.

so wykorzystywało taśmę metalową o długości 37 km i stało się prototypem używanych do 
dziś stacji pamięci na taśmach magnetycznych.

151Do archiwizacji danych używane bywąją m.in. zminiaturyzowane kasetki typu 
Data Cartridges, produkowane w rozmiarze MINI (760 MB) i MAXI (2,1 GB). Inny rodzaj 
kaset nazywany jest Data Tape i produkowany jest w wymiarach 8 GB dla taśm 8 mm oraz 
2,06 MB dla taśm 4 mm.

152Do archiwizacji plików służą kasety magnetyczne kilku różnych standardów7. Do 
bardziej znanych należą IBM 3284 (taśma 1/2 cala) oraz QIC (Quarter Inch Cartridges - 
- taśma o szerokości 1/4 cala). Konkretnie w użyciu jest standard QIC-80, dający na stan
dardowej taśmie pojemność 152 MB lub Tudcnborg TD-101, gwarantujący zapis na jednej 
kasecie do 101 MB. Nowsze technologie zakładają zapis helikoidalny na taśmach Da- 
ta/DAT o szerokości 4 mm (kaseta 73x54x10,5 mm mieści 2 GB). Inne znane standardy to 
m.in. kasety DC 2080 (pojemność 83 MB) i DC 2120 (pojemność 124 MB).

153Pamięci na taśmach magnetycznych miały obok innych wad także i tę dodatkową, 
że zakładanie i zdejmowanie taśmy było czynnością uciążliwą i trudną. Z nostalgią wspo
minamy ośrodek obliczeniowy AGH, w którym obok rewelacyjnej (w tamtych czasach!) 
Odry 1304 stało kilka dużych szaf z kręcącymi się szpulami taśmy, a ciągle bieganie z no
wymi rolkami, zakładanie, zdejmowanie, przekładanie itd. pozwalało informatykom na 
zachowanie doskonałej formy fizycznej i szczuplej sylwetki - nieosiągalnej dziś, kiedy przy 
pojemnych dyskach ten sam efekt osiąga się naciśnięciem jednego klawisza. Jednak 
współczesne taśmy magnetyczne też nie dają możliwości rozwijania kultury fizycznej wśród 
programistów: wprowadzona w 1971 roku przez firmę 3M ćwierćcalowa kaseta z taśmą 
wTaz z pochodzącym z 1956 patentem firmy Arnpex na wirujące głowice dają m ożliw ość  
wygodnego operowania taśmą o rozmiarach pocztówki i pojemności kilku gigabajtów.

154Standard SCSI opracowany został przez firmy SASI (Shugart Associates System 
Interface) i DTC (Data Technology Corporation), a następnie stał się przedmiotem normy 
Amerykańskiego Narodowego Standardu Normalizacyjnego ANSI X-3T9.2.
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Z kolei DEC dołącza do swoich komputerów jednostki TZ877. zawierające 
Magazyn siedmiu kaset mieszczących po 20 GB na jednej kasecie, co łącznie daje 
Pojemność 140 GB danych mogących stanowić backup nawet bardzo dużego syste
mu. Szybkość zapisu danych na tych urządzeniach sięga 8 GB/h. Jak z tego wynika - 
' Producenci dużych komputerów nie zaniedbują możliwości, jakie można uzyskiwać 
dzięki taśmom. W mikrokomputerach, o których w tej książce głównie jest mowa, 
Pamięci na taśmach magnetycznych155 to jednak głównie streamery, czyli urzą
dzenia służące do tworzenia tanich kopii bezpieczeństwa danych pierwotnie zgroma
dzonych na dyskach twardych (patrz dalej) i na tych dyskach w sposób ciągły wy
korzystywanych. Większość streamerów łączy się z komputerem za pomocą specjal- 
nc.) karty rozszerzeń lub z wykorzystaniem łącza SCSI. Nie jest to jednak regula - na 
Przykład Mountain FileSafe SideCar podłączany jest za pośrednictwem portu dru
karki. Ułatwia to archiwizację danych z komputerów notebook lub laptop. Oczywi- 
SC1C drukarka może być wykorzystywana bez odłączania streamera, ponieważ do jej 
dołączenia stosuje się dodatkową wtyczkę. Inny wygodny w pracy streamer, 
^olączalny do dowolnego komputera za pośrednictwem portu równoległego 
'drukarki), to przykładowo Jumbo Trakker firmy Colorado Memory Systems. Stre- 
ailler ten rejestruje dane z dysków twardych na kasetach taśmy magnetycznej w stan
dardach QIC-40 i QIC-80. Pojemność jednej kasety odpowiada 120 lub 250 MB. 
Cszcze jednym przykładem streamera jest moduł SideCar finny FileSafe. Opro

gramowanie FileSafe nie tylko całkowicie automatycznie „zrzuca’’ wskazane pliki lub 
cale katalogi na taśmę, ale dodatkowo dokonuje kompresji danych, co pozwala na 
zarchiwizowanie na jednej kasecie do 304 MB informacji. Ważną cechą tego stre- 
arr,era jest to, że zapisuje on (i odtwarza) nie tylko pliki, ale i informacje o prawach 
^ostępu do nich, co pozwala na stosowanie go w senverach sieci Novell.

Gdyby wolny czas dostępu do zgromadzonych informacji był jedyną wadą 
*aśni magnetycznych, być może ich niski koszt mógłby tę wadę na tyle skutecznie 
r°\vnoważyć, że ogółem u życic taśm byłoby znacznie powszechniejsze, niż to ma 
llllcjsce obecnie. Jednak taśmy wykazują niestety dalsze, znacznie bardziej dotkliwe 
"  adv. Otóż jedyną organizacją danych jaką można utworzyć na taśmie magnetycznej 
jcst tzw. plik seryjny. Dane (lub programy) zapisane w ten sposób nie mają żadnego 
ogicznego (związanego z ich treścią) uporządkowania, co powoduje, że można je 
odczytywać jedynie w takiej kolejności, w jakiej były uprzednio zapisane. Jest to 
ardzo istotne ograniczenie; jakiekolwiek próby wyszukiwania informacji potrzeb- 
ych i pomijania informacji zbytecznych są przy użyciu taśm magnetycznych bardzo 

J^iążliwe i wymagają z reguły przeczytania wszystkich zapisów', aby skutecznie wy- 
rać te nieliczne, potrzebne. W połączeniu z omawianą wyżej powolną pracą taśm 

Prowadzi to do bardzo niewygodnej pracy z komputerem. Jeszcze gorzej przedsta- 
■ają się właściwości taśm magnetycznych, jeśli idzie o poprawianie zarejestrowa

Najbardziej znanymi producentami pamięci taśmowych są firmy Archive, Colora- 
0 Memory i Wangtek.
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nych informacji. Aby poprawić nawet jeden tylko bajt w liczącym kilka milionów 
bajtów pliku taśmowym należy przekopiować całą taśmę - od początku do końca!

Wszystkie wymienione wady taśm spowodowały, że od dawna poszukiwano 
doskonalszych pamięci masowych. Próbowano między7 innymi stosować pamięć na 
bębnie magnetycznym, którą jako pierwszy zastosował Austriak G. Tauschek 
w 1932 roku. Jednak bębny magnetyczne zajmowały za dużo miejsca i dlatego obec
nie takim najdoskonalszym urządzeniem pamięciowym jest dysk magnetyczny. 
Dyski twarde produkuje obecnie wiele firm, jednak większą część tego rynku podzie
liło pomiędzy siebie 6 największych firm: Corner, M axtor, Micropolis, Quantum, 
Seagate i W estern Digital. Siódma na liście Toshiba ma zaledwie 3% tynku, a po
zostali mieszczą się sumarycznie poniżej 1%. Rocznie sprzedaje się około 50 min eg
zemplarzy tych urządzeń i liczba ta stale rośnie. Innym stale obserwowanym trendem

0

jest coraz większy udział w sprzedaż}' dysków o coraz większych pojemnościach. 
Obecnie najwięcej sprzedawanych dysków to urządzenia o pojemności około 2 GB. 
Budowa dysku przypomina nieco płytę gramofonowy gdyż jest to płaska, okrągła, 
wirująca tarcza, na której informacje zapisywane są na górnej i dolnej powierzchni. 
Jednak na tej powierzchownej analogii podobieństwa między dyskiem i płytą gramo
fonową definitywnie się kończą. Zasada zapisu informacji na dysku jest bowiem iden
tyczna, jak na taśmie, podobny skład ma także substancja magnetyczna powlekająca 
dysk i podobną budowę mają piszące lub czytające głowice.

Zapis informacji na dysku magnetycznym jest dokonywany na ścieżkach
r

mających formę koncentrycznych okręgów. Ścieżek tych na powierzchni dysku może 
być dużo - na przykład 80. Głowice zapisujące i odczytujące informacje przesuwane 
są od ścieżki do ścieżki przez precyzyjny silnik krokowy. Ponieważ niekiedy (dla 
zwiększenia pojemności) grupuje się kilka dysków na jednej osi (jeden nad drugim, 
z głowicami wchodzącymi w szczeliny pomiędzy wirującymi dyskami), przeto w or
ganizacji zapisu na dysku wyróżnia się tak zwane cylindry złożone ze wszystkie!' 
ścieżek leżących dokładnie jedna nad drugą (a więc dostępnych przy jednakowym 
położeniu wszystkich głowic) na wszystkich dyskach całego pakietu.

Poza wyróżnieniem na dysku ścieżek i cylindrów' możliwe jest podzielenie dys
ku na sektory podobne do kawałków' tortu. Sektory i ścieżki pozwalają dokładnie 
zaadresować każdą zawartą na dysku informację. Dzięki temu możliwe jest jej od
szukanie niezależnie od tego, jakimi informacjami będzie ona otoczona i niezależnie 
od tego, w'jakiej kolejności informacje te były zapisywane.

Oczywiście lokalizacja informacji na powierzchni dysku, chociaż dzięki opisa
nej organizacji jest możliwa, jednak nie robi się sama. Informacje o tym, które plik* 
zajmują które sektory na dysku, system operacyjny przechowuje w zapisanej na dyS' 
ku (tworzonej podczas formatowania i aktualizowanej podczas każdego zapisu da
nych) specjalnej tablicy FAT (file allocation table). Dzięki FAT wiadomo zawsze, 
gdzie szukać potrzebnych danych, jednak ustawianie głowic na poszczególne ścieżki,



°dliczanie kolejnych „przelatujących"’ pod głowicą sektorów, bajtów i bitów - to też 
^Pora robota. Wykonuje ją specjalny układ elektroniczny, tzw. sterownik dysku 
ang. controller). W użyciu są różne sterowniki twardych dysków o zróżnicowanych 

c°nach i możliwościach. Najtańsze, ale i najgorsze, są sterowniki ST506, IDE (zwane 
też AT-bus) lub MFM. Nieco bardziej nowoczesne są sterowniki SC SI156, przydatne 
Prz> tradycyjnym sposobie użytkowania komputera. Natomiast najefektywniejsze są 
slcrownjk;j ESDI lub IDE, zwłaszcza że te ostatnie nie blokują miejsca na kartach 
r°zszerzeń komputera, jako że cala część elektroniczna jest wbudowana w stację. Dla 
^now szych dysków o pojemności powyżej 1 GB proponowane są sterowniki 
ATAPI (ATAttacment Pocket Interface) oraz Ehanced IDE.

Obok wymienionych już zalet, dyski magnetyczne mają także inne atuty. Pod
stawowym jest oczywiście szybkość działania. Tak zwane „twarde" dyski zapewniają 
"^Pis i odczyt informacji z szybkością kilkaset'razy' większą od tej, jaką oferują ta- 
smy- Oznacza to, że operacja (na przykład wczytanie programu do komputera), która 
lrvva przy użyciu taśmy kilkanaście minut - może być wykonana za pomocą dysku 

kilka sekund. W ten sposób pamięć masową na dyskach magnetycznych tworzy 
techniczne przesłanki dla podejmowania pewnych działań (na przykład budowania 
• stemów informujących „na poczekaniu” o określonych sprawach lub zjawiskach), 

P°dczas gdy brak dysków te same operacje uniemożliwia.
Warto uświadomić sobie co powoduje, że dyski twarde mają tak dużą szyb- 

0sć działania. Po pierwsze, o czym już była mowa, z dysku czyta- się tylko te infor
macje, które są potrzebne, bez jałowego przewijania zajmującego tak wiele czasu 
P,2> operacjach z taśmami. Po drugie dysk stale szybko wiruje i dlatego nie traci się 
C2asu - jak przy taśmach - na jego rozpędzanie i zatrzymywanie. Ponadto obrotowy 
ll|ch dysku pow-oduje, że określone informacje co chwilę same „podjeżdżają” pod 
S'°\vjce, zatem wystarczy poczekać - średnio połowę czasu jednego obrotu dysku157.

156Czyta się to „skazi”, a nie „seksi", jak mi powiedziała na egzaminie jedna stu-

157" Oczywiście jest to prawda, jeśli głowica jest już wcześniej poprawnie ustawiona 
n °dpowiednią ścieżką dysku. Jeśli odczytywanie lub zapisywanie informacji na dysku 

c Snetycznym wymaga przemieszczania głowic - następuje bardzo duża strata czasu. Dla- 
§° stosowane są specjalne techniki, ograniczające liczbę niezbędnych przemieszczeń 
Wic. Przykładem takiej techniki jest algorytm zwany elevator seeking, w którym nad- 
j .^ce kanału dyskowego zlecenia są szeregowane w zależności od aktualnego 

, °*enia głowic i obszaru dysku, którego dotyczy zlecenie. Jeśli pojawi się w systemie 
j* anie odnoszące się do operacji możliwej do wykonania przy tym samym, co aktualne 

wyższym) położeniu głowic - jest ono lokowane w kolejce przed żądaniami wyma- 
tJc\cymi przemieszczania głowic w dól. W ten sposób głowice przesuwają się stale w jed- 

^  kierunku, co oszczędza czas. Oczywiście po dojściu do „szczytu” (ścieżki o naj- 
■ ?*s*ym numerze) - następuje szybkie przemieszczenie głowic na sam dół i ponowne ko-
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A dysk wiruje z szybkością dziesięciu tysięcy obrotów na minutę! Wreszcie bardzo 
duża gęstość zapisu przyspiesza operacje zapisu i odczytu. Ponadto podczas komuni
kacji między komputerem a pamięcią dyskową, która sama z siebie jest dość szyb
ka158, stosuje się dodatkowo tzw. technikę buforowania, polegającą na tym, że naj
pierw gromadzi się dane. które mają być zapisane na dysku, a dopiero potem całym 
blokiem dane te przesyła się na dysk. Istotą tej techniki jest użycie tzw. cache czyli 
wydzielonego obszaru pamięci RAM. w którym mieszczą się dane przesyłane z dysku 
lub przewidziane do zapisu na dysku. Wydzielona porcja pamięci RAM, wykorzy
stywana w tym zastosowaniu, nazywa się zwykle buforem. Pojemność bufora po
średniczącego w jednorazowej wymianie informacji między procesorem a pamięcią 
dyskową nie jest duża (512 bajtów), jednak system operacyjny ma zwykle do dyspo
zycji większą liczbę (typowo 20 do 30) tych buforów (liczbę tę można ustalać po
dając w pliku CONFIG.SYS parametr BUFFERS), przy czym - im jest ich więcej, 
tym sprawniej odbywa się transmisja z oraz do plików dyskowych, jednak płaci się za 
to dodatkowa zajętą pamięcią operacyjną.

Proces buforowania informacji przesyłanych na dysk jest bardziej rozwinięty 
w specjalnych programach optymalizujących współpracę komputera z dyskiem15 
Służy do tego moduł SMARTDRIVE wchodzący w skład systemu DOS; ale używa 
się także specjalnych programów, np. PC-CACHE, HyperDisk, NortonCache albo 
lepszy od niego Norton Speedcache Plus znanej firmy Symantec. Programy te za
kładają niekiedy ogromne bufory w pamięci RAM (nawet do 2 MB!) i bardzo rady
kalnie przyspieszają operacje dyskowe, trzeba jednak dysponować naprawdę dużą 
pamięcią operacyjną, aby ich sensownie użyć. Nawiasem mówiąc sam dysk twardy 
posiada także z reguły wbudowany bufor, stąd proces zapisu na dysku w istocie po
lega zawsze na szybkim skopiowaniu danych z bufora w RAM do bufora zlokalizo
wanego w sterowniku dysku, a dopiero potem następuje (wolniejszy znacznie) fizycz
ny zapis informacji na magnetycznej powierzchni dysku.

Warto może dodać, że technika buforowania160 dotycz}' nie tylko współpracy 
z dyskiem magnetycznym, ale także współpracy z drukarką (polecenie PRINT DOSa

 *—L-----------------------  —
• X

lejne obsługiwanie zleceń w kolejności przesuwania głowic „z dołu do góry". Technika ta. 
stosowana w dużych serwerach sieciowych, może znacznie przyspieszyć działanie dysku.

158Wspólczesne dyski twarde charakteryzuje duża szybkość przesyłania informacji« 
na przykład maleńki (3,5”) dysk FilePro Advantage firm Adaptec i Corner przy 540 N® 
pojemności serwuje dane z szybkością 12 MB/s. Oczywiście wyposażony jest on w sterów  ̂
nik IDE AIC-25-VL01.

159Dla dysków typu Caviar firmy Western Digital opracowano specjalną technikę 
buforowania zwaną CachcFlow3, znacznie zmniejszającą opóźnienia przy odczycie i zapisie 
informacji na dysku.

160Technika buforowania zapisów może rodzić pewne niebezpieczeństwa. Otóż ni^ 
które typy sterowników' dysków' twardych SCSI mogą przy buforowanych zapisach stwarzać 
pewne trudności przy obsłudze mechanizmu tzw. pamięci wirtualnej (znajdującej się 
twardym dysku pamięci funkcjonującej podobnie, jak pamięć RAM). Problem polega n*1
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Przesyła drukowane informacje do specjalnego bufora, a dopiero potem następuje ich 
Opisanie na drukarce - która zresztą także ma z reguły własny wewnętrzny bufor, 
Często bardzo duży). Bufor (w postaci zestawu rejestrów uniwersalnych lub całego 
Modułu pamięci cache występuje także w każdym mikroprocesorze), towarzyszy 
s> stemom transmisji (szeregowej i równoległej), wchodzi w skład prawie każdej karty 
rozszerzeń - ogólnie można powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej „pracowitych” 
Cementów każdego komputera.

Dyski twarde mają bardzo małe rozmiary161. Stosunkowo łatwo dostępny 
dysk o pojemności od 20 MB do 2 GB162 (dwa miliardy bajtów!) ma średnicę około 
*0 cni. Warto przy tym uświadomić sobie, żc nie są to bynajmniej największe pojem- 
n°ści (istnieją już dyski o podobnych rozmiarach i pojemności kilku terabajtów', co 
odpowiada kilku miliardom stronic standardowego maszynopisu!).

Niestety, omówione wy żej dyski mają także swoje wady. Do najpoważ- 
nicJszych wad tych urządzeń zaliczyć trzeba cenę: są to urządzenia tak drogie, że ce- 
na dobrego dysku może przewyższać cenę popularnego mikrokomputera! W dodatku 
n|esłychanie gęsty zapis informacji na powierzchni dysku wymaga, by głowice zawie- 
Szone były nad jego powierzchnią na wysokości kilku mikronów. Warto uświadomić 
s°bie, że tego samego rzędu wielkość mają ... bakterie, nie wspominając o znacznie 
A|ększych drobinach kurzu. Z lego powodu zarówno produkcja, jak i eksploatacja 
twardych dysków wymagają szczególnej pieczołowitości. Jest to obecnie jedyna 
lsl°tniejsza w'ada ty'ch urządzeń, gdyż w związku z technologicznie trudną produkcją

111 - że tym samym „adresom wirtualnym” odpowiadać mogą na różne fizyczne obszary 
>sku i kontrolery' dysków specjalnego typu (Bus Master) mogą mieszać te adresy. Roz

grzaniem tego problemu jest stosowanie tzw. podwójnego buforowania (w pliku 
ONFIG.SYS umieszcza się wywołanie SMARTDRV z opcją /DOUBLEBUFFER). Przy 

j^dwójnym buforowaniu zapisy i odczyty informacji przechodzą pomiędzy pamięcią RAM 
^ Pamiętią dyskową przez dwa bufory, przy czym drugi z nich ma już uzgodnione adresy 

'yczne i adresy wirtualne. Dzięki temu nie ma możliwości pogubienia elementów pamięci 
dualnej przesyłanych z lub na dysk. dzieje się to jednak kosztem pewnego zwolnienia 
P r̂acji dyskowych (konieczny jest czas na przekopiowanie informacji z jednego bufora do 
rugiego). Problemy, o których mowa, mogą się pojawić wyłącznie przy używaniu niektó- 

jjch typów sterowników SCSI; sterowniki MFM. RLL i IDE są pod tym względem bez- 
Cczne (chociaż z innych punktów widzenia są mniej nowoczesne).

» 161 Najmniejszym chyba obecnie dyskiem twardym jest napęd PCMCIA Typc III
‘VL-105-III. Dysk ten (wyprodukowany przez firmę Mnxtor) ma średnicę 1,8” i pojem- 
Sc 105 MB. Natomiast na standardowym formacie 3,5" mieści się coraz więcej informa-

2 ' Ua przykład firma Oucmtum Corp. sprzedaje dysk o nazwie ProDrive mający pojemność 
Gb przy rozmiarze 375”.

lr>2Ponad 2 GB pojemności ma na przykład dysk ST12400 firmy Seagate. Przy mi- 
palnych rozmiarach (3,5") ma on dużą szybkość działania (czas dostępu 10,5 ms), co 

lgn ię to  dzięki dużej szybkości obrotowej (5400 obr/min).
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są one (i będą nadal) stosunkowo drogie, a ponadto mogą zawierać defekty163. Tym
czasem każdy defekt warstwy magnetycznej dysku oznaczać może utrudnienie w za
pisie danych, lub - co gorsza - brak możliwości odczytania danych wcześniej zapisa
nych, co często bywa prawdziwą katastrofą. Mało tego - dyski są bardzo wrażliwe 
(na przykład na wstrząsy) i mogą łatwo ulęgać uszkodzeniom164, zaś naprawa ich 
jest praktycznie niemożliwa.

Uszkodzenie twardego dysku to nie tyłko problem techniczny (konieczna na
prawa) i ekonomiczny (trzeba ponieść koszt naprawy). To także (a w dużych syste
mach przede wszystkim) utrata zawartych na dysku informacji, które są z reguły 
o wiele więcej warte, niż sam dysk.

Sposobem zwiększenia niezawodności działania systemu dyskowego jest sto- 
sowanie mechanizmu zwanego disk mirrornig. Polega on na tym, że każdy zapis 
kierowany do kanału dyskowego jest zapisywany na dwóch fizycznie oddzielnych

163Defektów warstwy magnetycznej na powierzchni dysku całkowicie wyeliminować 
się nie da. Ważne jest jednak, by w' obszarach, które są wadliwe, nie zapisywać ważnych 
informacji, gdyż mogą one być później niemożliwe do odczytania. Częściowo problem ten 
rozwiązywany jest już na etapie formatowania dysku - programy formatujące wykrywaj# 
uszkodzone fragmenty powierzchni dysku (tzw. bad sector) i oznaczają je w taki sposób. ¿e 
system operacyjny nie zapisze w tych obszarach żadnego pliku. Jednak uszkodzenia mog<l 
się pojawiać w trakcie pracy dysku powodując rozmaite szkody. Dlatego do okresowego 
badania poprawnego funkcjonowania dysku wykorzy stywane są specjalne programy, które 
wykrywają miejsca o wadliwej warstwie magnetycznej i są w stanie „ewakuować" z za
grożonego obszam zapisane w nim informacje. Podstawkowe usługi w tym zakresie oddaje 
program wchodzący w skład systemu operacyjnego, nazywający się CHKDSK (od ched 
disk - sprawdź dysk). Bardziej zaawansowaną kontrolę (i naprawę) plików dyskowy ch za
pewnia NDD (Norton Disk Doctor) - program ze znanego i cenionego za profesjonalizm 
pakietu programów Norton Utilities. Niektóre firmy wyposażają swoje dyski w specjalny 
mechanizm nazywany Advanced Defect Management, pozwalający śledzić stan p°" 
wierzchni dysku na bieżąco i unieszkodliwiać (w sensie eliminowania z użycia odpow ied
nich rejonów' dysku) dostrzegane usterki natychmiast po ich powstaniu. Żadne zabiegi nie 
dają jednak 100% pew ności i dlatego ważne informacje nie mogą pozostawiać wy łącznie na 
jednym dysku komputerowym - koniecznie trzeba mieć odpowiednie kopie bezpieczeństwa 
(por. rozdz., 3.13).

^Powierzchowną kontrolę funkcjonowania dysku twardego czy stacji dyskietek 
można przeprowadzić „ręcznie” (w najprostszy m przypadku sprowadza się to do odpowie" 
dzi typu „dziala-nie działa”. W bardziej złożonych i subtelnych badaniach pomocne są spe' 
cjalizowane programy. Niektóre z nich dostępne są w wyposażeniu systemu operacyjneg0 
lub w postaci łatwo dostępnych pakietów (np. łubiany zestaw programów diagnostycznych  
wchodzący wr skład pakietu Norton Utilities). Natomiast precyzyjna ocena stanu technice 
nego dysku możliwa jest przy użyciu specjalistycznych programów' - na przykład program  
QAFIoppy (firmy DiagSoft) działając razem z  programem IIRD (High Resolution Di 
gnostics) pozwala na bardzo precyzyjną diagnostykę i regulację stacji dyskietek. Podobne 
programy dostępne są także do oceny i regulacji dysków twardych, używają ich jednak ra- 
czej wysoko wyspecjalizowane firmy, a nie zwykli użytkownicy komputerów.
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dyskach. Oba dyski mają oczywiście w wyniku tego identyczną strukturę plików
1 'dentyczną ich zawartość. W razie uszkodzenia jednego z dysków drugi natychmiast 
^oże podjąć jego pracę. Wadą techniki mirroringu jest to, że oba dyski działają 
w tym samym kanale (mają wspólny kontroler). W rezultacie uszkodzenie kanału 
Powoduje awarię całego systemu. Ponadto podczas zapisu sterownik musi obsłu
giwać oba dyski w sposób szeregowy, co spowalnia pracę.

Doskonalszą (lecz droższą) techniką zabezpieczającą jest disk duplexing. 
W systemie t\m  dw'a dyski mające oddzielne kanały pracują całkowicie równolegle, 
c° daje takie samo zabezpieczenie danych jak mirroring, ulepszone jednak dzięki 
możliwości równoczesnego zapisywania informacji na obydwu dyskach na raz, a tak- 
2e równoległego szukania danych (być może różnych) na każdym dysku oddzielnie 
(dzielenie zadań przy serii żądań).

Korzystniejszy stosunek pojemności do ceny uzyskuje się w pamięciach maso
wych o organizacji macierzy dyskowych. Macierz taka składa się z wielu dysków 
Współpracujących ze sobą w taki sposób, że w przypadku uszkodzenia jednego z nich 
możliwe jest odzyskanie danych na podstawie zawartości tych dysków, które ocalały. 
Producentem znanych macierz}’ dyskowych (m.in. DA960EISA) jest kalifornijska 
firma Mylex.

Najpopularniejszy typ macierzy' dyskowej reprezentują tak zwane macierze 
Nazwa pochodzi od określenia Redundant Array o f  Inexpensive Disks 

(nadmiarowa macierz tanich dysków') i eksponuje najważniejszą cechę tych urządzeń: 
n|ską cenę elementów' składowych165. Możliwość budowy macierzy zestawionej
2 dowolnej liczby N dysków', takiej, by zaw'sze było możliwe odtworzenie zawartości 
dysku, który' „padł" podczas pracy na podstawie zawartości „pozostałych przy' życiu” 
dysków - wynika z bardzo prostego wzoru, omówionego w przypisie166. Nie musisz 
Jednak tego czytać, jeśli nie masz ochoty!

165Konstruktorzy macierzy RAID (D. Pattcrson, G. Gibson i R. Katz z Uniwersyte- 
*u Berkeley) przeciwstawiali w ten sposób swój produkt panującej pod koniec lat 80-tych 
tcndencji budowania dla szczególnie odpowiedzialnych zadań szczególnie starannie wytwa
rzanych, ale bardzo drogich dysków „specjalnego wykonania”. Takie drogie dyski charakte
ryzowały się bardzo dużym średnim czasem bezawaryjnej pracy (MTBF) - niekiedy wy- 
ażającym się w całych stuleciach (!) - były jednak ogromnie kosztowne. Równocześnie 

masowa produkcja tanich (i coraz tańszych) dysków „popularnych” kusiła, by poprzez od
powiednie ich zwielokrotnienie (redundancję)'osiągnąć - znacznie tańszym kosztem - po
dobny stopień niezawodności. Koncepcja ta zdała egzamin tak dobrze, że obecnie nikt już 
nawet nie myśli o powrocie do dysków „drogich”, dlatego w niektórych tłumaczeniach 
■ '"hol „I w nazwie RAID bywa utożsamiany z „Independent" (niezależny), co jest jednak 

Sfałszowaniem pierwotnego znaczenia tego akronimu.
Istnieje funkcja logiczna znana w literaturze informatycznej pod skrótową nazwą 

^  >R (w języku polskim mówi się o „alternatywy wyłączającej” lub funkcji „suma modulo 
vya ’). Otóż funkcja XOR ma pewną bardzo cenną właściwość, którą można wydedukować 

'  "tabeli prawdy”, jaką można zbudować dla tej funkcji. Załóżmy, że
C = A XOR B
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Dla macierzy dyskowych typu RAID przewidziane jest 6 poziomów ich orga
nizacji, charakteryzujących się różnvm stopniem zabezpieczenia danych.
RAID 0 - rozrzucanie danych po macierzy dyskowej bez redundancji (striping)-

Striping przyspiesza zapis i odczyt informacji (pracuje kilka dysków rów
nocześnie), ale jeśli którykolwiek z dysków „padnie” niedostępne staną si? 
wszystkie dane.

RAID 1 - zastosowanie pojedynczego dysku zwierciadlanego (mirroring) lub zdwo
jenia (duplexing). Różnica polega na tym, że przy mirroringu oba dyski
mają ten sam kontroler, a przy zdwojeniu oddzielne są zarówno dyski jak

Wartości dla A. B i C są wówczas następujące (jeśli nie znałeś wcześniej funkcji XOR 
- możesz potraktować podaną niżej tabelkę jako jej definicję):

A 0 1 0 1
B 0 0 1 1
C 0 1 1 0

Proste przyjrzenie się tej tablicy pozwala stwierdzić, że zmienne A, B, C mogą do
wolnie wymieniać się rolami - a tożsamość pozostaje cały czas prawdziwa. Oznacza to, że 
z faktu:

C = A XOR B
wynika natychmiast prawdziwość faktów
A = C XOR B
oraz
B = A XOR C.
Oznacza to, że mając trzy zmienne powiązane zależnością
C = A XORB
możesz zawsze ze znajomości dowolnych dwóch spośród nich wydedukować wartość 

trzeciej - brakującej.
Nieco trudniej dowieść, że podobna tożsamość jest prawdziwa dla dowolnie dużej 

liczby zmiennych. Jeśli zatem dowolną liczbę wartości binarnych

®/fl* ®.V-1
połączy się operatorem XOR i wyliczoną w ten sposób wartość zapamięta się jako 

aktualną wartość dodatkowej zmiennej B v
B v = Bj XOR B2 XOR ... XOR Bj x XOR B} XOR B>fl XOR ... XOR BN1
to w przypadku utracenia którejkolwiek z rozważanych wartości B ■ można ją zawsze 

odtworzyć z tożsamości
= Bi XOR B2 XOR ... XOR B ^  XOR B>+1 XOR ... XOR B v

Jeśli więc użyjesz N  dysków w taki sposób, że na pierwszych AM zapisywać będziesz 
kolejne bity jakieś wiadomości, a na N-tym dysku - wartości wyliczane według formuły 
XOR - to zawsze będziesz w stanie odtworzyć w7 całości tę wiadomość, nawet w przypadku 
awarii dowolnego dysku z tego zestawu! Oczywiście uszkodzony dysk trzeba jak najszybciej 
wymienić, bo w czasie, gdy macierz pracuje ze sprawnymi N-\ dyskami nie ma już żadnej 
ochrony i każda katastrofa zakończy się bezpowTotną utratą danych!
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i kontroler}'. Technika RAID 1 jest bardzo wydajna ale wymaga zwięk- 
^ szenia pojemności dysku w skali 2: l czyli redundancja wynosi 100%.

‘D 2 - zastosowanie kodowania Hamminga na wszystkich dyskach. Jest to roz
wiązanie gorsze, niż wykorzystanie operatora XOR i dlatego jest rzadko 
stosowane, ale można je spotkać i dlatego trzeba o nim wiedzieć. W ty
powej konfiguracji wykorzystuje się 11 dysków: na 8 dyskach rozmiesz
czane są poszczególne bity rejestrowanych bajtów a 3 dodatkowa dyski 
rejestrują bitv kontrolne. Redundancja wynosi w tym rozwiązaniu 11:8

RATn (37’5%)-3 - zastosowanie rozdrobnionej dystrybucji danych (fwe granulity striping)
polegającej na rozmieszczaniu poszczególnych bitów' wszystkich wiado
mości na oddzielnych dyskach z wykorzystaniem dodatkowego dysku dla 
wartości wyliczonych z wykorzystaniem XOR (tzw. dysku parytu). Re
dundancja zależna jest od liczby zastosowanych dysków' i wynosi N:(N-1) 

U i bywa bardzo mala (poniżej 25%).
AID 4 - zastosowanie grubej dystrybucji danych (coar.se granulity striping) na

wszystkich dyskach z wykorzystaniem dysku parytu (rozwiązanie najczę
ściej stosowane). Elementami zapisywanymi na oddzielnych dyskach są 
cale bajty albo cale sektory danych, powstające w wyniku zastosowania 
operatora XOR informacje są zapisywane na dodatkowym dysku (dysku 

k parytu) też całymi bajtami lub całymi sektorami.
5 - taka sama zasada, jak przy RAID 4, ale dane dotyczące parytu też są

rozsiane na wszystkich dyskach (wystarcza wtedy tylko jeden dodatkowy 
dysk na 14 dysków przechowujących dane).

W obecnie budowanych mikrokomputerach (zwłaszcza przenośnych) jest bar- 
0 mało miejsca. W związku z tym obok dysków wbudowanych w jednostkę cen- 
alną coraz częściej spotyka się pamięci masowe dołączane do komputera z ze- 
n^ rz. Standardem w' zakresie łączenia komputerów' z zewnętrznymi urządzeniami 

Pamięciowymi są bardzo cienkie167 kart}' PCM CIA (Persona! Computer Memory! 
, Qrd Jnterface Association). Karty te wykorzystywane bywają także do łączenia 

ITlputera z bardzo szybkimi urządzeniami we/wy (np. obrazowymi), gdyż dają bez- 
, średni dostęp do pamięci pozwalają na bardzo szybką pracę na dużych zbiorach 
y tych. Z punktu widzenia użytkownika komputera PCMCIA jest po prostu szcze- 

3 w obudowie komputera (zwykle przenośnego - laptop albo notebook) do której 
^czać można różne urządzenia - głównie pamięciowe, chociaż nie tylko168.

1 (*1,,, Wyróżnia się karty typu I (3,3 mm). II (5 mm) i III (10,5 mm). Odrzucona została 
£  osłona w 1994 roku propozycja wprowadzenia typu IV (16 mm), gdyż mnożąca się licz- 

typów utrudnia zapewnienie kompaty bilności produköwanych urządzeń.
p lr>8Ostatnio dostępne są układy Intel 82G92AA łączące bezpośrednio gniazdo 
, MCIA z szyną lokalną PCI. W postaci kart PCMCIA produkowane są adaptery SCSI 

P- firmy QLogic) dzięki czemu możliwe jest dołączenie przez PCMCIA standardowych 
sk°w lub (za pomocą interfejsu IDE) dysków CD-ROM. Produkowane są też oczywiście
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Jak wynika z przetoczonych rozważań, masz do wyboru coś dobrego i drogie
go (dyski twarde) lub coś taniego i kiepskiego (taśmy magnetyczne). Co wolisz? Ja 
w takim przypadkach wybieram ... coś ze środka. Tym środkiem (nie wiadomo, czy 
„złotym”...) w przypadku pamięci masowych okazały się dyskietki. Każdy wi
dział zapewne ten krążek elastycznej folii pokrytej masą magnetyczną, zamknięty 
w ochronnej plastykowej kopercie, nie muszę więc go opisywać.

Dyskietki mają bardzo male rozmiary: można je bez trudu przechowywać, 
gromadzić, przewozić i przesyłać pocztą. Trzycalowa dyskietka mieści się bez trudu 
nawet w kieszonce koszuli, a ma pojemność odpowiadającą kilkusetstronicowemu
skoroszytowi! Używane są obecnie dyskietki o rozmiarze169 5,25” i 3,5”. Dyskietki te

•

mają swoje indywidualne oznaczenia, które warto znać i poprawnie stosować. Naj
prymitywniejsze dyskietki oznaczane są DSDD (Double Side Double Density). Są to 
dyskietki o średnicy 5,25” i pojemności 360 KB. Podobne do nich dyskietki DD mają 
średnicę 3,5” i pojemność 720 KB. Większą gęstość zapisu gwarantują dyskietki 
DSHD (Double Side High Density) które mają pojemność 1,2 MB przy średnicy 
5,25” oraz HD o pojemności 1,44 MB przy średnicy 3,5”. Lansowane przez niektó- 
rych producentów dyskietki ED (Extra Density) o pojemności 2,88 MB (3,5'’) nie 
przyjęły się.

Wadą dyskietek jest ich mala pojemność. Około jednego megabajta na jednej 
dyskietce to bardzo wiele, gdy porówna się z innymi tradycyjnymi metodami groma- 
dzenia informacji (na przykład segregatorami pełnymi akt), jednak w zestawieniu 
z pojemnościami dysków twardych okazuje się, że to bardzo niewiele170. Do wad 
dyskietek można zaliczyć także wyraźnie wolniejszą (w stosunku do twardego dysku) 
pracę przy zapisie, odczycie i wyszukiwaniu informacji. Wada ta częściowo rekonv 
pensowana jest przez fakt, że dyskietki mogą być łatwo wymieniane: po zapełnieniu 
jednej z nich można jednym ruchem ręki wyjąć ją  z komputera i na jej miejsce 
założyć nową171. O pełnej ekwiwalentności dysków twardych i dyskietek trudno jed"

dyski dopasowane do standardu PCMCIA, na przykład miniaturowe (1,8” średnicy) dysk1 
firmy IntegraI Peripherials (model 1841P o pojemności 40 MB zwany Ranger oraz 1882P
0 pojemności 85 MB zwany Cobra).

169Mimo przyjęcia jako obowiązującego w całym świecie systemu metrycznego w i11' 
formatyce ciągle operuje się calami. Wymiary dysków i dyskietek podawane są w calad1 
(5,25” czyta się 5 i 1/4 cala).

170W związku z tym wiele wskazuje na to. że w budowanych w niedalekiej prz)' 
szłości systemach komputerowych rolę tradycyjnych dyskietek przejmą dyski typu Be?' 
nouli. Przykładowo napędy Zip firmy Iomega pozwalają na dyskietkach o rozmiarach 
(w przybliżeniu) 10 x 10 cm przechowywać prawie 100 MB (dokładnie 96 MB) danyd1 
przy czasie dostępu rzędu 35 ms.

171 Być może wada związana z małą pojemnością dyskietek zostanie już wkrótce 
wyeliminowana. Nowa technika pozycjonowania głowic za pomocą lasera pozwala zapisy 
wać do 21 MB danych na jednej dyskietce, co daje zupełnie nowe możliwości przen oszen i
1 archiwizacji informacji.
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*! Wówić i każdy informatyk dąż}' do tego, by dysponować możliwie dużym twar- 
ym dyskiem.

Rosnącą popularnością cieszą się wymienne dyski twarde172 zwane RHD 
emovable H ard Drives). Dyski takie łączą dużą pojemność i szybkość, będące 

cechą charakterystyczną dla twardych dysków z możliwością przenoszenia tej samej 
artości merytorycznej i znanej sobie struktury katalogów na każde kolejne wyko- 

- stywane stanowisko pracy. Można na przykład swobodnie przenosić dysk RHD 
Pracy do domu i z powrotem mając za każdym razem dokładnie te same warunki 

 ̂ acy. Zakres usług tego typu dysków zbliżony jest do zakresu usług dy skietek przy 
chowaniu wszystkich zalet znanych z eksploatacji dydków twardych (duża pojem- 

n°ść i szybkość działania).
Taśmy i dyski magnetyczne (twarde i elastyczne) nie są jedynymi urządze- 

am i należącymi do kategorii pamięci masowych. Ostatnio coraz więcej uwagi po- 
*?ca się laserowym dyskom optycznym, których technikę pod nazwa compact 

. upowszechniła pierwotnie fonografia. Dyski te mają ogromną pojemność i są 
Sc tanie. Ich podstawową cechą jest fakt, że w większości przy padków użytkownik 
nioże na nich sam zapisywać żadnych informacji, a jedynie może korzystać z in- 

rrnacji wcześniej zapisanej przez producenta. Dlatego powszechnie używa się dla 
• • skó\v optycznych określenia CD-ROM (compact disc read-only memory).

Rynek CD-ROM nie został jeszcze uporządkowany w takim stopniu, jak na 
Cyklad rynek dyskietek magnetycznych, dlatego współistnieje na nim kilka standar- 
" określających rozmiary' dysku i sposób zapisu informacji (zwłaszcza obrazowej) 
Powierzchni dysku optycznego. Z ważniejszych występujących na rvnku standar- 

°vv i odmian wymienić można: CD-ROM(XA), CD_WO, CD-I oraz CD-MO. 
andardowe dyski CD-ROM mają średnicę 120 mm, pojawiają się już jednak zmi- 
111 ry zowane warianty o średnicy 80 mm (np. PhotoCD firmy Kodak).

Jedną z wad urządzeń CD-ROM jest ich powolna praca. Dlatego przy korzy- 
n>u z napędów CD-ROM wrażną sprawą jest dostępność pracy z większymi (niż 
avane przy technice nagrań dźwiękowych) szybkościami - podwójną (double spe- 

poczwórną lub nawet dwainastokrotną. Oznacza to, że dysk może się kręcić 
Prędkością typową dla odtwarzaczy kompaktowych gdy odtwarza dźwięki (dzięki 

można przy' użyciu komputera słuchać muzyki!), natomiast gdy odtwarza dane 
ITlPuterow'e - wiruje dwu-, cztero- lub dwunastokrolnic szybciej. Możliwość taką 
Pcwniąją między inny mi napędy PXCDP-12x firmy PROCOM.
. , Wysiłki konstruktorów zmierzające do uzyskania modułu CD-ROM o szcze

ci 11,0 dużej szybkości pracy przynoszą już także pierwsze konkretne wyniki, 
j Układowo firma Hitashi oferuje napęd CDR6700 mający czas dostępu 260 ms 
Sz>bkość transmisji 300 KB/s. To są już zupełnie przyzwoite szybkości!

1720 Przykładem dysków tego typu mogą być SQ-3270S firmy SyQuestTechnology 
, ,  °Jettiności 270 MB i czasie dostępu 20,3 ms (transmisja 50 KB/s). Dyski te współpracują 
S/ °̂niPuterem 23 pomocą interfejsu SCSI lub IDE (AT-BUS), są jednak coraz popularniej- 

r°*wiązania oparte na standardach PCMCIA.
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Chociaż dostępne są już także optyczne dyski i dyskietki zapisywalne przez 
użytkownika173, jednak głównie oferowane są CD-ROM nadające się wyłącznie do 
odczytu. Ich głównym zastosowaniem jest dystrybucja zbiorów danych, które są 
przydatne dla wielu użytkowników i dlatego warto je wydać w formie kupowanego 
przez wielu ludzi CD-ROM. Aktualnie ..rekordzistką" jest Biblia, której sprzedano 
ponad 3 min egzemplarz}’ w formie dysków optycznych, ale w formie CD-ROM 
wydaje się obecnie encyklopedie, atlasy, słowniki i coraz w ięcej różnych innych pu* 
blikacji.

Obok „czystych” dysków magnetycznych i optycznych pojaw iły się dyski W}' 
konane w technologii mieszanej: magnetooptycznej (MO). Dyski magnetooptyczne 
nie są chwilowo tak popularne, jak zwykle dyski magnetyczne lub CD-ROMy, s:1 
jednak również dostępne i mogą być stosowane. Przykładem systemu opartego na 
zasadzie działania dysków MO jest napęd 3,5” o nazwie R0-3010E, który ma po
jemność 128 MB, a będący produktem tej samej japońskiej firmy Ricoh napęd 5,2-"' 
(R0-5031E) zapewnia pojemność 625 MB. Oba napędy mogą pracować jako wbU' 
do wane albo mogą być dołączane jako moduły zewnętrzne (nazywają się wówczas 
RS-3100E i RS-9200EX). Szybkość transmisji informacji z lub na dysk w y n o s i 

4 MB/s. Natomiast firma japońska o nazwie Kubota Corp. buduje napędy MO aż 
o pojemności 1,3 GB na dysku 5,25". Innym przykładem dysków magnetooptyce 
nych, nadających się do zapisu są dyski Freeport niemieckiej firmy Comware (650 
MB), z którym współpraca możliwa jest za pomocą standardowego kontrolera SCSI

Rozwiązaniem technicznym, które ma szanse wyprzeć twarde dyski magne' 
tyczne, a także dyski optyczne i magnetooptyczne, są pamięci półprzewodnikowe tj" 
pu Flash, zwane także „dyskami elektronicznymi”. Moduły tej pamięci nie zawierają 
żadnych ruchomych części mechanicznych, są zatem znacznie szybsze od parnię01 
dyskowych, a także charakteryzują się małym poborem mocy (ważne w komputerach 
przenośnych) i dużą odpornością na udary. Przechowywanie informacji w tych pa; 
mięciach nic wymaga też ich ciągłego zasilania (w odróżnieniu od pamięć 
półprzewodnikowych). Niestety, obecnie pamięci Flash są wielokrotnie droższe od 
pamięci dyskowych, co powoduje, żc są one stosunkowo rzadko stosowane w kompu' 
terach (częściej spotyka się je w automatycznych sekretarkach, telefonach komórko' 
wych, kasetach z grami i automatach sprzedających). Producentami pamięci falsh są 
firmy AMD, Intel, Samsung i SunDisk. Chociaż urządzenia te są jeszcze dz>5 
znacznie droższe od typowych dysków1, jednak z prognoz}’ producentów' (zwłaszcza 
Intela) wynika, żc ceny (w przeliczeniu na 1 MB) kart Flash i dysków twardych p0' 
winny się wyrównać pod koniec 1996 roku. Czy będzie to oznaczało koniec epok1 
dysków twardych? Tak właśnie sądzi większość producentów i dlatego firmy prodU' 
kujące dziś dyski magnetyczne szukają powiązań z wytwórcami pamięci typu Flash ' 
- Maxtor interesuje się firmą M-Systems, Quantum - firmą SST, a Corner chcc 
wejść w porozumienie z Intelem. Największa firma produkująca dyski twarde, Se' 
agate, wykupiła już duży pakiet udziałów' w firmie SunDisk.

1 ̂ Dyskietki optyczne wielokrotnego zapisu firmy 3M mają pojemność od 128
dla formatu 3.5” do 650 MB dla formatu 5,25”.



M  ag u sćrala, u L a r iy ro zszerzeń

szystkie wymienione wyżej poduklady i systemy wchodzące w skład sys
temu mikrokomputerowego muszą być zc sobą połączone, a także muszą 
one komunikować się z urządzeniami peryferyjnymi (patrz dalej), zatem 

Usi 'stnieć spinający je razem system przewodów. Koncepcja magistrali174 polega 
tym, że wszystkie układy komputera łączy się do jednej wspólnej linii łączności,

0 daje możliwość swobodnej komunikacji typu „każdy z każdym", a także powoduje 
Porządkowanie i uczytelnienie architektury mikrokomputera, ale może równocześnie 
,vv°lywać konflikty w przypadku, kiedy kilka układów równocześnie musi prze- 

. ac ^ b  pobierać informacje. Konflikty te rozstrzygane są przez specjalny sterow-
1 n,agistrali, (zwany także arbitrem)175.

W strukturze magistrali wyróżnia się wiązki przewodów (lub - częściej - grupy 
cżck na drukowanym „platerze") tworzące tak zwane szyny. Wyróżnia się szyny 
tych, szyny adresowe i szyny sterowania. Zgodnie z nazwami: szyną danych prze- 

- ane- są dane (głównie z i do pamięci oraz z i do arytmometru), szyną adresową 
2csyla się adresy, wskazujące lokalizacje poszczególnych obiektów (na przykład 

1 >ch i rozkazów) w pamięci, a szyny sterujące przesyłają sygnały sterujące i po- 
lcrdzenia wykonanych poleceń od i do układu sterującego.

Do magistrali dołączone są układy wejścia/wyjścia, za pomocą których pro- 
0r komunikuje się z urządzeniami peryferyjnymi - między innymi odbiera pole- 
la i dane od człowieka i wysyła na zewnątrz wyniki uzyskane w następstwie obli- 

i n- Przy tym przesyłaniu informacji powszechnie stosuje się zasadę, nazywaną 
^d shak ing . Jest to technika wymiany informacji między dwoma systemami komu- 
w acyJnymi (niezależnymi urządzeniami) polegająca na tym, że urządzenie odbiorcze 

• stawia na magistralę sygnał, że może odczytać informację, następnie nadajnik 
Cs> la informacje, a odbiornik potwierdza po odebraniu każdy komunikat. Takie 

n i g '  *an'e -iesl bardzo pewne i niezawodne, ale wolne. Są też i szybsze techniki, ale 
c będziemy ich tu szczegółowo omaw iać176.

174(j. Koncepcja ta wŷ wodzi się z rozwiązania firmy DEC, stosowanego pod nazwą
lJS w ogromnie popularnych minikomputerach PDP-11.

\v vO zagadnieniach arbitrażu i problemach rywalizacji kilku urządzeń o dostęp do
\Vc IleJ magistrali mowa będzie dodatkowo w podrozdziale 2.6. ponieważ obok magistrali 
,e Hętrznej. łączącej elementy wew nątrz jednostki centralnej, występują także magistrale 

^17rnC' sP̂ naJilce w jeden system kilka oddzielnych komputerów. 
pr Magistrala b\^va niekiedy „wąskim gardłem“ systemu komputerowego, czego
\v ^ ;adem w komputerach klasy PC jest ISA, nazywana też AT BUS (od typu komputera. 
\v 0r ’̂m wprowadzono ją po raz pierwszy). Zasada „zgodności w dól” obowiązująca 
W  komputerów PC spowodowała, że magistrala ISA pracuje z maksymalną szyb
s i  5 MHz. We współczesnych komputerach to o wiele za malo. Dlatego obecnie więk- 
(la 1 Sz>bsze jednostki są już wyposażane w magistrale standardu Micro Chanel 

s°^anego przez IBM) względnie EISA, VESA (zwana też Local Bus) oraz PCI. Stoso-
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W komputerach o tak zwanej „otwartej architekturze” do magistrali możesz 
dołączać (za pośrednictwem tak zwanych slotów) rozmaite karty rozszerzające 
możliwości komputera, na przykład dodatkowe urządzenia wejścia/wyjścia, o czy'11 
była już wyżej kilkakrotnie mowa i o czym będę Ci jeszcze wiele razy wspominał- 
Jest to generalnie technika bardzo wygodna, bo umożliwia Ci takie skonfigurowanie 
komputera, które maksymalnie odpowiada Twoim potrzebom. Jednak coraz większa 
liczba urządzeń, które możesz dołączyć do swojego komputera stwarza określone 
kłopoty z instalacją tych coraz to nowych „bajerów”. Z każdą zakupioną karta 
otrzymujesz bowiem tzw. dyskietkę instalacyjną (czasem bywa ich kilka...), z której 
możesz wprowadzić (mniej lub bardziej wygodnie) niezbędne programy (tzw. draj
wery) oraz pliki z danymi, niezbędne do tego, by komputer „widział” swoje no\'e 
wyposażenie. Jest z tym trochę roboty - tym więcej, im więcej masz zainstalowanych 
kart (każdą następną instaluje się trudniej, bo pojawiają się między' nimi konflikty * 
- karty chcą wykorzystywać te same numery przerwań, rywalizują o kanały wyjściO' 
we, mają ochotę komunikować się przez te same obszary w przestrzeni adresowej 
komputera itp.). Ponieważ także twórcy nowego sprzętu komputerowego niedaw®0
zauważyli, że instalacja coraz to nowych urządzeń będzie coraz częściej zaprzątała

•

uwagę użytkowników komputerów, zrodziła się koncepcja „zaszycia'’ całego 
zbędnego oprogramowania w produkowanym sprzęcie, w taki sposób, by możliwi 
było jego używanie natychmiast po podłączeniu do komputera. Ta idea (nie zaws# 
dająca się zrealizować do końca, lecz zawsze bardo pożądana przez użytkownika)’ 
nazywana jest w literaturze hasłem Plug&Play czyli włącz i używaj. W przyszłość1 
możesz oczekiwać, że większość wyposażenia komputerowego będzie spełniało WT

wanie Local Bus pozwala na bezpośrednie połączenie procesora (386 lub nowszego) z W . 
tycznymi elementami jednostki centralnej za pomocą 32-bitowej magistrali pracującCJ 
z szybkością 33 MHz. Daje to ponad 6-krotne przyspieszenie pracy komputera i jest jedny111 
z ważniejszych czy nników determinujących osiągalne moce obliczeniowe. Wadą tego roZ" 
wiązania jest jednak fakt. że na płycie głównej komputera pojawiają się przy tym dwie 
gistrale lokalne (ISA też musi pozostać, żeby zapewnić zgodność z wcześniejszymi 
sjami oprogramowania) i z faktu tego wynikają różne trudności i kłopoty. Ponadto 
wykorzystać atut Local Bus trzeba mieć do dyspozycji bardzo szybkie urządzenia - np. 
równiki grafiki wyposażone w specjalistyczne procesory graficzne oraz dyski twarde o szŷ * 
kości przesyłania danych powyżej 1,5 Mb/s. Ważną spraw ą jest także to, by używana mag1 
strala pozwalała na instalację kart VL-bus, zapewniających sterownikom graficznym szy^ 1 
i sprawny dostęp do pamięci RAM. To wszystko jest już obecnie w pełni możliwe do zd° 
bycia, ale to wszystko kosztuje...

Przykładem tańszej, a jednocześnie nowoczesnej magistrali jest magistrala ID*" 
Ma ona liczne zalety (jest tania i powszechnie dostępna), ma jednak także liczne wady' 
- możliwość podłączenia najwyżej dwóch dysków' twardych, ograniczona pojemność p°Je 
dynczego dysku (528 MB), powolna transmisja danych (1 MB/s w stosunku do - 
przykład - 5 MB/s SCSI), brak możliwości bezpośredniej obsługi CD-ROM i pamięci ta 
śmowych. Wad tych nie ma proponowana przez DEC magistrala zwana Enhanccd 
nie zdobyła ona jednak powszechnej akceptacji.
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°g> Plug&Play, jednak teraz decydując się na dodanie do swojego komputera karty 
st M7° Wej innych urządzeń (na ile pozwolą Ci posiadane wolne złącza magi- 

1 ) musisz liczyć z pewnym wysiłkiem. Jednak nie rezygnuj, bo dodając od-
. ' lednie karty możesz dobierać sobie taką konfigurację komputera, jaka najlepiej 
Powiada Twoim potrzebom, a to się na pewno opłaci w dalszej pracy!

4 . (J r z ą i l z e n u a  p e r y f e r y j n e

*-<4.1. KI as yin t a c  ja narządzeni p e ryfe ryjn ych

edna z kategorii urządzeń peryferyjnych została już wcześniej omówiona. 
Niewątpliwie bowiem pamięci masowe komputera stanowią rodzaj urzą- 
dzeń peryferyjnych. Jednak obok tych pamięci w skład urządzeń peryferyj

ne 1 wchodzą liczne inne urządzenia, które teraz zostaną skrótowo omówione. Naj- 
2niejsza grupa nie omówionych do tej pory urządzeń pery feryjnych związana jest 

i , 0lllun*kaeją komputera ze „światem zewnętrznym'’. Urządzenia te określić można 
lic Ur/:\dzenia wprowadzania danych i systemy wyprowadzania wyników ob- 

en? a współpracują z nimi wzmiankowane wyżej układy wejścia/wyjścia jednostki 
palnej komputera. Poza nimi do urządzeń peryferyjnych zaliczyć można układy 
3ce do połączenia komputera z procesem, którym może sterować lub który 

, 2c być przy użyciu komputera nadzorowany, a także urządzenia sprzęgające 
'vych>Utery ZC W °e*U budowy w‘e^*ch systemów^ w formie sieci komputero-

•■̂ •2. Konsola (klawiatura i monitor)

^  aj częstszym źródłem danych dla komputera jest człowiek, on też jest od
biorcą wyliczonych przez komputer wyników', zatem wśród urządzeń pe
ryferyjnych komputera nie może zabraknąć układów do konwersacyjnej 

i el- lpracy z człowiekiem. Urządzeniami tymi są konsole, obejmujące klawiaturę 
tra]ran ł a d n i e j  - monitor)178. W dużych komputerach do jednej jednostki cen
ny k Prz>lącza się kilka lub naw'et kilkadziesiąt konsoli, pełniących rolę tak zwa- 

końcówek (terminali), za pomocą których z jednej maszyny może korzystać

177^oc Standard magistrali ISA przewiduje możliwość dołączania kart rozszerzeń za po-
zfyczy krawędziowych: 6 podwójnych (mających 2 grupy styków, liczące odpo- 

*^62 i 36 styków') oraz 2 pojedynczych (62-stykowych).
stać ^  mikrokomputerach często na takiej konsoli się kończy, gdyż właściciela nie

11(1 dalsze urządzenia.
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równocześnie wielu ludzi. Jednak w komputerach (a dokładniej mikrokomputerach), 
z którymi Ty będziesz współpracować na studiach i zapewne także po ich ukończę* 
niu, konsola będzie tylko jedna, czym jednak nic musisz się specjalnie trapić - w koń
cu masz tylko jedną parę oczu i jedną parę rąk - po co Ci więcej?

Konsola konsoli nierówna. Mogą się one różnić stosowanym monitorem (ekran
0 większej lub mniejszej rozdzielczości, monochromatyczny lub barwny, z możliwoś' 
cią prezentowania grafiki lub tylko samych tekstów itd.), używaną klawiaturą (licz- 
ba i sposób rozmieszczenia klawiszy179, elektroniczne zabezpieczenie poprawne
go działania klawiatur} 180 itp.) oraz stopniem samodzielności (tzw. terminale proste
1 „inteligentne"’).

Klawiatura komputera zawiera zwykle około 100 klawisz}', których naciskanie 
powoduje generowanie impulsu elektrycznego przekazywanego do odpowiedniego 
wejścia komputera. Stosowany układ klawiszy przypomina klawiaturę zwykłej ma
szyny do pisania181, jest jednak uzupełniony o dodatkowe klawisze.

Na typowej klawiaturze komputera obok klawiszy alfanumerycznych wyróżnię 
można klawisze specjalne, między innymi: zmiany dużych liter ma małe i odwrotnie- 
oznaczone Shift i CapsLock, a także klawisze, pozwalające zmieniać znaczenie ak
tualnie naciskanych klawisz} 182 (Ctrl i Alt) oraz końca linii i potwierdzenia polece
nia. oznaczonv ENTER.

Na uwagę zasługują też klawisze numeryczne (wydzielone w postaci osobneg0 
bloku) oraz tzw. klawisze techniczne, np. Backspace, NumLock, ScrollLock. IflS* 
Delete, Pause, Break, Esc, PrtSc. Z klawiszy tych w pierwszej kolejności odszU' 
kąj na swojej klawiaturze klawisz Backspace pozwalający usunąć ostatnio napisu 
ny znak oraz klawisz Esc, za pomocą którego porzuca się aktualnie wykonywana 
czynność.

^A ktualnie używana w komputerach klawiatura ma układ zaproponowany ponad 
sto lat temu przez Christophera Scholesa dla budowanych wówczas maszyn do pisania 
Ponieważ jednak maszyny te zacinały się przy zbyt szybkim pisaniu - opracowana klawiatU' 
ra ma tak rozmieszczone klawisze, aby ... uniemożliwić szybkie pisanie. W zastosowaniu 
komputerów' jest to jaskrawy anachronizm. Lepsza jest tu klawiatura zaproponowana prze/ 
Augusta I)voraka (z Uniwersytetu Washington) - jednak tradycja jest silniejsza od i°7' 
sądku.

180 w  większych komputerach - na przykład IBM PC - klaw iatura wyposażona jest 
własny mikrokomputer sterujący i jest funkcjonalnie bardzo rozbudowanym systemem.

181Typowy układ klawiatury używany w komputerach nazywany jest QWERTV 
nazw klawiszy stanowiących początkowy fragment pierwszego wiersza takiej klawiatury 
W stosunku do standardu polskich maszyn do pisania występują tu dwa odstępstwa, bard7-0 
przeszkadzające na początku osobom biegle piszącym na maszynie: brak polskich znak°" 
oraz przestawione (w stosunku do polskiej normy) pozycje klawiszy Z i V.

182w ten sposób każdy klawisz ma przynajmniej cztery rozróżniane przez komputer 
role: jako „goły”, naciskany z Shift, Ctrl lub Alt.
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datk °knĄ Srupę stanowią klawisze funkcyjne (FI, F2, FIO). realizujące do- 
/  °"p  zadania183. Do tego dochodzą klawisze sterowania ruchem kursora184 
k  ̂ 'K HOME, END, PgUp, PgDn). Klawisze oznaczone strzałkami przesuwają 
dóh°r ° Pozycję we wskazanym kierunku (w lewo, w prawo, w górę lub w 
kon w'sz Home przemieszcza zwykle185 kursor na początek, a klawisz End na 
s ICc aktualnie pisanej linii tekstu. Wreszcie klawisz PgUp przemieszcza kursor do 
ĵ u^ u c^ranu- a PgDn do dołu ekranu lub do końca aktualnie wypisanego tekstu, 
w kursora pod wpływem naciskania wymienionych klawiszy bywają modyfiko- 

atlc równoczesnym naciśnięciem klawiszy Ctrl, Shift lub Alt.
Każdy użytkownik komputera po pewnym czasie przyzwyczaja się do uży- 

CJ klawiatury i wtedy przejście na inną maszynę (np. z PC na Suna) powoduje 
sn • ysk°mrort - klawisze są inaczej rozstaw ione, w innych miejscach są klawisze 
_̂ Cc.ialne, inaczej pracują zmieniacze (Shift, Ctrl, Alt, Caps Lock). Trzeba się od 
riaK a Ucz^  obsługi komputera, a wszystkie dotychczasowe przy'zwyczajenia i cala 

>ta wprawa tylko w tym przeszkadzają. Z myślą o osobach często zmuszanych do 
o - 2 różnymi komputerami skonstruowano urządzenie zwane Comfort Keybord 
U* . • -*esl to na pozór typowa klawiatura, jednak jej elektronika jest tak zbudowa- 

■ Zc po prostym przełączeniu ta sama klawiatura może współpracować z PC. Ma- 
m oshem, Sunem, stacjami IBM i HP oraz szeregiem innych maszyn. Użytkownik 
Pr C Zabierać j*  ze so^ą (d° tego celu służy specjalna walizeczka) i może zawsze 
. °vvać z najbardziej dla siebie wygodną klawiaturą - niezależnie od tego, jakiego 
r . Putera uży wa. Sterownik klawiatury' jest programowalny, można więc dowolnie 
w ,n'ować sposób działania i znaczenie poszczególnych klawiszy. Jest tylko jedna 

a '  ta uniwersalna klawiatura kosztuje blisko tysiąc dolarów! 
ter ^ aw>atura umieszczona bywa niekiedy we wspólnej obudowie z mikrokompu- 
na 11 ẑ"*aszcza w maszynach typu laptop lub notebook), chociaż częściej stosowa- 

jest oddzielna klawiatura, połączona z komputerem spiralnie zwiniętym kablem. 
Użv u 10 na swobodne obsługiwanie klawiatury' w dowolnym, wybranym przez 
jjY 0'vnika położeniu - na przykład ustawionej na kolanach lub trzymanej w rękach 

S‘lara (jest też taka moda!). r*v-
1̂1 . ^*a komfortu pracy- z komputerem bardzo duże znaczenie ma układ rąk na

■aturzc186. Konieczność unoszenia nadgarstków podczas pracy powodować

183
spos'h Użytkownik może sam określić ich znaczenie lub używany program wyznacza 
nn - lc^ interpretacji, na przykład w wielu systemach naciśnięcie klawisza FI przywołuje 
cci ran wyjaśniający co w tym momencie można zrobić lub jak osiągnąć zamierzony

' zwany HELP).
184  ̂ *Kursor jest to znacznik na ekranie wskazujący, gdzie zostanie wpisany następny 

' ł̂bo jaką należy wykonać czynność.
rody • ' kursora odpowiadające naciskaniu poszczególnych klawiszy zależne są od

 ̂ J^korzystywanego ProSramu-
ró\Vno długotrwała praca na klawiaturze o niewygodnym układzie klawiszy wiąże się za- 

z nadmiarowym zmęczeniem, ale dodatkowo może stać się przyczyną bolesnego
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może przykre dolegliwości187, dlatego dostępne są już klawiatury ze specjalnym1 
podpórkami dla nadgarstków, mające dodatkowo możliwość dzielenia klawiatur}’ na 
połówki (wzdłuż linii środkowej) i odrębnego ustawiania (na specjalnych zawiasach) 
fragmentów klawiatury obsługiwanych odpowiednio lewą i prawą ręką. Dzięki moż' 
liwości oddzielnego ustawiania każdego z elementów i dowolnego ich pochylania 
możliwe jest dostosowanie klawiatury do indywidualnych wymagań każdego użyt" 
kownika w celu optymalnego dostosowania do wygodnego zakresu ruchu jego ręki- 
Takie wy soce ergonomiczne klawiatury produkuje m.in. firmy KeyTronic i ErgoLo- 
gic. Ich cena przekracza 500 dolarów, co powoduje, że nie są one szczególnie p°" 
pulame.

Jeszcze bardziej radykalną zmianę układu klawiatury' zaproponowało dwóch 
amerykańskich konstruktorów - Jeff Spencer i Steve Albert. Zbudowana przez nich 
klawiatura jest ... pionowra. Ręce podparte na specjalnych podpórkach um ożliw i#  
dostęp do dwóch pionowych płytek, na których rozmieszczono klawisze. Podobno 
ruch palców jest przy tym bardziej ergonomiczny188, nie można jednak obserwować 
klawiszy podczas pisania i dlatego do wspomnianej klawiatury dodaje się specjale

i niebezpiecznego (nie leczone może powodować nawet trwałe kalectwo!) schorzenia nad' 
garstków, znanego jako zespól kanału nadgarstka w skrócie CTS.

187W związku z brakiem ergonomicznej budowy klawiatury komputerowe byw# 
przedmiotem sporów sądowych. Ostatnio wręcz modne stało się w USA wytaczanie spra" 
o odszkodowania z powodu (rzekomego lub prawdziwego) uszkodzenia nadgarstków 11:1 

skutek pisania na niewygodnej klawiaturze komputera. Pierwszy proces tego typu wytoczyć 
Patsy Heard Woodcock przeciwko firmie Compaq. Wprawdzie pani Woodcock przegra^ 
wytoczoną sprawę, ale w międzyczasie do sądów wpły nęły setki innych pozwów. Jak to stf 
skończ - trudno powiedzieć.

188Ergonomia ma przy klawiaturze komputerowej duże (chociaż na ogół mało doc '̂ 
niane) znaczenie. Dowiedziono ponad wszelką wątpliwość, że znacznie szybsze pisanie 
pewnia klawiatura, która zamiast 101 klawisz}7 przypisanych poszczególnym znakom, n1'1 
zaledwie 7 klawiszy obsługiwanych jedną ręką (trzy klawisze dla kciuka i po jednym ^  
każdego pozostałego palca). Kody poszczególnych znaków uzyskuje się naciskając rówi*0' 
cześnie określoną kombinację klawiszy, stąd nazwa klawiatura akordowa (chordin& 
Klawiatura ta jest zwykle zdwojona (dla prawej i lewej ręki), co przyspiesza pisanie. Ponic' 
waż palce stale spoczywają na tych samych klawiszach (raz je naciskając, a raz nie) - pisa' 
nie na klawiaturze akordowej znacznie mniej męczy, niż praca z tradycyjną klawiatur^ 
Z drugiej jednak strony zapamiętanie dużej liczby „akordów”, odpowiadających każdej 
rze. cyfrze czy znakowi specjalnemu - stanowi spory wysiłek. Podobno nieco łatwiejsze ^  
być pisanie na klawiaturze DataHand (firmy Industrial Innovations). Klawiatura ta tak^c 
zakłada stale położenie każdego palca obu rąk, z tym jednak, że w tym ustalonym p o łożeń *11 
palec może wcisnąć klawisz w dół, albo pchnąć jeden z czterech otaczających klavvis7 
„paznokci" w jednym z czterech kierunków: do siebie, od siebie, w lewo lub w prawo, 
skując z każdym razem kod innego znaku. Generalny układ klawiatury jest w; tym przyp3̂  
ku podobny do klasycznego układu QWERTY, co powinno ułatwiać opanowanie technik 
pisania na tej klawiaturze. Niestety, klawiatura DataHand kosztuje aż dwa tysiące dolaró" 
co daje raczej złe prognozy.



h is<)C *ustcrka> żeby początkujący mogli jednak kontrolować wzrokowo to, co ro-
• Mógłbym napisać z pełną szczerością, co ja o tym myślę190, ale jednak tego 

llIC zrobię! ’ '
ko Ustawowym elementem wyposażenia komputera, służącym do przesyłania 

‘•unikatów od maszyny do człowieka - są z kolei monitory.
\y Monitory i współpracujące z nimi karty graficzne191 mogą być rozmaite. 

aznicjsze rozwiązania są następujące.
Karta MDA (Monochrome Display Adapter) była najprymitywniejszą i najtańszą 
kartą sterującą pracą monitora. Karta ta wcale nie pozwalała tworzyć i wykorzy
stywać na ekranie komputera grafiki, a jedynie umożliwiała wyświetlanie (jedno
barwne) tekstu: 25 wierszy po 80 znaków.
Karta CGA (Color Graphic Adapter) była znacznie udoskonalona - wprowa
dzała element grafiki i barny', ale w bardzo ograniczonym zakresie. Na ekranie 
można było zmieścić ry sunek o rozdzielczości 320 x 200 punktów i można było 
Uz>ć jedynie 8 barw. Mimo tych ograniczeń karty standardu CGA są nadal
używane.
Znacznie lepszą rozdzielczość i bogatszą gamę kolorów zapewnia karta VGA 
(patrz dalej). Nie wszystkich użytkowników jednak na nią stać i dlatego w po
wszechnym użyciu są też tanie monitory w standardzie Hercules (720 x 540 
Punktów-), niestety dające obraz o jednej tylko barwie - najczęściej złocistej na 
czarnym tle (tzw. amber). Monitory te pozwalają na wygodną pracę z tekstem 
■a "  ięc mogą zaspokoić większość potrzeb biurowych), a także z rysunkami - pod

189
nośc‘ Wydawać by się mogło, że nic nie jest w stanic nas zaskoczyć, ale żądni oryginal- 
pr C1 instruktorzy klawiatur komputerowych coraz częściej uzupełniają je o ... pedały, 
albo ĈZan̂  n°H  pedał może zmieniać funkcje klawiatury numerycznej (firma Kinesis) 
\V$/\111CX>C funkcję klawisza Ctrl względnie Alt (czasem bywa kilka pedałów i wtedy 

^stkie tzw. klawisze specjalne mogą być umieszczone na tych pedałach).
'vad êszcze ory ginalniejszą ciekawostką jest pojawienie się na rynku urządzeń wpro- 
g<r Alnia informacji do komputera obsługiwanych wyłącznie nogami, całkowicie bez an- 
W|̂ n i a  r<lk. Urządzenie takie o nazwie WinSlug oferuje firma QualComp Associates. 
ko/ 7 °dpowiednim oprogramowaniem taka „nożna klawiatura" pozwala sterować pracą 
n̂ o\\ a angażowania rąk- Naciśnięcie nożnego przycisku może wywołać zaprogra- 
ny cln3 sekwencję poleceń, kolejne naciśnięcie - następną sekwencję itp. Przy przemyśla- 
tak Uz*vc*u i PrzY częstym wykonywaniu rutynowo powtarzanych czynności urządzenie 

może być istotnie bardzo wygodne.191
Żcb * Monitor jest jedynie urządzeniem wyświetlającym obraz, podobnie jak telewizor. 
Pute JCdnak na monitorze można było oglądać teksty lub rysunki produkowane przez kom- 
ślai ~ konieczne jest posiadanie układu elektronicznego (tzw. karty' graficznej) okre- 
po °' które Punkty na ekranie mają być jasne, a które ciemne, które kolorowe, a które 
obs^r°SlU czarne- Procesor ma sprawcę uproszczoną - po prostu wysyła do odpowiedniego 
gra^ ru Pamięci kody znaków, które trzeba wyświetlić, a potem wykonuje dalszą cześć pro- 
\Vs 11 Natomiast sterowaniem monitora zajmuje się specjalny sterownik czyli właśnie 

°mniana karta graficzna.
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warunkiem, że nie muszą to być rysunki barwne (na przykład dobrze wychodź 
ry sunki techniczne).

-  Wspomniana wyżej karta VGA wprowadziła nowość - monitor jest w tym stafl' 
dardzie sterowany analogowo, a nie cyfrowo jak przy’ wszystkich wcześniejszych 
standardach. Dzięki temu można uzyskać ogromną liczbę wyświetlanych 
ekranie barw (256 spośród 262.114), a także możliwe stały się rozszerzenia roZ' 
dzielczości (800 x 600 punktów).

Przytoczona dyskusja nie wyczerpała wszystkich możliwości. Na przykład „po dro' 
dze" między CG A i VGA stosowana była tak zwana karta EGA, która zwiększali 
liczbę dostępnych kolorów (16), dawała większą rozdzielczość (640 x 350) i miala 
własną pamięć (256 KB), a nie była tak kosztowna jak VGA. Obecnie karty EGA 
zostały zdecydowanie wy parte przez taniejący standard VGA. Z kolei na bardzo ^  
możnych i wymagających użytkowników czekają tak zwane wersje Super VGA ^  
XVGA o rozdzielczościach 1024 x 768 i 1280 x 1024192, ogromnej liczbie ponad 1° 
milionów możliwych do uzyskania, rozróżnialnych na ekranie kolorów193 i właśni 
pamięci przekraczającej 512 KB, których sterowniki są podporządkowane standaf' 
dowi VESA (Video Electronics Standards Association). Prawdę powiedziawszy 1110 
wszystkie te osiągnięcia techniczne są tak do końca w praktyce potrzebne - chwila1111 
wydaje się, że konstruktorzy* monitorów ścigają się w takich obszarach ich technik 
nych udoskonaleń, które już tak naprawdę niewiele dają użytkownikom194. Spróbuj'

192Minio rosnącej liczby punktów widzianych na ekranie monitor komputera jcS[ 
wciąż za mały dla pomieszczenia rosnącej liczby okien, jakie użytkownik chciałby na ni111 
umieścić. Dlatego firma Micro Computer Products proponuje karty graficzne pozwalaj^ 1 

na dołączanie do komputera dwóch monitorów, tworzących łącznie zintegrowany pulpit 
systemu Windows.

193W nowych typach monitorów często stosuje się specjalne układy kalibracji ba^v 
żeby zachować idealną zgodność barw wytwarzanych na ekranie z barwami oryginału (llJ 
przykład skanowanego obrazu). Kalibracji dokonuje się umieszczając przed ekranem 
cjalny czytnik, za pomocą którego komputer może „naocznie" sprawdzić, jaką naprać * 
barwę produkuje monitor w odpowiedzi na jego sygnały sterujące. Możliwość taką zapc'' 
niają m.in. monitory SyncMaster GL firmy Samsung. Inne elementy doskonalące odbl°. 
obrazu za pomocą monitora dotyczą techniki AutoBRITE. Technika ta polega na regule • 
jasności monitora w zależności od jasności oświetlenia dzięki wbudowanym z przodu i z 0 
lu obudowy monitora światłoczułym sensorom (np. monitory ErgoPRO firmy ICL).

194Z danych opublikowanych ostatnio ankiet wynika, że jedynie niespełna ( 
użytkowników zadowala się monochromatycznymi monitorami. 19% korzysta z monitor0'' 
pozwalających na wyświetlanie 16 kolorów, a ponad 51% używa 256 kolorów. CharaktcO 
styczne jest. że oferowane przez najlepsze karty graficzne możliwości uzyskania bard 
wielu kolorów; budzą zainteresowanie zaledwie kilku procent użytkowników (tylko 2% &  
kietowanych stwierdziło, że używa opcji pozwalających na korzystanie z 16.7 min kolorów . 
Podobne dysproporcje możliwości i zainteresowań użytkowników zarysowały się w kweS . 
rozdzielczości monitorów. Zdecydowana większość użytkowników korzysta z rozdzielczo^  
640x480 (38%) lub 800x600 (23%) oraz 1024x768 (27%). Rozdzielczość 1280x1024 "V
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• vyięc zastanowić się, o co rzeczywiście warto zadbać wybierając dla siebie opty- 
malny monitor.

Jedną z cech decydujących o jakości monitora komputerowego jest wielkość 
■ a*nki świetlnej, za pomocą której monitor „rysuje” wszystkie obraz}’. Czynnik ten 

grywa w monitorach komputerowych o wiele ważniejszą rolę, niż np. w telewizo- 
rzc> ponieważ monitor ogląda się z mniejszej odległości i przedmiotem zainteresowa- 
llla są drobne szczegóły obrazu (np. litery), a nie jego całościowy ogląd.. Z tego 
" 2Slędu wymaga się zwykle, by plamka była możliwe najmniejsza; przyjmuje się, że 
^dowalający rozmiar plamki wynosi 0,28 mm. Przy takim rozmiarze „ziarnistość" 

razu cyfrowego jest niezauważalna, a koszt monitora jest jeszcze umiarkowany. Do 
osowań specjalnych (na przykład przy komputerowym tworzeniu efektów spe- 

Cjalnych na użytek filmu - np. klasyczny „Jurasie P ark"  Spielberga) wymagana jest 
"'ększa rozdzielczość - ale wtedy koszt monitora rośnie wręcz astronomicznie.
, Innym czynnikiem wpływającym na komfort pracy z monitorem jest obecność 

° brak tak zwanego przeplotu. Monitor pracujący z przeplotem (ang. interlaced) 
O świetla obraz przy wyższych rozdziclczościach w len sposób, że najpierw pokazuje 
c° drugą linię obrazu, a potem, w drugim przebiegu plamki przez ekran - dopisywane 
Sa brakujące linie. Dzięki temu elektronika monitora może być prostsza i tańsza. Za 
()i la,1|ość płaci się jednak nieprzyjemnym migotaniem obrazu, bardzo przykrym przy 

uższej nieprzerwanej pracy z monitorem. Dlatego prawdziwa zawodowcy dążą zaw- 
S/>e do tego, by mieć do dyspozycji monitor NI (non-interlaced) - nawet jeśli ma nie 

'starczyć pieniędzy na inne „bajery’’.
Z punktu widzenia podlączalności monitora do różnych komputerów ważny 

JCsl jeszcze jeden czynnik, wyrażający się tym, że monitor określany jest jako multi- 
lub multisync. Wyjaśnię, o co tu chodzi. Różne karty graficzne produkują obra- 

• vvyświetlane na monitorach z różną częstotliwością. Jeśli częstotliwość monitora 
• st inna, niż częstotliwość produkowana przez kartę - współpraca jest niemożliwa, 

aiego trzeba kupować zawsze „parkę" - karta + monitor, albo stosować monitory, 
0re mogą być przełączane na pracę z różną częstotliwością. Taki właśnie monitor 
Przełącznikiem określany jest właśnie jako multiscan. Jeszcze doskonalszy jest 
°nitor, który sam rozpoznaje, z jaką częstotliwością pracuje karta i automatycznie 
stosowujc się do tych warunków. Takie rozwiązanie określane jest jako multisync 

Jest wygodniejsze, ponieważ niektóre typy kart mogą z kolei wytwarzać obraz)' 
r°żnych częstotliwościach (np. karta SVGA może „udawać" standard CGA albo 

. Crculcs jeśli tego wymaga wykorzystywane oprogramowanie) i wtedy monitor mul
one sam rozpozna, żc karta zmieniła parametry pracy i pokaże klarowny obraz, 
°eiaż zasada jego elektronicznej generacji mogła „w biegu" ulec bardzo radykal- 

ym zmianom.
, Na komfort pracy z monitorem duży wpływ mają też ewentualne refleksy 

Obicia od powierzchni ekranu obrazu jasnych przedmiotów widocznych w pomiesz-

.. -> stujc 8% respondentów, a niespełna 1% jest zainteresowanych jeszcze większą prccy- 
 ̂°brazu,
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czeniu, w który stoi monitor). Odbicia tc można zmniejszyć stosując specjalne filtO 
(piszę o tym dalej) lub monitory ze specjalnie powlekanym ekranem (anti-glcire)■ 
Filtr)' ograniczają także wpływ szkodliwego promieniowania monitora, chociaż 
w trosce o własne zdrowie wskazane jest używanie monitorów oznaczonych jako 
(low radiation).

Temat - zdrowie a monitor}' komputerowe - to temat rzeka. Wspomnę tu tylk° 
o niektórych, najważniejszych faktach, natomiast gorąco zachęcam Cię, byś w ty111 
zakresie bacznie śledził liczne pojawiające się ostatnio artykuły i inne opracowania.

Praca z monitorem komputerowym bezspornie wiąże się z narażeniem1'^  oso' 
by pracującej na szkodliwa pole elektromagnetyczne, generowane przez to urz3' 
dzenic196. Rozpatrując właściw ości tego pola wyróżnić trzeba trzy jego składowe:
1. zmienne pole elektryczne, charakteryzowane przez natężenie wyrażane w [V/mK
2. zmienne pole magnetyczne, charakteryzowane przez natężenie wyrażane w gaU' 

sach G lub teslach T, przy czym w praktyce używa się miligausów (mG) lub r>a' 
notesli (nT). W przeliczeniu na jednostki obowiązującego układu SI (którymi 
ampery na metr - A/m) mamy lmG = 100 nT = 80 mA/m;

3. pole elektrostatyczne, charakteryzowane przez natężenie wyrażane w | V/mJ. 
Pola zmienne (1 i 2) rozpatruje się zwykle rozdzielając je na dwa umowne zakres) 
częstotliwości:

ELF: 5 Hz - 2 kHz 
VLF: 2 kHz - 400 kHz 

W monitorze komputerowym pole ELF wytwarzane jest przez zasilacz sieciowy (- 
Hz) i generator ramki (50-88 Hz), natomiast pole VLF pochodzi od układu odchyla 
nia poziomego (15-56 kHz) i zasilacza impulsowego. Oba te pola bardzo silnie n1‘r  
leją ze w zrostem odległości od monitora i są silniejsze z tylu, za monitorem (dlateg0 
należ}; unikać siadania za monitorem pracującego komputera oraz nie stoso" 31 
układu komputerów' ustawionych w rzędy lub .,na waleta") niż przed ekranem, N3” 
tomiasl sam ekran jest źródłem silnego pola elektrostatycznego, które może nnct

>^\V Polsce używana jest „Dyrektywa 90/270/EEC dotycząca ochrony zdro" 1*1 
pracowników obsługujących komputery. Dyrektywę tę (i nowsze normy prawne na ten s#1 
temat) kupić można w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Warszawa, ul. Czerniako'' 
ska. Sprawę szkodliwości warunków pracy przy komputerach regulują m.in. przepisy wY^ 
ne przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dniu 15 kwietnia 1988 roku, zaw'arte w 
nitorze Polskim, nr 15/88 poz. 130.

11,6Warto podkreślić, że emisja szkodliwych pól może pochodzić z dowolnej 
urządzenia elektrycznego: autor wykonując pomiary najnowszymi miernikami ameryka11 
skiej firmy Radiation Technology■ (EF100 dla pól elektrycznych i MR100S dla pól niag11̂  
tycznych) wykazał bardzo silne promieniowanie w przypadku kilku uważanych ' 
„bezpieczne" kuchenek mikrofalowych, telewizorów (zwłaszcza typu RUBIN!) a nawet /J 
skonstruowanych lamp oświetleniowych!
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'P yvv na organizm pracującego przy komputerze człowieka197 a także przy ciąga lub 
Pycha cząstki pyłu unoszące się w powietrzu (znane zjawisko intensywnego 

. rzcnia się" ekranu). Groźniejsze jest zjawisko odpychania - napędzane polem elek- 
n tycznym, niewidoczne dla oka cząstki kurzu pędzące od naładowanego ekra- 

; ^bombardują” twarz i gaiki oczne siedzącego przed monitorem człowieka, powo- 
-Re uczucie zmęczenia, pieczenie twarzy, a w skrajnym przypadku naw'et zapalenie

P°Jóvvek.
Praktycznym wyrazem zatroskania o warunki bezpiecznej pracy przy monito- 

01 komputerowych są wydawane przez wiele państw przepisy i normy określające 
Puszczalny poziom emisji pól elektromagnetycznych przez urządzenia, przy któ- 

■ 1 Pracują ludzie198. Najdalej idące przepisy wydala w 1990 roku szwedzka Pań-

197
nUor ^śród specjalistów utrzymuje się różnica zdań na temat tego. czy pracę przy mo- 
ni0j| ac  ̂ komputerowych można uznać za czynnik zagrożenia. Wielu badaczy twierdzi, że 
pr !l0l> Ilie stwarzają żadnego zagrożenia, gdyż emitowane przez nie pola są bardzo słabe, 
¿e 0wo M. L. Walsh przebadał pola kilkuset monitorów komputerowych i stwierdził, 
3o ̂ r/cciętne natężenie pola elektrostatycznego generowane przez te monitory w odległości 

' cni od ekranu nie przekracza kilku do kilkudziesięciu V/m (mediana od 8 do 75 
na ^ymczasem naturalne zjawiska atmosferyczne (np. burze) wywołują natężenia pola 
Ca^°^°m ê ^ m- Odmienne zadnie ma m.in. prof. M. G. Morgan z Uniwersytetu

Melon w Pittsburgu. wskazujący m.in. na niebezpieczeństwa wynikające z moż- 
* * *  Pojawienia się swoistego rezonansu pomiędzy procesami biologicznymi a zewnętrz- 

1 Polami elektromagnetycznymi.
d Własności monitorów podlegają coraz ostrzejszej weryfikacji i normalizacji. Mię- 

Innymi normami jakości monitorów zajmują się następujące firmy:
ry,. {International Standard Organization) - Międzynarodowa Organizacja Standa- 
' lcXina wydala normę ISO 9241 (Part 3 - Visual Display Reqiurement);

^   ̂EN (The European Committee for Standarization) - Europejski Komitet Standary-
>Jn-v °pracowal normę EN9241 oraz dyrektywę nr 90/270/EEC;

jjo SWEDDAC (Swedish Board for Tech ni cal Accréditation) - Szwedzka Rada ds.
typ11 Scenicznych wydala normę MPR91 która uchodzi za najbardziej wymagającą 

Europie;

rac' TCO (The Swedish Confédération o f Professional Employées) - Szwedzka Konfcde- 
0or 0 ^rac°wników Inżynieryjno-Technicznych wydala normę TCO-92 idącą w zakresie 

liczenia EMI oraz ESF jeszcze dalej, niż S WED AC;
 ̂ES A (Video Electronics Standards Association) - Stowarzyszenie Producentów' 

/(?Ui Video wydało zalecenie Ergo VESA;
dovvi ,E P a  (US Environmental Protection Agencv) - Amerykańska Agencja Ochrony Śro- 

skći ogłosiła program Energy Star Programme;
^  TEK (National Board Jor Industrial and Technical Development) - Narodowa 

Po-/* R° ^ 0ju Przemysłowego (Szwecja) podała zalecaną maksymalną moc monitora na
!°niie 8 W (!);

Pro (Swedish Radiation Protection Institute) - Szwedzki Instytut Ochrony przed 
eniowaniem określił normy emisji VLF i ELF.
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stwowa Rada Miar i Testów i dlatego dokument199 ten (znany pod nazwą MPR^) 
jest najczęściej przytaczany podczas dyskusji na temat szkodliwości lub bezpieczny 1̂ 
warunków pracy na określonym sprzęcie.

Szkodliwy wpływ monitorów ekranowych można zmniejszyć stosując specjał" 
ne filtry, zakładane na monitor i powodujące, że praca z monitorem staje się wyg0^  
niejsza a także zdrowsza. Zastosowanie filtru powoduje między innymi:
-  zmniejszenie szkodliwego tętnienia obrazu200,
-  poprawienie kontrastu obrazu na ekranie201
Wadą filtrów (zwłaszcza szklanych) jest fakt odbijania się zewnętrznego światli 
i obrazu zewnętrznych przedmiotów od powierzchni samego filtru (odbicia od P0' 
wierzchni ekranu są przez filtr skutecznie eliminowane). Jednak nawet z tego punWu 
widzenia praca z dobrym filtrem jest korzystniejsza niż praca bez niego, ponieW^ 
współczynnik odbicia światła od powierzchni ekranu wynosi (zależnie od wykonany 
od 3,6 do 7%), natomiast współczy nnik odbicia dobrego filtru wynosi około 0,2% 

Klasyczne monitory ekranowe (oznaczane zwykle CRT od słów Catode R $  
Tubę) mają bardzo dobre własności pod względem jakości i czytelności obrazu, ^ c

199Warto wiedzieć, że graniczne wartości natężenia pól i innych czynników szkodź 
wych, wynikające z tego dokumentu, są następujące:

- Promieniowanie X - 100 nGy/h;
- Natężenie pola elektrostatycznego 10 cm od ekranu - 1 kV/m;
- natężenie pola ELF - 25 V/m i 250 mT;
- natężenie pola VLF - 2.5 V/m i 25 mT.
200Częstotliwość odchylania ramki wynosząca w starszych monitorach 50 a w n°" 

szych 90 Hz powoduje przykre dla oka wrażenie migotania obrazu. Efekt ten jest znac#1̂  
mniej dotkliwy przy stosowaniu filtru, gdyż osłabia on luminancję ekranu, a prawo FcrO 
Portera mówi, że odczuwanie tętnień jest proporcjonalne do logarytmu składowej zm ieni 
światła ekranu. Wbrew pozorom zmniejszenie jaskrawości świecenia ekranu nie daje P° 
dobnego efektu, ponieważ pogarsza się równocześnie kontrast obrazu i jego szczegóły ^  
się nieczytelne.

201 Stopień tej poprawy zależy od rodzaju filtru. Zwykła siateczka założona na ekr Ĵ 
zwiększa kontrast w stosunku 3:1. ale filtr polaryzacyjny potrafi polepszyć kontrast na'v 
w stosunku 23:1.

202Jak bardzo jest to ważne - można zobaczyć z prostego wyliczenia. Monitor ekr‘] 
nowy ma typowo luminancję rzędu 150 cd/in2. Natomiast jasność otoczenia (pomieS/ 
czenia, w którym ustawiono komputer) waha się od 120 cd/m2 przy słabym świetle sztuĉ  
nym, przez 480 cd/m2 w jasno oświetlonych pomieszczeniach biurowych do 2000 c d ^  
przy świetle naturalnym w słoneczny dzień. Mnożąc te luminancję przez współczynnik 0 
bicia ekranu stwierdzamy, że w najniekorzystniejszych warunkach luminancja odbić wy'11̂  
sić będzie 2000x7% = 140 cd/m2 i będzie porównywalna z luminancją samego ekranu. 
obraz na ekranie będzie praktycznie całkowicie nieczytelny. Filtr potrafi tę sytuację ra -̂ , 
kalnie poprawić, ponieważ mając współczynnik odbicia rzędu 0,2% daje efekt lustré • 
o sile 2000x0,2% = 4 cd/m2, co zupełnie nie przeszkadza przy odczytywaniu ekranu. któlC 
go luminancja jest w tym wypadku blisko czterdziestokrotnie większa od luminacji odbić-



. acząją się dużymi rozmiarami. Mniejsze i lżejsze (ważne w komputerach przeno- 
ych!) są wyświetlacze ciekłokrystaliczne (oznaczane LCD - Liquid Cristal Di- 
c'y )■ Wyświetlacz taki jest urządzeniem zbudowanym w oparciu o technikę 
klych kry ształów (znaną wszystkim m in. z wyświetlaczy kalkulatorów i zegarków 

, fonicznych). Zaletą ekranu LCD jest plaska budowa i możliwość zasilania ni- 
1TI napięciem, co determinuje jego wykorzystanie w komputerach klasy laptop lub 

^cbook. Obok zwykłych ekranów ciekłokrystalicznych LCD o budowie podobnej 
v.°, d°wy wyświetlaczy zegarków elektronicznych lub kalkulatorów, stosowane są 
y,^0rnPuterach monitor}' o zwiększonej kontrastowości, tzw. DSTN (Double Super

'll Nematic) oraz monitory w wbudowanym cienkowarstwowym zestawem tran-
• storów sterujących, tzw. FSTN (Film SuperTwist Nematic). Mimo tych ulepszeń 

n3 z zasadniczych wad ekranów' LCD pozostaje mała szybkość ich działania, po
c ą c a  trudności z obsenvacją na tego typu ekranie ruchomych obiektów (na

(c?  ^ kursora myszki). Są one także kłopotliwe w wykonaniach barwnych
°ciaż ostatnie osiągnięcia w tym zakresie są już prawie zadowalające). Dlatego 

^interesowanie budzi inicjatywa budowy barwnych płaskich monitorów wyko- 
dujących technologię ferroelektrycznych ciekłych kryształów (FLCD204). Jednak

• , ' ni’ czy się te nowinki przyjmą - zadecydują względy ekonomiczne - głównie to.
■ będzie cena systemu o jakości możliwej do przyjęcia dla przeciętnego użyt- 
K0'vnika.
nv . już wspomniałem - monitor to tylko połowa problemu. Niesłychanie waz-
• Jest też stosowany sterownik graficzny - a zwłaszcza jego szybkość205. Rosnące 

Henie współczesnych programów elementami grafiki (techniki oparte na wyko-
• sianie Windows, animowane wykresy, techniki wizualizacji trójwymiarowej, vir-

fealityi06) pOWoduje, że współczesne sterowniki graficzne, nawet te najszybsze,

203
ĵ0 Patent ekranu LCD opracowała w 1960 roku firma RCA, ale przejął go i rozwinął

llcern General Electric.
ęj0 Badania nad monitorami tego typu prowadzi firma Canon, której udało się zbu-

' ać prototyp monitora FLCD o rozmiarach 2560x2048 pikseli.
r/V£ ' Szy bkość pracy komputera przy wykonywaniu operacji graficznych można mie-
ja* b la d n ie  za pomocą miernika zwanego WinBench. Jest to zestaw procedur testu- 
sPra  ̂ °pracowany Prze/ laboratorium PC Labs wydawnictwa ZiJf-Davis. Mierzy on 
tc <NNn°ść komputera w wykonywaniu operacji graficznych typowych dla użytkowania svs-

ill \X/ 1 *A J _ 1 *  • • • •  1 1 *  » . 1 1  1

T

łV/ /Windows: kopiowania mapy bitowej z pamięci na ekran, kopiowanie standardowych 
\vy °W Endows z pamięci na ekran, kreślenie linii poziomych, pionowych i ukośnych.

* J^niarrie wielokątnych obszarów na ekranie, wyświetlanie czcionek bitmapowych i True 
Pr/ Wartość współczynnika uzyskiwanego w teście WinBench uważana jest za miarę 

* atn0ści komputera do pracy w systemie Windows.
lu- ’Podczas współpracy człowieka z komputerem potrzebne są niekiedy systemy imi-
Tcl) rzcc^vistość w sposób znacznie bardziej dokładny i wierny, niż typowe monitory. 
duk . - Pu urządzenia, nazywane potocznie „sztuczną rzeczywistością” (virtual reality) pro- 
\VraUje m n , firma Silicon Graphics. Urządzenie tej firmy nazwane Reality Engine daje 

/cnie trójwymiarowego obrazu za pomocą specjalnego hełmu z miniaturowymi monito-
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nie są w stanie nadążyć za oczekiwaniami użytkowników. Oczywiście zawsze możn3 
sięgnąć do rozwiązań „siłowych” - zakupić specjalną graficzną stację roboczą207- 
Pozostaje drobiazg - cena. Stacje graficzne, dające możliwość bardzo szybkiej ob
róbki bardzo złożonych obrazów są niesłychanie kosztowne.

Czy oznacza to, żc dla osób mniej zamożnych (takich jak ja  i - obawiam się ' 
- także Ty) nic ma innej rady, jak tylko rozwijanie swojej osobowości ciągłego mc' 
todą treningu cierpliwości podczas oczekiwania na reakcję komputera na każdy rud1 
myszki?

Na szczęście lak być nie musi. Rozwiązaniem godzącym możliwość szybszej 
i wydajniejszej generacji grafiki ze stosunkowo umiarkowaną ceną są spccjalfle 
układy tzw. akceleratorów graficznych. Zwykła karta VGA czy SVGA ma szyb' 
kość przetwarzania odpowiednią dla wyświetlania statycznych obrazów' graficznych 
lub bardzo prostej animacji (na przykład ruch kursora myszki). Dodanie specjalny^1 
układów przyspieszających (np. TMS34010 lub TMS32020) pozwala na zwiększ^ 
nie szybkości pracy karty około 5-krotnic. Jeśli jednak chcemy dużo pracoWaC 
z szybko zmieniającymi się obrazami - konieczne jest wstawienie specjalnego akcelC' 
ratora208. Układy tego typu wstawiane są między magistralę komputera a monitof

rami wyświetlającymi obraz tuż przed oczami użytkownika. Kolorowe obrazy odwzorować 
są za pomocą 36 bitowej reprezentacji poszczególnych pikseli (po dwanaście bitów na każdfl 
ze składowych RGB) i mają rozdzielczość 1920x1035 punktów. System pozwala kreślą 
obrazy z szybkością 1,5 min wektorów na sekundę. Do opisu obrazu używa się ponad 4 
tekstu, ponieważ z dużą dokładnością odtwarza się własności powierzchni generowany^ 
w systemie przedmiotów. Z obrazem ściśle sprzężony jest stereofoniczny dźwięk o bardz0 
wysokiej jakości. Dla umożliwienia człowiekowi działania w sztucznej rzeczywistości /-̂ ir 
dowano specjalną rękawicę DataGlove przekazującą do komputera precyzyjne ruchy ręk1* 
zaś ruchy całego ciała są kontrolowane przez specjalne sensory działające w zakresie 
czerwieni i wykorzystujące ultradźwięki. Praca Rcality Engine oparta jest na działaniu ^  
(!) procesorów graficznych współdziałających dla uzyskania pełnego złudzenia działa^ 1 
w sztucznej rzeczywistości.

207Na przykład SPARC Station firmy SUN. DECpc AXP firmy Digital EquipMê  
albo Iris firmy Silicon Graphics.

2 Rozwiązań tego typu jest obecnie dostępnych bardzo dużo. Omówię je posługuj^ 
się jako przykładem rodziną kart graficznych firmy ATI Technologies. Najtańszą karl‘- 
omawianego tu typu jest YGA Integra. Ta 16-bitowa karta może pracować z przeplot^ 
i bez zapewniając przy rozdzielczości 1024x768 16 kolorów, a przy rozdzielczości 800x^ 
(lub 640x480) 256 kolorów. Częstotliwość powtarzania obrazu wynosi 72/70 Hz i jest 
tyle duża, że całkowicie eliminuje efekt migotania. Droższa karta VGA Wonder XL24 dal1 
przy rozdzielczości 1024x768 256 kolorów, a przy rozdzielczości 800x600 (lub 640x480) 
16.7 min kolorów7 (tryb 24-bitowy). Częstotliwość powtarzania jest dla tej karty rów11lC 
duża. jak dla poprzedniej. Prawdziwym procesorem graficznym jest kolejna karta z ofl1̂ 
wiancj tu rodziny Graphics ULTRA. Ma ona wbudowany procesor graficzny 1 MB RÂ  
Pozwala to na przyspieszenie pracy sterownika graficznego w przybliżeniu 25 razy w sl° 
sunku do zwykłego sterownika VGA. Rozdzielczość Graphics ULTRA jest najwięksi1 
1280x1024 przy 16 kolorach a częstotliwość powtarzania obrazu wynosi aż 76 Hz. 7°c



1

za

0 slugują procesy generacji i przetwarzania obrazu na ekranie za pomocą własnej 
niięci i własnego procesora.

Dokładniej - akcelerator}’ graficzne209 to systemy elektroniczne, wykonujące 
Pomocą specjalizowanych układów scalonych210 wiele spośród czynności, które 

^normalnych sterownikach graficznych (np. SVGA) wykonywane są programowo, 
^ szo ść  akceleratorów wykorzystuje możliwość komunikowania się z procesorem 
Pomocą magistrali lokalnej VL-bus. Zwykle wbudowanym elementem akcelerato- 
-*est Procesor graficzny211, a także inne układy - na przykład przetwornik kolorów, 

kalający na wybór koloru i sterowanie pracą monitora bez angażowania kompu- 
: a> Wykorzystując te możliwości, programy obsługi karty (drivery) mogą bardzo 

nic Przyspieszyć działanie większości programów wykorzystujących grafikę - 
J a s z c z a  systemu Windows. Odpowiednie testy szybkości212 pozwalają stwierdzić,

nice karc*zo istotnie polepszającą jakość pracy karty' są tzw. Crystal Fonts. Dzięki tej tech- 
k Wszelkie napisy prezentowane na ekranie są bardzo dobrze czytelne nawet w przypad- 
tor^0s°waniu wyjątkowo małych czcionek. Technika Crystal Fonts daje na ekranie moni- 
u •c ro/clzielczość 300 dpi. co na ogół pozwala zaspokoić nawet bardzo wymagającego 
\yvh Vnika' ^ olcJna karta z tej rodziny nazywa się Graphics ULTRA Plus i ma bardzo 
ne ^  32“bitovvy procesor graficzny ATI Mach 32. Dzięki tej innowacji oraz powiększo- 
t\s Panil^c* tkalnej DRAM (2 MB) można prezentować obrazy 1024x768 punktów7 w; 65
* • olorów. Oczywiście karta ta także posiada układ Crystal Fonts i jest programowalna za 

l0cą dołączanego programu ATI FlcxDesk. Z kolei program ATI AeskScan umożliwia
( ę w oknie wirtualnym (rozmiar używanego okna może być większy od rozmiaru ekra- 

Dp a ianą omawianej tu karty jest Graphics ULTRA Pro, zawierająca zamiast pamięci 
p ^pam ięć VRAM (znacznie szybszą). Osiąga ona rozdzielczość 1280x1024 punkty 
ukl* ^  kolorach. Nowsze rozwiązania ATI zakładają połączenie dwóch 64-bitowych 

<*dów: akceleratora 88800GX i przetwornika graficznego DAC 68860 z 64-bitową ma- 
s ral^ graficzną i pamięcią VRAM 8 MB. Układ ten osiąga szybkość 100 min Winmarks.

Pu i- ^  widzisz " możliwości jest mnóstwo - trzeba tylko znaleźć na tej „osi” właściwy 
- kompromis między chęcią posiadania najlepszego sprzętu a zasobnością kieszeni...

Innym przykładem akceleratora grafiki może być karta MG A Impression firmy 
d?' V]°X' P a d a ją c a  4.5 MB VRAM, co pozwala na swobodne operowanie obrazem o roz- 
navc^ i  1280x1024 przy 16,7 min rozróżnialnych kolorów'. Nowe akceleratory często 

do nowszych rozwiązań magistrali komputera, wykorzystując je do zwiększenia
* f\HK)ści. Przykładowo akceleratory GTS Ultra firmy Texan pozwalają na wrspólpracę 

iesi co ta^ dalece przyspiesza operacje graficzne, że na ekranie monitora możliwe 
Sek u °^ ^ anie w^ eo z szybkością do 30 klatek na sekundę (standard TV to 25 klatek na

. 10W wielu akceleratorach graficznych stosuje się układ scalony TSENG W32i,
1̂ , nowszą wersją układów ET3000 i ET4000. Układ ten stosują między innymi karty 

cC ^Speed 2401. Shasta i Cardex.
Spr? Procesor graficzny, stanowiący podstawowy element akceleratora, potrafi m.in. 
Pro^ vo tworzyć kursor, rysować odcinki, operować na fragmentach obrazu, wypełniać

S °2i 2̂  lyS°WaĆ r^zne îmc przerywane itp.
Na przykład program Wintach.
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jak bardzo karta z akceleratorem przyspiesza działanie programu. Zysk jest tym 
większy, im większą rozdzielczość ekranu wykorzystujesz213. Wielkość przyspiesze
nia zależy też od liczby używanych kolorów214. I jeszcze jedna uwaga - korzy ści, 

jakie odniesiesz stosując kartę graficzną, dość istotnie zależą od rodzaju zadań, jakie 
będziesz wykonywał215. Jednak o sprawne działanie szybkiej karty graficznej i do
brego monitora warto zabiegać chociażby dlatego, że mając już takie wyposażenie 
można wykorzystać je do wielu dodatkowych zadań, poza samym tylko oglądaniem 
wyników obliczeń produkowanych i prezentowanych przez komputer. Możliwe jest 
na przy kład skorzystanie z dobrego monitora jako miejsca prezentacji sygnałów vi- 
deo216 czy' środka do prowadzenia telekonferencji217.

Monitory komputerowe, nawet największe i charakteryzujące się największą 
rozdzielczością, nie pozwalają na korzystanie z obrazów produkowanych przez kom
puter wielu osobom na raz. Istnieje obiektywna sprzeczność między kameralnyTn* 
jcdnoosobowym sposobem prezentacji informacji na typowym monitorze a potrze
bami - na przykład wykładowcy czy specjalisty od marketingu. Sytuacja nie jest jed
nak bez wyjścia. W przypadku kiedy trzeba zademonstrować obraz z komputera 
grupie wielu osób na raz bardzo przydatne mogą być specjalne projekcyjne panele 
I^CD względnie wideoprojektory. Panel projekcyjny LCD działa jak duże, sterowa
ne z komputera przeźrocze. Położenie takiego wyświetlacza na zwykłym projektorze 
(tzw. rzutniku pisma) pozwala pokazywać obraz z komputera na dowolnie dużym 
ekranie. Jeszcze wygodniejsze są wideoprojektory, w których w jednym zwartym 
urządzeniu zblokowany jest zarówno panel LCD, jak i źródło światła oraz układ

213Na przykład akcelerator Shasta przy rozdzielczości 640x480 daje średnio przy- 
spieszenie 28-krotne a przy rozdzielczości 1024x768 zmierzone przyspieszenie wynosi 
aż 45.

214Na przykład w zadaniach, w  których karta MachSpeed uzyskuje przy spieszenie 
34-krotne przy' użyciu 32 lub 64 kolorów zy sk spada do niespełna 20-krotnego po w łączen iu  
trybu 256 kolorów.

215Na przykład karta Cardex daje blisko 76-krotne przyspieszenie pracy z arkuszem  
kalkulacyjnym, ale tylko niespełna 24-krotne przy korzystaniu z edytora tekstu.

2160glądanie typowego obrazu video (z kamery TV, magnetowidu lub odbiornika  
telewizyjnego) na ekranie monitora komputerowego umożliwia specjalna karta VIGA 
Window, opracowana przez firmę Visionetics International Corp. Karta i sprzedawane 
wraz z nią oprogramowanie umożliwia wyświetlenie wprowadzonych obrazów video na 
ekranie PC w systemie typowych „okienek" zgodnych ze standardem MS Windows.

217Technika VISIT {Visual Interactive Technology) polega na tym, że p o sia d a ć / 
komputera wyposażonego w wejścia typu obrazowego (VISIT Video) i dźwiękowego (VlSl'f 
Voice) może komunikować się z innym, podobnie wyposażonym uży tkownikiem kom putera  
za pośrednictwem sieci, uzyskując usługę podobną do używania videotelefonu (podczas 
rozmowy widzi się rozmówcę). Rozwiązanie tego typu oferuje między innymi firma Nor 
them Telecom.
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Projekcyjny, w wyniku czego system jest natychmiast gotowy do prezentacji infor- 
cj' komputerowych na dowolnie dużym ekranie218.

Jako specjalny typ urządzeń wyświetlających informacje z komputera roz
ważać trzeba systemy wyświetlania (czy szerzej to traktując - prezentacji) danych 
°rriputcrowych dla osób niedowidzących lub w'ręcz niewidomych. Współpracę osób 

^w idom ych lub źle widzących z systemami komputerowymi ułatwiają specjali
s t ę  systemy wyjściowe, na przykład systemy powiększające obraz na monito- 
^  , a także syntezatory mowy220. Specjalnie do pracy z niewidomymi użyt-
ownikami komputera zbudowany został na przykład wielojęzyczny system Apollo 
r> Ł>jskiej firmy Dolphin Systems oraz multimedialne systemy firmy Audiodata, 

jeżące obraz na monitorze z mową syntetyczną i elektronicznym notatnikiem braj-

^ • 4 . 3 .  D rukarki

aj lepszy nawet monitor nie zaspokoi wszystkich potrzeb użytkownika
komputera, gdyż obraz na ekranie takiego monitora jest nietrwały. Aby
uzyskać trwałą kopię (ang. hard copy) tych informacji, które interesują

'e dłużej, musisz posłużyć się jednym z licznych urządzeń peryferyjnych piszących
rysujących na papierze. Wśród urządzeń piszących na uwagę zasługują rozmaite 

drukarki
.. Wydruk221 tekstu opracowanego przez komputer lub wyliczonych wyników 
łbow ych może się odbywać za pomocą dowolnych drukarek, na przykład drukarek 

niechanicznych, laserowych lub atramentowych, które obecnie są najbardziej widocz- 
na rynku. Wśród drukarek mechanicznych na pierwszym miejscu wymieć trzeba 
C tanich drukarek znakowo mozaikowych (ang. dot matrix printer)222. Zasada

218Przykładami wygodnych wideoprojektorów są urządzenia Sanyo PLC 200, InFo- 
Us L>tePro 550/550 LS. oraz Apollo APOLUX.

21 ̂ Specjalizuje sic w nich niemiecka firma Reinecker.
220

Komercyjnie dostępny syntezator mowy polskiej o nazwie Kubuś wytwarzany jest
/. ¿C/ P°/nańsk<\ firmę Harpo. Wykorzy stywany jest on głównie do ułatwiania współpracy

°mputerem osób niewidomych (m.in. w; szkole dla dzieci niewidomych w Laskach pod 
Wars zawą).

221
(d v ^  ^ ^ 0  wynalazek dniku wiąże się z nazwiskiem Jana Gutenberga 
c. . ładniej: Johannes Getisfleisch z.ur La den), który w 1444 roku zastosował ruchomą 
. °nkę i spowodował gwałtowne potanienie książek. Wcześniej ręcznie przepisywane 

osiągały wartości uniemożliwiające ich powszechne użytkowanie. Warto o tym 
Pomnieć w kontekście drukarek komputerowych, ponieważ - pomijając szczegóły tech- 
/ne - ich generalna konstrukcja i zasada działania oparta jest na koncepcji Gutenberga!

p. 222Jednym z bardziej znanych producentów tych drukarek jest firma Epson, która 
votnie produkowała dnikarki do kalkulatorów7 (takie z wąską taśmą papierową). Potem
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działania drukarki mozaikowej polega na tym, że potrzebny znak tworzony jest przez 
wiele uderzeń cienkich elektromagnetycznie napędzanych igieł, które uderzając w pa* 
pier poprzez specjalną taśmę barwiącą (podobną jak w maszynie do pisania, lecz 
w drukarkach z reguły zamkniętą w specjalnych - drogich niestety - kasetach) tworzą 
kropka po kropce potrzebny zarys wymaganego znaku.

Igły są male i lekkie, w odróżnieniu od czcionek maszyny do pisania- 
w związku z czym drukarka mozaikowa może pisać szybciej (około 100 znaków na 
sekundę) i ciszej niż maszyna do pisania, a ponadto może być mniejsza, lżejsza i tań
sza. Co więcej - litery składane z oddzielnych kropek mogą mieć różne rozmiar} 
i kształty. Można na tej samej drukarce, a nawet w tym samym drukowanym doku
mencie pisać łiteiy proste i pochylone, poszerzone, wydłużone i pogrubione, lokowa
ne u dołu (jako indeksy w algebrze) i u gór}' jako wykładniki lub uzupełnienia wzo
rów chemicznych.

Niestety jednak - nic nie ma za darmo. Zalety drukarek mozaikowych okup*0' 
ne są kiepską jakością wydruku. Litcn składane z oddzielnych kropek na ogól bardzo 
się nie podobają użytkownikom. Jakość drukarek wyraża się zwykle podając infor
mację o jego rozdzielczości w DPI (dot per inch), czyli w liczbie punktów na jeden 
cal. Drukarki mozaikowe osiągają (w najlepszym przypadku!) rozdzielczość na p0' 
ziomie kilkudziesięciu DPI. Aby uzyskać lepszą jakość druku, stosuje się szereg za
biegów. Na przykład nakazuje się wielokrotne uderzenia igieł z minimalnym prze' 
mieszczeniem piszącej głowicy i papieru. Powoduje to polepszenie wydruku (kropk1 
zlewają się i są niewidoczne), ale za cenę wielokrotnego spowolnienia procesu dru
kowania. Omawiany tryb pracy drukarki oznaczany jest zwykle skrótem NLQ (neor 
letter quality) i dostępny jest na wszystkich lepszych drukarkach. Innym sposobem 
polepszenia jakości wydruku jest używanie większej liczby igieł (24 zamiast 9)223.

Do poprawiania jakości wydruku używa się drukarek o odmiennej metodzic 
druku. Bardzo popularne są drukarki atramentowe działające na zasadzie szybkieg0 
wyrzucania na papier maleńkich kropel atramentu224 przez dyszę specjalnej głowic)

pomysł druku mozaikowego zastosowano w drukarkach tworzących dokumenty o dowolni 
dużym formacie.

223Klasvczne jednobarwne drukarki igłowe wciąż mają swoich zwolenników, głów1111 
ze względu na niską cenę i umiarkowane koszty eksploatacji. Na przykład chętnie kupovur 
ne są drukarki firmy Epson - 9-igłowa FX 870/1170 i 24-igłowa LQ 570+/1070+.

224 Warto tu przypomnieć, że wynalazek atramentu już raz zrewolucjonizował metod) 
utrwalania myśli na papierze. Dzięki atramentowi pisanie stało się łatwiejsze, a ksią^J 
(ręcznie kopiowane) stały się znacznie tańsze. Rewolucyjnym wynalazcą atramentu b) 
prawdopodobnie Isidoris Hispalensis, znany też jako Izydor z Sewilli. Jego dzieło „Orig1 
num s. etymologiarum libri X X \  napisane w 624 roku jest pierwszy m znanym dokument0111 
napisanym przy pomocy atramentu („ad incaustum") sporządzonego z soku żołędzi d^ 11 
galijskiego.
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v- drukarki typu ink-jet)225. Ich zaletą jest szybka praca, dobra jakość druku 

Możliwość uzyskiwania barwnych wydruków o jakości porównywalnej z jakością 
Sl3ganą w profesjonalnej poligrafii226.

jj . Największym sukcesem rynkowym okazały się jednak drukarki laserowe.
kalają one na zasadzie zbliżonej do popularnego kserografu227. Sterowany z kom

ża Cra *aSCr t0 00 ma b>'ć wydrukowane na wirującym selenowym bębnie.
Pisane światłem lasera informacje zamieniają się na rozkład ładunków na po- 
Crzchni bębna. Naclektryzowane części bębna przyciągają drobinki barwnika (tak 
ancgo tonera) i przenoszą je na papier, gdzie zostają utrwalone przez odpowiednią 
r°bkę (chemiczną lub termiczną). Drukarką laserowy zajmującą niewiele miejsca 

j Jącą dobre parametry robocze (specjalna technika Micro Res pozwala zbliżyć się 
^  Jakości 600 DPI) jest model OKI C)L410ex. Z kolei firma Hewlett-Packard ofe- 

Je całą rodzinę laserowych drukarek pod nazwą LaserJet 4. Drukarki te pracują
S2ybkością 12 stron na minutę, wyposażone są w 2MB RAM i osiągają rozdziel

a ć  600 dpi.
Zaletą drukarek laserowych jest niezwykle wysoka jakość druku. Standardowa 

nic rozdzielczość dobry cli drukarek (600 dpi) odpowiada gęstości rozmieszczenia 
tysięcy oddzielnie rysowanych kropek na jednym centymetrze kwadratowym pa
ni! W reklamach pisze się, żc jakość ta jest porównywalna z jakością druków' wy- 
nanych w profesjonalnej drukami; w warunkach krajowej poligrafii porównanie to 

l Pada zdecy dowanie na korzyść drukarek laserowych. Drukarki te pracują wyjąt- 
Jcd'° Sẑ  bk°. znane są modele zdolne do drukowania setek stronic tekstu na minutę, 
ni na.k nic one wolne od wad: główną jest bardzo wysoka cena. Trzeba ją  zresztą 
, Clc dwukrotnie: raz przy zakupie drukarki, której koszt przekracza typową cenę 

IT|Pletnego komputera, a po raz drugi przy zakupie materiałów eksploatacyjnych: 
tonC|alnC§° PaP‘eru (odpornego na wysoką temperaturę i dostatecznie gładkiego),
; , a, który się dość szybko zużywa, oraz selenowego bębna drukującego. Efekt jest 
W . vvapt tej ceny, co możesz ocenić bezpośrednio w książce - tekst do reprodukcji 

• bukowano za pomocą drukarki laserowej.
Dalsze polepszenie jakości druku uzyskuje się w drukarkach laserowych przez 

osowanie technologii RET (Resolution Enhancement Technolog)'), polegającej

225K . ' Popularną drukarką typu jet” jest model Stylus 80« (następca bardzo znanej dru-
1 SQ-870/1170) firmy Epson.

226. . ’Daikarki atramentowe były początkowo domeną głównie firmy HP, jednak wkrót- 
1Un* producenci drukarek włączyli dmkarki tego typu do swojej ofert}'. Na przykład 

^  o w ^°łsce wytwórca drukarek mozaikowych (np. barwna drukarka SL-96 Color), fir- 
Wj C[kosha. oferuje obecnie drukarki atramentowe (m.in. model SpccdJct 200). Także 
ko\ a l̂rma Olivetti oferuje atramentowy model JP-250. Ten ostatni pozwala na wydm
i j  ‘ n\e 400 tys. znaków bez wymiany pojemnika z tuszem. Mechanizm zapisywania in- 
\\{ .aĉ  23 pomocą wyrzucanych z dyszy kropli atramentu zastosowano ostatnio także 

c,craksach (np. Olivetti OFX 3100).'
Zasadę kserografii wynalazł w 1937 roku Amerykanin Charles Carlson.



na stosowaniu kropek o inteligentnie zmienianej średnicy, dzięki czemu jakość druk11 
znacznie się poprawca (rysunki są gładsze a tekst - bardziej klarowny) nawet bez dal' 
szego kosztownego zwiększania rozdzielczości (parametru dpi).

Mimo zdecydowanej dominacji drukarek laserowych tradycyjne drukarki m0' 
zaikowe nie wychodzą całkiem z użycia, gdyż po pierwsze są z reguły znacznie ta*1' 
sze, po drugie pozwalają drukować na dowolnym podłożu (nie wymagają specjalni0 
papieru), a po trzecie mogą pracować jako drukarki przeznaczone do długiej i bardz0 
ciężkiej pracy (drukowanie przez kalkę, wypełnianie długich formularzy, druk 1,3 
duży ch formatach itd.), dzięki czemu znajdują zastosowanie jako tzw. heavy dlil- 
printer228. Drukarki wymienionego typu drukują tekst na papierze wielokroW)111 
(typowo można od razu uzyskać z drukarki od 1 do 6 kopii!), automatycznie dost° 
sowując siłę uderzenia do grubości założonego papieru (najczęściej tzw. składani 
samo kopiująca), z możliwością druku w kolorze i automatycznym pobieranie11' 
papieru z kilku różnych podajników. Niestety drukarki te są bardzo halaśli"1, 
(typowo do 60 dB), co powoduje, że chwilami trudno wytrzymać w pobliżu Pra 
cująccj drukarki. .

Druk barwny jest w oczywisty sposób koszknvny i kłopotliwy, ponieważ iloi" 
informacji, jakie drukarka musi przyjąć i przetworzyć, jest przynajmniej czterokro1 
nie większa, niż przy druku jednobarwnym (podczas drukowania barwnego w Po
wszechnie dziś używanym systemie CMYK korzysta się z niezależnie nanoszony 
barw: niebieskiej {Cyan), purpurowej {Magenta), żółtej (Yelow) i czarnej (blach’ 
Dlatego drukarki barwne wyposażone są w duże pamięci (od 8 do 72 MB) i specja 
zowane procesory (na przykład AMD 29030 RISC 20 MHz w drukarkach HP 
Laser Jet). Posiadając laką drukarkę (zwykle atramentową) możesz z powodzenie^ 
tworzyć własne wydawnictwa (na przykład barwne plakaty, zaproszenia i katalog 
bezpośrednio na swoim biurku229. Od tego zresztą pochodzi nazwa całej dziedz^ 
zastosowań techniki komputerowej - DTP (DeskTop Publishing)230. Drukarki ^ sC 
rowe mogą również drukować barwne teksty i grafikę, przy czym nowsze ich mode

228prZykladem drukarki tego typu może być maszyna Brother M-4318, pozwalają 
na nieprzerwane drukowanie przez wiele godzin z szybkością dochodzącą (w tiybie dw  
do 800 znaków/s.

229Programem świetnie nadającym się do tego celu jest lst Press firmy G TSS°ft^  
re? będący ulepszoną wersją programu Timeworks Publisher. Z programem iN 
współpracuje program lst Design pozwalający na wygodne tworzenie rysunków.

230]vfimo stałego wzrostu jakości programów typu DTP również profesjonalna P0̂ , 
grafía korzysta z coraz doskonalszego oprogramowania do obrabiania materiału 
skiego. Przykładem takiego programu jest system Finalia brytyjskiej firmy Ad-hoc i*
phics. Program ten sporządza wyciągi barwne i umożliwia obrabianie materiałów o fl1 
symalnym formacie 254x254 mm z dokładnością do 4000 dpi.

Wyniki pracy programu Finalia mogą być wykorzystane przez program 3B2 słu#^ 
do automatycznego składu i łamania tekstu. Żeby tak jeszcze zbudować program aut°Ij ‘ 
tycznie piszący książki!
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d o k

°nują druku barwnego podczas jednokrotnego przejścia papieru przez drukarkę 
^P- drukarka QMS ColorScript Laser 1000), co bardzo przyspiesza proces druko- 
kilk'a  ̂ s' ronic na minutę). Niestety jednak obecnie barwne drukarki laserowe są 
lu, krotnie droższe od również barwnych drukarek atramentowych (typu solid-ink 

lnk-jet), chociaż zapewniają lepszą jakość druku231.
~ . Dla uzyskania dobrej jakości druku stosuje się reprezentację czcionek w po- 
. . ' Sektorowej. Najbardziej znany standard druku wektorowego - PostScript232 - 
■ dalece zadomowił się w świecie komputerowym, że wiele wydawnictw przyjmu- 
u  autorów artykuły i książki wyłącznie w tym standardzie. Mało tego - w sieciach 
^  ^Puterowych dostępne są (za pomocą UNIXowych komend typu FTP) duże zaso- 
û y k u łó w  i doniesień naukowych także oparte na technice PostScript233. Jest to 
lep n'0ne> gdyż jakość druku uzyskiwana za pomocą PostScriptu jest wybitnie 
pa V-1- niż jakość uzyskiwana za pomocą klasycznych metod rastrowych, a w przy- 
u u' 11 konieczności ilustrowania tekstu rysunkami PostScript jest po prostu bezkon- 

i'"'-yjnv.
? Standard wy'sokojakościow'ego druku w trybie PostScript jest bardzo korzystny 
*akt U w^ zcn’a uzyskiwanej jakości dokumentu, lecz ma sporo wad. Pierwszą jest 
sto ’ 2e ^ru^ar^a Postscriptowa nie jest w stanie zwyczajnie wydrukować pliku tek- 
tei c§° (chyba, że używa się specjalnego programu „postscriptyzującego" zwykle 
la ri *na Przyklad programu eneript). Po drugie pliki przeznaczone do drukowania 
° P i s  arce Postscriptowej nie są bezpośrednio czytelne - są to w' istocie programy
%  6 ^osta^ wydruku (wraz ze wszystkimi szczegółami, np. z obrazami włączo-
śr ' d° tekstu) więc właściwa treść dokumentu nie jest z nich możliwa do bezpo- 
Oa ?'Ĉ ° odczytania. Nieco bystrzejszy użytkownik rozpozna zapewne, że oglądany 
jest ranic strumień bajtów jest w istocie Postscriptowym opisem tekstu (najłatwiej 

l° ^0zna¿ po tym, że w pliku PostScript pierwsze dwa znaki w pierwszym wier- 
tü , j^  zawsze postać %!), jednak nawet stary „wyga” nie odczjla treści dokumen- 

CzP°średnio na ekranie.
\v , Są wprawdzie specjalne programy wyświetlające obraz dokumentu opisanego 
Hic • PostScript na ekranie komputera, jednak używanie takiego „podglądacza " 
Wty VV0*ne Pewnych kłopotów', a ponadto wiąże się z reguły z czasochłonną 

Crs.ią plików PostScript do postaci czytelnego obrazka, co na popularnym mi-

231 m
¡>ó|() u ia polepszenia jakości druku banvncgo stosuje się w nich wiele rozwiązań szcze
ci,, •. 1 * na przykład C-RET (Color-Resolution Enhancement Technology), w wyniku 
W .-^ o ś ć  wydruku z najlepszych drukarek barwnych może być porównywalna z jakością 

232°^ 2 wykorzystaniem fotografii.
V  PostScript jest specjalistycznym językiem programowania (wprowadzonym przez

233 C ^ ' stcrns)- 23 pomocą którego definiuje się postać drukowanego dokumentu.
W S( Procesorami tekstu, które mogą dostarczać gotowa do druku wersję dokumentu 
pf0(j , rdzie PostScript są między innymi (w nawiasach podano nazwę firmy, która wy- 
l‘ub|. °'yala wymieniany program): Page Maker (Aldus), Word (Microsoft), Ventura 

er (Xerox). WordPerfect (WP). AutoCAD (Autodesk) i AutoShade (Autodesk).
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krokomputerze może wymagać kilkudziesięciu sekund na każdą kolejną wyświetlać 
stronicę tekstu. Wreszcie kolejną wadą PostScriptu jest to, że wymaga on stosowafl'3 
specjalnych drukarek (lub wyposażania drukarki istniejącej, np. Laser Jet H*' 
w specjalny interpreter PostScriptu na module pamięci typu cartridge). Jest to obcc' 
nie główną barierą przy- rozpowszeclmianiu się tej techniki poligrafii komputerowej' 
gdyż cena specjalnych drukarek, pozwalających na drukowanie tekstów (i rysunkó") 
przygotowanych w PostScripcie - jest bardzo wysoka.

Aby przezwyciężyć tę trudność stworzono mnóstwo programów234, dz>a' 
łających w ten sposób, że przechwytują kod PS opisujący dokument sporządzony 
w PostScript i produkują jego obraz rastrowy', gotowy' do wydrukowania na zwyk^J 
drukarce - laserowej, atramentowej lub nawet zwykłej mozaikowej. Programy takie vv>' 
rnagają zwykle dość dużo przestrzeni dyskowej (plik wytwarzanej przez program ra' 
strowej „imitacji” jednej stronicy dokumentu PostScript zajmuje zwykle około 2 M“ ' 
i działają dość wolno, ich zaletą jest jednak to, że przy' ich pomocy można u z y s k a ć 1,3 
zwykłej drukarce obraz dokumentu w inny sposób absolutnie nieosiągalnego.

System Windows (opisany w' rozdziale 3.4.7) posiada własny tryb wymia*1' 
informacji graficznej zwany GDI (Graphical Device Interface), używany do genC 
racji mapy bitowej wyświetlanej na ekranie. Niestety, większość drukarek nie akceP. 
tuje tego standardu i dlatego obraz lub tekst musi przed drukiem podlegać konwersl1 
z wykorzystaniem translatora PCL lub PostScript, co bardzo spowalnia o p e ra t 
drukowania i stawia pod znakiem zapytania problem wiernego odwzorowania 11 
papierze obrazu uprzednio zaakceptowanego na ekranie. Są już jednak drukarki, 
re akceptują bezpośrednio przesyłane z komputera obrazy' GDI i drukują je ze 10*)/0 
wiernością. Jedną z drukarek tego typu jest LZR-888, która wraz ze sterownik^1’1 
GDI FastPrint daje możliwość pełnego akceptowania i odwzorowywania na pap’e 
rzc obrazów w standardzie GDI, a w dodatku dzięki technice interpolacji pikseli, 
zywancj Phototone pozwala na uzyskanie obrazu o rozdzielczości zbliżonej do 1™ 
dpi (standardowa rozdzielczość wynosi 300 lub 600 dpi). Ciekawostką jest fakt, ^  
obrazy GDI przesyłane są do drukarki w postaci skompresowanej specjalnym kabluj1 
Bi-tronics (IEEE-1248) za pośrednictwem złącza Centroniks, co daje dodatkowe k* 
kukrotne przyspieszenie operacji drukowania. .

Obok drukarek atramentowych, których wydruk może ulegać zamazaniu 'll 
płowieć po wystawieniu na słońce, oraz drukarek laserowych, których wadą f  
wciąż wysoka cena - na rynku obecne są drukarki termotransferowe. W drukarka 
tych barwnik związany specjalną zaprawą woskową jest przenoszony przez termie#1“1 
głowicę z taśmy barwiącej na papier. Zaletami drukarek termotransferowych 
możliwości druku na dowolnej powierzchni (nie tylko papieru) oraz żywe, nasyc° l 
i trwale barwy. Wadą jest natomiast szybkie zużywanie kosztownych tasiemek ^  
wiących. Przykładem drukarki termotransferowej może być SJ-144 firmy Star.

23"*Programów omawianego typu jest wiele, przykładem może być Ultr&ScHP 
PC 3.01 wyprodukowany przez amery kańską firmę PM Warc Inc.
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Do dołączania drukarek do komputera używa się tvpow'o łączy równoległych 
- Pu (e n  tron iks. Wadą tych łączy jest jednak fakt, że kable łączące nie mogą być 
uzsze niż około 5 m - stanowi to niekiedy istotne ograniczenie. Warto więc wie- 
lec, że oferowane są handlowo specjalne układy (na przykład ExtendedLink firmy 

e°ded Systems) pozwalające dołączać datkarki nawet na odległość 150 m przy 
°m°cy zwykłego kabla telefonicznego (RJ-45).

Niektóre drukarki są dziś tak rozbudowane, że za stosunkowa niewielką 
P'atą można je wyposażyć w skaner i modem, dzięki czemu drukarka taka może 

I a wysyłać i przyjmować faksy. Przekładam takiego „kombajnu" jest drukarka 
terow a (200 dpi) Silentwriter Model 95 firmy NEC Technologies.
 ̂ Na polskim iynku zdecydowanie dominuje sześć firm dostarczających drukar- 
*• Są to (w kolejności w ielkości udziału w ry nku):

Hewlett-Packard (ponad 50 tys. sztuk rocznie),
Epson (ponad 30 tys. sztuk rocznie).
S tar (ponad 30 tys. sztuk rocznic),
Oki (blisko 30 tys. sztuk rocznie),
Seikosha (ponad 25 tys. sztuk rocznie),
Citizen (20 tys. sztuk rocznie).
Wszyscy inni producenci razem wzięci dostarczają poniżej 9 tys. sztuk i ich 

2|al w rynku systematycznie maleje.
, Jeśli idzie o rodzaje sprzedawanych drukarek to głównie „idą” nadal najtańsze 
w < ^  'Sl°we (w 1995 roku sprzedano ich 134 tys. sztuk, czy li o 30% więcej, niż 

994 roku), na drugim miejscu uplasowały się drukarki atramentowe (blisko 59 
-s sztuk - głównie firmy HP, która w związku z tym odnotowała wr 1995 roku po- 
acl 200% wzrost sprzedaż}), zaś drukarki laserowe mimo ich niewątpliwych zalet 
aJQują się na ostatnim miejscu (niespełna 20 tys.. sztuk rocznie).

Urządzenia. f.rafnozme - ploćery, slkainery ń dligifcizery

mówione drukarki umożliwiają wyprowadzanie z komputera grafiki (na- 
wet barwnej), jednak jakość tych rysunków' nie jest na ogól najlepsza. Na
tomiast urządzenie rysujące, tak zwany ploter, umożliwia kreślenie do- 

n>ch rysunków z ogromną precyzją235, w kolorach236, z użyciem różnych linii

2 3  •
n ^Dokładność pozycjonowania piórka plotera jest porównywalna z grubością krcślo-

J Przez niego kreski (około 0,1 mm).
23 C

l }Nic każdy wie, że istnieje kilka sposobów odwzorowania kolorów w systemie
Hr i>Uterouym- Obok powszechnie znanego (m.in. z barwnej telewizji i fotografii) sy stemu 
Ijl* (Red-Green-Blue) stosuje się system CMYK (Cyan -Mag en ta - Ye lom--Black) oraz 
tej, Wue-Luminance-Saturation). Coraz większe zainteresowanie wzbudza też nowy sys- 

1 hodow ania barn znany jako Pantone.
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(grubych, cienkich, przerywanych, kropkowanych itd.), a także z uwzględnieniem 
dowolnych napisów kreślonych pod dowolnym kątem, z dowolną wysokością l^er 
i przy swobodnie wybieranym kroju pisma. Nowoczesne plotery237 pozwalają na 
automatyczne kreślenie wy branych fragmentów rysunku (prostokąty, wielokąty, elip' 
sy, kola) opisywanych często za pomocą specjalnego języka238, ułatwiającego two- 
rżenie złożonych rysunków. Wyróżnia się plotery płaskie239 (flctt-bed plotter) oraz 
bębnowe (drum plotter). Pierwsze są łatwiejsze w użyciu, tańsze i mogą rysować na 
praktycznie dowolnym papierze. Jednak ich wadą jest stosunkowo powolna praca 
i fakt, że zajmują dużo miejsca. Drugie są bardziej kosztowne i wymagające (spe°' 
jalny papier), ale są szybsze.

Odwrotną (w stosunku do ploterów) funkcję pełnią czytniki rysu n k ów  
Można tu wyróżnić urządzenia wprowadzające do komputera cale obrazy na zasadzi 
pobierania informacji o jasności i barwie wszystkich punktów obrazu (tzw. skanery 
od ang. scarier).

Dokładne i efektowne odtworzenie całej gamy barw na wydrukach komputerowy0, 
nie jest sprawą prostą. Inaczej trzeba traktować na barwnej stronicy obszar, w którym znal' 
duje się grafika, inaczej kolumny tekstu, a jeszcze inaczej skanowane fotografie. Dlateg0 
firmy wytwarzające drukarki i plotery opracowują specjalne programy analizujące struktutf 
przesyłanej do wydrukowania barwnej stronicy celem optymalizacji pracy drukarń 
Przykładem takiego preprocesora barw może być program ColorSmart zastosowany pfz6/ 
fi rmę He wie tt-Packard.

237Przykladowo nowoczesny ploter o nazwie iP-210, rysujący pisakami o różny0*1 
kolorach na dowolnych kartkach papieru do formatu A3 włącznie (przytwierdzanych pole111 
elektrostatycznym) wykonała firma Mutoh. Ploter ten podłączany jest do komputera za P0̂  
mocą złącza RS232C lub Centroniks i ma wbudowane urządzenie, pozwalające zap isy^  
tworzone rysunki na karty RAM (26. 256 lub 512 KB) z podtrzy maniem bateryjnym. c° 
pozwala na ich przechowywanie i późniejsze wielokrotne rysowanie bez angażowania kofl1' 
putera.

238Do sterowania pracą ploterów używane są różne specjalne języ ki. Jednym z najj 
bardziej znanych języków' tego typu jest HP-GL/7475A, ale bywają także inne. na przyk^ 
PP-II uży wany przez plotery' firmy Mutoh.

239Najnowsze plotery wykonywane są często z wykorzystaniem podobnej technik1, 
jak drukarki. Przykładem może być urządzenie o nazwie Acccl-244 Personal Plotter fir111' 
Advanced Matrix Technology, w którym rysującym elementem jest 24-iglowa głowica. P0' 
dobna do tych. które spotyka się w drukarkach mozaikowych. O różnicy między oma w1'1 
nym ploterem a drukarką decyduje fakt, żc ploter sterowany jest za pomocą opisu twórz0* 
nego ry sunku, dzięki czemu możliwe jest jego skalowanie (rysowanie w powiększeniu. P° 
mniejszeniu. dowolne rozmieszczenie ry sunku - jednego lub kilku - na arkuszu, a tak^e 
druk ry sunku dowolnie obróconego). Jest to możliwe, ponieważ przewidziany do wyrys° 
wania ry sunek przesyłany jest do plotera w postaci kodu zapisanego w specjalny m języ^ 
ploterów (najczęściej jest to HPGL 2 opracowany przez firmę Hewlett Packard), a w s‘q. 
mym ploterze umieszczony jest specjalny procesor wspomagający rysowanie (na przyk"1 
ADI - Autocad Devi ca Interface).
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Bywają skanery wprowadzające obraz)' barwne2'10, a także takie, które same 
- °nują mechaniczny ruch „przcmialania’’ wczytywanego do komputera dokumen- 
• Osunku lub fotografii. Jakość skanera wyraża się zwykle podając informację 
Jcgo rozdzielczości w DPI - tak jak w przepadku drukarek. Dostępne skanery mają 

^rz>najmniej 300 DPI, a bywają i takie, które mają 1000 DPI! Obraz cyfrowy ska- 
'any z  tak dużą rozdzielczością oddaje szczegóły oryginału z bardzo dużą 
adnością i wiernością, jednak jego wadą jest bardzo duża objętość powstającego 
astępstwie skanowania pliku danych. Szczegółowe zagadnienia z tym związane 

°\'ionc będą w innym miejscu książki (przy okazji dyskusji zagadnień grafiki 
_ 11 Pu terowej), jednak niesposób pominąć w tym miejscu skrótową przynajmniej 

°mość, że do kompresji (zmniejszania na drodze programowej objętości) cyfro- 
p c'i°brazów  używane są specjalne programy (głównie realizujące algorytm zwany 

^  ), często wspomagane przez specjalne tablice242 i urządzenia243.
Istnieją też urządzenia, w których człowiek sam wybiera i wskazuje komputerowi 

Hkty, które należ)' zapamiętać (tzw. digitizery244). Za ich pomocą można dane

q , Przykładem nowoczesnego skanera może być IX-4015 firmy Canon. Ten barwny
Hol lltnvc kolory) skaner o rozdzielczości 800 dpi pozwala wprowadzać do komputera do- 

ne obrazy w formacie do A4 włącznie.
„ Standard kompresji obrazu JPEG znany jest w trzech odmianach: bazowej

‘line system), rozszerzonej (extended system) i specjalnej (special). W wersji rozsze-
ko C| kompresja dotyczy najpierw niskoczęstotliwościowej części używanej transformacji

s'nusowej. a potem części wysokoczęstotIi wościowcj. Jeśli sygnał w takiej postaci dociera
/.n °Cl̂ l()rnil<a i jest na bieżąco dekompresowany. to najpierw pojawia się ogólny zarys obra-

• a potem uzupełniane sć( szczegóły - jest to psychologicznie sytuacja korzystniejsza, niż
i ^ P adku konieczności oczekiwania na cały obraz. Rozszerzony JPEG jest elastyczny
(si Z" a'a na kodowanie obrazów o rozdzielczościach od 8 x 8 do 65536 x 65536 włącznie

ndardowy JPEG pracuje przy rozdzielczości 720 x 576 dla PAL i 720 x 480 dla NTSC). 
242r

Sorytmie JPEG zebrane są w postaci dokumentu CCIR-601.
p Są dostępne systemy sprzętowo realizujące kompresję wg. algorytmu JPEG. na

^klad CL-550 firmy C-Cube (27 MHz. kompresja 13.5 min pikseli na sekundę).
*a ^D igitizery współdziałają zwykłe ze specjalnym rylcem (..piórem elektronicznym"). 
ŝ o c ą  którego wskazuje się potrzebne punkty na płaszczyźnie obrazu. Rylec bywa czę
sto P° Iączony bezprzewodowo, co ułatwia pracę. Często spotykanym rozwiązaniem jest też 
, 0wanie wskaźnika w postaci myszki z celownikiem optycznym (i z 4 przyciskami) - 
p iek le  też przyłączonej bezprzewodowo, za pomocą której wskazuje się potrzebne punkty 
t łS**yzny obrazu. Wskazane rylcem lub myszką punkty. których współrzędne zapamię-

*  'vane c r *  * " 1 __________________< _____________ ________________ i -  i . i  _____________________  i _______________________ !  ______________________________________________________ ________________

‘Tablice stratnego kodowania współczy nników transformacji kosinusowej używane

•’«iic są w komputerze, stanowią podstawę procesu wektorowej rekonstrukcji zawartej na 
° r<i/-ic informacji (na przykład wybranych linii dróg. rzek albo granic, odtworzonych na 
Ustawie punktów na mapie). Przykładem nowoczesnego digitizera omawianego typu 
m°że być DrawingSlatc znanej firmy CalComp.

Pewną osobliwością jest digitizer o nazwie TouchPcn. działający typowo pod wply- 
" C|to wskazań specjalnego rylca, ale wrażliwy także na dotyk palca. Digitizer ten wprowa-



zawarte na określonym obrazie (wykresie, fotografii, mapie itp.) wprowadzić do 
komputera i tam dalej „obrabiać". Zwykle praca człowieka przy digitizerze Jesl 
ułatwiana przez obecność szeregu urządzeń pomocniczych - lupy „celownika - 
układów wyświetlających współrzędne wskazywanych punktów - oraz przez specjał' 
ne oprogramowanie, co nie zmienia faktu, że jest bardzo uciążliwa245.

Skaner jest łatwiejszy w obsłudze, ale pow oduje wprowadzenie do komputera 
informacji o bardzo wielu mało istotnych punktach obrazu, w wyniku czego cały 
„zeskanowany" obraz zajmuje bardzo dużo miejsca w pamięci (od kilku do kilku
dziesięciu megabajtów!). Ten sam obraz opracowany za pomocą digitizera ma kilka' 
set razy mniejszą objętość, ale proces ręcznego wprowadzania kolejnych istotny^1 
punktów' obrazu trwa niekiedy wiele godzin.

Obok wymienionych wyżej systemów do wprowadzania obrazów' do komputO' 
rów służą także cyfrowe przetworniki obrazu (frame grabber), pozwalające aa 
operowanie obrazem pochodzącym bezpośrednio z kamen' lub z taśmy video, a vvi?c 
będącym wyobrażeniem trójwymiarowego fragmentu rzeczywistości. Kompuler 
może taki obraz dowolnie przetworzyć lub rozpoznać, co daje możliwość bardzo ciO' 
kawych zastosowań wszędzie tam, gdzie trzeba zautomatyzować pracę, przy której 
człowiek posługuje się wzrokiem. Na tej zasadzie buduje się nowoczesne system) 
sensoryczne dla robotów, komputery przeznaczone do strzeżenia różnych obicktó"- 
a także nowoczesne systemy dla potrzeb diagnostyki medycznej. Nowoczesne systC' 
my typu fram e grabber charakteryzują się tak dużą szybkością działania, & 
umożliwiają rejestrację nie tylko pojedynczych, oddzielnych obrazów, ale całych i0*1 
sekwencji układających się w animowane prezentacje lub wręcz odtwarzane na ekra' 
nie komputera filmy video. Jednak ze stosowaniem tej techniki wiąże się sporo ografl1' 
czeń i utrudnień - głównie związanych z koniecznością radykalnej kompresji in form a' 
cyjnej objętości wprowadzanego do komputera obrazu246. Zagadnienie to w ostatni^1

dzila na rynek firma MicroTouch Systems. Urządzenie wbudowane zostało w kompi|tcf 
typu Pen firmy NEC. ale może w zasadzie współpracować z dowolnym płaskim ekrand '1 
nie wyłączając barwnych wykonanych w technologii TFT. Ciekawym rozwiązaniem zasto 
sowanym w tym digitizerze jest rozpoznawanie i ignorowanie dotyku całej dłoni: jeS 
użytkownik oprze na ekranie kiść dłoni - komputer to zignoruje, natomiast jeśli wska^ 
jakiś punkt palcem lub rylcem - nastąpi precyzyjne przetworzenie dotknięcia na sygn‘' 
wprowadzony do programu (na przykład do Windows).

245Przvkładcm często stosowanych digitizerów są urządzenia firmy Graphtec o 
zwach KW3300 (305x305 mm). KW4300 (380x260 mm) lub KW4600 (460x310 
Urządzenia te pozwalają digitalizować rysunki z szybkością do 150 punktów/s przy zach° 
waniu dokładności 0,025 mm. Urządzeniem wskazującym punkty na rysunku jest lllPJ 
z krzyżem nitek celowniczych i 6 klawiszami pozwalającym wczytać wskazany punkt lub £>° 
skasować.

^K om presja sygnału video jest jednym z najważniejszych i najpilniejszych 
współczesnej teleinformatyki. Pierwsze propozycje standardów w tym zakresie były bard/0 
rozrzutne: norma H21 wymagała przepływności 34 Mb/s a norma H22 aż 45 Mb/s. Dopicf0 
w połowie 1990 roku grupa studyjna CCITT opublikowała koncepcję nr H.261 dotycz^1'



s 'Wdaje się jednak bliskie ostatecznego rozwiązania dzięki zastosowaniu na
"1 skalę sposobu kodowania sekwencji obrazów, nazywanego MPEG247, 

rui Rdzenie peryferyjne komputerów osobistych (w szczególności te, które ope-
ciaż °krazach) podlegają obecnie scalaniu, podobnie jak elementy procesora, cho-
svsf fizyczna tej integracji jest oczywiście odmienna. Przy kładem może być
druk*11 nazvvany DDP (Desktop Document Processor), scalający w sobie funkcje 
l<a , ar^‘ laserowej, kopiarki, skanera i faksu. Scalenie to jest logiczne - skaner i dru- 
Sv stanowią naturalnie uzupełniającą się parę urządzeń, a mając już te dwa pod-

111 v łatwo jest uzyskać z ich połączenia funkcję kopiarki lub faksu248.

iSD° ; ania °brazu nichomego z prędkościami transmisji od 64 do 1920 Kb/s w sieciach 
, ‘ f  roPozycja ta. której pełny tytuł brzmi Video Codec for Audiovisual Services at 

d>Av. przeznaczona była do obsługi wideotelefonii oraz wideokonferencji i przewi
ni sV XVykorzystanie systemów, w których p wynosiło od 1 do 30. „Kwantowanie" objęto- 
st̂ rxi 0mPresowane80 sygnału wynika z faktu, że dostęp do sieci ISDN zakłada wykorzy- 

S k rę tn y c h  kanałów, których szerokość wynosi właśnie 64 Kb/s. Standard H.261 
ko|0n ? StUje Sygnal v u v  (gdzie Y - sygnał luminancji a l; i V to tzw. różnicowe sygnały 

• Sygnał Y kodowany jest z rozdzielczością 352x288 pikseli, a sygnały U i V 
te / . . v zwanym formacie CIF (Common Intermediate Format). Rozdzielczości
( ^ ^ n e  są do 176 x 144 i 88 x 74 odpowiednio przy formacie QCIF (Quarter 
sckl, (>n intermediate Format). Częstości kadrów są zmienne (od 10 do 30 obrazów na

V/*
247

0 kiłk Ŝtola algorytmu MPEG polega na zastosowaniu algory tmu JPEG poszerzonego 
°bra cl c*cincntów związanych z wykorzystaniem związku, jaki istnieje między kolejnymi 
ti°n) ^  'v sekwencji. Podstawą jest mechanizm kompensacji ruchu (motion compensa- 
kadru nizm ten wykorzystuje fakt. że ruch występuje lokalnie (tzw. ruch wewnątrz 
n,m : s ôsowane są okna 16x16 pikseli), w związku z czym większa część nowej klatki 
^unki,CSl k°Pi<l poprzedniej klatki, albo ma charakter globalny (nich kamery - wszystkie 
nych Przesuwają się w podobny sposób i możliwa jest predykacja położenia poszczegól- 
\ , rpłobicktów na kolejnych obrazach). Dodatkowo przekazywany jest obraz różnicowy 
clCnicn; ^ ' - /? Compensation Prediction Error)- zwykle mający bardzo mało niezerowych

"̂ andard MPEG opracował zespół oznaczony JTC1/SC2AVG11, który7 wyłonił się
• W standardzie MPEG rozważane są obrazy trzech kategorii:

Pojedyncze (Intra Pictures) - kompresowane najsłabiej, bo rejestrowane, wyszukiwane 
odtwarzane w sekwencji wideo w oderwaniu od innych klatek (punkty swobodnego 

> °sl^ u do sekwencji wideo),
J^cdykcyjne (Predicted Pictures) - kompresowane silnie, gdyż przy ich rejestracji i od- 

a,zaniu można korzystać z obrazów pochodzących z innych klatek.
^ukierunkowe (Bidirectional Pictures) - najsilniej kompresowane, wykorzystywane 
/ /y dwukierunkowym szy bkim przeszukiwaniu filmu, kiedy jakość odtwarzanego obra-

248^e ^  bardz° niska‘
Przykładem systemu DDP jest „kombajn" DocIT 4000 firmy Oki.
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2 .4 .4 .[i. Mlyszlta i inne  ]ma]nn)]>iiilai.<>ry

owoczcsnc korzystanie z komputerów polega na używaniu gotowych pr<r 
gramów (por. podrozdz. 3.2). Sterowanie ich pracą opiera się najczęśc^J 
na wybieraniu jednej z proponowanych przez program możliwości. Wyb°r 

taki może być dokonywany przy użyciu klawiatur)' (na przykład przez wypisanie st°̂  
sownego hasła łub odpowiedniej litery). Szy bciej i wygodniej jest jednak odpowiedź 
wariant wskazać. Do wskazywania wymaganych obiektów na ekranie kompuleril 
można użyć dowolnego m anipulatora, chociaż w praktyce obecnie manipulatore'1’ 
jest z reguły tak zwana „myszka" - małe pudełko z kuleczką pod spodem i dw’onl3 
albo trzema przyciskami u góry, połączone z komputerem za pomocą kabla i PrzC" 
suwane po stole lub po specjalnej podkładce (mouse pad). Dzięki wygodnej pozycJ 
ręki swobodnie spoczywającej na stole manipulowanie myszką jest wygodne i nlC 
męczące, a precyzyjne oprogramowanie sterujące jej pracą pozwala bardzo dokładn1 
naprowadzać kursor na wymagany punkt ekranu - tak. żc myszki można używać 11K 
tylko do wskazywania obiektów na ekranie, ale i do swobodnego rysowania. Jak ,WZ 
wspomniałem, myszka z reguły wyposażona jest dodatkowo w przyciski (od 1 do 
który ch naciskanie może być (za pośrednictwem specjalnych programów') wykorz) 
siane do manipulacji obiektami na ekranie komputera. Zwykle mówi się w tak*11 
przypadku, że „mysz tupnęła w tym miejscu” i definiuje się skutki takiego „ tk 
nięcia”. Coraz powszechniej używany jest też neologizm językowy „kliknięć 
(dosłowna fonetyczna adaptacja angielskiego terminu click) jako określenie czynnoścl 
polegającej na wskazaniu za pomocą sterowanego myszką kursora jakiegoś obie 1̂11 
na ekranie i naciśnięciu klawisza myszki. W ten sposób można „naciskać" naryso"** 
ne na ekranie klawisze i przełączniki, co stanowi bardzo istotny element wsp° 
czesnego sposobu sterow ania pracą większości używanych programów'. .

W użyciu są także znane z gier m anipulatory drążkowe {joystick) albo 1 
manipulatory kulowe {trackball). Te ostatnie stanowią jak gdyby odwrotno 
myszki, w której też występuje obrotowa kulka, tyle żc pod spodem. Dlatego cz?s 
trackball nazywany bywa „kotkiem”. Wbudowane obok klawiatury manipulat0̂  
kulowe stanowią dziś niemal obowiązkowe wyposażenie komputerów' przenośny 
(laptop lub notebook), ponieważ coraz więcej programów koniecznie wymaga 0 
sługi z wykorzystaniem jakiegoś manipulatora, a w komputerze przenośnym u2̂ , 
wanie myszki jest niewygodne. Obok tradycyjnych myszek i „kotków” stosuje s 
urządzenia o  podobnym przeznaczeniu, działające jednak na zasadzie tabliczki doO 
kowej. Przesuwając palcem po specjalnym czułym na dotyk „ekraniku” uzysl<‘ 
można podobny efekt, jak przy' przesuwaniu myszki po stole. Urządzenia tego ty'P 
nazywane czasem „myszkami do głaskania” lub GlidePoint, produkuje między 1,1 
nymi firma Alps Electric. , v

Jeszcze innym rozwiązaniem problemu wskazywania określonych obiekt 
wyświetlanych przez komputer jest tzw. ekran dotykowy. W rozwiązaniu tyni kom
puter może rozpoznawać współrzędne punktu wskazanego na ekranie przez n i  
kownika palcem, ołówkiem, papierosem - słowem czymkolwiek, czym można



nia ^kran dotykowy jest bardzo wygodnym narzędziem do bieżącego sterowa
ny' n ą ' v'c*u programów użytkowych, oferujących różne usługi w postaci wy- 
inf ancS° na ekranie ikon lub pozy cji menu - zwłaszcza przez ludzi nie będących 
NVv llal> kami (np. małe dzieci w komputerze szkolny m albo pasażerów w dworco- 
tyĵ ai -Steinie informacji o rozkładzie jazdy). Rozpowszechnienie tej techniki napo- 
n"ia‘ J£dnak dość długo na zasadniczą przeszkodę w postaci konieczności stosowa- 
li . Pecjalnych, a więc kosztownych monitorów, zaopatrzonych w sensory' umoż- 
Sa laWcc wykrycie, który punkt ekranu został dotknięty przez użytkownika. Obecnie 
Udv ^  m°żliwości uzyskania efektu ekranu dotykowego na doyvolnvm monitorze, 
ilv , 0c*powiednia przystawka249 pozwala na wykrycie i zlokalizowanie wspólrzęd- 
nai ^Un dotknięcia ekranu dowolnego monitora. Wspomniane urządzenia mają 
Proi C'C* ôrmę na^ladki na ekran (takiej jak filtr) i działają na zasadzie matrycy 

ICni Podczenvonych, których przebieg przecina zbliżony do ekranu przedmiot. 
jy, ocześniejsze systemy rozważanego tu typu wykonywane są jako podstayvki pod 
Hnl, 0r ' działają na zasadzie wykrywania minimalnych ruchów spowodowanych

lkn'ęciem ekranu250.

6. Mo<lcmy

agadnienie komunikacji między komputerami będzie przedmiotem szcze
gółowych rozważań w podrozdziale 2.5, jednak dla kompletu informacji 
o urządzeniach wejścia/wyjścia nie można tu nie wspomnieć o najpopu- 

k o > ^ c h  urządzeniach służących do transmisji danych czyli do łączenia jednych 
Peterów z innymi251 - wiaśnie o modemach.

C2C£ . ^°*ączenie komputerów, jeśli ma być realizowane na dużą odległość a jedno- 
(gl. lc skutecznie i tanio, musi odbywać się za pomocą typowych środków łączności 

*inii telefonicznych). Jednak parametry' linii telekomunikacyjnych dopaso- 
cha i!f Przesyłania głosu, a sygnały komputerowe mają zdecydowanie odmienny 
2 h r ^  10 cyfrowe kody). Konieczna jest więc w nadajniku zamiana sygnału 

aci cyfrowej na sygnał dźwiękowy (modulacja) oraz na odbiorczym końcu linii

249xiP;i„r, IN<) przykład svstcm nazwany TouchMatc firmv Visage Incorporation albo Touch
nel finny TPjś

/ (jov Większość produkowanych lego typu podstawek dotykowych może współdziałać 
ści .'°^n>rni typem monitora, którego waga nic przekracza 40 kg. a przekątna ekranu mie-

^25]^^ 0C* ^  ^  Câ ’
Tego . ^erwsza udana próba transmisji danych miała miejsce 9 września 1940 roku.
p°ni nia George R. Stibitz. pracownik laboratorium Bella (firma AT&T), przesiał za
Odbi  ̂Rękopisu dwie 8-cyfrowe liczby (dziesiętne) i sygnał nakazujący ich podzielenie.
ka|K rc‘l i wykonawcą polecenia byl elektromechaniczny (pracujący na przekaźnikach)
0d|e * 0r o nazwie Complex Number Calculator, zlokalizowany w innym laboratorium
kop;. ^ni 0 kilkaset kilometrów. Wynik otrzymany zwrotnie również za pomocą łącza dale-

Uego był prawidłowy, ale cała operacja trwała dość długo (ponad 30 sekund).
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zamiana sygnału z postaci śpiewnego „trelu'1, jakim był on przesyłany, z powrotu1 
do postaci cyfrowej (demodulacja). Urządzeniem, które dokonuje tych czynności, jcSl 
właśnie modem252 (nazwa pochodzi od słów modulator i demodulator)253.

Pełne wykorzystanie modemu możliwe jest wy łącznie w przypadku posiadani 
odpowiedniego oprogramowania. Minimalny zestaw to program wysyłający i odbtf' 
rający informacje (np. Data Communications), program zarządzający w spólpr^  
z siecią (np. SoftNet) i program obsługujący pracę modemu jako faksu (nP' 
FaxWorks).

Rozróżnia się dwa typy modemów. Jedne ograniczają swoje działanie do om0' 
wionego wyżej transformowania sygnałów cyfrowych na „śpiew77 przesyłanego llIli:1-

252Pierwszy udany modem zbudowała firma Ilayes (nazywał się SmartModem). ^  
dem ten stal się swoistym standardem - do jego struktury i zasady działania nawiązy^* 
wszy stkie późniejsze konstrukcje. Firma Hayes jako pierwsza wprowadziła też standy 
zbioru rozkazów dla modemów (tzw. Ifnyes Command Set, znany również pod nazwą A* ’ 
Obecnie wszy stkie produkowane modemy obsługują polecenia AT. chociaż często vvyP° 
sażone są we w łasne dodatkowe możliwości.

253Jeśli chcesz wiedzieć nieco dokładniej - modem działa na tej zasadzie, że moduły 
je (czyli zgodnie z nadawanymi cyfrowymi informacjami odpowiednio zmienia) syg1̂ 
przesyłany w linii telekomunikacyjnej. Sygnałami przesyłanymi typowo w liniach td6* 
nicznych są dźwięki, zatem modem wytwarza (z pomocą generatora) odpowiedni dźw .̂jj 
a następnie modyfikuje parametry tego dźwięku w zależności od tego, czy' w danej chvVl 
nadaje 0 czy' 1. Fali dźwiękowej, jak może jeszcze pamiętasz z fizy ki, można przypisać 
parametry: amplitudę (czyli natężenie dźwięku), fazę (czyli opóźnienie początku lil 
w stosunku do pewnego umownego punktu) i częstotliwość (czyli wysokość dźwięk 
Miarą szybkości modulacji jest bod (ang. band), określający, ile zmian parametrów 
lowanej fali zachodzi w ciągu jednej sekundy. W pierwszych modemach przcpływ^0̂  
czy li zdolność przenoszenia informacji (wyrażana w bitach na sekundę - jednostkę cr/P  
zapisuje się jako bps - bit per second) była równa szybkości modulacji wyrażanej w b o d ^  
stąd przyjęło się. że jednostki te można utożsamiać. Tak było na przykład we wczesny 
wersjach systemów' z modulacją częstotliwości (FSQ - Frequency Shift Keying). 
w związku z tym nie przekraczały szybkości 1200 bps. Nowsze modemy usunęły tę nie 
godność, przy jmując sposób kodowania pozwalający za pomocą jednorazowej zmiany 111  ̂
dulowanej fali przesiać kilka bitów informacji. Na przykład często używany jest sp°s 
modulacji zwany QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). w którym fazę fali można l .
wiać w trakcie modulacji na jedną z czterech wartości (0, 90. 180 lub 270 stopni). .
temu jeden akt modulacji pozwala na przesianie dwóch bitów informacji i modem P 
częstotliwości modulacji wynoszącej na przykład 1200 bodów' daje szybkość przesyp ^ 
informacji 2400 bps. W innych rozwiązaniach stosuje się kwadraturową modulację alllP 
tudv (QAM - (Quadrature Amplitude Modulation). gdzie pojedynczemu bodowi odp°^ ̂  
dają aż 4 bity informacji. Pozwala to na zwiększenie szybkości przesyłania informacji  ̂
4800 bps. W celu dalszego przyspieszenia pracy modemów' wprowadzono dodatkowo k° 
presję przesyłanych danych i korekcję błędów'. Dane wysyłane za pomocą modemu P° 
wane są kompresji, przy' czym standardem jest tu algorytm MNP 5. Dane te poddano 
specjalnej procedurze korekcji błędów' i ustanowiono standard pozwalający na przesył3 
informacji z szybkością do 11700 bps (w praktyce używa się 9600 bps).



' l?ku i na odwrót. Do samego wysyłania i odbierania sy gnałów służy w tym przy- 
( , zwykły aparat telefoniczny, za pomocą którego wybiera się (kręcąc tarczą) 

Powiędnie połączenie, a potem kładzie się słuchawkę na odpowiedniej podstawce 
Oeniu i komputery' mogą sobie „porozmawiać"’. Takie modemy, nazywane mode- 

ani* o sprzężeniu akustycznym, są tańsze, ale bardziej kłopotliwe w użytkowaniu.
Istnieją także modemy galwaniczne, które włącza się do linii telefonicznej 

j ni|ast aparatu telefonicznego. Modemy takie2-"'4 mogą same wybierać połączenia 
’lakręcać numery "), kontrolować czy „po drugiej stronie” zgłosił się inny komputer 

• °k°nywać przesyłania lub odbioru duży ch ilości informacji z bardzo dużą szybko- 
^ " • Jednak takie modemy muszą być dokładnie sprawdzone, żeby ich użycie nie 

. 'odowało zakłóceń w' pracy sieci telefonicznej (szczególnie central) i dlatego ich 
• "anie możliwe jest wyłącznie po tzw. homologacji, czyli na podstawie specjalne- 
2czwolenia stosownego urzędu telekomunikacyjnego256. 

jj. Modemy mogą być dodatkowo doskonalone między' innymi poprzez uwalnia- 
*ch od konieczności bezpośredniego kontaktu z siecią telefoniczną. Na przykład 

- Produkowany' przez firmę New Era Microsystems Ud. modem Scarab 9600 jest 
deniem bezprzewodowym - ma obok tvpowego wyposażenia modemowego na- 

-,nik UHF o zasięgu 100 m, umożliwiający wygodne połączenie przenośnego kom- 
Cra z komputerem stacjonarnym lub z siecią telefoniczną. Modemy bezprzewodo- 
c"ętnie są stosowane zwłaszcza w komputerach przenośnych257.

^ v Popularnym (zc względu na niską cenę modem wbudowywany do komputera 
.Postaci kart) rozszerzeń) modemem galwanicznym jest Zoltrix (na przykład model 144).
\\( ^°Czesnc modemy osiągają szybkości transmisji do 30 Kb/s, na przykład modem firmy 
Pr K ^ esea,‘ch, pracujący z szybkością 28,8 Kb/s i bywają bardzo miniaturowe - na 
Wa • LOGEM 823 firmy Commodore przeznaczony do zabudowania w notebookach

c •- zaledwie 75 g. Jest w czym wybierać!
Vvyd -255^ art0 zauważyć, że chociaż prędkość przesyłania informacji wynosząca 9600 bps

S*Ç niewielka, ale i ona może okazać się za duża dla odbierającego informacje kom- 
y ra' zwłaszcza, jeśli pracuje on w trybie wielozadaniowym (np. w systemie Windows 
trar ni0cą programu COMM.DRV), gdyż nadchodzące z modemu kolejne bajty informacji 
nŷ ,ąc na zajętą magistralę systemu mogą być po prostu gubione. Dlatego przy intensyw
n i korzystaniu z modemu celowe jest wyposażenie swojego komputera w specjalizowany 
stc ^ 1  (Enhanced Seria! Interface) i specjalny program ESI) (Enhanced Seria! Driver) 
c j ^ y  systemem ESP (Enhanced Seria! Processor). Dzięki temu urządzeniu nad- 

-u Ce 7 modemu informacje są „kolejkowane” w specjalnym bloku pamięci i nie ma 
\vaj a lQh utraty, a równocześnie transmisja może odbywać się całkowicie „w tle" bez spo

dnia pracy programów7, które aktualnie eksploatują procesor.
' Modemy podlegają standaryzacji, przy czym bardziej istotne uregulowania praw- 

¡ \  ;Ja^ c ich dotyczą, zawierają normy międzynarodowe CCITT V.22, V.22bis, V.32 
tQ q ^ is . (CCITT to Międzynarodowy Komitet Doradczy' d/s Telegrafii i Telefonii - Comi- 

llsuItatif Internationale Télégraphique et Telephonic).
^oi Połączenie bezprzewodowe dla sieci komputerowych oferuje między innymi firma 

r°la, która wypuściła układ AVP (Alta Vista Point), pozwalający łączyć ze sobą frag-
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^  tosowanie komputerów w przetwarzaniu danych i redagowaniu tekstów  
stwarza rosnące zapotrzebowanie na metody automatycznego wproW#' 
dzania do komputera informacji z pisanych i drukowanych dokumentów* 

Proces ich czytania można zautomatyzować dzięki technice OCR (opticcil charactet 
recognition), czyli optycznym czytnikom tekstu. Technika ta polega na automatyce 
nym rozpoznawaniu liter i czytaniu całych dokumentów.

Systemy OCR spełniają różne zadania i mogą podlegać różnorodnej klasy#' 
kacji258. Zasadniczy podział, jaki można wprowadzić, dotyczy rodzaju r o z p o z n a ^ '  
nych znakówr. I tak, można wyróżnić systemy rozpoznające znaki drukowane 
pisane ręcznie. Oczywiście trudność związana z  rozpoznawaniem znaków pisany^ 
ręcznie jest nieporównanie większa niż ta, która pojawia się wr ramach r o z p o z n a w a n i  
znaków drukowanych.

W obrębie wymienionych klas zagadnień możliwa jest oczywiście dalsza kia* 
syfikacja. I tak, w obrębie rozpoznawania znaków drukowanych można oddzielni 
rozpatrywać te systemy, które rozpoznają druk o jednej, ustalonej wielkości i fomllC 
czcionki. Jednak wyższy stopień doskonałości wiąże się z używaniem systemu rozp0' 
znającego wiele krojówr czcionki (tzw. „multifonf' ) ^ . System dostosowany do jed' 
nego kroju i wielkości czcionki można zbudować szybko i łatwo, jednak jego prz>' 
datność jest bardzo ograniczona. Systemy akceptujące czcionki o różnej wielkość 
i o różnym kształcie (często bardzo wyrafinowane pod względem ozdobnej stylistyk^ 
są trudniejsze do zbudowania, lecz tylko ich zastosowania są w pełni uniwersale 
Wśród systemów rozpoznających pismo ręczne jest jeszcze więcej możliwości P0' 
działów. Można więc wyróżnić systemy rozpoznające pojedyncze ręcznie pisafle 
znaki (na przykład kody pocztowe) lub pismo ciągłe (tworzone bez wyróżniania od'

menty sieci Ethernet odległe nawet o ponad 2 km. AVP może pracować jako bridgc z pf/C' 
pustowością 5,3 Mb/s wykorzystując sygnał radiowy o fali nośnej 18 GHz. Ciekawostki 
występującą w omawianym urządzeniu jest rozbudowany układ zabezpieczeń. praktvc/IllC 
wykluczający możliwość przechwycenia przesyłanych informacji, zakłócania transmisji 
podsłuchu.

258Pojawiają się już także specjalizowane urządzenia służące do automatycznego ro/\ 
poznawania znaków bez angażowania komputera. Przykładem takiego sytemu może h>c 
skaner (300 dpi) firmy Umax Data System Inc., który' automatycznie rozpoznaje skanował1) 
tekst (115 znaków na sekundę) i może rozpoznane znaki wprowadzać do komputera pr/t/ 
port szeregowy RS232C lub RS422, albo może też zapisywać go bezpośrednio na dyskic^c 
(ponieważ wyposażony jest we własną stację dysków elastycznych).

259 pr0gramem. który - jak się wydaje - ma dziś szansę na zdominowanie zastoso^aI] 
typu OCR jest Recognita Plus. Może on współpracować z większością popularnych skaflL 
rów. akceptując bezpośrednio obrazy stronic tekstu wprowadzone za pomocą tych skanero"' 
a także obrazy stronic tekstu przygotowane uprzednio na dysku w jednym z popularny0, 
standardów przechowywania obrazów (np. PIC, TIF i inne). Zaletą Recognity jest możliwo5 
czytania tekstów składanych z wykorzystaniem kilkudziesięciu różnych krojów7 czcionki.

7- Općyczjne czyinńlkń ćelksćów



J .
^  ny°h liter)260. Inne kryterium podziału pozwala wyróżnić systemy śledzące pro-
. Piania (on-line) oraz systemy, które podejmują próbę odczytania tekstu już po
t napisaniu (off-line). Oczywiście te drugie są bardziej skomplikowane, gdyż mają

niejsze zadanie - brak informacji o tym, w jakiej kolejności pisano poszczególne 
enienty wyrazu261.

2 Ą
'•8„ W prow adzańńe do Lompuitera dźwnęLów ń miriycK sygnałów

spólczesne komputery coraz częściej pozwalają na wprowadzanie i wyko
rzystywanie różnego typu sygnałów262 - od drżeń skorupy ziemskiej do 

' v bicia ludzkiego serca. Techniką komputerowego przetwarzania różnych 
jest oczywiśc\Q głównie elektronicy (między innymi ja  osobiście -
(jr lo jeden z głównych obszarów7 mojej działalności naukowej), nie będę Cię jednak 

ęczyj opisami niezliczonych możliwości, jakie w tym zakresie wytworzyła nowo- 
sna informatyka, bo ich związek z ekonomią jest raczej luźny. Natomiast spore 
Czcnie - także w zastosowaniach ekonomicznych - ma możliwość rejestrowania, 

. ta rz a n ia  i generacji przez komputery różnych sygnałów dźwiękowych. W tej 
^ in ie  nieoficjalnym standardem263 stała się karta Sound Blaster264 firmy

ko\ tym przypadku segmentacja wyrazu na oddzielne litery jest bardziej skompli-
^ n i ż  samo rozpoznanie tych liter.

^  Gotowe i dobrze działające podprogramy OCR są obecnie często dodawane za
°r Ja^° uzupełnienie do różnych pakietów programowych (np. przyjmujących faxy) lub 
°l0 nizujących wymianę dokumentów elektronicznych (jako przykład podać można wbu- 
, 0/j ; ; ie programu OCR TextBridgc firmy Xerox do znanego pakietu Notes 4.0 firmy

r zastosowaniu odpowiednich urządzeń wprowadzających dane komputer może pel-
Cji p  nkcJę doskonałego rejestratora dowolnych sygnałów czy też oscy loskopu dla ich prezenta- 
. W ^ l adem programu umożliwiającego tego typu zastosowanie jest GageScope firmy Gage 
^  Sciences Inc., który w połączeniu z odpowiednią kartą przetworników pozwala na 

r̂ ję  do 16 przebiegów z szybkością do 100 MHz (podstawa czasu od 10 ns do 1 Ms).
pr/^  W zakresie kart dźwiękowych istnieje bardzo wiele rozwiązań opracowanych 
Pr/ i l0*lle firmy. Żeby jednak nie wprowadzać zbyt wielu niezgodnych ze sobą sposobów 
Wój Stawiania 1 wykorzystania sygnałów dźwiękowych (co bardzo utrudniło by m.in. roz- 
pr0cj°Pr°gramow'ania) przy jęto kilka standardów, które akceptuje i wykorzystuje większość 
się oJCe»tów. Takim podstawowym standardem jest oczywiście SoundBlaster, wywodzący 
\va> Pierwszych urządzeń dźwiękowych dla IBM PC. które odniosły rynkowy sukces, ale 
Sys,1̂  też standard narzucony przez popularne oprogramowanie (MS Windows Sound 

"¿oraz niektóre inne opracowania firmowe (np. Adlib).
£rc Nowsze modele kart dźwiękowych z serii Sound Blaster (np. SB 16 ASP firmy 

1Xe Technology), pozwalają rejestrować na dysku komputera dźwięki mowy lub mu- 
s> stemie stereo z jakością porów nywalną z płytami kompaktowymi (próbkowanie 44 

konwersja 16 bitowa). Jednak taki wierny zapis dźwięku jest bardzo kosztowny, do
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Creative Labs265. Karta dźwiękowa składa się z trzech części: syntezatora FM26 
(służącego do generowania muzyki), samplera267 (do konwersji sygnału analogoweg0

nagrania 1/2 godziny muzyki w tym systemie potrzeba 200 MB dysku. Systemy typu Soufld 
Blaster pozwalają także na kompresję dźwięku podczas nagrania i wtedy wymagania pa' 
mięciowe są znacznie mniejsze (200 MB pozwala na zapisanie 8 godz. mowy przy rejc' 
stracji mono z częstotliwością próbkowania 11 kHz i konwersji 8 bitowej), jednak jako$c 
dźwięku jest wtedy wyjątkowo zla. Do rejestracji dźwięku w pamięci komputera używa 
specjalnego formatu danych, identyfikowanych przez rozszerzenie .vaw. Karty typu Soufl 
Blaster można używać w ramach dostępnej w systemie Windows podstawowej aplikuj1 
pozwalającej na rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięków, jednak korzystniej jeSt 
stosować do jej sterowania specjalne oprogramowanie. Przykładem takiego programu i 
być MultiMedia Base for Windows. Karty z tej serii można zakwalifikować do kto# 
półprofesjonalnych. Oczywiście istnieją też urządzenia w pełni profesjonalne o znac/lllC 
lepszych parametrach technicznych, wykorzystywane przez twórców muzyki elektroniczny 
Jednak częstokroć przekraczają one rozmiarami wymiary zwykłej karty rozszerzenia do ‘ 
i są budowane w postaci oddzielnych modułów, wskutek czego problematyczne staje $  
mówienie w związku z nimi o dźwięku z komputera. Także ceny takich urządzeń są o wi^c 
za wysokie dla „zwykłychv użytkowników komputerów osobistych.

265Kart dźwiękowych o zbliżonych możliwościach jest obecnie wiele, na przyk^ 
dość popularna w Polsce Aquila Sound 16. Karta ta daje możliwość analizy i synte# 
dźwięku w systemie PCM (przetworniki A/C i C/A pracują z częstotliwością próbkowani 
44.1 KHz), daje możliwość generacji dźwięku FM za pomocą 20 kanałów, dokonuje s p ^  
towej kompresji i dekompresji dźwięku, ma interfejsy MIDI. AT BUS i SCSI oraz bard/0 
bogate oprogramowanie.

2*^Synteza FM {frequency modulation - modulacja częstotliwościowa) opiera się !lil 
generowaniu podstawowych przebiegów akustycznych, takich, jak przebiegi prostokąt 
(o różnym współczynniku wypełnienia), przebieg piloksztaltny, szpilkowy lub sinusoidal11-'' 
a następnie poddaniu ich obróbce przy pomocy dodatkowych układów elektroniczny0 ’ 
Tymi układami mogą być filtry dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe, pasmowoprzepustô  
we, pasmowozaporow;e (o regulowanej dobroci czyli skuteczności -  w praktyce oprócz ^  
tlumiania pewnych częstotliwości, dające możliwość wyjaskrawienia innych, np. wyższy0 
harmonicznych, co daje efekt bardzo sterylnego elektronicznego brzmienia), generato1̂  
obwiedni (ADSR -  attack, decay, sustain, release, dzięki którym można imitować zaró^11 
gwałtowną dynamikę fortepianu, jak i łagodnie narastającą oboju) oraz inne dodatkowe ( P  
np. LFO -  Low Frequency Oscillator czyli generator wolnych przebiegów7 do otrzymywa111 
efektów' typu vibrato, tremolo itp.). Połączenie generatora z tymi układami nazyw anej 
operatorem. Im więcej takich operatorów', tym ciekawsze i bliższe rzeczywistości ef^v; 
dźwiękowe można osiągnąć. Karty Sound Blaster Pro i nowsze posiadają cztery operat01̂  
Sygnał akustyczny pochodzący z nich może być następnie miksowany w różnych konfig1̂ 
racjach, co daje w rezultacie dźwięk zadowalający dla nieprofesjonalistów. Najczęstsi 
zastosowaniem dla muzyki tworzonej tą metodą są gry komputerowe. Ciekawym sposobc  ̂
wykorzystania syntezy FM jest odtwarzanie utworów muzycznych zapisanych w plik*1 , 
MIDI (*.MID) z poziomu systemu Window's. Przy pomocy karty Sound Blaster jest 
możliwe nawet bez posiadania zewnętrznego syntezatora. Co więcej, wielozadaniowość j*1



^  cyfr°wy i odwrotnie) oraz interfejsu MIDI (pozwalającego na współpracę 
lnstrumentem muzycznym). O tym ostatnim systemie napiszę Ci osobno268 nieco

re m £ Wind0^  umo^Hwia odsłuchiwanie tych utworów w tle, np. podczas pracy z edyto-

gnai >7̂ ^mpling (próbkowanie) jest techniką, przy użyciu której można sprowadzić sy- 
.Ust*vczny do postaci cyfrowej. Dzięki niej każdy dowolny dźwięk naturalny może być 

P^et Przez komputer, a następnie odtworzony. Potrzebny jest do tego układ zwany
\Vc ^ 0rnikiem A/C -  analogowo-cyfrowym (aby dokonać digitalizćicji przebiegu analogo- 

0raz odpowiednio przetwornik C/A (dla przeprowadzenia operacji odwrotnej). 
we . ^°ła pierwszego z nich polega w uproszczeniu na ,.mierzeniu" napięcia wejścio- 
? Pc 1 P°dawanili te*i wartości na wyjście w postaci cyfrowej. Działanie takie powtarza się 
ścj ustaloną częstotliwością. Jest to tzw. częstotliwość próbkowania. W efekcie na wyj- 
I1T1 °tlv> niuje się ciąg wartości liczbowych będących odbiciem zmian napięcia na wejściu.
^ j śJ ^ J est częstotliwość próbkowania, tym wierniejszy jest obraz amplitudy napięcia 
A/ę 10vve§°* tym wierniej odwzorowywany jest przebieg fali elektrycznej. Przetworniki 
^ lc, posiadąją możliwość przestrajania tej częstotliwości. Od częstotliwości próbkowania 
wem\jPaSm° PrzenoszonVch częstotliwości akustycznych. Zależność ta została ujęta pra- 
na¡ . Quista: częstotliwość próbkowania musi być przynajmniej dwukrotnie większa od 
\\' ^ szeJ częstotliwości w próbkowanym sygnale. Stąd odtwarzacze CD. które muszą 
44 i J11 °dwzorowywać 20-kilohercowy zakres ludzkiego słuchu, pracują z częstotliwością

kHz.
kXv ^r/ct\varanie na wartość cyfrową wejściowego napięcia jest fachowo nazywane

-Vzacją sygnału. Jest ona dokonywana z ustaloną dokładnością, który to parametr na- 
nWk S1̂  rozdzielcz°ścią. Należy zaznaczyć, że sygnał analogowy może w teorii przy jąć 
*a\vs °nCZenie wiele wartości (nawet z ustalonego przedziału), natomiast sygnał cyfrowy ma 
liC/, /c °8raniczony zbiór wartości dopuszczalnych. Na przykład układ dający na wyjściu 
\vart ,0sniiobitową (8-bitowa rozdzielczość próbkowania) potrafi określić tylko 256 różnych 
dźNV0sLci Ue.jściowych. Tak więc również od tego parametru zależy jakość spróbkowanego 
ks/K j Prz-V zbyt małej dokładności pogorszona zostaje dynamika dźwięku oraz znie- 
aib0 c°na jego barwa. Oczywiście rozdzielczość próbkowania nie podlega regulacji. Układ 
s,c/ st ^'bitowy albo 16-bitowy i jest to cecha jego konstrukcji. Pewną możliwość polep- 
wS{ lli sl°suiiku sygnału do szumu (S/N ratio) dają tu jednak tzw. kompandery dokonujące 

eJ kompresji dynamiki sygnału.
pr/ Mając spróbkowany dźwięk w postaci cyfrowej można go odtworzyć. Służy do tego 
Pr* U°ni*k cy frowo-analogowy. Jego rola jest dokładnie odwrotna do omówionego wyżej 
na w°ri)ika A/C. Układ ten otrzymując z daną częstotliwością wartości liczbowe wytwarza 
\VanJSciu odpowiadające im wartości napięcia. Często towarzyszy temu proces interpolacji 
O *  sygnalu pomiędzy podawanymi cyfrowo próbkami. Sygnał taki odpowiednio 
\yięc Clllony i doprowadzony do głośnika staje się bezpośrednio słyszalnym dźwiękiem. Co 
8en ^ Proces ten może być również realizowany z różną częstotliwością. Daje to możliwość 
Part °NVan*a różnych tonów7 (wysokich, niskich) a tym samym muzyki. Na tej zasadzie o- 
Pük' S ' vvszelkieg° ł>Pu aplayen" do plików' typu *.MOD. W gruncie rzeczy format tych 
i snr°v^Cst Połączeniem pewnej formy zapisu materiału nutowego (wysokość 1 długość nut) 

0 kowanych dźwięków.
podrozdziale 3.12.



więcej, gdyż jest to urządzenie o stosunkowo najszerszych możliwościach - nie tylk° 
związanych z biznesem. W każdym razie komputery współczesne są systemami 
nymi nie tylko do przedstawiania informacji w postaci tekstu i obrazu, ale teZ 
w coraz szerszym zakresie mogącymi posługiwać się dźwiękiem - i to bardzo dob^1 
jakości!

K ody paskowe

J ednym z doniosłych osiągnięć informatyki lat 80. było wprowadzenie tafllCl 
i wygodnej formy indeksowania różnych przedmiotów (towarów w super 
marketach, książek w bibliotece, identyfikatorów osób, pozycji program0'' 

telewizyjnych dla automatycznego programowania magnetowidów itp.) z pom°ĉ  
kodów paskowych269. Zaletą kodu paskowego jest to, że można go łatwo wyt^°

269Kod paskowy został opatentowany w 1949 roku przez N.J. Woodlanda. Sk& 
się on z szeregu pasków i przerw o różnej szerokości, których kombinacja stanowi jedl1° 
znaczny i łatwo odczytywalny zapis dowolnego ciągu liter i cyfr. Jednym z pierwszych ^  
stosowań koncepcji kodu paskowego był wprowadzony w 1968 roku kod 2 z 5 wymyśl°n- 
przez Gerryego Woolfa. Zasada tego kodu jest prosta - wykorzystuje się do oznacz 1̂1 
wszystkich kodowanych znaków (wyłącznie cyfr) serii 5 pasków, z których za^s 
dokładnie dwa są szerokie. Przyjęto, że szerokość „grubego” paska jest trzy razy więks/il. 
niż szerokość wąskiego. Kod ten bywa do dziś używany w wewnętrznym handlu n iię^  
dużymi domami towarowymi, w oznaczaniu biletów lotniczych i w segregowaniu listów.

Rozwinięciem tej koncepcji jest kod 3 z 9, nadający się zapisu zarówno liter,
i cyfr. W kodzie tym, wymyślonym przez Davida Allaisa i Raya Stevensa z firmy Int^J
ce Mechanisms, do koncepcji 2 z 5 dodano pomysł określony jako 1 z 4 (jedna szetom
przerwa wśród 4 występujących), co łącznie daje 3 szerokie elementy (przerwy lub paŝ  
wśród 9 występujących. Kod 3 z 9 poddawany był bardzo rygorystycznym testom w Depar 
tamencie Obrony USA. Opublikowany wynik testu mówi o tym, że stwierdzono wystąpieIL
4 błędów' po przeczytaniu 563 243 etykiet 24 znakowych, co oznacza 1 błąd na 3 379 * 
znaków. Wynik ten spowodował, że kod 3 z 9 przyjęty' został w 1983 roku przez HI® 
(The Helth Industry Bar Code Council) jako standard dla amerykańskiej (potem także ^  
cuskiej) służby zdrowia i przemysłu farmaceutycznego. Cechą szczególną tego kodu Je 
przyjęta zasada, że każdy zapisany w tym kodzie identyfikator zaczyna się i kończy7 ko°e 
znaku

Wadą kodu 3 z 9 jest jego stosunkowo mało gęste upakowanie. Oznaczając przeZ • 
przyjętą szerokość najwęższego elementu (paska lub przerwy) potrzeba miejsca o dług°s 
przynajmniej

L = 17 n x
dla zakodowania n-znakowej etykiety’. Czasami jest to wymaganie trudne do spełni^ 1 
i dlatego firma Jntermac poszukuje wciąż systemu kodowania wymagającego mniejszej1 
ści wolnego miejsca dla zapisu etykiety. W 1977 zaproponowano Code 11 dla zwarta



rzyć - n
Rale prostu wystarczy go wydrukować na opakowaniu towaru lub na specjalnej
¡ v j?Ce '  a komputer za pomocą bardzo prostego i taniego czytnika może odczytać 
VVcj l ®rzystać zawartą w kodzie paskowym informację na przykład w kasie sklepo- 
różn W Ŝ slem*e automatycznego sortowania towarów. Obecnie w uży ciu jest kilka
fo? systemów zapisu informacji przy pomocy kodów paskowych, ale najbardziej
EANX' SZechllione S£̂ UPC27« (Universal Product Code) i jego europejska wersja 
■led Ur°Pean Article Numbering) znany także jako W PC ( World Product Code).
R ó ż n i c ,  pomiędzy tymi kodami polega na tym, że UPC jest kodem 12 znako- 

’ e8° pierwszy znak identyfikuje branżę (0 - produkt spożywczy', 1 - lek itd.),
(n ^ last EAN jest 13 znakowy i pierwsze dwa znaki identyfikują kraj producenta 

p- 0lska ma numer 59).
raia Czy  ̂^°du paskowego dokonuje się przy pomocy specjalnego piórka zawie- 
\V\.. c§° oświetlacz271 i fototranzystor odczytujący272. Przesuwając piórkiem ponad 
C2y ko"anym kodem uzyskuje się informację o zapisanym identyfikatorze, przy' 
runk ni0^*wc jest poprawne odczytanie kodu przy przesuwaniu piórka w obu kie- 

Cl1 i w dużym zakresie szybkości jego ruchu273.
• lat . owan'e kodów paskowych ma liczne zalety, gdyż przy niskich kosztach 
wJ Ve-, obsludze daje możliwość szybszego i znacznie bardziej niezawodnego wpro- 
dżerf *a 'H^rmacji, niż za pomocą typowej klawiatury. Przykładowo czas wprowa- 
p0(1 la ' -"Znakowego identyfikatora za pomocą klawiatury wymaga około 6 sekund, 
dan odczyt kodu paskowego to 1 do 2 sekund. Równocześnie wprowadzając
ści 2 klawiatury liczymy się z możliwością wystąpienia błędów ze średnią często- 
sko Przeklamanie na 300 wprowadzonych znaków. Natomiast czytniki kodów' pa- 

c)l gwarantują stopę błędów' nie gorszą niż 1 błąd na 15000 wprowadzanych 
tych ^ a naJlepsze urządzenia tego typu dają 1 błąd na 70 milionów wprowadza-

rokl, la komponentów telekomunikacyjnych w7 koncernie A T&T. a wr kwietniu 1982 
W a d z o n o  Code 93. Kody te nie rozpowszechniły się zbytnio.

itysiu ę powstał w' ten sposób, że w 1970 roku działający w USA Komitet Prze-
\vania P0zywczego pod przewodnictwem Berta Cookina ogłosił konkurs na sposób kodo-
i Spr‘ l°warów, przydatny do ich identyfikacji w trakcie transportu, magazynowania 

Zgłoszone propozycje były badane pod kątem łatwości druku (badania prowa- 
lG Graphic Arts Technical Foundation) i niezawodności odczytu (Ba te lic Memoriał

,aJi°n). Wyselekcjonowanym „zwycięskim” kodem był właśnie UPC, który w dniu 
j oprowadzono jako obowiązujący w USA standard oznakowania towarów.

W  Zwykle oświetlacz wykorzy stuje diodę LED, świecącą najczęściej w kolorze czer-
‘ ^ 7° długości foli 630 do 720 nm.

273^ Produk Ĵi odpowiednich układów wyspecjalizowała się firma Hewlett-Packard. '
632  ̂ Nowocześniejsze czytniki kodów paskowych, wykorzystujące lasery' He-Ne o fali
^  Pozwalają na odczyt bez konieczności ręcznego przesuwania piórka - wy starczy tylko 

Przc(iniiot z identyfikatorem w formie kodu paskowego do kamery czy tnika - i od- 
c sKpuje w czasie poniżej l sekundy.



W ażnym elementem współczesnego systemu komputerowego jest zasila^ 
gwarantujący stale i cechujące się wysoką jakością zasilanie kompute^ 
mimo zdarzających się nieuchronnie zakłóceń sieciowych lub nawet zafl1' 

ków napięcia („wyłączenia prądu"). Oczywiście mowa tutaj o specjalnych dodatk0' 
wych urządzeniach, włączanych pomiędzy' sieć energetyczną a pracujący kompuler' 
znanych jako UPS (Uninterruptible Power System), gdyż mija się zapewne z cele111 
oddzielne omawianie typowego zasilacza impulsowego, wchodzącego w skład kaZ 
dego komputera, zamieniającego sinusoidalnie zmienny prąd o napięciu 220V P° 
chodzący z sieci na prąd stały o napięciu 5V zasilający poszczególne układy elektr0 
niczne komputera274.

Potrzeba stosowania zasilaczy typu UPS27--1 wynika głównie z faktu, że Pa' 
mięci operacyjne (typu RAM) współczesnych komputerów wykazują całkowity bra

2 . 4 . 5 .  Z,asil an ie  kompiułterów

274Trwająca walką konstruktorów o zmniejszenie mocy pobieranej przez komputei\ 
wydaje się - z punktu widzenia użytkownika - mało sensowna. Komu zależy na tym, 
komputer zużyje 200 czy 50 W? Przecież koszt energii zasilającej maszynę jest zupe*n. 
niezauważalny w porównaniu z innymi kosztami (np. kosztem materiałów eksploatuj 
nych). Tymczasem problem w skali globalnej błahy nie jest. Amerykańska agencja ochr0 . 
środowiska EPA (Environmental Protection Agency) obliczyła, że do 2000 roku komplltc: 
zużyją 70 mid kWh energii, a to już ma swój praktyczny wymiar zarówno w; sen 
zużywania nieodnawialnych zasobów' Ziemi jak i w sensie zanieczyszczenia środowiska i 
wytworzyć tę ilość energii elektrownie muszą wyprodukować ilość zanieczy szczeń w i^V j 
niż 5 min samochodów rocznie! Dlatego w USA podjęto wielki program badawczy P Q 
nazwą „Energia Gwiazdy” mający na celu redukcję zapotrzebowania energetyczny 
w sektorze informacyjnym (informatyka i telekomunikacja) i maksymalne korzyć1 
z ogólnie dostępnej energii świetlnej.

275Firmą specjalizującą się od lal w produkcji bezprzerwowych zasilaczy jest A^ierl 
can Power Conversion (APC). Innym potentatem na rynku zasilaczy bezprzerwowyd1 
firma. Patriot, produkująca urządzenia oznaczane SPI z numerem określającym moc z3$l ‘ 
cza, ale jest też wiele innych dobrych firm, na przykład Tripp Lite oferująca chętnie sto 
wane UPSy o nazwie Omni power. Najprostsze modele tych urządzeń znane są pod na/A\  
Back UPS, większe, przeznaczone do zasilania sieci LAN i systemów UNIX-owych zfl^ 
są jako Smart UPS, wreszcie modułowe zasilacze nowej generacji z zerowym czaS., 
przełączania dla duży ch systemów znane są jako Matrix UPS. Moce urządzeń UPS P° ^ 
wąją szeroki przedział - typowo od 250 do 1500 VA, zatem każdy użytkownik może wy* ‘ 
urządzenie o potrzebnej mu mocy bez konieczności płacenia za „nadmiarowe” woltamp6̂

Niektóre UPSy mają wbudowany porty komunikacyjne, dzięki który m możliwe J 
przesłanie do chronionych komputerów sekwencji sygnałów powodujących bezpieczne 
mknięcie funkcjonujących aplikacji w przypadku, kiedy operator jest nieobecny a groź1 
finitywny zanik zasilania. Oczywiście komunikacja przez porty musi być wspomag 
obecnością w nadzorowanych komputerach specjalnych rezydentnych programów

a
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OdporriAć • • •r uosci na zanik napięcia zasilającego, gdyż w razie wyłączenia tracą natych-
, st bezpowrotnie wszystkie zawarte w nich informacje. Dlatego mimo wysokich
kom °W W*e û użytkowników decyduje się na zastosowanie systemu UPS dla swego
n Pulera, jako systemu zabezpieczającego. Zasadniczym elementem takiego syste-
Die Jest akumulator ładowany w okresach nieograniczonego dostępu do na-
nj, sleciowego i podejmujący funkcje układu zasilającego komputer w chwili za-
nie lC®° naP*ęcia277. Oczywiście zasoby elektryczne zgromadzone w akumulatorze
Sie valaM na bardzo długą pracę bez zasilania sieciowego (typowo od kilkudzie-
Sj u minut do kilku godzin), ale pozwalają bezpiecznie przetrwać chwilowe awarie
Doi *’ okończyć mimo wyłączeń prądu najważniejsze zadania, „schować" na dysku
cia f° ^ane ‘ programy, wreszcie - utrzymać mimo katastrofy energetycznej
so ^ Prac? tych fragmentów' systemu, których stałe „czuwanie" jest warunkiem sen-

eg° funkcjonowania całego systemu (na przykład główne węzły sieci kompute-
eJ angażowane do usług typu „poczta elektroniczna").

j . Współcześnie budowane UPS-y mają - obok wyżej wymienionych - także
jg, C ^dania  do spełnienia. Ich zadaniem jest mianowicie zapewnienie odpowiedniej
Ul SC| zasilania komputera mimo pojawiających się często zakłóceń sieciowych.
u, 0s°b słabiej zorientowanych w' elektrotechnice problem może wydawać się błahy.
b l y ^ d 2'6 każdy z nas obserwuje często zakłócenia, w postaci nieoczekiwanych

Kow na ekranie telewizora lub przykrych trzasków w głośnikach, ale na ogól te
, 'ska nie wy'dają się szczególnie groźne. Zupełnie inny pogląd na ten temat mają

nstruktorzy komputerów. Okazuje się, że znaczący odsetek uszkodzeń elementów
6 cyfrowego powstaje właśnie w wyniku zakłóceń sieciowych. I tak blisko
~ 0 Uszkodzeń pamięci pomocniczych powstaje w wyniku oddziaływań energetycz-

24 r o tak‘e samo Jesl pochodzenie ponad 22% uszkodzeń jednostek centralnych,
tera US2kodzeń twardych dysków' i blisko 14% uszkodzeń głównej pamięci kompu-

• Jak z tego wynika, ochrona komputera przed zakłóceniami sieciowymi leży'
. ‘nteresie każdego użytkownika, a instalacja systemu UPS wiąże się z mniejszym

Sztem, niż dający się przewidzieć koszt naprawy ewentualnej aw'arii278.

zwanych PowerChute. Programy takie są dziś dostępne dla wszy stkich systemów 
rac>jnych (DOS, Windows. Unix, NetWare itd ).

a!
W Urzędzie Rady Ministrów stosowane są UPS firmy Emerson Computer Power.

. Praca zasilaczy awaryjnych musi być sterowana specjalnym programem, który za- 
nato ^  odPm^ e<̂ nie przejęcie pracy przez UPS w wypadku awarii zasilania nie powoduje 
hjaj,miast zbędnych przełączeń w sytuacji, kiedy mają miejsca chwilowe zakłócenia sieci. 
Syst êJ znanym producentem tego typu oprogramowania był NSSI (Network Security 

!nc-)> Przejęty pod koniec 1994 roku przez firmę Fiskars. Programy NSSI (Fiskars) 
 ̂ 278* (Network Loadable Modules) Novella i Microsoft,

p Jakie są najczęstsze zakłócenia sieciowe, usuwane przez UPS? Z badań koncernu 
iw . 1 Cynika, że straszące wszystkich użytkowników komputerów incydentalne zaniki 
^sk stanow*<l zaledwie 4,7% ogółu zakłóceń, natomiast ponad 87% szkodliwych zja- 

cnergetycznych polega fluktuacjach napięcia, związanych z incydentalnym włącza-

137



Oczywiście włączenie systemu UPS pomiędzy komputer a zasilającą go si£C 
energetyczną związane jest z pewnymi kosztami. Nie mówię tu o koszcie sanie»0 
UPS (chociaż nie jest on niestety mały), lecz o stratach energii. Sprawność energe' 
tyczna systemów UPS zależy od konkretnego egzemplarza oraz od producent 
(generalnie jest lepsza w systemach o większych mocach znamionowych. °J\ 
sługujących cale zestawy komputerów), jednak nigdy nic sięga 100% (typowo od - ( 
do 90%). Oznacza to, że przez cały czas korzystania z komputera znaczną cz?^ 
pobieranej z sieci energii UPS zużywa na swoje celc lub rozprasza do otoczcn1*1 
w postaci ciepła. Jednak biorąc pod uwagę korzyść, jaką niewątpliwie jest bczp11- 
czeństwo - nie jest to cena wygórowana.

5 .  ¡L /ą c z s l  m ię id z y l s o im p T U i t e i r o w e

'TT. ącza rniędzykomputerowe pozwalają na połączenie kilku komputetó" 
w celu wymiany między nimi informacji. Czasem możesz chcieć poląc2' 1 

n  / t  dwa komputery ze sobą na chwilę (na przykład w celu „przegrania" 
plików, zbył duży ch by je przenosić na dyskietkach. Jeśli takie połączenie ma chaf^ 
ter stały, powstaje system, zwany siecią komputerową279. Ekspansja sieci komp11̂  
rowych jest najszybsza z dotychczas obserwowanych. Telefon potrzebował 75 lat. W 
od momentu wprowadzenia w życie znaleźć się wr 60% amerykańskich domów, 
wizja kablowa rozpowszechniła się w podobnym stopniu w ciągu 40 lat, komputc^ 
osobiste wy magały 20 lat a magnetowidy 11 lat. Tymczasem sieci komputero'^ 
mają szansę zadomowić się w podobny stopniu w ciągu 7 lat, co jest dotychczas0 
wym rekordem. ■

O sieciach opowiem Ci jednak dokładniej i więcej w rozdziale 4.9, więc tut 
zapamiętaj tylko kilka prostych uwag wprowadzających. Sieć zwiększa m ożliw i

niem i wyłączaniem różnych urządzeń elektrycznych obciążających sieć. Dla systemów e. 
lektronicznych szczególnie groźne są krótkotrwale, ale osiągające bardzo duże warto5 
impulsy (7,4% ) lub przepięcia (0,7% ) - na przykład związane z uderzeniem piorUll‘0 
Wszystkie te zakłócenia nowoczesne systemy UPS likwidują niemal do zera. Przykład0'^  
groźne fluktuacje napięcia są ograniczane tak skutecznie, że niezależnie od stop114, 
„pływania” napięcia sieci zmiany napięcia zasilającego komputer nie przekraczają 3%* 
groźne udary' i zakłócenia impulsowe są redukowane w stosunku 2000:1. Tak więc 
cujący UPS bardzo istotnie zwiększa bezpieczeństwo komputera i ogranicza do rozsądź1 
granic ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty potrzebnych danych.

279Przykladem popularnej sieci komputerowej może być instalacja sieci Novell oP^ 
tej na komputerach PC, którą poznasz dokładniej w podrozdziale 4.9. Takie sieci określ^ 
są jako lokalne i nazywane LAN (Local Area Network). Bogatsze możliwości ma sieć 1 

lckiego zasięgu: metropolitalne MAN (np. w Krakowie taką rolę pełni Cyfronet), °u 
rozlegle zwane WAN - w tym ogólnokrajowe (np. NASK) czy międzynarodowe 
INTERNET, o którym też dowiesz się wielu konkretów' w rozdziale 4.9).
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dzen Z użytkown^ów . gdyż potencjalnie każdy ma do dyspozy cji wszystkie urzą- 
p ' a cc' (np. wystarcza jeden duży dysk lub jedna drukarka280 dla wielu kom- 
t\VQ ° . oraz w razic potrzeby moc obliczeniową wszystkich komputerów' sieci. Przy 
Slcc- n,u sieci komputerowych istotne są także urządzenia znajdujące się w samej 
ganj (§ateway ^  bridge) i funkcjonujące w niej programy pozwalające na sprzę- 
\Vj 2C S0^  * swobodną współpracę absolutnie dowolnych komputerów, nie stano- 
tut °nc Jednak wyposażenia pojedynczego, konkretnego komputera, nie będą więc 

J omawiane. Sieć ułatwia także wymianę programów, danych i komunikatów 
gr , y  użytkownikami sieci281. Najczęściej wspólnym zasobem dzielonym za po- 
°r ctvvem sieci są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci duże zbiory danych 
$tc Przechowyvvane w jednym miejscu wspólnie użytkowane programy. Do udo- 
"yd *ania wsPÓlnie używanych programów i danych służy zwykle specjalnie

2l°lony komputer nazywany serwerem plików.
\Vf. ■ Mikrokomputery mają od razu wybudowane przez producenta pewne możli- 
ter 01 munikacyjne (tzw. interfejs szeregowy RS-232C). Za jego pomocą kompu- 

lr>ożc współpracować z dowolną inną maszyną wyposażoną w laki sam interfejs. 
ca komunikacyjne wbudowane są w system operacyjny (moduł BIOS), przy' 
Przy* k°ITIPuter „widzi“ interfejsy (typowo dwa) jako urządzenia COM1 i COM2. 
jako Przcsylaniu infonnacji jeden z komunikujących się komputerów traktowany jest 
lc , CCntralny (oznaczany DCE), zaś pozostałe jako tzw. terminale (jednostki pod- 

" »TE) Podobnie wykorzystać można do transmisji między komputerami do- 
w każdym komputerze łącza równolegle LPT1 i LPT2.

50 Szybkość transmisji, wyrażana w bitach na sekundę (tzw. bodach282), wynosi 
być ° przy stosowaniu standardowych programów BIOSu. Może ona jednak 
(jj ^ ęk szo n a  aż do 10 Mb/s w przypadku zastosowania specjalnej karty sieciowej 

• *P°wej sieci Ethernet2*-* opartej zwykle na zastosowaniu zwykłego kabla tele-

280pnaWc( 10 to, żeby dołączyć drukarkę do sieci Novell w standardzie Ethernet nie trzeba 
pf,nt Uzywać oddzielnego komputera. Są już dostępne specjalne urządzenia, tak zwane 

, pozwalające bezpośrednio spiąć drukarkę z siecią - przykładem takiego
%i'a *eSt *>0c*ic* Pr 'nt Server firmy Xiricom.

Pmc Uważa się, że pierwszą organizacją opartą w całości na wykorzystaniu sieci kom- 
/ c , "y eh była CPA (Computer Press Association). skupiająca ponad 300 dziennikarzy 
4isto ^'v*ata- Prezesem CPA jest Hal Glatzcr, znany na całym świecie popularyzator 

Ŝ ' ai' techniki komputerowej.
^P isałem  o nich w podrozdziale dotyczącym modemów, pamiętasz?

Standard Ethernet podlega ścisłej normalizacji (IEEE 802.3) i wyróżnia
l°llase2 - transmisja 10Mbps na odległość do 200 m (Thin Ethernet);
I(,I*ase5 - transmisja 10Mbps na odległość do 500 m (Thick Ethernet);
10Basel - transmisja 10 Mbps za pomocą zwykłe j „skrętki” (Twisted Pair Ethernet);

\y . aseF - transmisja 10Mbps za pomocą światłowodu (Fiber Optic Ethernet).
?-asa(JeCi , tej st°suje się specjalny sposób kodowania sygnałów, tzw. Manchester Code oraz 

? S MA/CD prZy wspólnym dostępie do wspólnej magistrali.
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fonicznego284 lub nawet do 100 Mb/s w sieciach wykorzystujących łącza świat*0' 
wodowe (FDDI285). Jak z tego wynika łącza światłowodowe mają istotną przewag? 
nad zwykłym kablem, a są na ogól mniej znane, dlatego poświęcę im jeszcze kil̂ 1 
dodatkowych uwag. Światłowody to specjalnie preparowane w łókna szklane 
Zwykle kabel światłowodowy o bardzo dużej szybkości przesyłania danych w}*0' 
rzystywany jest jako „kręgosłup"’ budowanej sieci (tzw. corporate bcickbone), nat° 
miast sieci cząstkowe typu LAN, tworzone przez poszczególnych użytkowników na 
bazie posiadanego przez nich sprzętu, dołączane są do światłowodowej magistrali ^

284W tanich sieciach połączenia prowadzone są za pomocą zwykłego kabla te l^  
nicznego nazywanego często skrętką albo UTP (UnshieUleci Twisted Pair).

285Sieci światłowodowe o szybkości 100 Mb/s tworzone są w oparciu o technolog 
FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Standard FDDI opracowała ANSI w 1982 rok. 
jednak technologia ta wciąż jeszcze jest znacznie kosztowniejsza niż klasyczne 
„miedziane”. W FDDI stosowane są kable (światłowody) wielomodowe i emitery ' 
dzięki czemu zwiększony jest zasięg transmisji (sumarycznie nawet do 200 km) i wyeh11 
nowane są całkowicie „przesłuchy” sygnału nawet przy bardzo wysokich szy bkościach Pr ^ 
sylania danych. Do jednego „backbone” FDDI dołączyć można do 500 stacji, co pokO ‘ 
potrzeby na poziomie sieci metropolitalnych. Topologia sieci FDDI zakłada istn ien ie  
dwójnej pętli kabla światłowodowego, co daje jej zwiększoną odporność na uszkodzi ‘ 
Produkcję całej gamy urządzeń FDDI podjęła między innymi firma 3Com. Produkuje 0 
adaptery FDDl-Link, koncentratory gmpowe Link Builder FDDI oraz routery' NETBuW 
Dzięki temu można łatwo zbudować sieć w standardzie FDDI i połączyć ją z innymi5 
ciami LAN i WAN typu Ethernet, Token Ring i wiele innych.

Aktualnie opracowywana rozwojowa wersja FDDI, zwana FCS (Fiber Chanel 
dard) ma przewidywaną szybkość transmisji do 1 GB/s.

^P ierw sze szklane włókna wytwarzali ponad trzy tysiące lat temu E g ipc j^  
używający ich przy formowaniu różnych wyrobów (najczęściej naczyń na różne pach111 Q 
i kosmetyki) techniki oplatania cienkimi włókienkami szkła naczyń glinianych (nie 
wówczas techniki wydmuchiwania wy robów szklanych).

Nowe zastosowanie dla w;lókien szklanych wynalazł fizyk francuski Antoine ^ 
chault de Reeamur. Wynalazł on technikę wytwarzania długich włókien szklanych 
nawijania na specjalną szpulę nici wyciąganej ze stopionego w tyglu szklą. Nici t 
używane były na początku XIX wieku do tkania luksusowych tkanin (wraz z  ciemny1*1 ̂  
dwabiem dawały materiały o bardzo oryginalnym, srebrzystym połysku), a potem zrî l ^ 
zastosowanie w izolacji cieplnej (wata szklana) i wytwarzaniu mat p rzeciw p ożarom ^  
i izolacyjnych. W drugiej połowie XX wieku rozpowszechniła się technika wytwar^j 
wy robów z łączonych tkanin szklanych i żywic syntetycznych (na przykład epoksydom*
Tego typu kompozyty okazały się niezastąpione w przemyśle motoryzacyjnym, lotnik 
okrętowy m i w wielu innych. ^

W latach sześćdziesiąty ch zaczęto używać szkła jako izolacji kabli miedzianych 
cujących w bardzo wysokich temperaturach, wkrótce jednak stwierdzono, że szkło va0lĈ  
najwartościowszym elementem kabla, przewodzącym informację w postaci impu 
świetlnych. W ten sposób powitał światłowód.

▲
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°mocą systemów sprzęgających nazywanych multiHUB287. Do łączenia w sieci 
Puterów rozrzuconych w terenie stosowane są terminale radiowe - będące 

uczeniem klawiatury i nadajnika radiowego288. Odpowiedni fragment sieci ma 
ec,y Postać łącza radiowego, a nie kabla.

nie k rt0 wie<̂ z'eć’ że w oparciu o takie same kable i światłowody oraz takie sa- 
Karty sieciowe można zbudować szereg różnych sieci komputerowych o zupełnie 
eJ topologii (schemacie połączeń komputerów pracujących w sieci) i rozmaitych 

I kąjących z tego właściwościach. Spośród tych struktur zdecydowanie najpopu- 
‘ejsze są sieci Ethernet289. Oparte są one na stosunkowo prostych zasadach290 

Upewniają mimo to bardzo dobry zestaw możliwych standardów291 łączności mię- 
 ̂ komputerami. Zarówno sieci Ethernet jak i systemy FDDI292 wymagają, jak już

287w Typowe multiHUB-y pozwalają dołączyć do wspólnej magistrali sieci zbudowane
^  opareiu 0 r6żne standardy (Ethernet, Token Ring, RS232/242 itd.) oraz bazujące na 

j vch mediach transmisyjnych (skrętki, kable koncentryczne, światłowody itp.). Po- 
* * 9  w ten sposób system zwany jest zwykle NDS (Network Distributed System) i jest 
cnie preferowanym rozwiązaniem ze względu na korzystne połączenie dużej wydajności 

7 emu (n<* centralnej magistrali transmisja obywa się z szybkością przynajmniej 69 MB/s) 
niskimi kosztami, wynikającymi z możliwości zachowania prawie w całości posiadanych 

bow w obrębie sieci lokalnych (brak konieczności kosztownej przebudowy całości).
288Urządzenia tego ty pu, o nazwie RT3210 oferuje firma Norad.

~ Koncepcja wspólnego nośnika dla wielu komputerów, będąca istotą sieci Ethernet,
anulowana została w; 1974 roku przez Robcrata Metcalfc i Davida Boggsa, pracowni- 

D Pr^^£>X  Research Center. Dojrzała wersja standardu opracowana została przez firmy 
’ n̂łel i XEROX. Ogłoszono ją w październiku 1980 roku jako tzw. Blue Book 1.
290W sieci Ethernet stosowany jest protokół 802.3 MAC zakładający szybkość 

clnsmisji na poziomie 10 Mb/s i eliminację kolizji wg. zasady CSMA/CD.
, 291 Istnieje wiele standardów telekomunikacyjnych, wykorzystywanych w sieciach

mPuterowych. Na przykład IBM ma własne rozwiązania firmowe (SNA, QLLC). Jednak
T rrf^ C*e-i stosovvane S<1 rozwiązania związane z systemami otwartymi: X.25, SNMP, 

^P/IP itp.
292tv

Piszę o systemach FDDI, gdyż jakkolwiek sieć FDDI jest głównie siecią przezna- 
n ie^  informacji cyfrowy ch pomiędzy komputerami, może ona jednak służy ć
. tylko do tego. Typowo za pomocą sieci FDDI przesyła się dodatkowa sygnały foniczne 
kol° lruc*n*ejsze) wizyjne. Jest to możliwe dzięki występowaniu w' FDDI specjalnego proto- 

u MAC (Media Access Control), umożliwiającego przesyłanie w jednej sieci w trybie* 
¿ać °niCZnym różnych sygnałów, w ty m także sygnału wizji. Warto może od razu wska- 

. stosowania dla tego rodzaju usługi, jaką jest przesyłanie za pomocą sieci sygnałów 
fXJnych - otóż jest to przydatne w sieci zawierającej stacje multimedialne, w' przesy łaniu 

i 0rmacji video o charakterze dydaktycznym, w telewizji lokalnej o obwodzie zamkniętym 
* * * * *  (co często okazuje się argumentem o decydującym znaczeniu) przy przesyłaniu 

w u /0VV z Manier rozmieszczonych na terenie różnych (często dość odległych) obiektów,
* 0rzystywanych dla potrzeb bezpieczeństwa lub dozoru i ochrony mienia. Ze względu na 
graniczoną szybkość transmisji w sieci FDDI przesy łane w tej sieci sygnały fonii oraz wizji 

z regułv poddawane wstępnej kompresji. Z obliczeń wy nika, że przy odpowiedniej kom-
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wspomniałem, dołączenia do komputera specjalnych urządzeń komunikacyjnych* 
tzw. kart sieciowych293. Konieczność umieszczenia w komputerze przyłączanym d° 
sieci specjalnej karty sieciowej stanowi pewne utrudnienie w przypadku komputerów 
nie mający ch wolny ch slotów (na przykład typu laptop lub notebook). M o ż n a  jednak 
wtedy posłużyć się rozwiązaniem, jakim jest zewnętrzny adapter294, najczęściej 
podłączany do gniazda równoległego (Centroniks). Adapter taki, miniaturowy i łatwy 
w montażu, pozwala na dołączenie do sieci dosłownie każdego komputera i to żarów' 
no za pośrednictwem kabla koncentrycznego jak i z wykorzystaniem tańszych nie' 
diów (skrętka telefoniczna)295. Niestety, technika stosowania kart sieciowych prz> 
liczny ch swoich zaletach ma także wady, wynikające głównie z faktu, że karty sie-

presji danych obrazowych sieć FDDI może obsłużyć równocześnie do 40 transmisji Wi
zyjnych.

Dla zainteresowanych - kilka szczegółów na temat systemów FDDI. Tryb synchro' 
nicznej transmisji danych jest trybem uprzywilejowanym w  sieci FDDI i ma pierwszeństwo 
przed asynchronicznym przesyłaniem danych cyfrowych. Reguluje to protokół TTRP 
(Timed Token Rotation Protocol). Każda stacja znajdująca się w sieci może zacząć nadawać 
informację sy nchroniczną natychmiast po uzyskaniu krążącej w  sieci wyróżnionej ramki 
(tokenu). Jeśli jednak zbyt duże porcje informacji przesy łane są w tym try bie - uruchamiany 
jest mechanizm kontrolny związany z  obserwacją (w każdej stacji) momentów docierania do 
tych stacji krążącego tokenu i odpowiednim ustawianiu liczników TRT i THT (Token Ro~ 
tation Timer i Token Holding Timer). Zasady, jakie przy tym obowiązują, są zupełnie pr0' 
ste, jednak zawierają wiele szczegółowych i mało ciekawy ch ustaleń (jak te liczniki usta
wiać. zerować, przepisywać itp.). w związku z czy m nie będą tu omawiane. Wykrycie opoz' 
nionego tokenu (ustawienie wskaźnika Late Ct) powoduje zmianę zasad przesyłania infor- 
macji. w wyniku czego odpowiednio zmniejszany zostaje interwal czasu przydzielony sta
cjom na transmisję synchroniczną, tak aby zachowana była w całej sieci ustalona wartość 
TTRT (Target Token Rotation Time). Sieci FDDI pracują zwykle przy TTRT < 100 ms; 
Dzięki stosowaniu tego mechanizmu odstęp czasu pomiędzy dwoma kolejnymi m o m e n t a m i  

przyjęcia tokenu dla każdej stacji nie przekracza 2*TTRT, co przy określonych parame
trach może gwarantować wystarczająco wysoką jakość sygnałów7 transmitowanych w  try bie 
synchronicznym bez ryzyka całkowitego zablokowania transmisji asynchronicznej.

293 Na przykład w dość powszechnym uży ciu jest karta EthcrCard Elite PLUS 
my Western Digital). Innym przykładem wygodnej karty sieciowej może być Net W o r th  

UTP16B firmy Computex Telecommunications. Karta ta może obsługiwać zarówno 
..gruby" (10-Base5) Ethernet (gniazdo DB-15) jak i zwykłą skrętkę telefoniczną 0 ^ ' 
- BaseT)- gniazdo UTP, albo EthcrCard PLUS EIitel6T firmy Standard M i c r o s y s t e m s  

Corporation.
294Przykładem konkretnych rozwiązań omawianych adapterów są ElitePort firm> 

SMC lub Pocket Ethernet Adapter firmy Xiricom.
295Jedyna wada zewnętrznego adaptera polega na tym, że musi on być dodatkowo 

zasilany (złącze CENTRONIKS nie dostarcza energii potrzebnej do pracy elektroniki adap' 
tera), zatem trzeba stosować osobny zasilacz lub dołączać adapter dodatkowo do jednego 
z wolnych gniazdek komputera, w który ch dostępne są potrzebne napięcia zasilające - na 
przy kład złącze dla dodatkowej klawiatury lub kontakt dla myszy' sy stemu PS/2.
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bio" c kosztowne296. Często koszty te można łatwiej zaakceptować i przyjąć.
5C P°d uwagę, że za pomocą komputera dołączonego do sieci (w szczególności 

Cl telefonicznej) dodatkowo bardzo łatwo wysyła się i przyjmuje faksy . Karty typu 
modem297 mają do tego celu własne podstawowe oprogramowanie298, ale wy- 

«nym narzędziem są także programy299 pozwalające automatycznie (bez an- 
°w ania uwagi użytkownika komputera) odbierać i wysyłać faksy, a także trakto- 
c jako faksy dowolne zapamiętane w komputerze teksty czy ry sunki oraz pliki 
łukowane przez popularne programy użytkowe300.

Przy większej liczbie komputerów' pracujących w sieci wyróżnia się zwykle jc- 
2 nich jako tzw. master (komputer nadrzędny), pozostałe zaś mają status slave 

• s'°wnie: niewolnik, czyli komputer podporządkowany). Inny sposób klasyfikacji 
ntów sieci pozwala wydzielić generalnie komputery świadczące określone 

u§>, tzw. serwery (server) - dostarczające plików, obsługujące drukarkę301, ko- 
n'kujące się z innymi sieciami, świadczące usługi obliczeniowe itp. oraz komputc-

lę ’Sterownik karty Ethernet, będący kluczem do podłączenia komputera do sieci wy- 
ro Ilv'v;iny jest już obecnie w formie pojedynczego układu scalonego. Przykładem takiego 

może być UltraChip 83C790 firmy Standard Microsystems Corporation. In- 
tc ^alkowide scalonym sterownikiem karty sieci Ethernet jest układ Am79C960 zwany 
Cor uet-ISA (zgodny z kontrolerem NE2100) opracowany przez firmę AMD. Układy te są 
niej * kitwięj dostępne, być może w związku z tym karty sieciowe niebawem znacząco sta-

297.
Na przykład Tclccomunicator firmy SI IG Inc.

298 r\Odpowiednie programy to zwykle box Scheduler i Fax Server.
Programem tego typu jest też FaxLine firmy Steepler. Umożliwia on wysyłanie 

. ^Su w identyczny sposób, w jaki określone pliki można drukować na drukarce. Dokładniej 
rać^Un̂ tU ^ e n i a  użytkow nika FaxLine zachowuje się jak driver drukarki i może odbie- 
W p!eksl>' ûb rysunki przeznaczone do wysłania od dowolnego programu, zaś wbudowana 
^re książka telefoniczna ułatwia automatyczne rozsyłanie faksów do odpowiednich
h p, Sal°w, przy czy można dowolnie określić godzinę, o której faks ma zostać nadany - 
^ykXLine wtedy faks pracując „w tle ', a więc bez przerywania czy nności aktualnie 
chódnyWanych Przez użytkownika. Podobnie „w tle“ odbierane są i rejestrowane nad- 
lUb p̂ Ce faksy, które można zapisać na dysku w jednym z trzech formatów: BMP, PCX 
p * - do późniejszego obejrzenia i ewentualnego wykorzystania przez użytkownika.
rC\\ ne  ̂ choć nieco skromniejsze możliwości ma program FaxMail oferowany jako sha-

lak ' ^Najczęściej chodzi o pliki typu DBF, CSV, DOC lub TXT. Format wysyłanych 
( S(nv może być zgodny ze standardami PCX, TIF, IMG i BFX.
rlr Dołączenie drukarki wprost do kabla sieci Ethernet zapewnia serwer NPS-530

? * U7& W sensie kształtu i rozmiarów serwer jest miniaturowy (przypomina nieco 
j e ^ e m ą  wtyczkę montowaną bezpośrednio w gnieździe Centroniks drukarki), jednak 
Odb* ;VCvvn̂ trzna struktura jest duża i złożona - zawiera 32-bitowy procesor RISC sterujący 
Sam10rcm danych z sieci i przesyłaniem ich do druku. Podobnie działa serwer NPS-550 tej 

ei firmy, umożliw iający jednak dołączenie równocześnie aż trzech drukarek.



t

ry korzystające z tych usług, nazywane stacjami roboczymi (work station). Serwer 
jest zwykle dużym komputerem o bogatych zasobach (m.in. pamięci dyskowej), za to 
stacje robocze mogą mieć znacznie mniejsze rozmiary (i cenę!). Komunikacji 
i współpracę między komputerami pełniącymi rolę serwerów a stacjami roboczym1 
organizuje się zwykle według reguł określanych jako klient-serwer302. Przy łączeniu 
większej liczby elementów w sieć nie wystarczą jednak same komputery z moderna#11 
czy kartami sieciowymi, lecz konieczne są dodatkowo specjalne systemy komunika- 
cyjne, takie jak repeater303 hub304 i wiele innych, o których będzie mowa w pod' 
rozdziale poświęconym sieciom.

302W systemach tego typu zarządzanie transakcjami odbywa się na tej zasadzie, & 
każdy proces typu „klient'’ zwraca się do systemu TM (Trasaction Manager) z żądanie*11 
określonej usługi, a dopiero TM wykorzystuje (za pomocą sieci lub bezpośrednio, gdy cały 
system jest zlokalizowany na tym samym komputerze) odpowiednie „serwery” obsługujące"
- między innymi bazy danych. W omawianym schemacie występują zatem moduły trzed1 
rodzajów:

AP - aplikacje (czyli procesy typu „klient” albo typu „serwer”);
RM - procesy zarządzające bazami danych;
TM- program zarządzający transakcjami.

Pomiędzy tymi modułami musi być utrzymywana łączność, w związku z czym w skład s>s' 
temu wchodzić muszą trzy interfejsy:

APTM - komunikujący aplikacje z programem zarządzającym transakcjami;
XA - komunikujący system zarządzania transakcjami z programem zarządzając)111 

bazą danych;
SQL - sy stem bezpośrednich zapytań od aplikacji do programów' zarządzających b<r  

zami danych.
Implementacja systemu działającego według wymienionych wyżej zasad wykonana w 
UNIX System Laboratories nazywa się TUXEDO i jest jednym z ważniejszych standard0" 
w środowisku systemów otwartych.

303podczas przesyłania sygnałów w sieci komputerowej następuje ich osłabień 
i zniekształcenie. Na przykład w sieci Ethernet maksymalny zasięg nie zniekształconej 
przesyłania sygnałów wynosi około 500. Dlatego w każdej bardziej rozległej sieci umiesz^ 
się układy wzmacniające i regenerujące sygnały, tak zwane repeatery. Z punktu widzeń^ 
użytkownika sieci są one niewidoczne - pełnią swoją funkcję całkiem automatycznie i nie 
wymagają żadnej obsługi. Jednak z punktu widzenia kogoś, kto dopiero instaluje sobie sieC
- repeatery są widoczne, ponieważ mają całkiem zauważalny koszt! Przykładem c h ę ^  
stosowanych repeterów są modułowe systemy o nazwie Any Way firmy Se i com. Każdy ^  
peater AnyWay zawiera zasilacz oraz moduły PIM (Port Interface Module) dla różnyc 
linii (AUI, 10Base-2, UTP. STU i SM A).

304Hub jest centralnym elementem w sieci o topologii gwiazdy, łączącym poszc# 
gólne promienie. Przykładem tego rodzaju urządzenia jest MicroHUB UB-MHUB09 
Ungermann-Bass, koncentrujący do 9 linii okablowanych według standardu łOBaseT i si° 
sujących protokół IEEE 802.3. W nieco szerszym kontekście hub jest generalnie element^ 
służącym do łączenia ze sobą elementów sieci komputerowych. Wyróżnia się przy tym
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, Na zakończenie przypomnę Ci jeszcze raz prostą prawdę: nie zawsze trzeba 
a°wać wielką sieć, by efektywnie zorganizować współpracę różnych komputerów.

Przyklad, jak już wspomniałem wyżej, za pośrednictwem typowych złącz szere- 
§°Wych (RS232C) można sprzęgać ze sobą dowolne komputery i organizować wy- 
|^lanę informacji. Tak jest prościej i taniej. Przy takiej namiastce sieci pewnym pro- 

eniem może być jednak fakt, że centralne komputery, mogące funkcjonować jako 
Ser\very5 pracują z reguły w systemie UNIX, a mikrokomputery' użytkowników, 
^  niące funkcję terminali są wykorzystywane w systemie DOS lub pod systemem 

mdows. Na szczęście są dostępne programy, przy pomocy których można sprzęgać 
niputery pracujące pod kontrolą systemów DOS i UNIX w ten sposób, że komuni- 
> wysyłane przez oprogramowanie pracujące pod kontrolą DOS mogą być odbie- 

ranc Pr2ez programy uruchomione pod systemem UNIX i na odwrót305.

,ni°żli\viające łączenie ze sobą elementów tego samego rodzaju (np. wyłącznie 
a 1 0w°dów) lub elementów różnego typu (np. światłowodu, kabla koncentrycznego, 

<?tki telefonicznej itd.). Rozbudowane układy tego typu produkuje m.in. firma 3Com pod 
azwą I inkBuilder FMS (Flexible Media Stack).

jw  ̂ ^Najprostszym programem tego typu jest popularny programik o dowcipnej nazwie 
(Jeśli nie widzisz w tej nazwie nic zabawnego, to szybko zgłoś się do swojego 

C2yciela języka angielskiego i zażądaj zwrotu pieniędzy' za naukę). Mądrzejsze i wy- 
niejsze są jednak programy o bogatszych możliwościach, na przykład ICE.TEN PLUS 
ac°wany przez James River Group (USA). Korzystanie z tego programu pozwala na 

^yłanie komunikatów między' systemami DOS i UNIX za pomocą dowolnego łącza sze- 
gowego na przykład popularnego ostatnio złącza bezprzewodowego, pracującego w pod- 

s nvieni. Sam program może przesyłać informacje z szybkością do 115 kB, chociaż łącza 
(d [Ĉ 0We pozwalają zwykle na komunikację z szybkością maksymalną do około 20 kB 

Widnie - 19.200 lub 38.400 B). Program obsługuje także współpracę komputerów za 
jiocą modemów lub z wykorzystaniem kart sieciowych - chociaż w tym ostatnim przy- 

c ku lepiej korzystać z pełnych możliwości sieci przy wykorzystaniu doskonalszego opro- 
iłowania (na przykład pochodzącego z tego samego źródła programu ICE.TCP). Do- 

k °wą zaletą takiego „rozwiniętego" zastosowania jest możliwość współpracy z poziomu 
ICEPUtCra ^ asy ^  z kilkoma „hostamr pracującymi w systemie UNIX. Zaletą programu 

jest natomiast dostęp do wielu nowych poleceń, obsługujących komunikację mię- 
p '  komputerami różnych systemów. Na przysiad polecenie ucopy służy do dowolnego 
Don Ŝ an*a P^ków; między; połączonymi systemami, dzięki czemu można uniknąć kło- 

H\ego wpisywania tych samych danych do kilku oddzielnych systemów lub uciążliwego 
- noszenia dyskietek. Daje on także możliwość korzystania z opcji poczty elektronicznej 

(pr S'VStemie UNIX) przez wszystkich użytkowników podłączonych komputerów7 klasy PC 
Cujących oczywiście w7 sy stemie DOS).
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ak już wiele razy pisałem - bezpośrednio po studiach możesz znaleźć się w sytu
acji, kiedy jako nowo wykształcony magister będziesz musiał zorganizować 

OJ/ lub zmodernizować w swoim przedsiębiorstwie pracę systemu informatycZ' 
nego. Pojedyncze komputery' poszczególnych użytkowników wystarczy' po prostu 
postawić na ich biurkach i nie trzeba się nimi dalej przejmować, jeśli jednak firm3 
będzie duża i jej potrzeby w zakresie informatyki będą znaczne - zajdzie potrzeba zof' 
ganizowania wydzielonego ośrodka obliczeniowego - między innymi po to, by w wydzie' 
lonym pomieszczeniu ulokować wszystkie potrzebne serwery dla sieci lokalnych- 
Trzeba przy tym uwzględnić, że w celu zabezpieczenia prawidłowej pracy systemu 
informatycznego konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków dla komputera 
i osprzętu pomocniczego, gdyż tylko zapewnienie takich warunków' może zabezpie* 
czyć użytkownika przed poważnymi kłopotami, jakie mogą wy stąpić podczas ekS' 
ploatacji systemu. Zabezpieczenie to powinno obejmować następujące czynniki:

Odpowiedni lokal - wystarczający pod względem powierzchni, zabezpieczon) 
przed wpływem ekstremalnie wysokich i niskich temperatur (klimatyzacja nie jest 
wymagana lecz wysoce polecana), wolny od zakłóceń elektromagnetycznych, Wi' 
bracji i wstrząsów, o odpowiedniej klasie czystości powietrza (brak pyłu, wilgocl 
i korozywnych substancji), zabezpieczony przed pożarem i zalaniem itd. Konieczne 
jest także zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości podłogi - szczególnie jeśli stosuje 
się modularne dwuwarstwowe podłogi, wewnątrz których przewiduje się połączenia 
kablowe. Typowe wymagania dla takiej podłogi są następujące: wytrzymałość 
całkowita 12 kN/m2, punktowa 700 N/cm2, szczeliny między modułami mniejsze niZ 
0,25 mm, odstęp warstw podłogi 310 mm.

Podczas planowania otoczenia dla przyszłego systemu komputerowego nie ma 
spraw mało ważnych czy marginalnych. Na przykład czynnikiem, którego zaniedba' 
nie może powodować poważne kłopoty, jest kwestia sprzątania. Planując ustawienie 
maszyn, drogi kabli łączących i elementy wyposażenia trzeba mieć dokładny pogM- 
jak można będzie to wnętrze sprzątać bez urywania połączeń, oblewania komputerów 
mydlinami i rozbijania monitorów miotłą. Trzeba przy tym uwzględnić możliwość 
pojawiania się elektryczności statycznej podczas wycierania oraz strumieni pyłu pod' 
czas odkurzania. Biorąc pod uwagę skalę potencjalnych uszkodzeń powodowany^1 
przez niewidoczne dla oka, ale niszczące dla układów scalonych wyładowania iskro' 
we lub przez pokryte kurzem dyskietki - sprawy nie należy traktować jako błahostki!

Planując rozmieszczenie sprzętu pamiętać trzeba nie tylko o funkcjonalność* 
dostępu do niego w ramach normalnej obsługi i w ramach niezbędnego serwisu, ale 
także należ)' liczyć się z ograniczeniami fizycznymi (np. maksymalne długości kam1 
przesyłających sygnały w' systemie komputerowym są ściśle określone i na ogól z3' 
skakująco małe). Mniej ograniczające, chociaż także konieczne do przemyślenia sa 
uwarunkowania związane z dostępnością energii zasilającej system, a także wymóg1 
związane z koniecznością zapewnienia swobodnego przepływu powietrza chłodzi' 
cego. Ważne jest uwzględnienie priorytetu wszystkich wymienionych wyżej czynni' 
ków nad względami estetycznej natur)'!
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3. O p  p o  g r a m o  w a m  n e

Z n a c z e n iie  i podl^itał opipogramowaimia

rzeczywistej wartości komputera decyduje jego oprogramowanie. Kompu
ter sam nie potrafi nic zrobić. Do każdej, najbardziej nawet elementarnej 
czynności musi mieć odpowiedni program. Program taki można napisać 

^dzielnie i przez pierwsze dwadzieścia lat burzliwego rozwoju informatyki była 
"  gruncie rzeczy7 jedyna możliwość. Każdy użytkownik komputera musiał być 
gramistą - co wymagało odpowiednich (bardzo wysokich1) kwalifikacji i opóź- 
0 rozwój zastosowań informatyki, gdyż proces pisania programu jest pra- 
hlonny i wymaga wiele czasu. Jeśli więc ktoś posiadał komputer i chciał go za- 
°\\ać do rozwiązania określonego praktycznego problemu - to nie mógł tego zro- 

ki Hnatycllmiast> lecz musiał czekać, aż zostanie napisany odpowiedni program. Nie- 
y oznaczało to konieczność czekania przez cale lata...

Niezwykle ważne było zatem spostrzeżenie, że zadania powierzane kompute- 
ki ri rr*a-^ w zdecydowanej większości przypadków' charakter typowy. Jeśli więc ktoś 

> s napisał program do tworzenia i użytkowania komputerowej bazy danych - to 
n Sl<? 2 celem, by inni użytkownicy pisali te same programy powtórnie! Zaczęto 
p- 11lcniać programy, a potem - naturalną koleją rzeczy’ -  zaczęto nimi handlować. 
° slaly wyspecjalizowane firmy, które zarabiały wyłącznie na pisaniu i sprzedaży' 

lę °8ramow'ania, a większości użytkowników nieporównanie wygodniej było (i jest) 
Plć Program, niż pisać go samemu. Spróbujemy wyjaśnić, dlaczego tak jest.

'<1 y  f i  rJl r o g r a m y  f ir m o w e

• 1. O l a c z e g o  ii<alezy s t o s o w a ć  p r o g r a m y  f i r m o w e ?

ożna wymienić trzy' główne przyczyny sprawiające, że wybór programu 
gotowego (firmowego) zamiast programu samodzielnie pisanego jest wy- 

 ̂ —  borem racjonalnym.
r°gram firmowy pozwala szybciej rozpocząć właściwe wykorzystanie kom

putera. Zakup komputera - nadal, mimo malejących cen, bardzo kosztowny - 
U2asddnionv jest zawsze faktem, że potrzebujemy konkretnych usług tej maszy- 
- • Tymczasem programując ją  samodzielnie odwlekamy - na długo, zwykle na-



wet nie wiemy na jak długo1 - moment, kiedy będzie ją  można zastosować do 
rozwiązywania problemów1, do których została zakupiona.

2 . Program firmowy cechuje się większą sprawnością. Jeśli to samo zadanie na tej
samej maszynie można wykonać za pomocą jednego programu w ciągu znacznie 
krótszego czasu niż za pomocą innego programu - wówczas powinieneś u żyw ać  
tego sprawniejszego programu. Badania wykazały, że program napisany prze2 
dobrego fachowca wymaga kilkadziesiąt razy mniej czasu podczas rozwiązywania 
postawionego zadania, niż taki sam (w sensie celu działania) program napisany 
przez amatora2.

3 . Program firmowy' jest bezpieczniejszy w użyciu. Podczas samodzielnego pr°'
gramowania zadania można popełnić błąd, który spowoduje, że uzyskiw ane  
z komputera wyniki będą nieprawdziwe. Jeśli na takich nieprawdziwych wynikach 
oprzemy jakieś praktyczne działanie - wówezas konsekwencje mogą być opłakane- 
Tymczasem program firmowy jest prawie na pewno bezbłędny, ponieważ pisał1

1 Bardzo pouczające może być prześledzenie nieudanych przedsięwzięć informatyce 
nych, gdyż na ich przykładzie można zauważyć, jakie czynniki wpływają na sukces lub nie' 
powodzenie we wdrożeniu systemu komputerowego w przedsiębiorstwie. Historia, którft 
chcę w skrócie opowiedzieć, zaczęła się dawno, bo aż w 1988 roku (nowsze historie te/ 
znam. ale ich ujawnianie mogło by być niebezpieczne...). A więc w 1988 roku trzy du^ 
firmy amerykańskie: Hilton Hotels, Marnot Hotels i Budget Rent-a-Car zawiązały koi1" 
corcjum Intrico, którego celem było wprowadzenie nowego systemu rezerwacji. Na wyk0' 
nawcę wybrano AMRIS (American Airlaines Information Service) - firmę sprawdzona 
gdyż wykonała bardzo wysoko oceniany system rezerwacji biletów' lotniczych Sabre.

Budżet projektu opiewał na 55 min $, projekt systemu mial być gotowy w ciąg11 
7 miesięcy, a sam system - w ciągu 45 miesięcy (w 1992 roku). Wkrótce jednak okazało s# 
że projekt sporządzono niestarannie, w związku z czym już po roku pojawiły się blęiv 
Zamiast jednak ujaw nić trudności AMRIS zapewniał, że wszystko idzie zgodnie z planet* 
podniósł jednak cenę do 72 min S. Ze strony konsorcjum Intrico nic było dostatec/nlC 
wnikliwego nadzoru, więc gdy w 1990 roku AMRIS ogłosił, że ukończył pierwszą fazę 111v 
plementacji - nie zweryfikowano tego gołosłownego stwierdzenia i nie wykryto faktu- /L 
prac nie da się ukończyć terminowo. Pracownicy AMRIS, którzy alarmowali dyrekcję. z<r 
stali usunięci z pracy; równocześnie koszt projektu podniesiono do 92 min S. Na począć11 
1992 roku trudności nie dało się jednak dłużej ukrywać. Zwolniono całą dyrekcję AMR*, 
nie uratowało to jednak projektu. Intrico zerwał kontrakt, na co AMRIS zareagował nar 
pierw zaskarżając tę decyzję do sądu, ale potem musiał (w wyniku umowy pozasądowej 
zapłacić 160 min $ odszkodowania i odstąpić od projektu.

Morał z tej historii? Optymizm jest konieczny przy realizacji każdej innowacji. je 
nak przy realizacji systemów informatycznych lepiej się zwy kle wiedzie pesymistom...

2Warto podkreślić, co to oznacza: przykładowo, w profesjonalnym programie nil 
odpowiedź komputera trzeba czekać kilkanaście sekund (co nic przeszkadza w prae> 
a w rozwiązaniu amatorskim odpowiedź przychodzi po kilku minutach, kiedy użytków'*11 

zdążył już się zdekoncentrować i prawie zapomniał, jakie postawił zadanie!
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0 na.i lepsi fachowcy, a ponadto przed oddaniem go do użvtku byl on wszech- 
0nr|ie sprawdzany3.

' gdv - m'en'one argumenty zdecydowanie przemawiają za tym, aby starać się - 
p ^ 'k o  można - rozwiązywać problemy za pomocą komputera wykorzystując 

0vve Programy firmowe.

0 OdlpjLaćnosć z a  p r o g r a m y  k p r o L l e m  p r a w

¿nu to rslkac lli

ozważąjąc kwestię korzystania z programów firmowych trzeba zwrócić 
uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze programy nie są „własnością pu- 
bliczną*’4, lecz mają określonego autora, któremu należy się wynagrodźc

ie  ^ je g o  pracę5. Zatem - wbrew niestety powszechnej praktyce6 - programy należy 
P°wać, a nie pozyskiwać w formie „pirackich kopii"’.

V|j , P°ucząjącym przykładem mogą tu być perypetie „największego z wielkich” firmy 
njan związane z wdrożeniem systemu Windows 95. System ten wielokrotnie zmie- 
1q ^  ! P°prawiano i wreszcie na początku 1995 roku przekazano do eksploatacji. Niestety 
jU/: , letma 1995 roku znown wykryty został błąd i wersja M8 programu, rozprowadzona 

^0nac* tys użytkowników, którzy zgodzili się przyjąć funkcje „beta-testerów” oka- 
c0 . ,Sl̂  Hiemożliwa do wykorzystania. Jest to historia pouczająca i dająca do myślenia. To 
sla,c ar*yło firmie Microsoft może zdarzyć się każdej osobie i każdej firmie, trzeba więc 

^ehowywać dużą ostrożność i rozwagę! 
prQci ^  eelu zwalczania nielegalnego kopiowania i użytkowania oprogramowania firmy 
(Bu û ce sprzęt komputerowy zawiązały międzynarodową organizację pod nazwą BSA 

Slnl ss Software AlHance). 
nVlli ^awo autorskie chroniące twórców i producentów oprogramowania przed nielegal
no in0°^IOWailiem programów uchwalone zostało przez Sejm Rzeczpospolitej Polsl i 4 lute- 

£  roku (ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 24 z dnia 23 lutego 1994 roku). 
byja , ^ rzeba tu wyznać bolesną prawdę. Przed wejściem w ży cie praw autorskich Polska 
nych ,laJem* w którym dość duża część używanego oprogramowania pochodziła z nielegal- 
/*n /^deł. Rozpowszechniane był} nawet poglądy, że jesteśmy pod tym względem jednym 
^koci ard?lej nieuczciwych społeczeństw; poglądy te (rozpowszechniane głównie w Polsce) 
W. ?1̂ r niocno wszystkim staraniom dotyczącym legalnego zakupu oprogramowania
nVcL^Hieznych firmach („sprzedamy jeden egzemplarz to zaraz pojawi się setka nielegal- 
skim °Pu') i przyczy niły się do nieco pospiesznego opracowania ustawy o prawie autor
ce * klórej niedoskonałości są już dziś boleśnie odczuwalne. Tymczasem warto wiedzieć, 
auto [ vany w r°ku (a więc przed wprowadzeniem w Polsce ustawy o prawie 
nas/ lni) raport między narodowej agencji Bussines Software Alliance pokazuje, że w tej 

skłonności do samobiczowania poszliśmy - jak zwykle - za daleko. Z raportu wynika, 
i V̂c y ^  najwięcej oprogramowania kradziono w Tajlandii (99%), na Tajwanie (93%) 
byk, Wszech (86%) oraz w Japonii (86%). Straty poniesione z tego tytułu największe 

" Japonii (2,3 mld S), następnie w USA (1,9 mld S, mimo że kradzieże oprogramo-



Za oprogramowanie trzeba płacić, gdyż jest to towar taki sam. jak każd> 
inny. Są jednak trzy typy oprogramowania, które można legalnie wykorzystywać n'e 
plącąc za nie. Takie bezpłatne oprogramowanie nosi nazwy Freeware, Pubie Doi1111' 
in lub Shareware1. Często potocznie używa się tych nazw w  sposób zamienny, ^  
tując je jako synonimy. Tymczasem w  rzeczywistości mamy tu do czynienia z U?-cllUl 
zupełnie oddzielnymi klasami oprogramowania, o odmiennych prawach i obo\vl3/ 
kach użytkowników. Niewiedza na ten temat może drogo kosztować (nielegalne u# 
wanie programów7 jest przestępstwem takim samym, jak jazda cudzym samochód"1 
bez zgody właściciela!), dlatego wyjaśnię tę sprawę dokładniej.

Freeware jest oprogramowaniem absolutnie bezpłatnym. Korzystać f*10 
z niego każdy bez żadnych ograniczeń, ale też autorzy tego oprogramowania n,e 
biorą na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku jego niepoprawnego działa11'3 
Oprogramowanie to jest często anonimowe. ,

Public Domain to także oprogramowanie w zasadzie bezpłatne, często Jc 
nak autor umieszcza w nim apel do użytkownika, żeby przekonawszy się o uży'lecZ, 
ności programu dokonał dobrowolnej niewielkiej wpłaty na rzecz autora lub .i3*0 / 
organizacji charytatywnej. Autor programu Public Domain poczuwa się jednak z"y 
kle do odpowiedzialności za swój produkt - można składać do niego reklam ^ ' 
otrzymywać nowsze wersje programu itp. Programy tej klasy są często (chociaż 
zawsze) sygnowane znakiem towarowym lub nazwiskiem autora.

Shareware jest oprogramowaniem, które wolno bezpłatnie wypróbo'v!lC‘ 
jeśli jednak zamierza się go regularnie używać - trzeba wnieść na rzecz autora s 
sowną (zwykle niewielką) opłatę. Twórcy programów klasy Shareware często og 
niczają czas, w jakim program bez opłaty może rezydować na dysku użytkownik 
- na przykład wolno go bezpłatnie używać przez miesiąc, potem trzeba albo zapła° 
albo program skasować. Ponieważ jednak kontrola nad realizacją takiego zaloż£ 
jest utrudniona8 - często udostępnia się użytkownikowi bezpłatnie wersję prograr\  
funkcjonującą z licznymi ograniczeniami, dodając informację, że pełna wersja jest 
dyspozycji po wniesieniu stosownej opłaty. Użytkownicy Shareware mąjązagwat 
towane pełne prawa do reklamacji i do otrzy mania na preferencyjnych zasadach 1 
wych wersji programu (tzw. upgrade).

Żadną z wersji bezpłatnego oprogramowania nie wolno handlować, doz' ^  
lone jest natomiast ich rozpowszechnianie po cenie wynikającej z kosztów kop1®' 
nia. W Polsce obrotem oprogramowaniem wymienionych klas zajmuje się wy 
nictwo Lupus (w Warszawie).

wania w USA dotyczą zaledwie 35% i są najniższe na świecie) oraz we Francji (1-2 1 wj-
Zjawisko piractwa komputerowego w Polsce uznano za tak mało znaczące, że nie
niono nas nawet w publikowanej statystyce... f0.

^Żartobliwie używane są też następujące określenia: Shelfware (od shelf - pólka) *
gramowanie zalegająca na półce (nieprzydatne), Fritterware (do fritter - marnować) •
gramowanie na które niepotrzebnie wydano pieniądze. .

8Nad/.ór nad programami Shareware ma międzynarodowa organizacja o nazwie
(Association o f Shareware Professionals).
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army p rod u ku jące  oprogram owanie

ależy podkreślić, że wszystkie zalety wymienione w podrozdziale 3.2. 1. 
odnoszą się do programów dobrych firm komputerowych, jako że 

\y- N w dziedzinie produkcji oprogramowania też jest co niemiara tandety.
za na temat tego, jakie programy są dobre, a jakie zle, które firmy zasługują 

ale an*e’ a me " także stanowi elementarz dla zawodowego informatyka, 
tCn się też amatorom. Dlatego przytoczę niektóre użyteczne wiadomości na

p°. . Dobre firmy komputerowe to głównie duże firmy, dysponujące ogromnym
i p0v, ern kadrowym i finansowym. Niewątpliwie największą, najpotężniejszą 
plrili Szcchnie uważaną za najlepszą firmą na tym rynku - jest Microsoft9. Mniejsze 
d0L . aby osiągnąć ten poziom, łączą się i agregują w różnych kombinacjach. Po- 
d0 i dzieje się też z firmami całkiem dużymi. Na przykład 21 marca 1994 roku 
-p 0 do połączenia dwóch wielkich firm programistycznych Novell i Word- 
'Vos CCt firmy miały siedzibę w mormońskim stanie Utah (Novell w miejsco- 
S2Md ^ r0vo a WordPerfect w Orem), obecnie połączona firma działać będzie pod 
2Cvi| Novell. WordPerfect obok znanego powszechnie edytora i serii programów 
°d B U wniósł do spółki także arkusz QuatroPro, który uprzednio odkupił
pc2 0r*anda. Inny przykład: 11 czerwca 1995 roku firma Lotus została wykupiona 
¡>r;i|i?' Przyczyną były mniejsze (niż oczekiwano) wpływy ze sprzedaż}' pro- 
m0v, Pracy grupowej Lotus Notes oraz zb\1 mała ilość atrakcyjnego oprogra- 

^ 'a  "spierającego system OS/2 Warp - ukochane dziecko IBM.

'* '¿ ,4  S  • . . .  . n
“• w z e n a z  o|j>rogr<ainnio'vv<aini]ia r je g o  piielęgm .a.ej.a

ażdyjest skłonny uznać, że sprzedaż pietruszki wymaga pewnych kwalifi
kacji - trzeba wiedzieć, jak ją  przechowywać a ponadto trzeba umieć od- 

nr  r^ 'ni^ P*clruszkę od marchewki, bo w przeciwnym razie można się nara- 
k0lll sP°rc kłopoty ze strony klientów. Tymczasem przy sprzedaż)' oprogramowania 

°Wcgo nie obowiązują żadne wymagania - może się tym trudnić dosłownie 
kUpic, rezultacie wielu potencjalnych użytkowników nie może uzyskać przy za- 

0rnpctenlnej rady czy opinii sprzedawcy, a próba dyskusji na temat celowości

9ftndercu, ^’ates’ szef firmy Microsoft, stal się w 1986 roku najmłodszym (38 lat) miliar
dów '.' or" Ameryki. Obecnie zajmuje drugie miejsce na liście najbogatszych Amery-
Poî ô '^Przędza go jedynie Warren Biiffctt). Niestety, o czym z bólem zmuszony jestem 

° 'vać znane z nieprzeciętnej urody i wdzięku Studentki AE. że wielkie łowy na 
"<1 !Vięi l0/ncS° kawalera zostały zakończone - Gates ożenił się 1 stycznia 1994 roku z pan- 

French (29 lat), pracownicą jego firmy.

151



zakupu tego lub innego programu kończy się często stwierdzeniem, że to klient p0' 
winien wiedzieć, czego właściwie chce.

Taka sytuacja nie może się jednak utrzymywać w nieskończoność, bo tra<$ 
na tym wszyscy - użytkownicy, producenci wartościowych programów i nawet san11 
sprzedawcy. Dlatego szanujące się firmy soflware'owe wprowadzają specjalne cert> 
fikaty określające poziom kompetencji personelu zajmującego się dystrybucją lC 
oprogramowania. Pierwszą firmą,' która wprowadziła system tego typu certyfikat0'' 
był oczywiście Microsoft. Od 1993 roku osoby zajmujące się dystrybucją oprogra 
mowania tej firmy mogą i powinny zdobywać odpowiednie certyfikaty w' rań>ac 
programu Microsoft Certified Professionally potwierdzające ich umiejętności. P>er" 
szym stopniem wtajemniczenia jest Microsoft Certified Product Specialist. Osoh‘1- 
która uzyska ten tytuł jest dyplomowanym specjalistą od dystrybucji pewnego jcd*16 
go, określonego produktu (np. Excela).

Drugi stopień określany jest jako Microsoft Certified Systems E n g i ^ 1, 
Osoba mająca ten tytuł zna Windows 95, Windows NT i Windows NT Advance 
Server i potrafi połączyć te systemy z innymi programami do pracy grupowej. 
kanie tego tytułu wiąże się z koniecznością zdania 6 egzaminów.

Najwyższy poziom umiejętności kwitowany jest przyznaniem tytułu Micr° 
soft Certified Trainer. Kandydaci muszą wykazać się wszechstronną znajomość 
oprogramowania i przygotowaniem pedagogicznym. Tytuł ten upoważnia do pro"*1 
dzenia szkoleń w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych Microsoftu, a równoc • 
śnie każdy dystrybutor, który chce uzyskać tytuł Microsoft Solution Provider, n111 
mieć przynajmniej jednego pracownika z takim tytułem.

Oprogramowanie komputerowa nie wystarczy kupić i zainstalować. Trze 1 
je jeszcze w trakcie eksploatacji poddawać tak zwanej pielęgnacji (maintnanace)■ ■* 
to poważny wydatek. Dla większości sprywatyzowanych polskich przedsiębioist" 
odpowiednie dane liczbowe nie są znane, ale nawet dla cierpiących na chronicZ’’ 
biedę jednostek budżetowych, wydatki na pielęgnację systemów informatycznych ‘ 
całkiem spore i szybko rosną. Przykładowo warto przytoczyć informację za"a ' 
w ostatnim rządowym raporcie o stanie państwa, w której między innymi ujawn*0 
fakt, że wydatki na cele komputerowe przeciętnej polskiej gm iny10 wyniosły "  
przednim roku około 200 tys. dolarów, przy czym w obliczeniach brano wylącZI\ 
pod uwagę wydatki na bieżącą eksplorację zainstalowanych systemów ewidencji lu 
ności, gruntów, nieruchomości, stanu środowiska, zbierania podatków lokalnych 
Zakupy inwestycyjne now'cgo sprzętu i oprogramowania dla gmin nie posiadają0'  ̂
jeszcze komputerów ujęto w innym rozdziale tego raportu. Jeśli zatem każda g111' 
wydaje rocznic ponad 200 tys. dolarów' na pielęgnację oprogramowania - to sp*3 
z pewnością nie jest marginalna.

^D o zarządzania (obsługi) urzędów gminnych służyć może system biurowy o na '  ̂
SZOGUN (System Zarządzania i Obsługi Gminnych Urzędów) wypuszczony przez ^
Radix z Gdańska.

a



clu Na świecie jest powszechnie prze jęte, że firmy komputerowe (zwłaszcza pro-
enci oprogramowania) oferują swoim użytkownikom tzw. hot linę czyli numer
°nu, pod który m przez całą dobę można uzyskać informacje i pomoc wybitnych

c.ialistów. Niestety, w Polsce to osiągnięcie cywilizacyjne jest praktycznie nie
p a l n e 11

S t  ira t  i  uu ip<a o p ro g  lraim ud w  «aini u a  i  u r n i o w  ego

ak wynikało z przytoczonych uwag wstępnych, o uży teczności komputera 
decyduje jego oprogramowanie wytwarzane przez wyspecjalizowane firmy 
software 'owe. To w łaśnie oprogramow anie firmowe steru je pracą poszczegól- 

tc 1 Clementów sprzętu, kontroluje icłi współdziałanie i wykorzystanie, potrafi także 
°wać działanie komputera. Przede wszystkim jednak oprogramowanie to wspól- 

2n C z użytkownikiem i realizuje jego zadania. Komputer tylko wtedy można 
wlaSlc do sensownej pracy, jeśli do każdego zadania, które chcesz rozwiązać, masz 
0 l‘ Clvv> program. Bez odpowiedniego programu komputer nie zrobi literalnie nic. 
Wv ° P°wszeclinie uważa się (i zupełnie słusznie!), że oprogramowanie jest 

n,cJsze od sprzętu. Potwierdzają to liczne przykłady: sukces rynkowy osiągnęły 
 ̂ ‘ęm nie komputery lepsze i doskonalsze technicznie, ale te, które miały 

Wlększą liczbę dobrych programów, 
p . W dziedzinie oprogramowania można wyróżnić uświęcony tradycją podział,

gający na wydzieleniu oprogramowania systemowego, użytkowego i narzę- 
‘°Wego. Będę je więc omawiał z zachowaniem tego podziału.

„¡i Oprogramowanie systemowe (na przykład MS D O S12) jest dla użytkow-
1 Praktycznie nieodróżnialne od sprzętu, wymienne też bywają ich funkcje. 

kh ’°*lz. 3.4 omówię podstawowe funkcje oprogramowania systemowego na przy- 
dwóch najpopularniejszych dziś systemów operacyjnych.

jej (, . linieje wprawdzie w Warszawie firma JANBIT świadcząca tego rodzaju usługi, ale 
nil f| ln’c nie pozwała na uzyskanie porady „od ręki" - trzeba przesiać przez Internet lub 
się ' lc|kaeh sprawiające kłopot pliki i programy i dopiero po pewnym czasie uzyskuje 

rzebne rady i informacje. Jak n a ..gorącą linię" - jest to bardzo chłodne! 
neg0 twórcę systemu MS DOS uważa się wspominanego już wyżej liilla Gatesa. jed- 
tCg0 ^'lożycicli firmy MICROSOFT. Kariera tego niezwykłego człowieka zaczęła się od 
żc, '  /c "  1^75 roku. mając 19 lat, rozesłał do wszystkich producentów’ komputerów ofertę, 
lor;, °/c sl,r/cdać translator języka BASIC. Było to zuchwalstwo: Gates NIE MIAŁ transla- 
tcs ' doPiero chciał go zbudować. Ponieważ chętnych do zakupu nie brakowało, Bill Ga- 

7 przyjacielem Paulem Allenem pracowali dzień i noc przez sześć tygodni, po 
1\vq Podstawili propozycję BASIC-a. który stal się światowym standardem, a swoim 
i (jv> . 1,1 Przyniósł miliony dolarów czystego zysku. MS DOS powstał w podobnym tempie 

■C/-C większym sukcesem finansowym.
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Oprogramowanie narzędziowe służy do przygotowania i obsługi pr°" 
gramów użytkowych, a wykorzystywane jest z reguły przez osoby umiejące pr0' 
gramować.

Oprogramowanie użytkowe stanowi narzędzia do wykonywania konkret' 
nych zadań. Najpopularniejsze i najbardziej uniwersalne zastosowania oprogramo
wania uży tkowego to:
-  pisanie i redagowanie tekstów' (podrozdz. 3,5),
-  gromadzenie, przechowywanie i wyszukiwanie informacji (podrozdz. 3.6),
-  arkusze kalkulacyjne (podrozdz. 3.7),
-  grafika komputerowa (podrozdz. 3.8),
-  pakiety zintegrowane13 (podrozdz. 3.9).

O. *4. S y s t e m y  o p e r a c y j n e  u nclk p o d s t a w o  w 6 
Kuwtcjie

«5 .4 .1 .  .Z/Ailan u a  s y s t e m u  o p e r a c y jn e g o

adaniem systemu operacyjnego jest zarządzanie pracą maszyny c- 
frowej i podział zasobów (głównie czasu procesora i pamięci opcracy.1'

S l nej oraz urządzeń zewnętrznych) pomiędzy użytkowników m aszyny  
- jeśli jest ich kilku. System operacyjny jest w ięc głównie administratorem komputc^ 
i od jego własności zależy w zasadniczym stopniu wy goda pracy użytkownika. Sys" 
temy operacyjne są zwykle bardzo skomplikowanymi, kosztownymi program^ 
mi, dostosowanymi do indywidualnych wymagań właściciela komputera i do konfi' 
guracji sprzętu pozostającego do dyspozycji. Warto przy tym wiedzieć i pamiętać, & 
obok „miłościwie nam panujących14,, (i dalej dokładniej opisanych) systemów 
i UNIX a także Windows (wre wszystkich odmianach - 3.x, 95, NT) są na świecie uż>" 
wane i inne systemy operacyjne15, o których wypada coś wiedzieć, chociaż nie k0 
niecznie trzeba je poznawać w szczegółach. Napiszę Ci o nich w* podrozdziale 3.4.9-

13To znaczy programy łączące w sobie możliwości wszystkich wymienionych \vv26l 
grup oprogramowania użytkowego.

^Badania statystyczne potwierdziły, że nadal najpopularniejszym systemem operj[ 
cyjnym w Polsce jest 1)()S (blisko 50% aplikacji) często łącznic z NetW are (blisko 30 0 
aplikacji szczególnie w zarządzaniu). System MS Windows szybko zwiększa swój ud#*1.' 
ale nadal ustępuje DOS-owi (w systemie tym pracuje obecnie około 15% aplikacji - najw^ 
ccj w środowiskach naukowych i wr zastosowaniach typu CAD). System UNIX mimo r°̂  
snącej popularności „ma” chwilowo nic więcej, niż 20% rynku - co ciekawe głównie w /i] 
rządzaniu, a nie w środowiskach naukowych.

15Od lat producenci komputerów' mieli za punkt honoru wyposażenie swojego Pr° 
duktu w najlepszy, najszybszy, najpotężniejszy system operacyjny. Mamy w związku z t>
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System operacyjny sam zarządza pracą komputera, ale jest także nieodzow- 
for narz^ 2 êm dla osoby, która pełni funkcję zarządzającego całym systemem in- 

niatycznym. Z perspektywy użytkownika mikrokomputera klasy PC zapewne nie 
zcgasz w tym momencie potrzeby istnienia osoby, której zadaniem było by 

z^dzanie pracą komputera (sam nim sobie wesolutko zarządzasz i jest Ci z tym 
c azo dobrze), jednak w przypadku dużego systemu (zwy kle założonego z wielu 

jPuterów), pełniącego skomplikowane i odpowiedzialne funkcje w ważnym przed- 
orstwie (na przykład w Banku) zarządzanie pracą systemu jest konieczne i obej- 

Jc wiele różnych czynności16. W takich przypadkach właśnie system operacyjny 
naturalnym partnerem i współpracownikiem osoby zarządzającej pracą systemu.

7 MS * Uitrix: SunOS i Solaris: KRONOS i SCOPE: Mach. MS DOS. OS-2, Xenix. System
' 16’ VM' MVS ‘ AIX' Unicos * HPUX- 

, Narządzanie systemem informatycznym obejmować musi szereg zagadnień, wśród
kl0r>cli wyróżnić można: ' *

zarządzanie systemem i siecią komputerową, 
zarządzanie otoczeniem systemu i jego bezpieczeństwem, 

ty prowadzenie biura pomocy (help desk) i wspomaganie użytkowników, 
u zarządzania systemem wchodzi między innymi:

^pieczeństwo systemu: v
monitorowanie osób podłączających się do systemu (logris monitoring),

"  monitorowanie dostępu do plików {file access monitoring).
" sprawdzanie plików typu „audit” i „log” (checking audit and operator logs): 

°'vanic bieżącą pracą systemu:
procedury startu i wyłączania poszczególnych modułów (startup/shudown proce
dures).
monitorowanie wydajności (performance monitoring). 
zarządzanie zasobami dostępnej pamięci dyskowej (disk space management), 
zbieranie i wykorzystywanie danych rozliczeniowych (accounting), 
zabezpieczanie taśmowych kopii (backup tape cycles), 
procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa (backup procedures); 

lvHdzanie obsługą operatorską
tworzenie kopii bezpieczeństwa, 
zarządzanie drukowaniem, 
nadzór nad ząjętością dysków, 
sterowanie siecią, 
obsługa programów użytkowych, 
nadzór nad przechowywaniem taśm, 

p nadzór nad kolejkami zadań.
ni(n, całości zarządzania systemem informatycznym musi być bardzo porządne zdefi- 
jcst'ai^e sim^tur 1 standardów dokumentacji. Bez rozwiązania tego problemu niemożliwe 
Sl ^ cktywnc zarządzanie dużym systemem. Niezbędne jest tu posiadanie dokumentacji
lo arĉ w i wymagań (parametr}' systemu i otoczenia), dokumentacja procesów' (opis, jak 

SX‘*Vstk° działa) i dokumentację procedur (opis. co. kto i kiedy musi robić). Jest to jed- 
^gadnienie. które w tej książce nie będzie omawiane. Przy okazji warto też odnotować,
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Jeśli interesuje Cię wyłącznic stosowanie gotowych programów użytkowych- 
to znajomość systemu operacyjnego jest Ci potrzebna tylko w takim zakresie, jak1 
wymagany jest do uruchomienia programów użytkowych i ewentualnie do zrobieni 
rezerwowych kopii programów' czy danych. Bardziej wymagający użytkownicy niog3 
potrzebować bardziej wyrafinowanych usług systemu operacyjnego, ale wówczas 
muszą poznać większą liczbę jego komend. Warto dodać, żc własności systemu opc' 
racyjnego znacznie silniej wpływają na obraz komputera i jego możliwości niż rzC' 
czywiste właściwości sprzętowe17.

5. 4 . 2 .  P l i k i  u iclh itlenćyfika.cj<a

ednym z podstawowych zadań każdego z obecnie używanych systemów opc' 
racyjnych jest obsługa pamięci dy skowych. Wyraża się to między innyn11 

a J J  faktem, że nagminnie pojawia się w nazwach systemów określenie DOS oo 
Disk Operating System. Dlatego w tym podrozdziale powinniśmy także przywiana0 
pewną uwagę do zagadnienia plików w pamięciach dyskowych i sposobów ich idei1' 
tyfikacji w systemach operacyjnych.

Informacje zapisane na dysku twardym lub na dyskietkach (mogą nimi byc 
dane, wyniki, programy, odwzorowania tekstów czy' rysunków' itp.) noszą nazwę p*1' 
ków. Plik jest podstawowym obiektem podczas współpracy człowieka z maszyw 
cyfrową. Prawie wszystkie podawane podczas tej współpracy polecenia dotyczą opc' 
racji na plikach. Jeśli polecisz zapisać np. tekst programu w pliku o nazwie MO* 
PROG, to system operacyjny znajduje, wybiera i przydziela odpowiednie wolr>c 
fragmenty dysku, zapisuje na nich znaki tworzące program i zapamiętuje nazwę oi'ilZ 
rozmieszczenie elementów pliku w katalogu (spisie plików znajdujących się na dys' 
ku). Jeśli zechcesz teraz przepisać plik (na przykład na dyskietkę), to wystarczy 
dać polecenie skopiuj plik MOJPROG nie interesując się zupełnie szczegół 1̂11 
technicznymi tej operacji. Bliższe informacje na temat używania plików' w system16 
MS DOS znajdziesz w kolejnym podrozdziale.

że konieczne jest w ramach zarządzania także wspomaganie procesu wprowadzania zni*a . 
i modyfikacji systemu, gdyż absolutnie KAŻDY większy system informatyczny przecho^ 1 
w trakcie użytkowania wiele zmian i modyfikacji. To zagadnienie jednak także nie będ'/[C 
tu omawiane.

17Znanych jest obecnie bardzo wiele różnych systemów operacyjnych, przy czy1 
często zdarza się, że jeden komputer może być eksploatowany za pomocą kilku różnVc 
systemów operacyjnych (wówczas la sama maszyna ma „pod" każdym systemem odmie11" 
właściwości i możliwości). Z kolei bywa też tak. że różne maszyny mogą być eksploatow*111 
z wykorzystaniem jednego, uniwersalnego systemu operacyjnego. Jest to sytuacja bard/0 
wygodna, gdyż dzięki standardowi systemu operacyjnego użytkownik może w identyc'/11- 
sposób obsługiwać rozmaite komputery - bez konieczności poznawania każdego z i1,c 
z osobna. Takim standardowym systemem operacyjnym jest MS DOS.
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iewątpliwie najpopularniejszy m z aktualnie używanych jest system MS 
DOS18 firmy M icrosoft19. Podane niżej informacje mają charakter pod- 
stawowy, bardziej szczegółowo możesz poznać ten system korzy stając 

pę- ;Nolnc.i spośród licznych książek poświęconych obsłudze komputerów klasy IBM 
Wi h 'Cklóre 2 n*ch podałem na końcu książki). Jednak, nawet ograniczając swoje 
ni °ni°ści o systemie DOS do przedstawionych tu podstawowych informacji, 
s\ SZ slosunkowo sprawnie korzystać z komputera pracującego pod kontrolą tego 
c 1Tlu- Wiadomości te możesz też bardzo łatwo w każdej chwili uzupełnić: wAStar- 
j - naPisać HELP i nacisnąć Enter, a system sam zacznie dostarczać potrzebnych 

0rmacji (niestety - po angielsku...).

^•1. Jałt posługiwać s ię  sy stem em  M S  D O S ?

S DOS służy' do tego. żeby na polecenie użytkownika (czyli na Twoje 
polecenie ...) sterować pracą komputera i zmuszać go do wykonywania 

Svv- potrzebnych zadań. System zgłasza gotowość do przyjęcia polecenia wy-
ając znak zachęty {prompt). 

lu- ^ systemu DOS korzysta się, wydając mu polecenia, czyli pisząc na klawia- 
nazwy czynności, które ma wykonać. Po napisaniu każdego polecenia trzeba 

nic klawisz Enter, który- oznacza „zrób to!”. Wcześniej można pisane polece- 
‘Wieniać i poprawiać, kasując źle napisane litery klawiszem Backspace. Jeśli 

rob.cnc P ocen ie  nie jest dla systemu zrozumiale - wypisuje on ostrzeżenie i nic nie 
ital* D,at£g° nie należ)' się obawiać wydawania systemowi poleceń, gdyż jest bardzo 
tr? , Prawdopodobne, że się coś zrobi źle. Jeśli nie jesteś pewien, jaką formę ma po- 
sję  ̂ ' polecenie, to i tak możesz śmiało zary zykować jego napisanie. Najwyżej
jesi ylisz ’ "tedy nic nic zostanie zrobione. Jeśli natomiast uda Ci się i polecenie
/j;-0 2urnialc - DOS gorliwie wykona żądane czynności, a polem znowu wyświetli

P< i będzie czekał na następne Twoje polecenia.

'** p y s i e m  operacyjn y IVIS D O S

opi System MS DOS przechodził długą ewolucję zanim osiągnął stan. w jakim jest tu 
nrmy ‘,nv- Pierwszą wersję tego systemu opracował w 1979 roku Tim Peterson, pracownik 
r*enj ‘ Computer Products. Głównym celem opracowania tego systemu było stwo- 
Sa>_on l0żliw°ści uruchamiania programów napisanych pod CP/M na komputerach wypo- 
r°kii) r ' "  Proccsor Intel 8088/86. System ten nabrał znaczenia, gdy zakupiła go (w 1981 

Hj11'a Microsoft i zastosowała do zyskujących popularność komputerów IBM PC. 
skrom . ° kto wie. że firma-gigant. dzisiaj znana jako Microsoft zaczynała więcej niż

-iak° dwuosobowa spółka (Bill Gates i Paul Allen) o im/wic 11 zaj~
Sl(? analizą ruchu drogowego.



W następnych podrozdziałach pokażę Ci, jak łatwe i proste w użyciu $8 
podstawowe polecenia DOS-a. W każdej chwili możesz jednak dowiedzieć się \vięceJ 
za pomocą opisanego już polecenia HELP20.

DOS jest w Twoim komputerze najważniejszy - to on uruchamia wszystka 
inne programy i on wkracza do akcji, jeśli te programy czegoś potrzebują. Wart0 
więc od razu zapamiętać, że polecenie uruchomienia dowolnego programu p o \&  
w DOS-ie na napisaniu nazwy tego programu. Tylko tyle!

Dla kompletu informacji trzeba dodać, że system DOS ma dwa dość istot*16 
ograniczenia. Po pierwsze możliwe jest w nim równoczesne uruchamianie tylko j 
nego programu21, a po drugie program ten nie może być za duży22 (musi się prz°

20Jeżcli nic wiesz, czego szukasz - napisz saino polecenie HELP i czytaj uwa#llC 
wszy stko, co DOS sam o sobie napisze. Takie „szukanie w ciemno" może jednak dl̂ S0 
trwać, dlatego jeśli wiesz cokolwiek możesz sobie znakomicie ułatwić sobie pracę. ™ 
przy kład, jeśli wiesz jak się nazywa polecenie ale nie wiesz jak się go używa i co ono rob1, 
możesz napisać

IIELP polecenie
gdzie oczywiście w miejscu słowa polecenie wpisujesz nazwę interesującego Cię P° 

lecenia. Dostaniesz na ekranie bardzo dokładny opis (z przykładami!), co i jak możesz 7*° 
bić.

21 DOS jest z definicji systemem jednoprogramowym. jednak możliwe jest w 111 
załadowanie do pamięci kilku programów' i kolejne ich wykonywanie. Możliwe jest ta* 
załadowanie do pamięci kilku kopii tego samego programu i ich wykonywanie, w zwi^P 
z czym rozróżnia się pojęcie programu i procesu - proces to kopia programu wraz z P° 
trzebnymi danymi, umieszczona w pamięci i możliwa do wykonania. (Często spotyka*1)' 
przykładem jest uruchomienie kilku kopii programu COMMAND.COM). Jednak w da1?v 
momencie aktywny może być tylko jeden proces, pozostałe znajdować się muszą w sta11 
„uśpienia ’. Aktywny proces może wywołać proces potomny, który'jest ładowany do p ^   ̂
i przejmuje kontrolę nad komputerem. Oczywiście proces potomny znów wywołuje swQle- 
potomka itd. Służy do tego funkcja DOS-a 41*. W ten sposób tworzy się „drabinka" Pr°ĉ  
sów. na początku której zawsze znajduje się interpreter komend COMMAND.COM. n lQ 
końcu - aktualnie działający proces. Proces macierzysty może podjąć działanie dopief0 r 
zakończeniu procesu potomnego, chociaż brak ochrony pamięci w DOS-ie umożliwia 1 

kontrolowane przez system przechodzenie od wykonywania programów' potomnych do n 1 
cierzystych i na odw rót, co jest niekiedy praktykowane.

Tworzenie i unicestwianie procesów' potomnych odbywa się w DOS-ie czQ 
przykładowo polecenie DISKCOPY może w trakcie swej realizacji uruchamiać (w ra . j 
potrzeby ) proces FORMAT w celu sformatowania przygotowanej do kopiowania dysk*c 
przed rozpoczęciem zapisu na niej. / jj

22DOS przewiduje mechanizmy pozwalające na uruchamianie programów, 
rozmiary' są większe, niż obszar dostępnej pamięci. Technika ta nazywana jest teC 
nakładek lub z angielska overlay. Przykładem programów wykorzystujących teĈ tr 
nakładek mogą być kompilatory języków (np. Microsoft C) a także niektóre progran1) 
rujące pracą komputera (na przykład opisany dalej program Norton Commander, k j 
ładuje do pamięci jedynie mały program NC.EXE, a potem doładowuje duży nl

158



Uruclm •
Cy ,. onileniem całkow icie zmieścić w pamięci komputera). Jednak w normalnej pra
wa lUr°Wej> w której komputery* sterowane przez DOS są obecnie najczęściej stoso- 

e> nie ma to większego znaczenia.

^ Q |rv  ̂ ^
R o zp o częc ie  pracy z sy s ic m cm  MIS D O S

odane w tym podrozdziale wiadomości nie są niezbędne do tego. żeby 
\ komputer wygodnie używać. Wszystko, o czym tu będzie mowa, wykonuje 

Cl się automatycznie i nie wymaga od Ciebie żadnych działań. Dlatego, jeśli 
z Sz ~ możesz od razu zacząć czytać podrozdział 3.4.3.3. Jednak jeśli chcesz ro- 
c lec te wszy stkie „czary-mary”, które dzieją się po włączeniu komputera - prze- 

* aJ Podany niżej tekst. Na pewno się opłaci!
(j0 Podstawkowa część systemu operacyjnego MS DOS jest na stale wbudowana 
(R S*u§lwaneg° komputera w postaci odpowiedniego modułu pamięci stałej

Część ta. zwana BIOS, służy do podstawowej obsługi sprzętu i dlatego
t\\v1 ^  2 n*m na staIe związana. Pozostałe części systemu są ładowane (wczy- 
tymanC 2 dyskietki lub z dysku twardego), w związku z tym możliwe jest używanie na 
n . samym komputerze różnych wersji systemu MS DOS23. Taki proces rozpoczy- 
 ̂ a pracy przez mały fragment oprogramowania, który potem „naciąga na siebie'’ 

S2c ~ z reguły znacznie bardziej rozbudowane - części tego samego programu na- 
■ VanY jest przez informatyków hoot up24.

j Ładowana (butowana?) część systemu składa się z dwóch części: jądra2:>
programów realizujących tzw. polecenia nierezydentne26. Ładowanie 

skucr*u operacyjnego odbywa się po włączeniu komputera łub po naciśnięciu przyci-
^ S E T .

Poto '^XE). Technika overlay oparta jest na możliwości tworzenia w DOS-ie procesów 
1123 0P*sanej w poprzednim przypisie.

Wsn'1 Niektóre programy „chodzą” tylko z konkretną wersją systemu, a z inną nic chcą
24ialać-

c/y Określenie hoot up, oznaczające rozpoczęcie pracy komputera od najprostszych
Cj‘ °sci. które powodują załadowanie programu wykonującego bardziej złożone czynnoś-

rzeczownika hoot (czyli zwykły bul!). Określenie wprowadzili programiści 
&Uii P°nieważ czynność takiego inicjowania pracy komputera przypominała im „podcią- 

2̂  do góryr za własne sznurowadła od butów”. Naprawdę!
^ rem DOS-u są trzy' programy:

MBlO.COM - zawiera procedury umożliwiające kontakt z urządzeniami wejś-
 ̂ * cia/wyjścia;

^ DOS.COM - stanowi łącze programowe pomiędzy procedurami wyższego po-
 ̂ ^ ziomu a programami DOS-u;

2̂ MAND.C0 M - to program interpretujący polecenia uży tkownika.
^  t0 te polecenia, który ch jądro systemu nic potrafi samo wykonać i musi ładować 

ll!ęci specjalne dodatkowa programy.
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W kolejności wykonywane są następujące czynności:

-  ROM -BIOS testuje komputer, odszukuje program ładujący i uruchamia go;

-  program ten ładuje z kolei do pamięci jądro  i przekazuje mu sterowanie;

-  system szuka pliku CONFIG.SYS i uwzględnia życzenia użytkownika tam z3' 
pisane:

-  zostaje wczytany program COMM AND.COM , który od tej chwili przejniu.ic 
kontrolę;

-  następuje wykonanie komend zawartych w pliku AUTOEXEC.BAT27, a jcśh 
nie ma takowego, to system żąda podania aktualnej daty i czasu;

-  wyświetlany jest znak zachęty28 (np. C:>) i system czeka na polecenia u żyt' 
kownika. -Ą

Reguła stosowana podczas ładowania systemu następująca: R O M -B lO ^  
najpierw sprawdza, czy jest dyskietka w komorze A. Jeśli jest, to z niej usilUl 
ładować programy IBMBIO COM i IBMDOS.COM. Brak tych programów WT 
woluje pojawienie się komunikatu ostrzegawczego (że w komorze napędu dyskiete 
jest niewłaściwa dyskietka, lub że przy odczycie dyskietki nastąpił błąd) i następuj 
zawieszenie działania komputera. Natomiast brak dyskietki w komorze A powoduj2 
ładowanie programów IBMBIO.COM i IBMDOS.COM z dysku C (jest to z rcgl|b 
tzw. twardy dysk). .ą

D
7k Ą. 7). 3. N a p ę d y ,  La.C*iloj;n n plńLń w sy s te m ie  IMtS D O S

0 załadowaniu systemu użytkownik może w każdej chwili wybrać doWoW 
napęd dyskowy jako aktualny, pisząc jego identyfikator z dwukropki^
1 przesyłając ten komunikat do systemu. Na przykład, gdy system zgłosi si? 

pisząc C:\>, użytkownik może przełączyć go na dysk B pisząc B:.
Ustaliwszy, z którego napędu korzystamy, możemy z niego wybrać potrze^ 

ny nam zbiór informacji, czy i i tak zwany plik (file). Pliki można porównać &0 
ułożonych na półce książek. Plik może zawierać dowolne informacje (na przyk'a 
dane albo teksty) lub program. Wyjątkowość programów' polega jednak na tym, że &

27Sposób budowy plików typu BAT opisany będzie w jednym z dalszych podroz 
działów.

28Postać znaku zachęty (ang. prompt) bywa różna, ale zwykle podaje ona tzw. * R 
alnv napęd dyskowy oraz (ewentualnie) nazwę aktualnego katalogu. O katalogach będz 
mowa niżej, natomiast napęd dyskowy identyfikowany jest za pomocą litery: A, B, C, 
przy czym na początku wyświetlany jest identyfikator lego napędu, z którego system 1;1 
wal programy 1BMBI0.C0M i IBMDOS.COM.



'adowane do pamięci i wykonywane, a także mogą używać do swoich celów in-
- c 1 Plików, na przykład plików z danymi i plików, w który ch program będzie zapi

j a ć  wyniki.
/• , .  Każdy plik ma swoją nazwę, która pozwala go wskazać w cclu wykonania 
r f je s t  programem) lub wybrać spośród innych plików (jeśli zawiera dane). Nazwa 
.. u jest to ciąg od 1 do 8 znaków, po których może wystąpić rozszerzenie nazwy 
1 u poprzedzone znakiem (kropka). Rozszerzenie nazwy pliku jest to ciąg od 

3 znaków29.
Nazwy komend DOS-u nie powinny być używane jako nazwy plików. Niżej 

ano zarezerwowane nazwy urządzeń, które także nie powinny być używane jako 
nazv'y plików.

CON - konsola, tj. klawiatura i ekran;
AUX lub COM l - pierwszy asynchroniczny adapter komunikacyjny30;
COM2 - drugi asynchroniczny adapter komunikacyjny (jeśli jest);
LPT1 lub PRN - pierwsze łącze równolegle31 (tu zwykle jest przyłączona

drukarka);
LPT2 - drugie łącze równolegle (jeśli jest);
Nu l  - urządzenie fikcyjne stosowane do testowania. •

Trzyznakowc rozszerzenie nazwy pliku jest stosowane do rozróżniania typów 
Phkó\v32

29 7Znakami dopuszczalnymi w nazwie pliku są: litery od A do Z, cyfry od 0 do 9 oraz
30& # @ ! % ’ ( > " U  I  ~ •

.. Jest to po prostu gniazdko znajdujące z tylu komputera, do którego można dołączyć
n/ ne urządzenia przesyłające informacje od albo do komputera. Adaptera tego używa się 
^  Przykład do dołączenia myszki albo do prostej komunikacji między dwoma komputera-

31
- . Słowo „równolegle" oznacza, że informacje przesyłane są w tym łączu równocze-
^ c w „paczkach” po 8 bitów. W łączach COM informacje przesyłane są szeregowa, bit po

i

32Pewne rozszerzenia mają szczególne znaczenie dla systemu, na przykład:
NAl' - (ang. batch) - to plik składający się z komend dla DOS-u i wywołań pro

gramów do wykonania;
- (ang command) - oznacza program;

EXE - (ang. execute) - to także „oznaczenie” programu gotowego do wykonania;
^  S - (ang. system) - to plik zawierający informację dla systemu

(np. CONFIG.SYS).
Oprócz wymienionych rozszerzeń, mających ustalone znaczenie, przyjęto na zasadzie 

 ̂ °v\y pewne dalsze rozszerzenia:
^Alv - (ang. backup) - to archiwalna wersja pliku który został zmieniony;
®AT - (ang. data) - to plik z danymi;
l)OC - (ang. document) - to plik opisujący inny plik lub użytkowanie programu;
ULP - (ang. help) - plik pomocniczy opisujący działanie programu;
LlB - (ang. library) - plik z programami bibliotecznymi;



W celu ułatwienia zarządzania plikami wprowadzono pewne struktury - kata
logi (clirectory), które są plikami z nazwami plików. Przy wyjaśnianiu roli katalo' 
gów znowu nasuwa się analogia z półką książek - plik jest jak gdyby konkretnym 
tomem, a katalog stanowi półkę książek zgromadzonych razem ze w;zględu na podo- 
bieństwo tematyczne. Jeśli książek jest dużo, to niewątpliwie łatwiej odszukać p0' 
trzebny tom, gdy poda się obok jego własnej nazwy także nazwę półki, na której g° 
można znaleźć33!

Analogia z półką na książki jest jednak ograniczona, ponieważ w system*e 
DOS elementami katalogów mogą być nazwy innych katalogów (podkatalog’)- 
Tworzy się w ten sposób struktura drzewiasta, której „korzeniem", czyli początkiem 
wszelakich rozgałęzień jest katalog główny (root - ang. korzeń oznaczany znakiem V* 
a w której poszczególne katalogi stanowią albo „konary” dzielące się potem na drób' 
niejsze gałęzie, albo elementy końcowe, tzw. „liście"’. „

Podczas pracy z komputerem w każdej konkretnej chwili system „znajduje si? 
w jednym określonym miejscu tego drzewa katalogów, a zadaniem użytkownika JeSt 
orientowanie się i swobodne „wędrowanie” po całej strukturze. Wspomagają §° 
w tym instrukcje systemowe, o których będzie mowa za chwilę, oraz specjalne pr0' 
gramy, które także będą krótko omówione (NORTON COMMANDER). Tak# 
wspomniany już „znak zachęty” wskazuje zwykle na aktualne położenie w katalog11- 
Przykładowo:

-  C :\ > oznacza, że użytkownik ma dostęp do głównego katalogu dysku 
(nie ma wymienionych żadnych podkatalogów),

-  C:\CHIW \PODANIA > wskazuje, że operator systemu najpierw przeszed 
z katalogu głównego do podkatalogu CHIW, który następnie rozgałęziałsl- 
dalej. Jednym z takich rozgałęzień jest podkatalog PODANIA, do któreg0 
w końcu zawędrował operator.

-  TXT - (ang. text) - plik zawierający tekst;
oraz rozszerzenia, które będą często używane w związku z wykorzystywaniem ko1* 

kretnych. opisanych dalej w książce programów:
-  CIII - plik tworzony przez edytor tekstowy CHIWRITER (P°r

podrozdz. 3.5);
-  DBF - baza danych tworzona przez program DBASE (por. P°

rozdz. 3.6);
-  WKS, WK1, YVK2 - dane z arkuszy kalkulacyjnych, utworzone prograine

LOTUS 123 (por. podrozdz. 3.7). ,,
33Dodatkową zaletą takiej struktury jest fakt, że nazwy plików' w różnych katalog3 ; 

mogą się powtarzać bez powodowania niejednoznaczności. Na przykład jeśli ki> 
użytkowników korzysta z. tego samego komputera, to każdy z nich - jeśli chce - może P° 
madzie swoje dane w pliku o nazwie DANE (bo tak najwygodniej!), ale jeśli każdy b?1 
dysponował oddzielnym katalogiem, to te dane nie pomieszają się ze sobą. Gdyby nie b) 
udogodnienia, jakim są oddzielne katalogi, wymyślanie nazw dla plików mogłoby być & 
dzo uciążliwe i trudne!



*
o

Ms zostan̂  omówione podstawowe polecenia dla systemu operacyjnego
... OS należy raz jeszcze przypomnieć, że większość operacji jest dokonywana na 

ach lub urządzeniach zewnętrznych. W związku z tym przetwarzane pliki muszą 
...'10 Precyzyjnie zlokalizowane, tzn. musi zostać podana tzw. ścieżka dostępu do 

d l* ^c'c^ a wymienia w kolejności drogę od korzenia wskazanego napędu 
Ir ,0WeS° albo od aktualnie używanego katalogu, do katalogu zawierającego po- 
dod llV Struktury katalogów zostały omówione wcześniej, tu natomiast należ}’ 

■ że istnieją dwa symbole specjalne:
• - (kropka) oznacza katalog bieżący

•• - (dwie kropki) oznaczają katalog macierzy sty bieżącego katalogu.
, . Czasami zamiast nazwy można podawać jej wzorzec wykorzystując „pseu- 
u°nimy”:

zastępuje dowolny ciąg znaków do końca nazwy 
zastępuje jeden dowolny znak.

Polecenie, które wykorzystuje tego rodzaju wzorce jest wykonywane dla 
^stkich plików  ̂o nazwach zgodnych z wzorcem.

Dla każdego polecenia można także podać pewne parametry' dodatkowe kie- 
^ n ik i  wykonywanych poleceń „w inną stronę" lub dokonujące na nich dodal- 

-Ch operacji. Oto postać tych parametrów':
~ > nazwa_pliku - powoduje wpisanie wyników do pliku o nazwie na- 

zwapliku;
~ >:> nazwa_pliku - działa jak wyżej, ale wyniki te zostaną dopisane na koń

cu pliku o nazwie nazwa_pliku;
~ < nazwa_pliku - czytanie danych dla polecenia następuje z pliku zamiast 

z klawiatury;
~ programl | program2 - złożenie programów' w tak zwany potok, tzn. wy

niki z jednego programu są danymi dla następnego.

X  A

' •4 ,  W y  Id ram ę p o l e c e m a  s y s ie m w  2WS D O S

wagn wstępneo

ID elny wykaz poleceń systemu MS DOS (wraz z objaśnieniami) zajmuje w ty- 
powej dokumentacji komputera trzystu stronicową książkę. Nic dziwnego 

u zatem, że podane niżej objaśnienia stanowią jedynie pewien wyciąg z tej 
$la\v'lC' dok« a c j i .  Przedstawiłem jedynie najczęściej używane polecenia34, ze- 

laJąc je w sposób tematyczny (w' większości podręczników opis jest ujęty alfabe

°kre'i "ł^0S/-czcS°liic polecenia opisano w następujący sposób: podano ogólny wzór użycia 
0llego polecenia, pod nim zamieszczono bardzo skrótowe wyjaśnienie czynności wy-
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tycznie), a objaśnienia i przykłady ograniczyłem do niezbędnego minimum. Wszystk0 
to sprawia, że opanowanie podstaw korzystania z systemu MS DOS jest - w ujęclU 
tej książki - szybkie i proste, ale powierzchowne i niekompletne, zatem wymagąj4ce 
w przyszłości uzupełniających studiów.

3 . 4 . Ą.2. N a jp ro s tsz e  p o lecen ia  clemcmtarincji «Lsługi k om p u tera

tym podrozdziale zebrane zostały niektóre najprostsze polecenia system11 
MS DOS. Polecenia te są na ogól malo przy datne, gdyż z ich poniocA 
nic możesz zlecić komputerowi żadnych naprawdę istotnych czynności- 

Jednak zapoznanie z systemem warto rozpocząć od wydania mu tych właśnie polecc’1 
i zaobserwowania jego reakcji, gdyż za pomocą tych operacji nic można niczego P°' 
psuć, ich użycie jest więc całkowicie bezpieczne..
help - wyświetlenie na ekranie podręcznika używania systemu DOS. PodręcZ'

nik ten jest bardzo obszerny i oczywiście wyświetlany jest po angielski'- 
dlatego zwykle bardziej użyteczne jest następne polecenie, 

fasthelp - wyświetlenie listy wszystkich poleceń systemu DOS z krótkimi
jaśnicniami. 

cis - wyczyszczenie ekranu.
mr r

ver - podanie numeru wersji systemu,
time - wypisanie aktualnego czasu35,
date - wypisanie aktualnej daty.
more - skopiowanie strumienia danych na monitor strona po stronie

Przvklad:
more < prog.txt

wypisuje na monitorze tekst pliku ,,prog.txf\

3 .4 .  Ąo 5. O p eracje  na ca łym  ciysLim 1 ujiILd na całym  Ikaćalogun

D odstawową czynnością przy pracy z dyskiem jest żądanie podania zawaf' 
tości aktualnego katalogu dir. Inna często stosowana operacja to kopi°" 
wanic zawartości całej dyskietki diskeopy. Używając nowych dyskietek- 

trzeba na początku posłużyć się poleceniem36 format, nakazującym przygotowani 
dyskietki do wpisywania na niej plików.

konywanej przez komputer po podaniu omawianego polecenia i (w przypadku bard#eJ 
złożonych poleceń) przedstawiono jeden lub kilka przykładów' z objaśnieniami.

^Komputer prosi też o podanie czasu celem ewentualnego skorygowania swojeg0 
zegara. Jeśli nie chcesz wnosić korekty, wystarczy nacisnąć klawisz Entcr.

36Omawiane tu polecenia mogą mieć parametry. Postać najczęściej używanych Pa 
rametrów podano w objaśnieniach, przy czym używano nawiasów { i J dla oznaczenia tyc
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• A oto te polecenia:
r {nazwa} {/p} {/w} - wypisanie informacji o plikach. „Nazwa” określa grupę 

Plików lub ściekę do katalogu. Jej brak oznacza wypisanie wszystkich plików z bie- 
%Cego katalogu. 

j OPCJE:
P - wypisywanie strona po stronie 
v ' Wypisanie w skróconej fonnie.
uiskcopy x: y: - skopiowanie całej zawartości dysku X: na dysk Y:37. 
format x: {/v:etykieta} {/s} {/b} {/q} - sformatowanie38 dysku X.

OPCJE:
/ V  *  7 A  •

' zapisanie etykiety na dysku (dla jego późniejszego rozpoznania);
' Opisanie na dysku plików systemowych (dysk może służyć jako systemowy);

Ib - pozostawienie miejsca na pliki systemowe (można je potem dopisać);
/q - tzw. szybkie formatowanie (bez fizy cznego usuwania plików').

y
Operacje na poszczególniych pliLach

r ajczęściej potrzebne jest kopiowanie plików'39 copy (pliki systemowe wy
magają do tego polecenia sys). lub usuwanie zbędny ch plików' del. Możliwe 
jest także porównanie zawartości dwóch plików comp. a także zmiana na- 

- Pliku ren. Zawartość pliku może być wypisana na ekranie poleceniem type. 
c°py pliki {plik2} - kopiowanie pliku 1 na plik2.

Częścittio-' P°lccenia, które mogą, ale nic muszą wystąpić. Stosując polecenia w praktyce.
opisać odpowiedni parametr (ale bez nawiasów' {] !) lub można go pominąć. Uwa- 

Oy\ polecenie systemu DOS można wy>volać z parametrem /?. I zysku je się wte- 
na ekranie komputera krótką „podpowiedz” jak lego polecenia używać.

Pio\ X = Y, 1° program będzie żądał wymiany dyskietek w stacji X podczas ko-

38̂ ̂ Operacja formatowania we wczesnych wersjach systemu MS DOS oznaczała bez-
p;  Ul*°wą utratę wszystkich plików'. Dziś tak być nie musi. bo pliki można odzyskać za 

^Polecenia unformat, ale i tak trzeba to stosować ostrożnie, 
san klecenia systemu DOS lub dostępne opcje popularnych nakładek (w rodzaju opi-

go dalej programu Norton Commander) pozwalają w miarę łatwo i szybko kopiować 
cal Cze pliki lub cale dyskietki. Gdy jednak trzeba wykonać wiele identycznych kopii 
^ ch dyskietek - praca z systemem DOS czy z programem Filc Manager systemu Win- 
co n  jeszcze go nie znasz - to poczekaj do rozdziału 3.4.7) staje się uciążliwa i pra
ni 1 °nna- Do takich zadań lepiej jest stosować specjalne programy kopiujące, dostępne 

‘ n- jako „Shareware” (czyli bardzo tanie lub wręcz darmowe). Przykładami wygodnych 
Dn^m ó w  tego typu mogą być: DiskDupe Trial firmy Micro System Designs dla systemu 

1 ^inD upe firmy CJ Enterprises dla „okienek". Zwolenników mają także programy 
v C oPy Fast. którego autorem jest Chaną Piną Lee oraz VGA-Copy Pro Thomasa 

0,ljtenieiera.
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Przykład: 
copy a:dane

Kopiuje plik „dane” z dysku A do bieżącego katalogu (bo brak było parametr
plik2).

Uwaga: jeśli w bieżącym katalogu był wcześniej plik o nazwie dane, to z°'
stanie zmazany! ’ 1

-  del plik - usunięcie pliku. | |
Przykłady: 
del dane

Usunięcie z bieżącego katalogu pliku dane. 
del *.*

Usunięcie wszystkich plików z bieżącego katalogu (Uwaga: bardzo niebeZ 
pieczne!). ’iB

-  coinp pliki plik2 - porównanie obu podanych plików ze sobą40.
Przykład:

comp c:*.* a:
Porównanie kolejno wszystkich par plików o tych samych nazwach z dysk0'

C i  A.
-  ren nazwał nazwa2 - nadanie plikowi „nazwał ” nowej nazwy „nazwa2

Przykład:
ren *.txt *.doc

Zmiana nazw wszystkich plików o rozszerzeniu TXT na nazwy z rozszerZc 
niem DOC. j

-  sys x: - zapisanie zbiorów systemowych na dysku X41.
-  type plik - wypisanie zawartości pliku

Przykład:
type program.txt | morę

Powoduje wypisanie na monitor tekstu pliku ,,PROGRAM.TXT” strona P 
stronie. *

Uwaga: omówione wcześniej polecenie systemowe more działa tu jak „fi1., 
i powoduje zatrzymanie procesu wy pisywania po wypełnieniu całego ekranu. Nac 
nięcic klawisza powoduje pokazanie na ekranie następnej porcji informacji, 

sort < plik - sortowanie zawartości podanego pliku.

4,lProgram wypisuje dziesięć pierwszych różnic. Jeśli pliki są identyczne, genero"*1 • 
jest komunikat: Fil es compare OK . e.

4'Dysk X powinien być sformatowany z opcją Is lub Ib, plik COMMAND.COM ,r 
ba skopiować oddzielnie poleceniem copy.
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W ę i ł r ó w l i a  ]po d r z e w i e  Ikaćalojęów

ystem pomaga w przenoszeniu się z jednego miejsca w drzewie katalogów' 
w inne miejsce. Służy do tego polecenie cd. Ponadto system pozwala two- 

n 7 ^  rzyć nowe ..gałęzie"’ (podkatalogi) za pomocą polecenia md lub je „odci- 
‘c za pomocą polecenia rd.

cd ścieżka - ustalenie katalogu bieżącego (na roboczym lub podanym dysku) na 
katalog znajdujący się na końcu „ścieżki”.

Przykłady:
2  . cd \lotus

lclna katalogu na \Iotus bez względu na aktualne położenie. 
cd ••

'ana katalogu bieżącego na katalog w stosunku do aktualnego katalogu nadrzędny 
. Sem mówi się „macierzysty”) to znaczy' bezpośrednio go poprzedzający w drze-

^  katalogów.
1,1 d {ścieżka\} nazwa - utworzenie podkatalogu o podanej nazwie w katalogu 
leżącym lub na końcu podanej ścieżki.

Przykłady:
md podania

Utworzenie podkatalogu „podania” w bieżącym katalogu.
md c:\dokumenty listy 

Utworzenie podkatalogu listy w katalogu dokumenty. 
rd ścieżka - usunięcie katalogu znajdującego się na końcu „ścieżki”.

Uwaga: Katalog musi być pusty !!!

y

P r z e t w a r z a n i e  w s a d o w e  w sysćemmie S  D O S

edną z cech ułatwiających pracę w systemie DOS jest tzw. przetwarzanie 
ą|J wsadowe. Ułatwia ono pracę z komputerem wtedy, gdy trzeba wiele razy
lc Wykonywać te same czynności. Korzystanie z przetwarzania wsadowego po-

na tym, że użytkownik zamiast wiele razy' wydawać za pomocą klawiatury 
Prźe kolejne polecenia systemowi MS DOS, może je zapisać w utworzonym 
s 2 Slebie pliku jako zwykły tekst"12 (polecenia systemowe zawsze są tylko napi- 

l> określającymi, co system ma dla Ciebie zrobić). 
c Jeśli następnie jako polecenie systemu DOS poda się nazwę tego pliku43, za- 

c S|ę automatyczne wykonywanie całej sekwencji wcześniej zapisanych pole-

t0ra ^Najwygodniej jest użyć do tego jakiegoś edytora - na przykład opisanego dalej edy-

k0n w którym zawarte są komendy DOS-u przeznaczone do automatycznego wy-
• XVania. nazywany jest plikiem wsadowym i musi mieć rozszerzenie „.BAT”. DOS szu-
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ceń4-*. Po prostu DOS całkiem sam, bez żadnego Twojego udziału, odczyt# 
z podanego pliku kolejne komendy, a następnie je dokładnie realizuje. Przetwarzań*1- 
wsadowe wykonywane przez system może być zatrzymane przez naciśnięcie klawisz) 
Ctrl + Break. DOS może realizować tylko jedno przetwarzanie wsadowe, lecZ 
ostatnią komendą pliku wsadowego może być uruchomieniem następnego prze' 
twarzania wsadowego.

Wśród plików wsadowych wyróżniony jest plik AUTOEXEC.BAT, którego 
istnienie badane jest przez DOS podczas inicjowania pracy systemu. Jeśli ten p*1 
istnieje, to DOS automatycznie uruchamia przetwarzanie wsadowe tego pliku.

D
3>o 4 .6 .  N J k Ł u ł k i  u i ła tw ia ją c e  p r a c ę  z s y s t e m e m  IVÍS D O ^

K

race z systemem operacyjnym można znacznie ułatwić stosując tak zwal* 
„nakładki" (ang. shell). Podobno najprostszymi programem typu nakla^ 1 
na system operacyjny ułatwiającej użytkowanie komputera jest progi'al” 

Navigator firmy Packard Bell. Z kolei najmniejszym (chyba) programem ula1 
wiającym pracę z systemem MS-DOS jest polski program Menu! wytworzony' przcZ 
Laboratorium Komputerowe Avalon. Programik ten pozwala sterować pracą komp11 
tera na zasadzie wyboru z menu poleceń i plików (np. uruchamianych programó"' 
Nie jest to dużo, ale osobie o małych wymaganiach może znakomicie ułatwić pra 
z komputerem. Jeśli jednak chcesz naprawdę wydajnie i sprawnie zarządzać svvoi  ̂
komputerem - musisz wykorzystać jeden z w iększych programów typu nakładki sy 
temowej. Jest ich wiele (Norton Commander, Xtree, Pro Gold, StupenDOS, F‘ 
Manager, Treeview, Directory Manager, Disk Director i wicie inny ch). Ich współ*1*7A
cechą jest zmiana niewygodnego sposobu sterowania pracą systemu operacyjnego 
pomocą wydawanych komend. Wykorzystując wspomniane nakładki możesz w  
godnie oglądać i porównywać zawartości poszczególnych plików i cah'ch dysk0 ’ 
a typowe czynności (kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików') możesz wyko*1? 
wać za pomocą uproszczonych poleceń (zwykle wystarcza naciśnięcie klawisza fi111 
cyjnego lub wskazanie myszką).

Jako przykład często używanej nakładki omówię tu działanie programu N®* 
ton Commander, którego nazwę (zgodnie z ogólnie przyjętym zwyczajem) będę 0

ka takiego pliku, o podanej w formie polecenia nazwie, początkowo w bieżącym katal0̂  
Jeśli nie znajdzie, to będzie prowadził dalsze poszukiwania we wszystkich katalogach pl' 
ślonych w komendzie PATII. . ^

"^Oprócz standardowych komend DOS-u plik wsadowy może zawierać następ0̂  
komendy stosowane głównie do sterowania przetwarzaniem wsadowym: ECHO, 1' > 
GOTO, IF, PAUSE, REM i SIIIFT. Użycie ty ch komend jest stosunkowo łatwe, 
ich szczegółowy opis wykracza wyraźnie poza zakres tej książki. Zainteresowany Czytej ^  
powinien w tym zakresie uzupełnić swoją wiedzę opierając się na literaturze. Na szczeg0 
polecenie zasługuje książeczka Dana Gookina „DOS dla opornych”.



. sl< 1 a°ać do NC. Jest to program bez wątpienia najbardziej popularny’ i najchętniej 
oH van>'45. Czynności wykonywane przez program NC, jak się zaraz przekonasz, 

I °Wiadąją w większości czynnościom wykonywanym przez sam system MS DOS, 
nak podstawowa różnica polega na tym. żc NC wykonuje te czynności łatwiej 

Podstaw ia ich wyniki czytelniej.
Podczas pracy z programem NC na ekranie komputera stale widoczne są dwa 

gó\\ ' uwierające w formie tabelarycznej zawartości dwóch wybranych katalo- 
Dl V  len SP0S®*3 beż uciekania się do polecenia D1R masz stale przed sobą wykaz 
, 0xv- 2 którymi pracujesz, wykaz - dodajmy to - posortowany (najczęściej alfabe- 
lin C' a 'c mozna inaczej, na przykład według czasu utworzenia poszczególnych 

’ Jeśli potrzeba dodatkowo przefiltrowany (na przykład zawierający tylko 
1 wykonywalne albo tylko pliki o wskazanym rozszerzeniu).

Już samo to jest godne uwagi, gdyż stała świadomość, jakie pliki są dostępne, 
z z wygodną metodą wskazania każdego z nich (kursorem) bardzo ułatwia pracę. 

a ni jednak uroki systemu NC się nie kończą, 
ę Operowanie systemem plików w programie NC odbywa się z użyciem klawi- 

y kursora i klaw ’isza ENTER. Jeśli naprowadzimy kursor na określony element 
l0dzący w skład katalogu i naciśniemy klawisz ENTER. możemy uzy skać nastę

p c ę  działania:
J°śli wskazany składnik katalogu jest nazwą podkatalogu - nastąpi „wejście" do 

podkatalogu (podobnie jak po wykonaniu polecenia systemowego CD) i jego 
Zwartość ukaże się w panelu;
Jeśli wskazany składnik katalogu jest nazwą pliku wykonywalnego (z rozszerze- 
nicm EXE albo COM) względnie nazwą pliku poleceń systemowych (z rozsze- 
r^cniem BAT) - nastąpi wykonanie tego pliku tak samo. jak po napisaniu nazwv 
lego pliku w DOS-ie;

. ^Wato może wiedzieć, że znany i łubiany od lat program Norton Commander ma 
ni .Clllc konkurentów. Jednym z nich jest opracowany w Rosji Volkov Commander, 
^  bogatszą paletę różnych usług i zajmujący mniej miejsca w pamięci. Volkov działa 

l0, bnic jak NC. to znaczy po angielsku, ale coraz popularniejsze sć\ programy robiące
Pod ?  b0gatszą różnych usług i zajmujący mniej miejsca w pamięci. Volkov działa 
loc* C jak NC. to znaczy po angielsku, ale coraz popularniejsze sć\ programy robiące 
l‘Ps n!°* co NC. ale działające w różnych języ kach narodowy ch. Pierwszy był chyba Fritho- 
b ^ ^ m m a n d e r  pracujący w języku niemieckim. Potem pojawił się program Acery, 
a ^ c\ P r°gramem działającym po włosku. Szwedzi używali programu DOS Controller,

/•Cisi e n  A.', n _________ i __ ____i____ i i :   : ______  m r _________ T'»_ :  _• ______________ • . „ i  • _P o ,^  swój Commander ochrzcili mianem Manazer602. Pojawiła się oczywiście także 
a Persja tej popularnej nakładki. Jaj autorem jest Łukasz Fołty n i oczywiście program‘ k l / V u  .  ̂ 1 1----  - -----  v  -  j  ~ -j —   r  - o  -

Jest a Fo,t>n Commander. Czy się przyjmie? Należ}' wątpić - działanie zwykłego NC 
H¡ Ia ̂  proste, że jego upraszczanie przez ..polonizowanie" poleceń i komend nie wy daje się

L/%dnc.
Hat Przejście od jednego panelu do drugiego odbywa się po naciśnięciu klawisza Tab, 
nac°miast wybór dysku, którego katalogi pokazywane są wr panelach najłatwiej wykonać 
4-!c jąc kiau isze Alt-Fl lub Alt-F2 (odpowiednio dla lewego i prawego panelu) i wska- 

Potrzebny identyfikator dysku (A, B, C itd.) w wyświetlonym okienku.



W pozostały ch przy padkach naciśnięcie klawisza E n ter nie daje skutku .
Obok łatwej wędrówki48 po drzewie katalogów NC oferuje bardzo łatwe 

konywanie podstawowy ch operacji na plikach. Aby plik skopiować - wystarczy g° 
wskazać i nacisnąć klawisz F5 (kopiowanie następuje wtedy z katalogu otwarte? 
w jednym panelu do katalogu otw artego w drugim panelu).

Aby wskazany plik usunąć, zamiast pisać DEL i nazwę pliku - naciska sl' 
klawisz F8. Ponieważ czy nność kasowania może spowodować utratę potrzebny0 
informacji - program NC ostrzega użytkownika, że polecił skasować wskazany P'1. 
i prosi o potwierdzenie, dając do wyboru dwie możliwości - skasowania pliku I11 
cofnięcia polecenia.

Aby plik przemieścić (skopiować w inne miejsce i skasować w miejscu, g^z'c 
był pierwotnie) - wy starczy nacisnąć klawisz F6. Ten sam klawisz F6 służy do zm*3 
ny nazwy pliku (odpowiednik polecenia REN systemu DOS).

Wreszcie klaw isz F7 pozwala tworzyć nowe katalogi (identycznie jak polece 
nie MD systemu DOS).

Omówione czynności programu NC odpow iadały dokładnie funkcjom systert* 
operacyjnego; rola programu NC sprowadzała się w tym przypadku w yłączn ie  
ułatwienia Twojej pracy', abyś zamiast pisać określone komendy mógł osiągnąć ^  
mierzony cel naciśnięciem jednego klawisza. Do tego jednak funkcje programu ^ 
się nie ograniczają. .

Za pomocą klawisza F3 można obejrzeć zawartość dowolnego pliku. Jeśli je 
to plik tekstowy - można go przeczytać. Jeśli jest to plik z programem - można ^  
także analizować i to zarówno wr postaci znakowej, jak i w formie kodów heksa01, 
cymalnych (szesnastkowa wyrażonych zawartości poszczególnych bajtów) Moz 
też oglądać inne pliki (np. z baz danych).

Klawisz F3 pozwala jedy nie oglądać49 zawartość wskazanych plików, n3f  
miast klawisz F4 aktywizuje bardzo zgrabny edytor (opisany szczegółowo nieco <* 
lej), pozwalający wygodnie zmieniać zawartość dowolnych plików. Oczywiście ta ‘ 
zmiana może być łatwo i bezpiecznie dokonana w przypadku pliku, który za\vl(L  
ty lko teksty. W przypadku pliku z programem (np. typu EXE) użycie klawisza

■ • A
47Chvba. żc wskazany plik ma rozszerzenie, dla którego użytkownik zdefiai0' * 

jakąś akcję (na przykład po wskazaniu pliku z rozszerzeniem ('III ma być wywołany cd.' 
ChiWritcr) - wówczas wywoływany jest potrzebny program - ale to już ..wyższa szkoła •

48 Warto dodać, żc wędrówka taka może się odbywać zarówno ..w głąb' (do Jfl 
nych. zawartych jeden w drugim katalogów), jak i ..na zewnątrz." (od katalogu pochód1’̂  
do katalogu macierzystego), ponieważ na początku wykazu składników każdego kai<1'°£’ 
(z wyjątkiem rool) podawany jest zwykle symbol.. oznaczający przejście do górnego katalog11, ■,

49Programy (bo jest ich kilka), które automatycznie uruchamia NC w monie" 
oglądania różnych plików, pozwalają na oglądanie w dogodnej formie dokumentów t"0'.^ 
nych przez różne edytory, rekordów baz danych, fragmentów arkusza kalkulacyjnego 
Jest to nieocenione narzędzie przy wszelkich przeglądach plików na dyskach. p°r 
kowaniu informacji, poszukiwaniu potrzebnego pliku ild.



d z i a l i  ^Uzc  ̂ w'edz>' * może być niebezpieczne (program po poprawkach może nie 
ać!),

I Bardzo c‘ekawa możliwość wiąże się z użyciem klawisza F2. Aktywizuje on 
menu. czyli wykaz często wykonywanych czynności, klóre (po odpowiednim 

U7v ,°8rani0^ n iu )  program NC może wykonywać całkiem automatycznie. Rola 
- ownika sprowadza się wtedy do wyboru z menu. przez wskazanie, potrzebnej

inności.
Opisane wyżej usługi programu NC należały do jego podstawowego i naj- 

tszego „repertuaru'’. Ten bogaty i mądry program potrafi o wiele więcej, tylko 
1 ni|ejsca na opisywanie tych bardzo licznych dodatkowych możliwości. Dlate- 

1111 last pełnego wykazu podam jeszcze tylko trzy użyteczne informacje.
Pierwsza jest taka. że program NC.' ma bardzo pięknie zbudowany „help''. 

klął'3023 10’ w każdej chwili podczas użytkowania programu można nacisnąć 
2\ .•-i 2 otrz>'mu.iąc niezwłocznie podpowiedż na ekranie. Podpow;icdź dotyczy 

,- lc sposobu poprawnego wykonania tej czynności, którą właśnie zacząłeś i nie 
d0\v2 Jal< kontynuować- Możesz jednak także, w każdej chwili uzyskać informacje na 
tr I011*  lnn-’ temat, posługując się ekranem podpow iedzi jak książką - szukając po- 

lej informacji na kolejnych stronicach, które można łatwo „przewracać" za po- 
** klawiszy kursora lub za pomocą myszki. Możesz także skorzystać z wyświetlo- 

fiau ckran*c SP'SU treści, w którym wystarczy wskazać dowolne zagadnienie, aby 
pli^ m i a s t  uzyskać szczegółową informację na zadany temat. Przy odrobinie cicr- 
sk \°SCI niozna 2 tych „podpowiedzi" (niestety - podawanych wyłącznic po angiel- 
Wn ■U2VSkać Pełne informacje o wszystkich możliwościach programu NC. Cicrpli- 
Kr ,c Jcsl jednak przv tym konieczna, bo wyświetlana na ekranie informacja liczy 
bllsk» 200 aronie. '  '  '

Druga wiadomość, otwierająca drogę do licznych ciekawych przygód i ekspe- 
Wj Cn̂ (~)w z programem NC, wiąże się z użyciem klawisza F9. Za pomocą tego kla- 
p Przechodzi się do szeregu rozwijalnych menu, znajdujących się u góry ekranu,
Hśr panelami pokazującymi zawartości wybranych katalogów'. Poruszając się
Ent mcnu?0 za pomocą klawiszy kursora i zatwierdzając wybór klawiszem

ei > możemy uzyskać od programu NC mnóstwo zaskakująco użytecznych usług. 
U»-... ^*e chcę Ci psuć przyjemności samodzielnego odkrywania wciąż nowych 
oh Uv°ści tego programu, więc nic podam tu żadnych szczegółów, powiem tylko, że 
, P°w iednio „poproszony" program NC może bezpośrednio przesyłać pliki pomiędzy 

putcrami, może pokazywać drzewo katalogów' w formie przejrzystego rysunku. 
Hz l Wyszu kiwać zagubione pliki przeszukując wszystkie katalogi itd. Większość 

° " n'ków' nic ma wręcz pojęcia, jak bardzo wszechstronne i uniwersalne narzę- 
Wv, . ariowi program NC. Podczas „zwiedzania" menu po naciśnięciu klawisza F9 

l,r|ic przydatny okazuje się klawisz FI i związane z nim podpowiedzi!

oclnotować różnicę między menu samego programu NC, do którego można 
njc . baśn ie  za pomocą klawisza F9, a menu użytkownika, które możesz sobie dowol- 

stawić i wywołać klawiszem F2 w sposób, który opisałem wcześniej.



I na koniec ostatnia informacja. Najważniejszą umiejętnością przy używaniu 
dowolnego programu jest umiejętność przerwania jego pracy, gdy już nie jest nan' 
potrzebny. W programie NC taki „hamulec bezpieczeństwa" związany jest z klawi
szem F10. Jego naciśnięcie powoduje zakończenie pracy - chociaż NC prosi o p0' 
twierdzenie tej decyzji (klawiszem ENTER), żeby uniknąć pomyłek.

5 . 4 . 7 .  M S  W i m l

ową jakość w komunikacji użytkownika z komputerami (a w szczególności 
z ich systemami operacyjnymi) zapewnił program MS Windows^1 wpr0' 
wadzony przez Microsoft^2 i żywiołowo pokochany53 przez miliony 

użytkowników na całym świecieH System ten w dodatku bardzo szybko się roz^1' 
ja55 i pewnie w chwili gdy będziesz czytał tę książkę, będzie jeszcze nowszy, jeszcze 
lepszy i jeszcze bardziej przyjazny dla użytkownika.

^Program  MS Windows w wersji oznaczonej 3.0 został po raz pierwszy zaprezento
wany 23 niaja 1990 roku i ta data uznawana jest za punkt graniczny w historii rozwoju 
informatyki. Od tego dnia użytkownicy komputerów IBM PC przestali być uzależnieni oCl 
komend i komunikatów systemu MS DOS i dostali do swej dyspozycji nowe. wygodne śro
dowisko graficzne, podobne do tego. jakie wcześniej mieli do dyspozycji użytkownicy 
cintosha.

^Koncepcja okienek używana przez firmę Microsoft w MS Windows nie stanoW1 
oryginalnego wynalazku tej firmy, lecz jest bezspornie wzorowana na produktach App 
w szczególności na GUI komputerów Macintosh. Część tych koncepcji zakupiona zostać 
przez Microsoft w formie porozumienia licencyjnego zawartego wr 1985 roku. jednak ro
snące znaczenie środowisk graficznych i ogromne dochody jakie Microsoft czerpał z pr°' 
graniu Windows, a także fakt odsprzedania tych idei dalej (firmie Hewlett-Packard któia 
wykorzystała je w programie NewWave) wywołały w firmie Apple w rażenie, że jej wkład 
nic został wystarczająco doceniony. W związku z tym w 1988 roku Apple wytoczyła firmie 
Microsoft słynny proces przed sądem stanu Kalifornia, domagając się odszkodowania w wv 
sokości 5.5 miliarda dolarów'. Pretekstem byl kształt pewnych ikon (np. ikony pliku), któO' 
uznano za wyłączną własność Apple nie objętą licencją. Po blisko sześciu latach bardzo 
kosztownego procesu w 1994 roku pozew Apple został oddalony, a Sąd Apelacyjny w Sa*1 
Francisco wr listopadzie 1994 odmówił wznowienia procesu, jak tego domagał się przed
stawiciel Apple. Windows są więc i pozostaną żyłą złota dla Microsoft, a rzeczywisty id1 
wy nalazca w firmie Apple odszedł z kwitkiem. Tak bywa!

530  popularności systemu Windows świadczyć może liczba sprzedanych egzemplarz) 
tego programu. Otóż w ciągu jednego tylko 1993 roku sprzedano 44 min instalacji Win
dows. co jest absolutnym rekordem nawet jak na tak wielką firmę, jak Microsoft. Obecnie
sprzedaż trochę zmalała (dokładnych danych za lata 1994 i 1995 nie opublikowano), ale 
nadal jest bardzo wysoka, ponieważ w iększość nowych komputerów jest wyposażana w sys
tem Windows od razu przez producentów.

^Window's niają swoje wersje narodowe, między innymi dostępna jest wersja Witt' 
dows PL. operująca we wszystkich komunikatach i informacjach wyłącznie językiem poi"
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nik ro§ram Windows, stanowiący środowisko graficzne56, pozwala użytkow- 
. 111 komputerów na calkowatc zapomnienie (jeśli chcą) o poleceniach systemo-
Ul‘ V mozolnie wystukiwanych na klawiaturze skomplikowany ch rozkazach. Nawet 
Coi" lenia> jakie oferują nakładki w rodzaju opisanego wyżej programu Norton 
fiCz ' mniei wyS°dnc i mniej operatywne niż te, które oferuje nowe gra-
 ̂ 11 c środowisko. Starsze (najchętniej jednak nadal stosowane) wrersje57 Windows 

lub 3 .11 stanowią dodatek do systemu DOS, podobnie jak Norton Commander, 
. °nnast najnowszy (wprowadzony nie bez' pewnych kłopotów'58) produkt firmy 

c'osoft zwany Windows 9559 jest już jednak całkiem niezależnym od DOSa sa- 
zielnym systemem operacyjnym. Z punktu w idzenia typowego użytkownika (to 

cCz> 2 Twojego punktu widzenia) różnica ta jest jednak mało istotna, nie będę się 
'?e w nią tu zagłębiał.

o j . '

^  Ja jednak w tej książce będę odwoływał się do częściej spotykanej anglojęzycznej 
 ̂ sJi Windows, wychodząc z założenia, że jak przypadkiem trafisz na wersję polską, a bę- 
ICS/już dobrze znal angielską, to sobie chyba jakoś poradzisz, co?

U ^  Firma Microsoft dbając o rozwój standardu Windows zdecydowała się udostępnić 
Cnęjc na kod źródłowy systemu Windows NT kilku renomowanym uniwersytetom, w któ-

• 1 w ramach prac badawczych powstawać będą nowe koncepcje rozwijające ten system 
tcn^ d m °  podobna decyzja firmy AT&T doprowadziła do znacznego udoskonalenia sys- 
lj 111 UNIX). Wśród uniwersytetów obdarzonych zaufaniem Microsoft znalazły się: Brown 
\ylu ersity. Cornege Mellon University, Berkeley University (California), University of 

ashington, Xerox Palo Alto Research Center.
. ' Mnnym poprzednikiem MS Windows byl* program GEM firmy Digital Research.

0r> się jednak nie przyjął.
' Informację o używanej wersji systemu Windows i aktualnym trybie pracy możesz 

do\S Za Pomoal malutkiego programu WINVER. wschodzącego w skład pakietu Win-

nicn.u Help dowolnej aplikacji systemu 
Sv v Perypetie „największego z wielkich*' czyli firmy Microsoft. związane z wdrożeniem 

stei*u Windows 95 są pouczającym przykładem tego. jak wiele trudności wiąże się 
; ^Prowadzaniem każdego nowego dużego programu. System Windows 95 wielokrotnie 
j ^ cniano i poprawiano i wreszcie na początku 1995 roku przekazano do eksploatacji. 

ICstcty 10 kwietnia 1995 roku znowu wykryty został błąd i wersja M8 programu, rozpro- 
i)(kona już do ponad 50 tvs użytkowników, którzy zgodzili się przyjąć funkcje „beta- 
lcrów" okazała się niemożliwa do wykorzystania. Ostatecznie premiera Windows 95 

Z a p iła  w związku z tym w listopadzie 1995 przy akompaniamencie kpinek konkurencji. 
 ̂ Już wkrótce trzeba będzie zmienić nazwę, bo firmie nic starczy 1995 roku! Jest to historia 
tlJfłca do myślenia. To co zdarzyło firmie Microsoft może zdarzyć się każdej osobie i każ- 
J firmie, trzeba więc stale zachowywać dużą ostrożność i rozwagę!

P ^Sprzedaż systemu Windows 95 znowu bije wszelkie rekordy: ostatnie informacje 
^ nlv Microsoft, przekazane przez wiceprezesa odpowiedniego działu tej korporacji 
' 'Crosoft Systems Division) Paula Mori Iza mówią o sprzedaży ponad MILIONA kopii 
Steniu Windows 95 tygodniowo.

W s- Innym sposobem uzyskania tych informacji jest skorzystanie z funkcji About...



Uży wanie Windows (czyli po prostu „okien") jest łatwe i naprawdę przyjemne 
(dopóki nie zaczynasz próbować ulepszać i poprawiać tego systemu60, co Ci zaraz 
teraz na początku serdecznie odradzam), w związku z tym chcę Cię uprzedzić i P0' 
wiadomić, że mimo istnienia wielu bardzo dobrych podręczników opisujących, c0 
i jak można zrobić w Windows61, większość osób korzystających z usług tego syste
mu rezygnuje z ich lektury i siada do komputera bez żadnego przygotowania, lic#lc 
na to. że intuicyjna zrozumiałość używanych w systemie piktogramów wraz ze stale 
dostępną, bardzo obszerną „ściągawką"’ {help) do każdego polecenia i programu ' 
- pozwolą poznawać system bezpośrednio w praktyce, bez konieczności studiow ać 
teorii. Ze względu na prostotę62, czytelność i powtarzalność63 systemu W indow s"

6^System Windows jest wybitnie łatwy i przyjazny w użytkowaniu, jednak jest te/ 
wyjątkowo ..wredny" przy próbacli zmiany jego ustawień (tzw. konfiguracja) jeśli odp°' 
wiednie zmiany nic są przewidziane w programie SETUP lub CONTROL PANEL. W y n i a -  
gane zmiany (na przykład wielkości kształtu czcionek) mogą być wprawdzie uzyskane me' 
todą modyfikacji tak zwanych plików konfiguracyjnych, jednak jest to działanie wynia- 
gające sporej wiedzy i cierpliwości. Ponieważ „nic święci garnki lepią” i możesz chcicc 
spróbować swoich sil w ..dopieszczaniu" Windows do swoich indywidualnych gustów- P0' 
dam Ci kilka podstawowych informacji w tym zakresie. Resztę możesz poznać studiuje 
specjalistyczną literaturę lub - co jest ciekawsze - eksperymentu jąc i obserwując wyniki.

Informacje o parametrach systemu Windows i poszczególnych działających w t>,n 
systemie programów znajdują się w katalogu \ WINDOWS w plikach o nazwach XXXV 
¡ni. gdzie w miejsce XXXX wpisana jest nazwa, określająca, dla jakiego programu i 
jakich celów7 służą opisane parametry. Między innymi zawsze dostępne są następujące plik1- 

win.ini - definiujący parametry środowiska windows: ekranu roboczego. Pn"
rametrów portów we/wy, sieci, czcionek (tzw. fontów), drukarek itp* 

svstem.ini - definiujący właściwości sprzętu;
control.ini - definiujący kolon okienek, ustawienia sterowników i drukarek itp *
progman.ini - definiujący ikony i ich ustawienie oraz grupowanie.
winfilc.ini - definiujący parametry programu zarządzającego plikami (File Mana'

ger).
W tych plikach możesz majstrować (poprawiając na przykład edytorem NC pewllC 

linie zawartych tam parametrów), obserwując następnie skutki swego działania po wejścn1 
do systemu Windows (skutki zmian parametrów ujawniają się podczas STARTOWANIA 
systemu Windows, dlatego nie ma sensu robić poprawek ..pod sobą" siedząc w Windows)- 
Pamiętaj jednak, że skutki niektórych ,.poprawek" mogą być katastrofalne (system Win
dows totalnie przestaje działać!) dlatego KONIECZNIE przed dokonaniem j a k i c h k o l w i e k  

zmian w wymienionych wyżej plikach skopiuj ich oryginalną zawartość do jakiegoś p0' 
mocniczego katalogu, żebyś mógł zawsze wTÓcić do bezpiecznego stanu sprzed wszystkich 
eksperymentów po prostu kopiując z powrotem pierwotne wersie odpowiednich plików d° 
katalogu WINDOWS.

6* Klasyczną „biblią" użytkowników MS Windows jest podręcznik Braina Livingston*1 
.. Windows 3 Secrets ". wydana przez IDG Books Worldwide Inc.. a w Polsce przez Wibet.

62Wydawalo się, że trudno wymyślić coś bardziej naturalnego i łatwego w użyciu ni# 
system Windows. Tymczasem wynaleziono już ....graficzne nakładki na ..okienka", pozwa
lające na jeszcze łatwiejsze operowanie ikonami, myszką i wielozadaniowym wykonywa-
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^y k lc  udaje się osiągać zamierzone cele tą metodą. Ponieważ jednak posiadanie 
ncJ wstępnej wiedzy' o zasadach działania użytkownika w systemie Windows po- 

, a znacznie usprawnić działanie i oszczędza czas potrzebny na przeszukiwanie 
. n>ch „ściągawek“ i skorowidzów (napisanych zresztą pierwotnie po angielsku 
^ ęsio dostępnych właśnie w tej wersji językowej nawet Windows PI....). dlatego 

•i książce zawarłem podstawowe informacje i rady, które pomogą Ci zapewne we 
ępnyni poznaniu systemu Windows i w usuwaniu początkowych trudności, które 

się pojawić. '
Poznaj najpierw podstawowe własności tej nowej techniki działania. System 

, 'ndows6-* przedstawia większość informacji w formie różnego rodzaju obrazków'
0 ułatwia ich interpretację) i pozwala realizować wszystkie Twoje potrzeby metodą 

''skazywania myszką (co przyspiesza pracę). Dlatego najważniejszym elementem,
0r.v trzeba odnaleźć na ekranie po rozpoczęciu pracy z systemem Windows jest 

^skaźnik myszki (cursor). Przesuwając myszką po blacic biurka, powodujesz iden- 
b,C2ne ruchy wskaźnika na ekranie, co pozwala na wskazanie dowolnego obiektu65.
1 nilętąj - my szka i jej kursor to w Window s Twoje podstawowe narzędzia!

Najczęściej wskazywanymi obiektami sa opcje menu, ale dla części poleceń 
Glosowano w Windows jeszcze prostszą metodę działania: oto dla wybrania tych 
in n o ś c i  wystarcza wskazanie myszką (i dwukrotne ./tupnięcie”) odpowiednich 
s> n^boli graficznych (tak zwanych ikon66), będących synonimami programów albo

¿lem Programów. Jedną z tego typu nakładek jest program Dashboard 2.0 renomowanej 
nlV Hewlett Packard. Program ten można wywoływać jako zwykłą aplikację pod Win- 

°u s, albo można nadać mu atiybut shell i wtedy zastępuje on działania firmowego Pro- 
sraiTi Managera.

, . ł Wszystkie programy obsługuje się za pomocą podobnych metod działania, każda 
,Sciilgawka" jest tak samo zorganizowana, z przejrzystym spisem treści na początku i łatwą 
Clniką wyszukiwania potrzebnych informacji.

Nowsza i istotnie udoskonalona wersja programu, oznaczona numerem 3.1, została 
^ d s ta w  iona 6 kwietnia 1992 roku. a pod koniec 1992 roku ukazał się program Win- 
° 'vs EK. czyli w teorii wersja dla nas. Polaków; gdyż oznaczenie ..EE" od dłuższego już 

\V<1SU ^kc jonu je  w informatyce światowej jako skrót określenia Eastern Europ (Europa 
Schodnia) i oznacza wersje programów pozwalające na swobodne używanie elementów 
^betów narodów słowiańskich (polskiego, czeskiego, słowackiego, serbskiego, ukraiń- 
lc&o itcl ). W rzeczywistości Windows EE są narzędziem znacznie mniej wygodnym, niż 

“ ^syc/ne” okienka ze specjalnymi programami spolszczającymi (np. pakiet Uni Win).
65Na myszce znajdują się klawisze (dwa lub tr/y); operując systemem Windows naj- 

Cxęśeiej używa się lewego klawisza. Krótkie jednorazowe naciśnięcie tego klawisza (tak 
/A'<U1C kliknięcie) oznacza zwykle wybranie obiektu, dwukrotne szybkie naciśnięcie kławi- 

<] powoduje wykonanie czynności związanej ze wskazywanym obiektem (jeśli jakaś 
in n o ś ć  jest przewidziana) a przemieszczanie myszki z naciśniętym klawiszem powoduje 
^v*ec/.enie" obiektu po ekranie. To są w istocie wszystkie czynności, jakie musisz opano- 
tlc *cbv skutecznie operować systemem Windows!

() 'Zyskująca popularność wf polskiej terminologii informatycznej nazwa ..ikona" jest 
gruncie rzeczy brzydkim bezpośrednim spolszczeniem angielskiego terminu icon.
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określonych czynności. Ikon jest bardzo dużo i nic mógłbym Ci ich wszystkich tu 
objaśnić nawet gdybym odszedł od przyjętej na początku zasady, żc w książce te j1110 
będę używał żadnych obrazków. Jednak kształty ikon są tak dobrane, że zwykle bar* 
dzo łatwo odgadnąć, jaką czynność można uzyskać po ich „kliknięciu" myszką.

Ekran komputera przy* pracy z programem zarządzającym systemem Windows 
(który nazywa się Program Manager) przypomina blat biurka (desktop), na który111 

poukładane są obrazki symbolizujące programy albo ich grupy. Wskazując obrazi 
symbolizujący' potrzebną w danej chwili grupę programów, uzyskujesz otwarcie na 
ekranie okna67, w którym widoczne są z kolei ikony symbolizujące odpowiednie kofl' 
kretne programy. Wskazanie z kolei ikony programu równoznaczne jest z rozkaże*1 
uruchomienia tego programu68, który' - na ogól - otwiera swoje własne okno na ekra' 
nie i w tym oknie wy św ietla w szy stkie swoje teksty i obrazy oraz w tym oknie oczc" 
kuje na Twoje rozkazy i polecenia69.

mającego obecnie raczej znaczenie „symbolu” czy „piktogramu”, a nie ikony w rozum ie11111 
cerkiewnego malowidła. Nazywanie ..ikoną” prymitywnego obrazka wyświetlanego PrzC 
komputer razi wielu językoznawców, ale - jak to zwykle bywa - powszechny usus językom 
jest silniejszy od opinii specjalistów i trzeba się chyba będzie z tą nazwą pogodzić.

67()kno jest prostokątnym obszarem na ekranie, wewnątrz którego zawarte s‘- 
wszystkie informacje zw iązane z jakimś określonym procesem - na przykład z wykony"*1 
niem jakiegoś programu.

68Ten sposób działania jest stosunkowo łatwy w obsłudze i absolutnie uniwersał11.* 
wciąż jednak pojaw iają się programy, których celem jest jeszcze większe ułatwienie i upl0 ̂
szczenie pracy z tym systemem. Przykładem może być program Plug-In firmy Ploll,n, 
Crafters Inc. rozprowadzany jako Shareware. Pozwala on łatwiej i efektywniej zarząd^, 
programami i ich grupami, dzięki czemu wiele czynności da się wykonać szybciej i lat"10-*' 
niż za pomocą ..gołego” Program Managera.

Sposób uruchamiania aplikacji w  Windows za pomocą wyszukania określonej Px\ 
py a następnie wskazania ikony odpowiedniego programu - wydaje się prosty i wygody 
Nic nie jest jednak tak dobre, by nie mogło być lepsze. W aplikacji Program Mana? 
możesz więc dla dowolnego programu zadeklarować klawisz, którego naciśnięcie spowod 
je uruchomienie tego programu (jeśli nie byl jeszcze uruchomiony) lub wyciągnie okno tc^ 
programu na pierwszy plan (jeśli jest uruchomiony ale pracuje w tle). Tak naprawdę liâ  
snąć trzeba kombinację klawiszy Ctrl + Alt + wybrany klawisz, ale ponieważ Ctrl + * 
występują zawsze przy tym sposobie wy wołania * wystarczy pamiętać, z jakim „gorący111 
klawiszem skojarzyłeś dany program i już można z tej wy godnej techniki do woli korzyst 
Łatwo się domyślić, dlaczego do uruchomienia programu potrzeba rów noczesnej 
„akordu” aż trzech klawiszy - jeśli na przykład zwiążesz klawisz A z  edytorem AmiPr0* 
bez dodatku Ctrl + Alt każde naciśnięcie A wywoływało by ten edytor - tak po prostu 1 
dało by się pracować.

Żeby związać z określonym programem wybrany przez Ciebie „gorący” klawisz , 
starczy będąc w aplikacji Program Manager wybrać ikonę tego programu (podświetl0  • 
jest tytuł), a następnie należy z Menu File (Plik) wybrać opcję Properties (W łaściw °sC y 
Pojawi się okno dialogowe, w którym jedno z pól opisane jest hasłem Shortcut ^  
(Klawisz skrótu). W polu widnieje napis None (Brak) sygnalizujący, że żadnej litery' jeS'f.\ 
z tym programem nie związałeś. Musisz wprowadzić kursor do tego pola (najprościej
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Największą zaletą systemu Windows jest fakt. że w każdej chwili możesz_ . J  X  ^  T v - ł  * 4 w» r f aa • V* v /  i » v  j  w  v « W *  %v* I l A \W V iJV 4V  j V I I  ł  ł A A A A A A V / C .V U ^ <

„ ; or- ć  dowolną liczbę okien, w których możesz równocześnie uruchomić dowolną 
Pr°gramów. Wynika to z faktu, żc system Windows jest systemem wielopro- 

b aniowym albo - jak się to czasem mówi - wielozadaniowym70, w związku z czym

f ik n ą ć  myszką), a potem naciśnij klawisz, który chcesz związać z opisanym programem. 
lcj chwili każde naciśnięcie Ctrl + Alt + wybrany klawisz uruchomi Twój program. 

°slc7f( bardzo wygodne, a tak rzadko używane! 
isi Wiclozadaniowość jest tą cechą programu MS Windows, która jest najbardziej 
wie U'Vni uc*0Sk°naIcniem w stosunku do klasycznego systemu MS DOS. Spróbuj zastano- 
, s,ę. co w istocie oznacza to. żc w Windows kilka programów może pracować równoczc- 

1C- Dzieje się tak dzięki stosowaniu mechanizmu zwanego Time Sharing czyli podziału 
ę> u;% an (»ookin napisał w jednej ze swoich zabawnych i mądrych książek, że ..podział 
^ Su brzmi, jakby mógł tego dokonać tylko sam Albert Einstein (z odpowiednim nożem). 
Ci;bAUVOd0̂ 0 informatyka pojęcie podziału czasu jest ważne i pełne treści, jednak dla 
Wr IC użytkownika komputera istota mechanizmów podziału czasu nic jest istotna. 

c ; > jest skutek - kilka programów wykonuje swoje zadania równocześnie. Jednak nie0'/pov • • • « «
^ . ' 5/1 współpracować z kilkoma programami jednocześnie, podobnie jak nic możesz czy- 
pj uku książek na raz. dlatego zawsze tylko jeden program znajduje się na pierwszym 
Uż\11IC okno jest wyróżnione zabarwioną ramką i jest wyciągnięte na wierzch stosu 
bvć"anyc1' okiei>)- natomiast o pozostałych programach mówi się. że pracują w tle (mogą 
ni 'i x/ni 1 n *a t u ry /.owa ne do postaci ikony albo mogą zajmować cale okno - to nic ma znacze- 
.. ( Współpracować możesz tylko z programem znajdującym się na pierwszym planie - 

; 0 cł° niego możesz wprowadzać informacje za pomocą klawiatury lub myszki. Jeśli 
lUcs;n,Cs< majstrować przy programie, który znajduje się aktualnie w tle (na przykład klik- 
klikr !nyS7‘k'j W monicnc ê' gdy kursor znajduje się w obrębie jego okna lub dwukrotnie 
sio 1CS/ na ^onic lc&° programu) - ten właśnie program automatycznie zostanie przenie- 

• y tła na pierwszy plan. a dotychczasowy Picrwszoplanowicc spadnie do poziomu pro
chy U ^a‘ ĉsl 10 najprostszy i godny polecenia sposób przełączania programów z którymi 
Picr\S/ USPólP,aco^ ć  " w każdej chwili możesz wybrać dowolny z nich do roli programu 
je NS/0Płanowego. Co jednak zrobić jeśli okno programu, który musisz ..wyciągnąć“ (lub 
ŝ u? lkonn) jest niewidoczne, bo przykryte innymi oknami? Oczy wiście możesz zacząć go 
Sposnc Pr/csuwąjąc myszką inne okna. tak jak przewraca się kartki na biurku, ale nie jest to 

S/>bki ani wygodny. Dlatego warto zapamiętać kombinację klawiszy Alt-Esc. 
gr c’C/a ona kolejno aktywne okna. w ten sposób, żc kolejno przyjmują one funkcję pro
g i ^ 11 P*CÎ 'szoplanowego. Wystarczy kilka przełączeń i już masz ..na wierzchu“' ten pro- 
nio 1 którego potrzebujesz. Żeby nie mieszać całych okien (co na starszych komputerach 
,\l^ ," .Vinagać trochę czasu) możesz korzy stać z podobnie działającej kombinacji klawiszy 
lejny Pouodujc ona wyświetlanie w małym okienku na środku ekranu nazw i ikon ko- 
kou ^lywnych programów'. Naciskanie l ab podczas trzy mania klawisza Alt pokazuje 
w]u ')c Programy, zwolnienie Alt powoduje wyciągnięcie ..na pierwszy plan" tego progra- 
ni/, c&° nazwa by ła w okienku w chwili puszczenia klawisza Alt. Czasem ten mecha- 
Dcsi‘ nic działa - wtedy musisz wejść do aplikacji Control Panel, wybrać pozycję menu 
* * *  i zaznaczyć opcję Fast Alt+Tab Switching. Jest jeszcze parę innych sposobów 
pr/ 0slauia" potrzebnego programu spod sterty innych, którymi został w czasie pracy 

(jedną z mniej wygodnych jest moim zdaniem odwołanie się do tzw. łask Ma- 
1 a ża pomocą klawiszy Ctrl-Esc). jednak nic będę ich lu omawiał. Windows znane są



odpowiednio manipulując oknami możesz zmusić komputer, żeby równocześnie ^  
konywal dla Ciebie kilka programów, pokazując wyniki każdego z nich w oddz|e 
nym oknie. Co więcej - możesz uruchomić równocześnie kilka kopii tego sanicg0 
programu (na przs klad edytora), każdą w oddzielnym oknie, i używać ich niezależnlC 
od siebie! ,

Ten system można zresztą rozszerzyć dalej. Niektóre programy (na przvk*a 
bazy danych lub skomplikowane procesory' tekstu) działając we własnym oknie inog  ̂
tworzyć okna potomne zawierające wyniki pracy programu dla oddzielny ch zeŜ . 
wów danych albo te same wyniki w różnej formie (tabelka i wykres). Dzl  ̂
możliwości łatwego przenoszenia71 tekstów, ry sunków i dany ch liczbowych z jedneg0  

okna do drugiego - technika ta zapewnia .ogromną wygodę przy wykonywał1111 
złożonych zadań. Jeszcze bardziej użyteczną właściwością Windows jest techfl1̂  
bezpośredniego przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi aplikacjami

z tego. żc zwykle ten sam cel można osiągnąć na kilka różnych sposobów, z których jedfl*1 
część przypomina sięganie prawą ręką do prawego ucha dookoła głowy!

Jeśli chcesz łatwo przenieść jakąś informację z jednego okna do drugiego - to *llU
sisz ją zaznaczyć. Zwykle zaznaczanie polega na przeciągnięciu po odpowiednim fragIliel1 
cie lekstu albo po kawałku ry sunku myszka z naciśniętym klawiszem. Zaznaczony fragIllC 
tekstu lub rysunku wyświetlany jest w negatywie (lub ze zmienionymi kolorami)- 
możesz łatwo sprawdzić, czy zaznaczy łeś dokładnie to. co potrzebujesz. Jak już masz za#1̂  
czoną potrzebną informację w jednym oknie - to możesz ją przenieść w dowolne inne 111 lC-* 
sce. w szczególności do innego okna. W tym celu znajdując się w oknie, z którego pobici 
informację naciskasz klawisze CTRL-C, potem przechodzisz do miejsca, w którym d lcC ' 
wkleić informację, ustawiasz kursor w miejscu gdzie ma nastąpić wklejenie i nacisk 
CTRL-Y. W czasie przenoszenia z jednego okna do drugiego (albo z jednego miejsca 
inne w obrębie lego samego okna) wybrana informacja (najczęściej tekst lub obraz) znn-( j0 
się w specjalnym ..schowku". który po angielsku nazywa się Clipboard. Raz „pobraną 
schowka (klawiszami CTRL-C) informację, możesz wkleić wiele razy w wielu r^ n' t0 
miejscach i w wielu różnych oknach. Oczywiście ten sam efekt można także uzyskać 
w' Windows - na kilka jeszcze innych sposobów, ale lepiej naucz się jednego sposobu 
brze. niż kilku źle! 4

72W najprostszej postaci usługa ta dostępna była od początku funkcjonowania s>s^  
mu Windows w postaci tzw. techniki DDK (Dynamie Dala Exchange). Polegała 0Ilil j 
tym. żc dane mogły być tworzone i przekształcane za pomocą jednej aplikacji (na Pr/- /x1 
arkusza kalkulacyjnego) i wykorzystywane w innej aplikacji (na przykład w edytorze- 
pomocą którego tworzony jest raport wykorzystujący dane z arkusza) w taki sposób. ¿e - 
kakolwiek zmiana danych wchodzących w skład jednej aplikacji jest natychmiast widoc7̂  
w drugiej. Na przykład, mając w jednym oknie otwarty arkusz kalkulacyjny (np. 
a w drugim edytor tekstu (np. MS Word,) można automatycznie zmieniać dane w 
wanym dokumcncic podczas ekspery mentów7 numerycznych dokonywanych za pomocil ‘ 
kusza. Technika ta udoskonalona została w 1990 roku przez programistów firmy MicroSî  
w porozumieniu z firmami Lotus. WordPerfect i Aldus. wr laki sposób, żc powstała spe£? 
kacja eCDA (extens/bel Compound Document Architccture). a w ślad za nią powstało op 
gramowanie (dokładniej - zestaw tzw. funkcji API - Application Programming Interfon

* * • /«L .l

Oprogramowanie to, zwane OLE (Objęci Linking and Embedding - czyli łączenie
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P'kacjc 10 programy pracujące w systemie Windows, więc wymiana informacji, 
0rcj lu mówię, polega na tym, że jeden program może produkować dane, które 

1 Khmiast wykorzy sta inny' program. Dowolne dwie aplikacje w systemie Windows 
ĄĄ Przy tym zostać połączone73, lub informacje z jednej z nich mogą być osadzo- 

kn •" druS'c.l- w tok’ sposób, że dane włączone omawianą lu techniką z innej apli- 
Wi ' ni0S£ł być przetwarzane w aplikacji wynikowej za pomocą mechanizmów 

sciwych dla aplikacji źródłowej73. Na przykład mając włączone do dokumentu 
nego w edytorze dane z arkusza kalkulacyjnego możesz je poprawiać i przetwa- 

‘c za pomocą metod właściwych dla arkusza bez konieczności opuszczania reda- 
^■anego tekstu76.
ckr Pracu|^c "  Windows możesz dowolnie rozmieszczać i przemieszczać okna na 

anie. Wystarczy „uchwycić" (za pomocą myszki) okno w miejscu znajdującej się 
Soiy ..belki“ (i i ile bar) i przesuwając myszką (z naciśniętym przyciskiem) możesz 
cinicszczać okno z jednego miejsca w dowolne inne po całym ekranie. Taka tech- 
■ zwana „pochwyć i wlecz" (caich and drag), może być stosowana także do ikon 

■ . esz je na przykład w ten sposób przenosić lub kopiować z jednej grupy do dru- 
J (gdy reprezentują programy) albo z jednego katalogu do drugiego - jeśli reprezen- 

bjl ^ asada jest prosta - jeśli „wleczesz" ikonę bez żadny ch dodatkowych za- 
gow - następuje przemieszczenie obiektu (na przykład pliku), jeśli natomiast do- 

° "o  naciśnicsz Ctrl - plik lub program zostanie skopiowany.
W podobny sposób, chwytając myszką za ramkę okna (w indów border), 

2csz je (na ogól) dowolnie powiększać lub zmniejszać. Napisałem „na ogól", po- 
! . ,aż okna związane z niektórymi programami nic są skalowalne, nic mogą więc 

c zmienianych rozmiarów - stanowią one jednak raczej wyjątek. Najwygodniej

anr?*C obiektów). służy do tego. bv całkowicie zautomatyzować wymianę informacji między
PUkacjanii.

^Uc ^ ° ^ czenie (/inking) polega na tym. że przekazywane z jednej aplikacji do drugiej 
n Csiliące dane (tak zwane dane macierzyste) pozostają w całości w aplikacji „źródłowej“. 
PobjnilaSl nP^kacja wynikowa przechowuje tylko wskaźnik (adres), informujący skąd ma 

Cl̂ ć dane. a także to. jak ma je przedstawiać (dane prezentacyjne). 
y , Osadzenie (enibeding) powoduje, że dokument wynikowy przechowuje ,.u siebie“ 
spoŝ ,1() ^ane prc/entacyjne. jak i stale aktualizowaną kopię danych macierzystych. W ten 
,n Sob możliwe jest skopiowanie danych powstających w aplikacji wynikowej (np. doku- 
lak- U V ccb’lora) i przeniesienie ich na inny komputer - bez konieczności przenoszenia 

/Q cjokumentów aplikacji źródłowej.
0 le  ' Technika ta. nazywana ..aktywacją na miejscu“ stanowi istotną zaletę specyfikacji 

• inne własności tej wygodnej techniki to możliwość szerokiego stosowania metody 
-Cnieś i upuść“ (drag and drop), pozwalającej transportować obiekty między aplikacjami 

°bi w ‘V SP0S^  za pomocą myszki, możliwość zagnieżdżania obiektów', możliwość łączenia 
Ktow w tym samym dokumencie itd. 

a ‘Technika OLE została po raz pierwszy zastosowana w programie Lotus Notes 2.0, 
kich Cln W ar^uszu Excel 3.0. Obecnie jej stosowanie jest w łaściwie standardem we wszyst- 

aPłikacjach tworzonych w systemie Windows.
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jest uchwycić myszką prawy dolny narożnik okna, bo wtedy można je s w o b o d n i  

rdżciągać zarówno w pionie, jak i w poziomie. Pochwycenie innego punktu ran1''1 
okna pozw ala na jego skalowanie albo tylko wr pionie, albo tylko w poziomie. S k a l° '  

w anie okien może powodować zmianę rozmiarów' obiektów, które w nich w y s tę p u j^  

ale tak być nic musi - zależy to od rodzaju tych obiektów i programu, który jest urtf' 
chomiony w danym oknie.

W prawym górnym rogu okna widoczne są na ogól narysowane na ckrafllC 
„klaw isze" ze strzałkami w górę i w dól. „Naciśnięcie"’ (przez najechanie na rysu110 
klawisza kursorem myszki naciśnięcie przycisku na myszce) „klawisza"’ a  powodujc 
powiększenie okna do maksymalnego możliwego rozmiaru (na ogól na ealy ekran)- 
natomiast naciśnięcie (za pomocą myszki!) klawisza v  powoduje zmniejszenie oka*1 
do rozmiarów samej tylko ikony77. Jeśli okno jest w nietypowym wymiarze (P0' 
większone lub zmniejszone), wówczas w jego narożniku pojaw la się klawisz w P°5. 
taci 0, którego naciśnięcie przywraca typowy wymiar odpowiedniego okna. tj. tak1 
wymiar, który wynika z jego skalowania78. ¿aj

Okna poszczególnych programów- mogą na ekranie zajmować dowolnc 
położenie, mogą się nawzajem przesłaniać, tworzyć stosy albo równomiernie ulożofl 
talie. Możesz operować jedynie tym;oknem, które jest w danej chwili aktywne  
Jeśli jednak chociaż mały kawałek jakiegoś okna jest w idoczny, to można je natyc*1 
miast uczynić oknem akty wnym przez wskazanie dowolnego jego skraw ka i tupni?cl 
myszką. Aktywne okno zostaje momentalnie „wyciągnięte” na wierzch i może b> 
podstawą kolejnych działań. Programy związane z nieaktywnymi oknami dział#  
nadal, ale nic mogą przyjmować danych. Zamknięcie aktywnego okna następuje P° 
naciśnięciu kombinacji klawiszy A lt-F4.

77Program związany z oknem zredukowanym do tej postaci nadal działa!
78Tc same czynności można tak/c \wkon\\vać w innv sposób Na ivtulowcj bc .

•  •  •* •  I • - .4^

okna. w jego lewym górnym rogu, mieści się zawsze przycisk menu systemowego. 
śnięcic tego przycisku powoduje wyświetlenie małego menu. zawierającego polecenia P 
większania (Maximize) pomniejszania (Minimize) lub odtwarzania w standardowej 'xl 
kości (Restore) danego okna. Dodatkowo menu to zawiera pozycję zamknięcia 
(Close), której wybranie powoduje zakończenie działania odpowiedniego progi*# 
i usunięcie jego okna z ekranu w sposób ostateczny. Ta ostatnia opcja jest najc/ęsC 
wybierana i dlatego po dwukrotnym ..tupnięciu“ myszką w klawisz - uzyskasz na tych111 u1 
stowc zw inięcie okna bez konieczności rozwijania menu i wybierania jego e lem en tó w '.

79Zawartość aktywnego okna możesz łatwo w całości skopiować do scho^  ̂
(Clipboard) naciskając klawisze Alt-PrintScreen. Zawartość taką możesz potcin 
s/ii mi Ctrl-V wkleić do dowolnej innej aplikacji W ten sposób możesz na przykład kilk0,lli 
ruchami myszki zdobyć i umieścić w edytorze ładne (nawet kolorowe, jeśli zechcesz) 1 
stracje. które ozdobią i wzbogacą Twój tekst. Zwracam tu uwagę wszystkim malkontent^, 
żc mogłem stosując ten sposób w ciągu kilku minut wstawić dowolnie dużo ry sunków do • 
książki, a jeśli lego nic zrobiłem - to wyłącznie z powodów, które wymieniłem we wstęp11 
wśród których na czoło wysuwała się troska o zawartość Twojej kieszeni!
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«, Oczywiście wybrawszy mały rozmiar okna nic możemy widzieć całej jego za- 
dln °SCl na raz- gd>'ż na małym fragmencie ekranu nie da się sensownie ulokować 
 ̂ §lcgo tekstu lub dużego rysunku. Dlatego okno zawiera zwykle „suwaki" (scroll 
'ls\  za pomocą których można przesuwać jego zawartość. Zwykle widoczny jest

0 Wy suwak po prawej stronic; z jego pomocą można „przewijać" (scroll) wi- 
czny w oknie tekst w górę i w dól. Czasem także dostępny jest poziomy suwak

s U °kna- służący do przesuwania tekstu w lewo i w prawo. Suwaki można prze- 
iiiy 23 Pomoc£l myszki techniką „chwyć i wlecz" albo precyzyjniej - „tupiąc" 

• Szką na klawiszach ze strzałkami na końcach suwaków.
2n ■ Pod górną belką, zawierającą nazwę okna, znajduje się zwykle belka menu. 
¿ « u *  się na niej napisy w rodzaju File, Option, H elp  itp. Wskazanie takiego na-

1 łupnięcie myszką pow oduje rozwinięcie menu, z którego można wybrać żądaną 
110̂  Zwłaszcza korzystanie z bogatego menu pomocy (Help) jest bardzo

'Mazane.
u- Program MS Windows jest głównie nakładką na system operacyjny81, pozwa- 
dviCą na latwc sterowanie pracą różnych programów'’ lub manipulowanie plikami 
- owymi. Do sterowania pracą programów służy opisana wyżej aplikacja Pro- 

111 Manager. To ona pozwala wybrać i uruchomić (klikaniem mvszą albo za po- 
^  opcji Run z menu File) dowolne programy i inne moduły82. Natomiast wszel- 

°Peracje związane z plikami na dyskach można wykonać za pomocą wygodnego 
wzia o nazwie File M anager - wyłącznie za pomocą myszki. Na przykład ko
lanie83 (copy) lub przemieszczanie84 (move) plików polega na ich ..wleczeniu"

80, , .
t0 A Jak nie lubisz ..sięgać myszką z wnętrza aktywnego okna do jego belki menu (jest 
d0ść * c dość daleko i może być trochę niewygodne, bo trzeba trafić w wąską belkę menu 
>eS/ ° ^ adnie i precyzyjnie, więc może to sprawiać kłopot nowicjuszom, przyznaję) - mo- 
nVm la V̂chmiast wskoczyć do menu naciskając klawisze Alt-Spacja. Łatwo to zrobić jed- 
P o /v ^ Cem' zazwyczaj są obok siebie! Potem już swobodnie spacerujesz po kolejnych 
P0\v menu za pomocą myszki lub przy użyciu klawiszy kursora, bez ruszania myszki. 
O ^ b e l k i  menu do wnętrza aktywnego okna w celu kontynuowania rozpoczętych tam 

następuje po kliknięciu myszką wewnątrz okna albo po naciśnięciu klawisza Ksc. 
nyni . dotyczy to programu Windows 95. który jest sam pełnym systemem opcracyj-

' ^zależnym  od DOS.
"śród ^onywnlne moduły w; systemie Windows można podzielić na dwie grupy. Są 
. l i \p n,c^ programy (zwane też aplikacjami), które mają formę plików z rozszerzeniem 
i\c ro łl la^że są moduły dynamicznie łączonej biblioteki {dynamie iinkcd librarv) oznacza- 
Ocipous/T zcnicni D IL  Technika stosowania modułów z biblioteki DLL polega na tym. że 
Użytk lcdnie funkcje usługowe nie są włączane do kodu programu EXE. tylko są golowe do 
kody * X' c WsPÓlnym dla wielu aplikacji „zasobniku”, jakim jest biblioteka. Dzięki temu 
Poni barnów użytkowych nic muszą ..puchnąć“ od wielu włączanych do nich modułów 
fiu^c- niC/ych. a równocześnie możliwe jest używanie przez kilka aplikacji tej samej kopii 

^bibliotecznej umieszczonej już raz w pamięci. 
kopi0 ^ r^ewaga Filc Managera w stosunku do starszych wersji Nortona polega na tym. żc 

można nie t\lko pliki, ale cale katalogi wraz z zawartością, a w dodatku przy ko-
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myszką z jednego katalogu do drugiego w obrębie okna File M anager. Skasowani 
pliku (lub całego katalogu) polega na zaznaczeniu go (kliknięciem myszki85) i naci' 
śnięciu klawisza Del. Uruchomienie dowolnego programu polega na dwukrotny11 
szybkim kliknięciu jego ikony w oknie File Managera. Ogólnie posługiwanie się ty*11 
programem jest bardzo łatwe86, ponieważ pokazuje on strukturę drzewa katalogi 
i zawartość wybranego katalogu w sposób dość podobny do tego. jaki oferuje Norton 
Commander, z tą różnicą, że można wygodnie otworzy ć wiele okien z wieloma kat*1' 
logami i przerzucać pliki z jednego katalogu do drugiego obserwując o wiele wi?ceJ 
elementów na raz, niż to ma miejsce w Nortonie.

MS Windows to nic tylko nakładka pozwalająca uruchamiać programy i opc 
rować na plikach, ten pożyteczny program oferuje użytkownikowi także szereg g°t0 
wych do wykorzystania pomysłowych programów. Są to między innymi edyt°r 
(W rite), program ry sujący (PaintBrush), kalkulator (Calculator), kalendarz z lef 
minarzem (Całendar), zegarek (Cłock), notatnik (Notepad), prosta kaitoteko"a 
baza danych (CardFile) i szereg innych87. Ta lista może być łatwo uzupełn ić

piowaniu na dyskietkę nic trzeba otwierać okna z katalogiem dyskietki, tylko wystarc * 
przeciągnąć wybrane pliki do widocznego na ekranie symbolu odpowiedniej stacji dysków

8^Przv przemieszczaniu plik po skopiowaniu do innego katalogu jest kasowi1' 
w' miejscu, z którego został ,.pobrany". Jeśli chcesz zachować duplikat - musisz pode#1 
wleczenia pliku trzymać naciśnięty klawisz Ctrl.

85Do skopiowania czy do przeniesienia można zaznaczyć kilka plików czy katalog0"' 
Jeśli są one na wy kazie obok siebie - zaznaczasz kliknięciem myszki pierwszy, a potem iul 
ciskasz Shift i klikasz ostatni - zaznaczone zostaną także wszystkie pośrednie i żąda ‘ 
czynność (na przykład kopiowanie) wykonywana jest na wszy stkich zaznaczonych płik^c. 
Żeby zaznaczyć kilka plików nie leżących obok siebie - musisz podczas ich wskazywać 
kolejnymi kliknięciami myszki mieć naciśnięty klawisz Ctrl.

^ ’Funkcję zarządzania plikami, realizowaną w Windows przez program Filc M*111̂ 
ger można znacznie usprawnić korzystając z różnych programów pomocniczy0., 
ułatwiających orientację w zawartości plików i wyszukujących pliki, które „zaginę' 
w gąszczu katalogów. Jednym z takich programów jest Sherlock firmy P h y s i o t r o n i c s  

Pozwala on związać z każdym plikiem opis (do 254 znaków) i ma bardzo rozbudowane Illc 
chanizmy szukania plików7 spełniających określone kryteria. Ponieważ zdarza się. żc 7̂ P 
mnisz dosłow ne brzmienie jakiejś kluczowej frazy opisu pliku i podasz ją wyrażając tę s<n 
treść nieco innymi słowami Sherlock dysponuje liczącym ponad 100 tys. wyrazów' sl°'' 
nikicm synonimów7, z którego robi użytek podczas poszukiwań. Oczywiście program} l-N̂ 
Sherlock potrafią także kopiować pliki, zakładać katalogi, usuwać pliki, formatować 
kietki itp.. mogą więc w pełni zastępować Filc Managera. ^

87Jedną z mniej znanych a pożytecznych z części systemu Windows jest Pr0^r‘ni 
Microsoft Diagnostics (MSD.EXE). dostępny po instalacji systemu Windows w katal°r 
Windows. Dostarcza on bieżących informacji o używanym komputerze - typ procesora- , 
soby pamięci, używana karla graficzna itp. Za pomocą tego programu można też ^  ^  
informacje na temat zawartości plików konfiguracyjnych oraz mapy pamięci. Możn*1 ^ 
przeszukiwać pamięć (RAM i ROM) oraz wyszukiwać pliki o określonej zawartości. W



olejne zadania i kolejne programy, włączane do systemu MS Windows za pomocą 
°8raniu konfigurującego Setup albo pisane samodzielnie przez użytkownika.

^rzy pomocy systemu MS Windows można uruchomić każdy program 
dający na komputerze IBM PC88, w tym także wszystkie programy pisane na 

przed powstaniem Windows. Jednak tylko programy pisane specjalnie dla 
'udows89, czyli między innymi tak, aby w pclni wykorzystywały możliwości90 tego

s to program pożyteczny, chociaż ustępujący niektórym specjalizowanym „prze-
U U88CZ°m komputera (np. program MANIFEST firmy O nar ter deck).

Wszystkie programy, które mają być wykorzystywane w systemie Windows muszą 
w (C vv systemie zarejestrowane, to znaczy dane na ich temat muszą znaleźć się 
okrSpccjalnym pliku REG.DAT. Jest to koniecznym warunkiem poprawnego uruchomienia 
WVnCslone, aplikacji, a jest w ręcz nieodzowne, jeśli aplikacja ta ma dokonywać dynamicznej 

,any danych (DDE) z innymi aplikacjami lub ma być wykorzystywana w trybie OLE. 
p0f >  ĉ ° phku rejestracyjnego dokonywane są automatycznie podczas instalacji (SETUP) 

/C/cgólnych aplikacji lub ich grup. Czasem jednak konieczne jest dokonanie w pliku 
dzp reJestnic.vjnych zmian i poprawek (na przykład jeśli oryginalny plik ulegnie uszko- 
ŝ . 111 lub w przypadku gdy odmienne od standardowych wymagania użytkownika zmu- 
Pliic zastosovvania specjalnych technik rejestracji aplikacji. Warto wtedy pamiętać, że

K U  r O l P e f t - o r t i M . .  —  ~  i _________ • ' ________ i . i ___ ___ i. j ____   i _ _i i - j   _____ * . i  (mT rC‘,eslracyjnego nic wolno poprawiać zwykłym edytorem, lecz służy do tego specjalna 
Rpr° znana) aplikacja, nazywana Registration Info Editor, związana z programem 
^ tD lT .E X E . występującym w katalogu WINDOWS. Najprostsze zastosowanie tego 
Li? a P°IcSać może na odtworzeniu informacji w uszkodzonym pliku REG.DAT na

danych instalacyjnych znajdujących się w pliku SETUP.REG. Wystarczy w' tym 
Mr uruchomieniu programu REGEDIT wybrać z jego menu File opcję Merge Regi- 

ohop pne jnne bardziej zaawansowane techniki korzystania z edytora informacji reje- 
sPra?JllyCh ^kracząją jednak poza zakres tej książki, w razie potrzeby musisz więc w tej 

Vl̂  sięgnąć do specjalistycznej literatury.
^u^ow;a programów zorientowanych na działanie w środowisku Windows jest 

c 4 Cgólnie łatwa i naturalna, jeśli używa się języka zorientowanego obiektowo, takiego jak 
kon Ist0lnie' podstawowe koncepcje programów zorientowanych obiektowo i podstawowe 
$lr cPcje sytemu Windows są w gruncie rzeczy' identyczne. Okna są wszak złożonymi 
rUj, «"mi danych, poddanymi enkapsulacji i wyposażonymi w przypisane im funkcje ope- 
C  Ua danych. Identyczny opis doty czy klas tworzonych w7 programowaniu obiek- 
■/ą n 111 * Zatem aplikacje w systemie Windows są obiektami i mogą być wygodnie budowane 

ni0Cil  języka zorientowanego na działania obiektowe.
(la î t Współdziałanie programów’ będących aplikacjami z urządzeniami zewnętrznymi 
Pośi11U ^  e^ran monitora lub drukarka - niezależnie od ich typu) odbywa się zawsze za 
grjj. • n*ctw'cm tego samego modułu, nazywanego GDI. Wiąże się to z wygodą dla pro- 
gr^f S**V> który jest zwolniony od myślenia o szczegółach technicznych używanej karty 
ró\y 1C/ncJ hib o właściwościach dołączonej do komputera drukarki, jednak powoduje to 
s p o d n i e  znaczne obciążenie obliczeniowe dla komputera, co w efekcie prowadzi do 
Svsl Illenia pracy programów. Dlatego efektywne wykorzystanie możliwości, jakie daje 
p̂ S r iWin(,0WS' wymaga bardzo szybkiego komputera (Pentium lub 486) i bardzo dużej 
U>yikęci- Bezpośrednio zauważalny dla programisty skutek używania GDI jest taki. żc 

0 v̂nik nic może bezpośrednio pisać ani rymować na ekranie komputera, lecz musi
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systemu, umożliwiają calkow:itc wykorzystanie wszystkich zalet systemu Windo"5' 
Oznacza to m.in. komunikację z programem za pomocą wyświetlanych na ekra111 
i obsługiwanych myszką ..przycisków", „suwaków” i „przełączników", możli'v0Stj 
uruchamiania pracy programu w trybie wielozadaniowym (multitask), możli'voS 
lokowania programu i jego wyników w jednym z kilku okien itd. Programy takie n'e 
mogą funkcjonować w' systemie DOS91. Z kolei programy nie mające tych udog0 
nień. a więc dawno temu napisane i wykonywane wyłącznie pod kontrolą systc*1 
DOS. muszą być specjalnie przystosowane do współpracy z systemem Wind°"S 
przez dołączenie do nich specjalnych plików' PIF, umożliwiających między inn>n 
właściwe operow anie pamięcią przyznawaną dla tych programów <-)2.

c

wszystkie swoje działania kierować do specjalnego obszaru wewnątrz przyznanego 
przez system Windows okienka zwanego obszarem użytkownika (Clienlarea). Okic*1 
może zmieniać położenie na ekranie, może być powiększane lub zmniejszane, ale tryb 
prowadzania danych do obszaru użytkownika pozostaje stale taki sam, może być powielą 
(gdy ta sama aplikacja ma kilka równocześnie pracujących instalacji) - ale tryb wypr°Nv1 
dzania wyników' do obszaru użytkownika może pozostawać stale ten sam. r

90 W związku z rosnącymi zasobami pamięciowymi komputerów' klasy iBM . 
ważny jest też fakt. że MS Windows mogą bez ograniczeń korzystać z rozszerzeń pan11̂  
W dodatku w; komputerach zbudowanych na bazie procesora Intel 80386 lub nowsz) 
możliwe jest za pomocą Windows korzystanie z tzw. pamięci wirtualnej. Oznacz*1 ^ 
możliwość korzystania z wolnego obszaru na twardym dysku w taki sam sposób, jak L P 
mięci operacyjnej. ^

Program przeznaczony do pracy w systemie Windows powinien zawierać Pr0^l̂ g 
wygaszający (stub). uniemożliwiający jego uruchomienie bezpośrednio z systemu V j 
i drukując} komunikat o konieczności uruchomienia wcześniej sy stemu Windows Pr L 
uruchomieniem danego programu.

92Tryb zarządzania pamięcią w' systemie Windows zakłada możliwość przetf11L 
czania kodu programu w trakcie jego wykonywania. Istotnie, obsługując poszczególne iĄ 
lacje swoich aplikacji system Windows musi przemieszczać dane i programy w P*u cj) 
eksportować je czasowo na dysk. ponownie sprowadzać (być może w inne miejsce P01111̂  
itd. Oznacza to. że nic można wr Windows korzystać ze wskaźników (będący ch synonin1̂  
adresów w pamięci systemu), lecz trzeba posługiwać się tak zwanymi manipulatofi 
(handle), będącymi jak gdyby wskaźnikami wskaźników. Dokładniej - manipulatory sft ^ 
merami pozycji w tablicy Windows zajmowany mi przez konkretne (stale aktualizo"3̂  
wskaźniki obiektów' działających w systemie. Manipulatory są przypisane do konkret11.^  
aplikacji (programów' i funkcji), do okien i tzw. kontekstu graficznego, wreszcic ^  
łańcuchów', narzędzi graficznych oraz zasobów systemu takich jak menu i ikony. Takie ' 
styczne zarządzenie pamięcią w systemie W indows pozwala na dynamiczne dolączn,llC 
aplikacji użytkownika wymiennych elementów zewnętrznych - na przykład do skompil?'*

di^°:
• ' M V / *- •  •  •  • ' | '

gowe. rastry itd. W ten sposób uży tkownik może dopasować program do swoich upod 
i potrzeb nie odwołując się do powtórnej kompilacji.

nego już programu można dołączyć i wymieniać różne elementy: menu. ikony, ramki
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Możliwości i udogodnienia systemu Windows można by jeszcze długo wy- 
t . niać i komentować93. Jest to jednak niemożliwe: założona ograniczona objętość 
ju ' Sl̂ żki nie pozwala zamienić jej wyłącznie na opis jednego programu. Jednak - jak 

Powiedziałem na wstępie - Windows są systemem nastawionym na maksymalną 
> elność i łatwą obsługę. Dlatego zamiast studiować podręcznik - lepiej poszukaj 

ncgo komputera i zapoznaj się z działaniem Windows w praktyce!

S y s i e «  U N I X

3.4.8. • jPo<!s(;&wowc ccch y  sysćeinmui

"7 ie będzie chyba wielkiej przesady w twierdzeniu, że system UNIX94 stano
wić będzie w niedługim czasie największe w \ zwanie, ale też i największy 
problem dla wszystkich użytkowników komputerów. Wyzwanie polega na 

zc dla dużych systemów' komputerowych (obejmujących swoim zasięgiem na 
- całą sieć dużego banku) UNIX95 jest zdecydowanie najlepszym systemem

93
ty . Na przykład bardzo użyteczną cechą MS Windows jest możliwość stosowania 
ale 11 tec l̂n^  makroinstrukcji, podobnych w zasadzie do plików7. BAT w systemie DOS, 
^ c z n i e  wygodniejszych. Dzięki tej technice sekwencje rutynowo wykonywanych czyn- 
(10 5 m°gą zostać zapamiętane i wywoływane potem za pomocą pojedynczego hasła. Służy 

go narzędzie zwane Rccorder.
Po\v- słów o historii tego - bez wątpienia wyjątkowo udanego - programu. UNIX
prâ a  ̂ w 1969 w postaci asemblerowego programu dla minikomputera PDP-7. Wygoda 
j e *  z l-ym systemem spowodowała spore zainteresowanie, w wyniku czego powstawały 
^la n̂e wersje, jednak dopiero w;ersja nr 7, napisana w 1978 roku dla PDP-11/7,0 zys- 
ści SZcr°kie uznanie. Sukces tej wersji związany byl z jednej strony z ogromną popularno- 
pra^ni 1 ̂ komputerów PDP-11, a z drugiej warunkowany faktem, że UNIX 7 napisany był 
d0\v ł.e vv ilości w języku C, w' związku z czym zapewniona była jego łatwa przenośność na 
Spr? nc inne komputery. Warto zresztą dodać, że wystąpiło tu także charakterystyczne 
m ę/Clnc zwrotne: sukces UNIX-a wywołał falę zainteresowania językiem C. Kolejna waż- 
n J  : rsJa UNIX-a, oznaczana V/2, powstała w; 1984 i stanowiła jednolity standard systemu 

cJćjcv się dla różnych komputerów. 
jeil UNIX powstał w7 Bell Laboratories, jednak firma ta (zajmująca się głównie rozwo- 
dn^-^^m iastow ych sieci telefonicznych) nie wiązała z tym systemem żadnych własnych 
nych1Cjl * Planów. Z tego powodu UNIX początkowo rozpowszechniali}' był (głównie do róż- 
r̂ 0sr°dków naukowych i uniwersytetów7) wraz z kompletem kodów źródłowych i z na- 
i odni- 11 dalszego rozwoju. W rezultacie w krótkim czasie powstało kilkanaście wersji 
*yCjc lau ^NIXa, z któiych każda zyskała własnych zwolenników i zaczęła żyć własnym 
sklmim- ^odstawowa linia rozwojowa lINIXa znaczona była kolejnymi numerami rzym- 
Syst ’ vv związku z czym w7 użyciu są obecnie między innymi UNIX System III i UNIX 
ków ^  ^bie te wersje są dość udane i każda z nich ma swoich zagorzałych zwolenni- 
jął a marginesie warto odnotować zabawny fakt - UNIX System IV nigdy się nie przy-

% ż  bvl zwyczajnie nieudany. Czy nie jest rzeczą znamienną, że rów nież w linii rozwo-



i dlatego będzie coraz częściej stosowany. Problem polega natomiast na tym, że ^ a 
nowicjuszy skomplikowane i dość trudne w istocie zasady sterowania pracą konipute 
ra za pomocą systemu UNIX stanowić będą barierę znacznie wyższą i trudniejszą^ 
sforsowania, niż obecnie konieczność opanowania współpracy z systemem MS 
Nawet dla doświadczonych komputerowców szokiem może być konieczność porzU 
cenią wszystkich pracowicie nabytych i starannie pielęgnowanych przyzwyczaj^ 
i nawyków, związanych z korzystaniem z komputerów pracujących „pod': DOS'ĉ  
czy Windows. System UNIX jest bowiem nie tylko systemem trudniejszym od syste 
mu DOS; system UNIX jest przede wszystkim systemem innym.

jowej systemu MS DOS bardzo udane były wersje 3.x (jeszcze do dziś często się je spotV
i chętnie używa), a także wersje 5.x, natomiast z nieudanej wersji 4 Microsoft szybko 1
chaczem musiał się wycofać? Proponuję Ci, żebyś napisał obszerną pracę naukową na teI]li
fatalności numeru 4.

System V (przez zwolenników zwany „Vfor Victoiy”) ma swoje podwersje oznaC//!ko
SVRx.x. Ostatnia szeroko znana nazwa się SVR4.2 i jest - jak się powszechnie mówi - 0
nieco mniejsza od transatlantyka. Jest ona prawdziwym błogosławieństwem dla pr°dllCC' 
tów' dużych twardych dysków, natomiast udręką dla użytkow ników, którzy gubią się w
ryncie niezliczonych poleceń i ich opcji, składających się na ten gigantyczny system.

Obok głównej linii rozwojowej UNIXa pojawiały się liczne „boczne gałęzie rodu 
które także mają do dziś mnóstwo zagorzałych zwolenników. Wśród bardziej znanych 0 
mian wymienić należy: «

BSD UNIX opracowany na Uniwersytecie w Berkeley. System ten szybko ewoluo' . 
a kolejne jego generacje i wersje były oznaczane numerami (ostatni ma symbol 4.4). 
wersji oparte są systemy SunOS i Solaris sprzedawane wraz ze stacjami roboczymi . 
a także system HP-UX rozprowadzany przez Hewlett-Packard, Ultrix instalowany w7 niaS. .1 
nach Digital Eąuipmnct i IMB-AIX. OSF/1 wprowadzony przez Open Software Founda 
dla lansowanej koncepcji tzw. sy stemów7 otwartych. Jest to wersja pośrednia między 
a System V. XENIX - jest to wersja opracowana przez Santa Cruz Operation i lanso^ ^  
m.in. przez Microsoft dla mikrokomputerów klasy IBM PC. Zajmuje o wiele mniej nllCJ.cji 
na dysku, niż pełniejsze wersje UNIXa i o wiele szybciej działa. W sensie genera ł^  
rozwiązań przypomina System V. Najbardziej zaawansowane prace nad stworzę*1  ̂
UNIXopodobnego systemu dla komputerów7 klasy PC wiążą się z projektem systemu L111 ^  

Ponieważ zasady działania i składnia wielu poleceń są różne wr różnych wersji ■ 
UNIXa - chcąc korzystać z tego systemu (i ewentualnie sięgać do odpowiednich podręc .^  
ków) musisz wiedzieć, z jakim rodzajem systemu masz do czynienia. Zwykle jest to fl̂ P \  
ne w jakimś łatwo dostępnym miejscu (na przykład komputer wyświetla tę inforfl1 _ 
każdorazowo na początku sesji z nowym użytkownikiem), jeśli jednak masz w ą tp ią  
a nie ma pod ręką nikogo, kto mógłby udzielić kompetentnej odpowiedzi - spróbuj ^  ^ 
kować na drukarce dowolny plik zawierający tekst. Jeśli drukowanie „pójdzie" po wyda 
polecenia . aj

Ip nazwa_pliku - masz do czynienia z System V lub jego mutantami, natomiast J 
zadziała polecenie . ^

. Ipr nazwajpliku jest to niewątpliwie BSD UNIX lub jakaś jego odmiana. ^  
działa żadne z podanych poleceń to zapewne drukarka jest nie dołączona do komp11 
i trzeba jednak zawołać kogoś na pomoc.
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Na czym polega ta różnica? 
żal ^ a.iogólniej mówiąc - na fakcie, że cala „filozofia” systemu DOS opiera się na 

. 2cniu, że jest to system przeznaczony dla jednego użytkownika, pracującego 
^Jednym komputerem i wykonującego na nim jedno zadanie, natomiast w syste- 
(, lc.^NIX z założenia przyjmuje się, żc jest wielu użytkowników korzystających 
( . c ni°żc nawet jednocześnie) z systemu, w którego skład wchodzi wiele kompute- 
p Połączonych w sieć. Co więcej, niezależnie od tego ile komputerów jest do dys- 

. • CJ> - każdy użytkownik może nakazać w tym systemie równoczesną realizację 
u z«dańy6. To naprawdę bywa niekiedy bardzo potrzebne i bardzo wygodne! 

ni k w systemie UNIX bardzo rozbudowane są mechanizmy (całkowicie
ocene w DOS-ie) chroniące zasoby jednego użytkownika przed przypadkową lub 

. . ¡Crz°ną ingerencją innych użytkowników. Dalej w systemie UNIX dostępne są - 
ter • C°^ naturalnego - mechanizmy komunikowania się z innymi kompu-
trvh k0rzys^ i a  z zasobów- sieci, co jest normalnym i podstawowo dostępnym 
„' 111 pracy systemu, a nic super dodatkiem jak w systemie DOS pracującym -
pjfH2'kładowo - w sieci NOVELL. Wreszcie UNIX zapewnia każdemu użytkow- 
m r 1 m°żłiwość uruchomienia i kontroli wielu zadań na raz. co daje zupełnie nowe 

z nvosei pracy nad dużymi i skomplikowanymi problemami, niemożliwymi 
Ppakty ce do rozwiązania pod DOS-em. 

na Przy tak wielu wymieniony ch wyżej zaletach UNlX-a można łatwo zgodzić się 
(j 0cjatkowy wysiłek konieczny do opanowania tego systemu, który jest kluczem 
leż Û ' Ĉ ’ Profesjonalnych zastosowań informatyki. W końcu jazda samochodem 

ICsl trudniejsza od chodzenia pieszo, ale warto zdobyć prawo jazdy!
(jv, dodane niżej informacje pozwolą na stawianie pierwszych kroków' w systemie 
Uz. f - dzięki czemu nie będziesz całkiem bezradny, gdy zetkniesz się z nim jako 
dio Vru*< Dla pełnego opanowania tego systemu konieczne będzie jednak przestu- 

" an|c specjalistycznej literatury i sporo praktyki przy' klawiaturze komputera.

y0.4 g o
" * Kozpoczyinain 11 e 11 toin czernie pracy z sy stem em  U N I X

ID zgłoszenie się do systemu (login). System wyświetla zachętę pisząc

login:
u vv odpowiedzi na co Ty powinieneś podać swój identyfikator, uzgodniony
it, n*° z administratorem systemu (superuser) i wprowadzony do pamięci syste-
\v 0 sprawdzeniu, że użytkownik o podanym przez Ciebie identyfikatorze istnieje

' ‘dencji systemu, UNIX pyta o podanie hasła

mlck- ^ *973 roku UNIX wykorzysty wany jest powszechnie przez środowiska akade
mio 1C C° L j eĉ ncJ strony spowodowało wzrost popularności systemu, a z drugiej przyczynę do jego wzbogacenia (lip. tzw. Berkeley Enhancements).
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Password:
Podczas wpisywania hasła jego elementy nie pokazują się na ekranie, co z3 

pobiega „podglądaniu" haseł przez osoby postronne i przeciwdziała ewentualny^ 
naduży ciom. W praktyce wygląda to tak:

login: rtad
Password: *******

• '9?*
Hasło musisz sam sobie wymyślić i możesz je w dowolnej chwili zmienić > 

powinno być ono tajne, ponieważ po podaniu hasła komputer otwiera użytkownik0 ^ 1 

znającemu Twoje hasło dostęp do wszystkich Twoich zasobów (m.in. plików  ̂dysk0 
wych), co może być przy czyną spory ch kłopotów (inny użytkownik po skuteczfl}111 
„włamaniu"’ może skopiować albo nawet zniszczyć Twoje cenne pliki).

Jeśli identyfikator i hasło zostało podane poprawnie98 - komputer podaje p°a 
stawowe informacje (np. datę i godzinę ostatniego „wejścia’’ do systemu, sygnalizuj^ 
jeśli nadeszła przesyłka poczty elektronicznej, a także wyświetla niekiedy specjał® 
„biuletyn’’, zaprogramowany przez administratora systemu). Może to w sumie ^  
glądać jakoś tak:

UNIX(r) System V Release 4.0 (biocyb)
login: rtad
Password:
Last login: Wed Sep 18 17:37:41 from pc
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.5 Generic November 1995 
You have mail.

Potem UNIX uruchamia dla Ciebie program konwersacyjny (,shelP9), za P° 
mocą którego będziesz wydawał mu dalsze polecenia. Zaraz pokażę Ci kilka p0^

97 Zmiana hasła polega na napisaniu polecenia
passwd ,

i podaniu - najpierw starego hasła (żeby się upewnić, że ten, kto żąda zamiany hasła 
tego prawo), a potem nowego (dwukrotnie, dla kontroli).

^Jcśli identy fikator lub nazwa są niepoprawne - komputer wypisuje:
Login incorrect.
Login:

i czeka na poprawne zgłoszenie. Po kilku niepowodzeniach UNIX zawiesza wspólpia 
z „niesfornym" użytkownikiem, co ma zapobiegać łamaniu haseł metodą „prób i błędów *

"Użytkownik pracujący z UNIXem ma zawsze bezpośrednio do czynienia z sarfl̂ Jj 
systemem, ale z jednym z jego programów , nazywanym „powloką" (shell). To właśnie she  ̂
odbiera Twoje polecenia i na ich podstawie steruje pracą systemu UNIX? dlatego ' 
komunikacji (i Twoja wygoda) mocno zależą od rodzaju używanego shella. Istnieje ^ ^  
powszechnie używanych odmian programu shell. co oznacza, że pracując z tym safll> 
systemem UNIX na tym samym komputerze możesz wybrać albo formę komunikacji ™
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ecznych poleceń, zanim to jednak zrobię muszę Ci powiedzieć, jak możesz się 
- nvać z „objęć"’ systemu UNIX, gdy już go będziesz mial serdecznie dosyć. Otóż 

loPamiętaj, że zakończenie pracy w systemie UNIX następuje po podaniu polecenia
'gout.

5 4 8 v
» P o d s t a w y  n n ż y t L o w a n i a  s y s t e m u a  U N I X

oleccnia w systemie UNIX są zwykle dwu- lub trzyliterowymi skrótami od 
słów angielskich, nie jest zatem łatwo wszystkie zapamiętać i poprawnie 
stosować. Na szczęście istnieje kilka sposobów, żeby zapytać i uzyskać od 

e,,Hi informację o tym, jakie polecenie są do dyspozycji i co one robią. Jednym 
Prostszych sposobów uzyskania takiej krótkiej podpowiedzi jest użycie polecenia 

mia (anS- co to jest), po którym trzeba podać skrót komendy, której znaczenie 
Czv objaśnić. Na przykład polecenie 

whatis cal
u. dostarczy informacji, że polecenie cal powoduje wyświetlenie kalendarza. 

'Siądą ona tak:
rtad% whatis cal •
cal c a l( l)  - display a calendar

^ ępny jest też w systemie podręcznik, zawierający szczegółowe objaśnienia dla
j - s*-kich elementów' systemu. Wystarczy napisać man (od manuał - podręcznik)

P°dać słowo, nazwę funkcji lub komendę, dla której chce się otrzymać bliższe in-
n; acje: co robi. jak ją stosować, jakich parametrów wymaga itd. Przykładowo 
pisząc ‘

otr man cal
0 - 111 ujc się komplet informacji o sposobie użycia polecenia cal. Trzeba jednak być 

°znyin: większość poleceń w systemie UNIX ma bardzo bogate, różnorodne

^jn* ^r^ azn^' a*e równocześnie bardziej „rozgadaną”, albo formę bardziej zwartą i wy-
0 ale trudną w użyciu. Powszechnie uważana za przyjazną wersja programu shell 
Q 0Wana rosiała przez Steve Bournea i dlatego nazywana jest powszechnie jego nazwis-
*nać ^ ° lirne shell). Odpowiedni program nazywa się zwykle sh lub bsh. Możesz ro/.po- 
pry 5 2e Pracujesz z tą wersją powłoki, na podstawie znaku zachęty (prompt), który w tym

n 1 ma ôrinę zna^u Shell Bournea ma swoją popularną odmianę zwaną bash (tak 
lar na5Vxva odpowiedni program), co tłumaczy się podobno jako Bourne Again Shell. Popu- 

Sc basha wynika z faktu, że jest on dawany wszystkim chętnym za darmo.
doskonaloną (ale i znacznie bardziej skomplikowaną) wersję shella opracował 

2iir *! Korna nazywa się ksh i jest w działaniu bardzo podobny do shella Bournea.
1 f , lllc niepodobny jest natomiast tzw. C shell (program csh), którego nazwa bierze się 
Slr̂ k u.j że składnia poleceń systemowych bardzo przypomina w tym wypadku składnię in- 
ę  ̂ CJ1 języka C. Ponieważ większość użytkowników UNIXa zna programowanie w języku 
\vS/ ^ n rodzaj shella jest bardzo popularny, chociaż niewątpliwie jest najtrudniejszy ze

• * îch znanych. Cechą rozpoznawczą C shella je s t,.prompt" w kształcie znaku %.



możliwości. W efckcic podręcznikowe objaśnienia, dostarczane przez polecenie 
obejmują zwykle kilka, a czasem nawet kilkanaście stronic tekstu. Przeczytanie ta' 
kiego długiego objaśnienia na ekranie komputera wymaga nie lada cierpliwości!

Nie wszystkie polecenia w systemie UNIX są takie skomplikowane. Przyk»a' 
dowo, po napisaniu date otrzymuje się na ekranie dokładną informację na temat dn*a 
i godziny. Normalnie podawany jest czas miejscowy, ale pisząc date -u możesz 
otrzymać czas GM T (Greenwich Męcin Time) będący czasem uniwersalnym ^  
całego globu.

3.•41.8.“̂l. K ata log i 11 p l iki  w sy s te m ie  U N I X

momencie zgłaszania się do systemu otrzymujesz do dyspozycji pewiel1 
katalog, przydzielony Ci przez administratora systemu. Ten katalog n‘r  
zwany jest Twoim katalogiem bazowym (home directory). Posługuj^ 

się komendami systemu (zwłaszcza poleceniem cd), możesz przenieść się do do\v°J' 
nego innego katalogu. W każdej chwili możesz się dowiedzieć, gdzie się aktualia 
znajdujesz (to znaczy’ jaki jest Twój aktualny katalog roboczy). W tym celu wystar 
czy napisać polecenie 

pwd
oznaczające print working directory.
Możesz sprawdzić, jakie pliki masz do dyspozycji w tym katalogu, po napisaniu P° 
lecenia ls. Inna forma pozwala na uzyskanie wykazu plików w wybranym katalog11- 

Is katalog
Często używana forma polecenia ls ma postać: 

ls-1
Podawane są wtedy informacje o plikach przedstawiane w formie „długiej ^  
chwilę podam Ci przykład katalogu w takiej właśnie formie, więc zorientujesz 
w jakim sensie jest ona „długa"). Czasem leż używa się polecenia wyświetlenia kat3 
logu w' postaci:

" a  i  id#
wówczas przy wyświetlaniu katalogu podawane są także nazwy plików ukrytych ' 
Przykładowy’ fragment katalogu wyświetlonego przez UN1X w postaci „długiej P° 
kazuję niżej:

lOOpijki ukryte w systemie UNIX charakteryzują się tym. że pierwszym znakiem lC 
nazwy jest kropka. Plików ukrytych nie należy kojarzyć z utajnianiem informacji (w koi1 
bardzo łatwo jest się do nich dostać), ale są to zwykle pliki o charakterze technicznym, * " 
rzonc automatycznie przez różne programy w czasie ich eksploatacji. Już po krótkim cza 
eksploatacji różnych programów ma się w swoim katalogu sporą liczbę takich plików. kl° 
rych wykaz utrudniałby znalezienie w katalogu własnych plików użytkownika - dlatego 11 
malnie są one uknle.
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-rw-r—r— 1 rtad 12947 Aug 26 1996 artykuł
-rw------- 1 rtad 1870 Feb 4 1995 poufne informacje
-nvxr-x--x 3 rtad 352 Nov 2 1995
zastosowanie. fraktal i. do. ob razu •

drwxr-xr-x 2 rtad 512 May 6 1996 dane. o. sieciach

Jeśli jesteś nowicjuszem w systemie UNIX to w pierwszej chwili możesz się 
(a c drobinę zagubiony próbując zinterpretować podane wyżej dane - nawet wtedy 
c może nawet zwłaszcza wtedy) gdy osiągnąłeś już pewną biegłość w stosowaniu 
lJMCniU ^ S .  Istotnie, jest to trochę dziwne, ponieważ opis plików w systemie 

. zawiera więcej elementów, niż w systemie DOS. Jednak nie ma w tym nic 
■ fjalnie trudnego. Popatrzmy razem na przytoczone wyżej dane czytając je od 

Na końcu są bowiem podane nazwy odpowiednich plików. Widzisz więc, że 
i *ani plik o nazwie artykuł, inny plik nazywający się poufne.informacje, jeszcze 
Co°n o nieco dziwnej i długiej nazwie zastosowanie.fraktali.do.obrazu i coś takiego, 

**ywa się dane.o.sieciach. Jest w tym trochę egzotyki dla DOS-owych wyjada- 
- ’ bo - jak się już na pewno sam domyśliłeś - nazwy' plików w systemie UNIX 

W n  dowolnie długie i mogą składać się z wielu części (a nie tylko z dwóch, jak 
uS). No, ale to można jakoś przeżyć, a nawet polubić.
Dalej (idąc cały czas od prawej do lewej) widzisz datę utworzenia pliku, na 

(ną 1996. Zapisana jest ona według standardu amerykańskiego
Jpierw miesiąc, polem dzień, a na końcu rok), ale to też łatwo odczytać i zrozu- 

ko ° ^°*e-'ne dwie pozycje wykazu leż są łatwe do interpretacji, gdyż podają wiel- 
, , , P^ku (na przykład 12947 oznacza, że plik ma około 13 KB) i identyfikator jego 

sciciela. Tak, tak! Każdy plik w systemie UNIX ma właściciela i system pilnuje, 
y §o sobie ktoś inny nie przywłaszczy!1 

dan iecotrudniej jest wyjaśnić, co oznacza kolejny element - liczba 1, 2 lub 3 (w po- 
ym przykładzie), stojąca przed identyfikatorem użytkownika. Jest to tak zwana 

jl Sc dowiązań ', która wy nika z faktu, że w systemie UNIX jeden i ten sam plik 
ty] 2c być uwidoczniony w kilku katalogach101. Jak widać plik artykuł jest notowany 
nie r W Jednym (aktualnie analizowanym) katalogu, natomiast plik zastosowa- 

■ raktali.do.obrazu ma odnośniki aż w trzech katalogach, 
j .  p rzy oglądaniu kolejnej części opisu pliku warto podzielić widoczne tam 10 zna- 
tr \ na czlery gruPy- Na przykład zapis -rw-r—r— występujący przy pliku artykuł 

a rozpatrywać jako zestaw czterech oddzielnych zapisów-: 
p. - rw- r— r—
0 U sz>' od lewej pojedynczy znak (w tym przypadku -) określa rodzaj pliku. Kreska 

,acza zwykły plik, natomiast jeśli w tym miejscu zobaczysz literę d - oznaczać to 
lc> że pod podaną nazwą kryje się podkatalog, a nie zwykły plik. Rzut oka na

Uj- 11)1 W systemie DOS plik jest jak gdyby własnością katalogu, w UNIX w katalogu 
- ^’lko odnośnik do pliku, a takich odnośników może być kilka.



podane przykładowe zestawienie ujawni, że dane.o.sieciach są katalogiem, a nie p*1 
kiem, zgadza się? ■■m

Dalej są trzy grupy po trzy znaki. Każda z nich zawiera informacje o P,a 
wach korzystania z pliku102: r  - oznacza prawo do czytania, w - prawo do zapisU" 
a x - prawo do wykonywania pliku (jeśli jest on programem). Wymienione synib0' 
występują (lub są zastąpione znakiem -) w każdym opisie trzykrotnie: najpierw dl® 
właściciela pliku, potem dla grupy użytkowników, której właściciel jest czlonkie111- 
a potem dla innych. Na przykład w rozpisanym wyżej przykładzie dotyczącym pl“^  
artykuł mamy do czy nienia z sytuacją, kiedy właściciel pliku (w tym wypadku - Ja 
ma prawo czytać zaw?artość pliku i zapisywać w nim nowe wiadomości, natonu® 
wszyscy pozostali mogą go tylko czytać, nie wolno im natomiast nic zmieniać. 
tomiast opis katalogu dane.o.sieciach pokazuje, że właściciel może robić wszys®0 
z zawartymi w nim plikami i programami, członkowie grupy właściciela (W 
przypadku pracownicy tej samej katedry AGH) mają prawo czytać pliki i wykon) 
wać programy, nie wolno im natomiast nic zapisywać, a pozostali (głównie studenc 
mogą tylko wy konywać programy (bo są to programy używane w' ramach łabora10 
rium), nie mogą natomiast odczytywać plików (bo są tam tekst}' zadań na k°*° 
kwium) ani nie mogą nic zapisywać (bo są tam zestawienia occn semestralny0'11 
Proste, prawda?

Z plikami i katalogami w systemie UNIX postępuje się podobnie, jak w s>s 
ternie DOS. Jedyna różnica polega na tym, że w systemie UNIX nie występuje tak1 
pojęcie jak identyfikator napędu dyskowego (nie ma więc charakterystycznych “ 4 
DOSa oznaczeń A: oraz C:). Natomiast generalna filozofia drzewa katalogów^ i P0' 11 
szania się w obrębie tego drzewa jest identyczna jak w DOS. Na przykład z m i^  
aktualnego roboczego katalogu na dowolny inny wskazany katalog odbywa się za P° 
mocą polecenia

cd katalog

Napisanie polecenia cd bez podania katalogu powoduje zawrze powrót do ™ 
zowego katalogu użytkownika {Home). W  systemie UNIX, podobnie jak w D O S,lŜ  
nicjc zawsze prosty i szybki sposób dotarcia do określonego katalogu, polegając) 
wypisaniu tak zwanej ścieżki dostępu103. Ścieżka taka ma budowę praw ie10"* '^cl1 
tyczną z budową w systemie DOS.

ij)
^Inform acji tego typu (a także nazwy właściciela, wymienianej po uprawnieni^ 

nie zawierają spisy plików w MS DOS.
103punktem wyjścia dla takiej ścieżki może być korzeń drzewa katalogów7 

wpisuje się na początku ścieżki symbol /). może być aktualny katalog roboczy (wtedy 1 
wpisuje się nic albo znak . (kropka), będący synonimem pełnej ścieżki od korzenia do ak 
alnego katalogu roboczego), a może być także katalog bazowy (ho/ne). którego ścieżka ^  
samiana jest ze znakiem ~ (tylda). Często używanym skrótowym symbolem ścieżki jest z11 
.. znany z DOS-u.
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. . Gdj' znajdziesz się już w potrzebnym katalogu i upewnisz się (za pomocą ls), 
Jest w nim program, którego chcesz użyć - wystarczy napisać nazwę programu, by 

., aruchomić. W ten sposób, uruchamiając programy, wykonuje się w systemie 
'X wszelkie zadania.

, Jeśli zajdzie potrzeba - możesz sobie zbudować nowy podkatalog w roboczym
al°gu za pomocą polecenia

mkdir nazwa

f  nazwę możesz sam wybrać105. Jeśli chcesz - możesz także skopiować do tego
a al°gu potrzebne Ci pliki poleceniem 

p cp plik katalog
I o e<*nie lo nakazuje skopiowanie wskazanego pliku z aktualnego katalogu do kata- 
^  "skazanego w poleceniu. Kopiowanie plików powoduje powstanie ich duplika- 
”w> gdyż plik z miejsca, skąd byl kopiowań)', nie znika. Jeśli natomiast chcesz prze- 

c 'v inne miejsce określony plik, katalog lub cały fragment drzewa katalogów - 
'Możesz posłużyć się poleceniem mv. Polecenie to ma identyczną budowę z cp. Do 

"ania plików używaj polecenia rm, ale czyń to ostrożnie, bo UNIX nic ostrzega 
nieostrożnym wycięciem potrzebnego pliku, tylko dostawszy polecenie tnie

! bez namysłu. Plików usuniętych nie da się w dodatku z reguły odzyskać, bo
Użytkownicy skwapliwie zapisują wolną przestrzeń na dysku swoimi plikami i po 

m h ‘ętych Pukach po chwili nie ma już w komputerze żadnego śladu. Czasem tylko 
kó ,X administrator systemu ma w zanadrzu kopie bezpieczeństwa wyciętych pli- 

> więc jak się stanie nieszczęście - szybko powiadom administratora - czasem mo-
'  r • r i 1 • I

•ft- IPnsamc i <lru!kowamilc tek stó w  w sysfceimńc U N I X

ajprostszą czynnością, jaką można wykonać na komputerze, jest napisanie 
jakiegoś tekstu. Jeśli chcesz zbudować nowy plik tekstowy i nie chcesz przy 

Użvr ^ dostać nerwicy używając omówionego dalej programu vi - możesz 
•e Polecenia cat. Ma ono wiele możliwych do uży cia form i wiele zastosowań, 

tek - NaJProstsze zastosowanie polecenia cat polega na wpisywaniu prostych 
\y ° "  2 klawiatury do wskazanego pliku. Plik w razie potrzeby zostanie utworzony.

■*111 celu należy:

104C
separatorem, rozdzielającym kolejne składniki ścieżki katalogów w systemie 

do k ' *CSt zna^  ̂{slash). Na fakt ten powinni /wrócić uwagę użytkownicy przyzwyczajeni 
\ (¿>flr.? ;stania z systemu MS DOS - ponieważ w DOS-ie do podobny ch celów służył znak 

c S/W?) i łatwo tu o pomyłki.

ich r h ^  systemie UNIX plikom można nadać dowolną nazwę - ani liczba znaków, ani 
Zflj nie są w żaden sposób ograniczone.
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1. Napisać polecenie cat > plik
2. Wpisać potrzebny tekst (może zawierać dowolną liczbę linii).
3. Nacisnąć Ctrl-D.

Polecenie cat pozwala także na szybkie obejrzenie zawartości niewielkich plikoW- 
W celu wyświetlenia na ekranie zawartości pewnego pliku należy napisać poleceni2 
cat plik.

Polecenie cat pozwala napisać i zapamiętać na dysku krótką notatkę, nie daje 
natomiast możliwości pisania dłuższych tekstów. Do tego, by napisać - przykład0' 
wo - list wysyłany pocztą elektroniczną, tekst programu, instrukcję obsługi drukarń 
itp. - potrzebny jest edytor. I tu niestety w systemie UNIX zaczynają się pierwsi 
poważne kłopoty. Opiszę Ci je w dużym skrócie i uproszczeniu, po pierwsze dlateg0, 
że poruszając się w systemie UNIX będziesz co chwila potrzebował pisać różne tek' 
sty i musisz umieć to robić, a po drugie widząc, co się dzieje w tym systemie z ele' 
mentamą w końcu czynnością pisania tekstów może łatwiej uwierzysz, że nie jest to 
system łatwy w użyciu...

Sadystycznie nastawieni programiści wymyślili wiele programów, któO'c 
używanie może świętego doprowadzić .do szewskiej pasji, jednak p ra w d o p o d o b n i  
programem, pod adresem którego leci najwięcej „wiązanek” przy niezliczonych kia' 
wiaturach na całym świecie - jest standardowy edytor systemu UNIX, zwany vi. ”0' 
czynając od nazwy samego edytora (kto na Boga zdoła się zorientować na podsta\v,e 
samej nazwy, że polecenie vi uruchamia edytor106???), poprzez wyjątkowo wredne 
sterowanie redagowaniem tekstu, a na zagadkowym zachowaniu programu w wi6-11 
całkiem zwyczajnych sytuacjach kończąc - edytor vi utrudnia życie wszystkim adep 
tom korzystającym z systemu UNIX na całym świecie. Niestety, nie ma na niego ra 
dy, gdyż obecnie ma on w systemie UNIX status podstawowego edytora, a wszystką 
inne, oczywiście lepsze edytory (gorszych nie ma, chyba że ktoś ma pecha obcovva 
z archaicznym przodkiem edytora vi o nazwie ed!) muszą na ogól być specjalni 
włączane107. Jeśli jesteś początkującym adeptem sztuki korzystania z systemu UNły

106Dziwne nazwy to „specjalność” UNIXa. Na przykład bardzo pożyteczne poleceń1 
„filtracji” plików ma dziwaczną, z niczym się nie kojarzącą nazwę grep. Podobno naz"^ 
CJ REP pochodzi od global regular expression and print”, co jednak wcale nie ułatwiaj • 
zapamiętania.

107Na przykład trochę mniej bolesne jest używanie edytora ex, chociaż nadal zwia/v  ̂
między edytorem vi a edytorem ex jest bardzo bliski (w istocie jest to jeden i ten sam ed)’1  ̂
ze wspólnym asortymentem komend i wspólnymi zasadami działania). Nieco odmienna £ 
tuacja dotyczy programu view - jest to także vi ale unichomiony z ustawionym przełac 
nikiem „read only”, w związku z tym można przeglądać (z wykorzystaniem opcji PelllC"(1 
ekranu) dowolne pliki tekstowe, nie można natomiast wprowadzać jakichkolwiek zinl‘|e 
i poprawek. Jeszcze jedna stowarzyszona z vi nazwa to vedit. Jest to znowai pełny vir 
uruchamiany z ustawionymi flagami „ report''  i „showmode '  oraz z wyłączoną flagą » 1 , 1 ( 1  

g ić \  Dzięki takiej konfiguracji vi jest łatwiejszy do użycia przez nowicjuszy.
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0 °czy\viście nie potrafisz sobie włączyć innego edytora108, więc UNIX niezawodnie 
’’'''ciśnie” ci vi do obsługi poczty elektronicznej czy do pisania prostych skryptów 

° 'v poleceń dla shella) i będziesz musiał sobie z nim poradzić, bo inaczej nie tyl- 
nie zdołasz napisać potrzebnego Ci tekstu, ale w dodatku nie będziesz umiał 

”'vyjść,‘ z edytora. Nie jest to wcale łatwe, bo vi nie daje się łatwo „spławić”, o nie!
Jeśli go wywołasz (albo jeśli jakiś inny program, na przykład obsługujący 

. automatycznie go dla Ciebie wywoła) on trwa na posterunku niezmordowanie 
^dne proste perswazje (na przykład naciskanie klawisza Break czy Esc) nie są go 
stanie usunąć! Niektórzy twierdzą, że bezpośredni strzał w ekran z rusznicy prze- 

, Pancernej może unicestwić vi, a le ja  w to nie wierzę. Z moich doświadczeń wyni- 
’ Ze vi jest niezniszczalny! Lepiej więc poznaj podstawy korzystania z vi, żeby nie 
siano Cię odwozić od komputera karetką pogotowia, jak wielu mniej odpornych 

sJchicznie nowicjuszy.
Uruchomienie tego krnąbrnego bydlęcia następuje po napisaniu 

. vi nazwa_pliku
,, le nazwa_pliku jest nazwą pliku, w którym chcesz umieścić redagowany tekst, 

0 nazwą pliku zawierającego już jakiś tekst, który chcesz poprawiać. Jeśli (od cze- 
. , Zvvykle zaczyna się pracę) podasz nazwę now;ego pliku, w którym jeszcze nie ma 

stu - wówczas vi wypisze cały ekran pustych wierszy, każdy ze znakiem tyldy (~) 
. P o c z ą ć  każdego wiersza. Już od samego czegoś takiego można dostać zawału, 

to dopiero początek drogi przez mękę, jaka Cię czeka!
Pierwszą czynnością, jakiej musisz się nauczyć przy korzystaniu z dowolnego 

Cj §raniu jest - jak już pewnie wiesz - informacja o tym, jak go porzucić w momen- 
kiedy nie masz ochoty dłużej się z nim męczyć. W przypadku edytora vi, jak już 

kła vvsPornn'a*em> sprawa nie jest taka prosta. Należy najpierw kilka razy nacisnąć 
"lsz Esc. Zwykle wystarcza jednokrotne naciśnięcie, ale nie ryzykuj - naciśnij go 

^'najmniej trzykrotnie (komputer powinien zacząć piszczeć!) i dopiero wtedy 1110- 
z Próbować bezpiecznie unicestwić nieopatrznie wywołany edytor. Jeśli nieod- 
ainie pragniesz porzucić vi nawet za cenę utraty wszystkiego, co w nim do tej 

’"y napisałeś - napisz:
pa .

I(?tąj: dokładnie trzy znaki i dokładnie takie, jak podałem, a potem musisz naci
ąć klawisz Enter. Takie opuszczenie edytora jest najbezpieczniejsze, bo obywa się 

W  ̂ '3ez zn^niania czegokolwiek w pliku na dysku, w którym znajdował się pier- 
nie poddawany „obróbce” tekst. Jeśli natomiast dokonane zamiany mają być za- 
ne w dokumencie - żegnasz edytor vi pisząc 

D Z Z
p *adnie tak: dwie duże litery Z. Małe nie działają! Nie pytajcie mnie, dlaczego, 

"dopodobnie autorzy vi oglądali serial „Zorro”. Innego uzasadnienia nie widzę.

Na przykład bardzo sympatycznego programu joe108
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Wiesz już, jak zacząć i jak skończy pracę z vi, możesz więc spróbować tera2 
coś napisać. Uruchomiłeś już edytor, więc pewnie zaczniesz pisać tekst, naiwnie oc#' 
kując, żc pojawi się on na ekranie i będziesz mógł mieć z mego pożytek - na przy kia 
wydrukować go na drukarce, zapamiętać na dysku lub przesłać przez sieć. Nic bat' 
dziej mylnego! Najpierw' musisz edytorowi wydać polecenie przyjmowania i zapa 
miętywania tekstu, tak jakby edytor mógł służyć do czegoś innego. Dopiero po wp1' 
saniu odpowiedniego polecenia (polecenia są na ogół jednoliterowe, chyba że wyda' 
jesz ich kilka na raz) znajdziesz się w trybie wprowadzania tekstu i możesz nareszdc 
zacząć robić coś sensownego.

O trybie wydawania poleceń i trybie pisania tekstu powiem nieco więcej 23 
chwilę, narazie zacznijmy wreszcie pisać. Polecenie wprowadzania tekstu ma postać- 

a
jeśli zamierzasz wprowadzać tekst za kursorem (kursor jest wyświetlany na eki® 
nie) albo 

1
jeśli tekst ma być wprowadzany przed kursorem. Na początku w redagowanym do 
kumencie nie ma oczywiście żadnego tekstu, jest więc głęboko obojętne, któreg0 
z wymienionych poleceń użyjesz. Później zresztą też posiadanie dwóch osobnych p° 
leceń dla rozpoczęcia wpisywania jest mało sensowne, ponieważ nawet najbardziej 
leniw}' użytkownik komputera może ustawić kursor o tę jedną pozycję dalej lub bli^J 
i dlatego może także raz na zawsze umówić się (sam zc sobą), że będzie dopisy"“1. 
nowe znaki wyłącznie przed kursorem (albo wyłącznie za nim). Twórcy edytora vl 
mieli jednak na punkcie miejsca wprowadzania tekstu absolutnego „fioła“, w związ^ 
z czym na a oraz i lista się nic kończy. Na przykład możesz nakazać wprowadzani 
dalszego tekstu poczynając od ostatniego znaku wiersza, w którym znajduje się kn> 
sor (niezależnie od położenia kursora). Do uzyskania tej dziwnej usługi edytora stosn 
je się polecenie 

A
Można także nakazać, by przed wierszem, w którym obecnie znajduje się kursor, z° 
stal dopisany dodatkowy' wiersz i by wprowadzany tekst był pisany w tym wlaśn>e 
wierszu. Osiągniesz to wydając polecenie 

O
Niezależnie od tego, czy użyjesz polecenia a czy i czy jeszcze bardziej egzotyczni 
odmiany - napisanie jednego z tych poleceń powoduje, że edytor przechodzi do tryb 
wprowadzania tekstu i od tej chwili to, co napiszesz, będzie się już ukazywało n** 
ekranie. Przejście do nowego wiersza następuje (lak jak przypuszczałeś) po naciśni 
ciu klawisza Enter, zaczynasz więc czuć się sw;ojsko i wesoło. W dodatku na do 
ekranu pojawia się dodatkowo wiersz komunikatów, zawierający początkowo sa#1* 
nazwę redagowanego pliku, a potem podający sukcesywnie liczbę linii i liczbę zn 
ków napisanego już tekstu. Nie wiem, komu i do czego jest to potrzebne, ale śledzeń



tc liczby systematycznie rosną w trakcie pisania tekstu - stanowi jedyną rozrywkę, 
Jaką w edytorze vi możesz liczyć109.

S ie  zwyczajnie piszesz tekst i masz szczęście, że się nie pomyliłeś -  może Ci
s: Udawać, że panujesz nad sytuacją. Być może nawiedzi Cię nawet refleksja, że ja
Dj kiem niesłusznie czepiam tego edytora, który w końcu nie jest taki zły - wszak

esz tekst i nic się nie dzieje. Jest to jednak cisza przed burzą!
p , Edytor vi jest absolutnym rekordzistą przy piętrzeniu trudności, jakie trzeba
s nać, żeby w' napisanym tekście coś poprawić lub zmienić. Powiedzmy, że pi- 
ler 2 le^st 1 zwyczajnie trafisz palcem w nieodpowiedni klawisz. Bywa? Bywa! 1 co 
kia • ^  każdym umiarkowanie normalnym edytorze używasz w tym momencie 
so 'VlSza delete albo Backspace i nie ma sprawy. Odradzam Ci jednak gorąco sto- 
s. anic takich sposobów w vi. Ten zboczony program uważa, że wszystko, co pi- 
Na V 'a ĉ^  "prowadzić do tekstu, a więc znaki typu Delete czy Backspace także, 
ktń nic widzisz przy' tym, jak w tekście pojawiają się różne dziwne „frędzelki”, 
tek odrobinie szczęścia mogą spowodować, że przy późniejszym wyświetlaniu 
u u na ekranie najpierw pojawi się błędnie napisany znak, a następnie zniknie 

^ty przez „wbudowany” do tekstu znak kasujący, jednak nie ma pewności, że 
si? naprawdę stanie, a ponadto w czasie redagowania tekstu nie widzisz, jak on 
awdę wygląda. Dlatego trzeba koniecznie opanować trudną sztukę usuwania nie- 
^cbnych fragmentów tekstu w edytorze vi.

"'Pr Pienvsz>'m krokiem, jaki trzeba w tym celu wykonać, jest przejście od trybu 
\v Sadzania tekstu do trybu wydawania poleceń. Edytor vi może znajdować się 

z tych dwóch trybów, przy czym żaden znak na ekranie nic informuje 
0xv*nika o tym, w którym z tych trybów jest w danym momencie. Jedno, czego 

On na ^  PewnYn% to że na początku (w chwili zaczynania pracy z edytorem) jest 
Po]c lr^ e poleceń (dlatego trzeba było przejść do trybu pisania tekstu za pomocą 
bjci|Qn*a i, A lub O). Potem trzeba już samemu pamiętać, w jakim się jest try-

s*ośc * niC *nneS° natomiast liczyć nie możesz, na przy kład na luksus, jakim w więk-
i>£ . mnych programów jest dostępny w każdej chwili ekran podpowiedzi (help) W edyto-
veUinJCston czymś zupełnie nieznanym. Wprawdzie istnieje wersja edytora vi (nazywa się
Są s 5 która tym się tylko różni od vi, że podaje pewne pomocnicze komunikaty, ale marne
ran Ilse każdego frajera, który ufny w to spróbuje siadać do pisania bez uprzedniego sta-
W *  Postudiowania podręcznika i fiolki tabletek uspokajających - uzyskanie tych ko-

atow wcale wiele nie wyjaśnia, w pewnych momentach nawet wTęcz przeciwnie. 
llOr

PolCc ' t0 ważne, ponieważ próba pisania tekstu w momencie, gdy się jest w trybie
kiC£ n> nioże mieć opłakane skutki (prawie każdy naciśnięty klawisz ma w tym trybie ja- 
PiSani acz^nie, znane wyłącznie wtajemniczonym mistrzom używania edytora vi. więc na- 
r0/u. ,najbardziej niewinnie wyglądającego słowa może zostać zinterpretowane jako seria 

c °w o bliżej nieznanym efekcie końcowym).
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Przejście od trybu wprowadzania tekstu do trybu wydawania poleceń dokofljj 
je się za pomocą naciśnięcia klawisza Esc111. Przejście to warto wykonywać P° 
czas każdej przerwy w pisaniu (żeby się przyzwyczaić do tego, że edytor jest z3" 
sze w tym właśnie stanie, chyba że akurat piszesz tekst i widzisz jego litery P°Ja, 
wiające się na ekranie). Znalazłszy się w stanie wydawania poleceń możesz naka^ 
usunięcie tylu znaków, ile uznasz za stosowne. Usuwanie znaku wskazywanego pr . 
kursor następuje po naciśnięciu (w trybie wydawania poleceń) klawisza x (u'va-3 
m ałex!)112.

Jedną z nielicznych dobrych cech edytora vi jest możliwość wycofania bl?^ 
wydanych poleceń i odzyskanie tekstu w takiej formie, w jakiej był on przed WP 
wadzeniem ostatnich zmian113. Na przykład jeśli skasujesz przez pomyłkę coś vV 
nego - możesz nakazać cofnięcie tej pomyłki. Wykonasz to przez przejście do tO 
wydawania poleceń i napisanie 

u
Jeśli dokonałeś kilku niepotrzebnych zmian, ale kursor nadal znajduje się w tej 
w której „narozrabiałeś” - możesz odwołać wszystkie poprawki, jakie wykonałcS 
momentu umieszczenia kursora w danym wierszu pisząc

Dobrym sposobem zabezpieczania swojej pracy jest możliwie częste zap*5' 
wanie redagowanego tekstu na dysku. Jeśli masz takie „kopie bezpieczeństwa” vV° , 
czas możesz zawsze odzyskać ostatnio posiadaną dobrą wersję tekstu, jeśli zmy1 •• 
dziwactwami vi zrobisz coś naprawdę okropnego i zniszczysz wynik wiełogodz*1“ 
pracy. Zapisywanie „obrabianego” tekstu na dysku odbywa się po wydaniu poleci 

:w

Żeby mieć zupełną pewność, że się jest w stanie wydawania poleceń należy jc
nacisnąć klawisz Esc kilkakrotnie. Edytor vi obraża się na takie traktowanie i (̂ °n° 
piszczy z oburzenia po każdym niepotrzebnym naciśnięciu Esc - ale to nawet lepiej, b° 
sząc ten sygnał możesz mieć pewność, że znalazłeś się już w potrzebnym stanie.

112Jeśli trzeba skasować kilka znaków - należy nacisnąć klawisz x odpowiednio 
cej razy. Skasowanie tekstu od aktualnej pozycji kursora do końca wiersza następu)^ 
napisaniu znaku I). Natomiast napisanie d d  (dwa razy małe d )  powoduje skasowanie c ^ 
linii (tej, w której ustawiony jest kursor). Sposobów kasowania zbędnych fragmentówte ^ 
jest w edytorze vi jeszcze kilka - co jeden to dziwniejszy, jednak ja zaw sze jestem zdani 
lepiej jest dobrze nauczyć się kilku podstawowych „chwytów” i niezawodnie je stoso 
niż „znać ze słyszenia” 1001 sposobów i nie umieć zastosować żadnego, gdy przyjdź 
da.

113Trzeba pamiętać, że „cofnąć” można tylko ostatnią czynność albo wszystkie 
ności wykonane od momentu wejścia do rozważanej linii. Dlatego pisząc w vi 
chowywać się jak na polu minowym - jeśli już popełnisz błąd to najważniejszym załeceI, 
jest - nie niszać się, tylko zaraz przejść do trybu wydawania poleceń (wdarto opanoWaĈ , 
perfekcji skok lewej ręki do klawisza Esc!) i zażądać wycofania błędnej czynności. ^  ^  
nie chociaż jednej dodatkowej litery lub przesunięcie kursora poza uszkodzoną linię n 
czy szansę ratunku!
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r * ^ a n iu  znaków :w trzeba koniecznie nacisnąć klawisz Enter, bo w przeciwnym 
obreKvi Czeka, aż podasz nazwę pliku na dysku, do którego powinien być zapisany 

, any tekst. Naciśnięcie E nter bezpośrednio po napisaniu :w oznacza, że tekst 
Wyj )'c zapisany w tym samym pliku, z którego został uprzednio wczytany. Ile razy 
ty asz Polecenie :w114 - na dysku znajdzie się aktualna kopia pisanego tekstu. 
Wsk n'eszcz?ścia trzeba niezwłocznie porzucić vi (:q!) i ponownre go wywołać ze 
Wa azan'eiT> pliku na dvsku. w którym „schowana” jest ostatnia dobra kopia redago-

ane8o tekstu. ‘ •
tr ? . wynikało z podanego opisu - przed usuwaniem zbędnych słów lub liter 
frao a Ustawić kursor w takim miejscu, żeby pokazywał na początek kasowanego 
sor llen*u tekstu (tak jest najwygodniej). Musisz więc znać metody przesuwania kur- 

• a te nie są łatwe ani proste115.
Wy. *>0 pierwsze większość wersji edytora vi pozwala na przemieszczanie kursora 
nic n'e vv trybie wydawania poleceń116. Jakby tego jeszcze było mało edytor vi 
nav ̂ s z e  rozumie polecenia wydawane za pomocą klawiszy ze strzałkami i czasem 
pr 1 mąjąc nowoczesną klawiaturę z modułem sterowania kursorem - musisz do 
'nim 11Cszczcrua kursora używać zwykłych klawiszy literowych. Klawisze te w' każdej 
r«i2u nicnlacl1 edytora vi mają inne znaczenie117. Żebyś jednak nie zwariował od 

~ Uradzę Ci, że na ogół znaczenie klawiszy jest takie: 
h - przesuwa kursor o jedną pozycję w7 lewo
j - przesuwa kursor o jedną pozycję w dół
k - przesuwa kursor o jedną pozycję w górę
I - przesuwa kursor o jedną pozycję w prawo118

p0

\\iC(j . '"^Oczywiście wcześniej musisz znaleźć się w trybie wydawania poleceń czyli odpo- 
n,o wiele razy nacisnąć Esc.

p°„. Edytor vi jest znany jako „edytor pełnoekranowy”, można więc oczekiwać, że za 
Hijęj ^ klawiszy ze strzałkami możliwe będzie przemieszczenie kursora do dowolnego 
gdyb na ekranie i dopisywanie albo usuwanie tekstu. Edytor vi nie był by jednak sobą, 
2 C/v C° °bviek dało się w nim uzyskać w sposób naturalny, łatwy i przyjemny. Dlatego 
•tych °SC’a przemieszczania kursora jest w tym edytorze tyle kłopotów, że bez ukończo- 
WsZV$tl>ŻS l stll^Knv z informatyki trudno się w tym połapać. Zrozumienie, dlaczego to 

1 |<))C'/’1‘̂ a akurat w taki sposób wymaga z kolei ukończenia fakultetu psychiatrii.
tyycj;,. ^ atcm jeśli podczas pisania tekstu zrobisz błąd - musisz najpierw przejść do trybu
kijrSor'lnia Poleceń (naciskać Esc aż zacznie piszczeć), a dopiero potem możesz przesunąć 

j M ś c i w e  miejsce i zacząć rzeź niewiniątek.
Klawiszy sterujących ruchami kursora jest w edytorze vi kilka tuzinów. Nikt przy 

1 zmysłach nie pamięta i nic używa ich wszystkich, ale kilka dalszych chwytów 
tcksiu P°dać - dla ilustracji. Klawisz + przestawia kursor na początek następnej linii
caieg0 *sz" (minus) na początek poprzedniej linii. Klawisz G kieruje kursor na koniec 

s «stu, a kombinacja IG - na sam jego początek. Jeżeli ktoś mi powie, że te polece
ni 8 * naturalne to zacznę krzyczeć!

 ̂do | ^°dobno są tacy, którzy uważają, że ta konwencja jest wygodna (na klawiszach od 
Poczywa zwykle prawa ręka osoby piszącej na komputerze w czasie, gdy nie biega
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Przy poprawianiu tekstu stosunkowo łatwo można dopisać nowe fragment)' 0 
już istniejącego tekstu. Wystarcz)' tylko przejść do trybu wydawania poleceń, usta" 
kursor w potrzebnym miejscu tekstu i nacisnąwszy’ klawisz a lub i zacząć wpisywać 
nowego tekstu za lub przed kursorem. Przy wprowadzaniu większych zmian do 
pożyteczne bywa niekiedy ustawienie edytora w try b zastępowania nowymi znak31 
stary ch znaków tekstu. Taki tryb uzyskuje się naciskając (po ustawieniu pozycji kur 
sora w' trybie wydawania poleceń) literę R (duże R). Od tej chwili wszystkie pî 3' 
znaki trafiają do tekstu zastępując znaki poprzednio napisane. Chcąc powrócić 
trybu wstawiania nowego tekstu bez kasowania starego trzeba przejść do trybu 
dawania poleceń (Esc do skutku), a potem ponownie wejść do tekstu przez polece” 
a lub i.

Napisany tekst119 możesz chcieć wydrukować. Drukowanie zawartości P _ 
nego pliku (umówmy się, że nazywa się on „list’’) na drukarce dołączonej do Tw'Oje» 
komputera (lub ogólniej - na drukarce używanej w Twojej sieci) - wystarczy napis3

lp list 
albo120

!pr list .
To wystarczy' do rozpoczęcia pracy na UN!X-owym komputerze. Inform3 -1 

na temat dalszych poleceń systemu UNIX znajdziesz łatwo w cytowanej na ko*1 
książki literaturze.

lii
po kolejnych literach tekstu, zatem przełączywszy lewą ręką edytor w tryb przyjmo^1 
poleceń masz natychmiast dostępne klawisze stcnijące kursorem bez konieczności ich s  ̂
kania w oddzielnych modułach klawiatury. Może to kogoś przekona, je jednak wolę 0e 
mogę) korzystać z dodatkowych klawisz>f ze strzałkami dla sterowania ruchem kursora.

1 ̂ Jeszcze raz ostrzegam: Dziwactwa i osobliwości edytora vi powodują, że baf(̂  
łatwo zepsuć sobie pracowicie przygotowywany tekst. Dlatego możliwie jak najczęściej 
leży zapisywać redagowany tekst na dysku za pomocą polecenia :w. Jeśli coś się nie 
i tekst na ekranie przestanie przypominać to, co w istocie chciałeś napisać - trzeba 0 ^  
wyjść z vi bez zapisywania ostatnio dokonanych zmian (polecenie :q!) i wejść pono" 
z wybranym tekstem znajdującym się na dysku.

120Możesz zapytać, skąd to „albo "? Niestety są dwie powszechnie używane 'verjjjj 
UMIXa. Jedna z nich nazywa się System V, a druga BSD, pierwsza używa poleceni^, 
a daiga Ipr. Możesz mieć jedną albo drugą wersję, albo system (np. Solaris), który nia 
waczną ambicję obsługiwania obydwu typów poleceń. Na ogól siadając po raz picn' f V  
klawiatury określonego komputera me wiesz, którą wersją UNIXa Cię uszczęśliwiono? 
tego na początku musisz po prostu spróbować - napisz jedno z podanych wyżej zaklęć 1 •
bacz, co zrobi drukarka. Jeśli wydrukuje Twój tekst - możesz zapomnieć o istnieniu drl1̂  
wersji systemu.
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M. 9. i inurae sysćem y operacyjne

"Y a DOSie i UNIXsie świat się nie kończy. Z innych ważnych systemów ope
racyjnych warto wymienić funkcjonujący na komputerach firmy DEC 

0 system VM S121 lub jego nowsza wersja - O penV M S122. Jest to system
ki ,c Ważny, że funkcjonuje w wielu instytucjach związanych z biznesem - na przy

ś l e  systemów bankowych.
W sterowaniu procesami przemysłowymi a także w innych zastosowaniach 

' z Prac3 w trybie nazywany m trybem czasu rzeczywistego" (real time -
Sv 2cJ dowiesz się o nim w podrozdziale 4.8.) używany jest jako standard światowy 
leż ^  C2asu rzeczywistego QNX firmv Quantum Software Systems. Pojawiają się 
t0\v̂ a . ne systemy operacyjne związane z pracą w sieciach komputerowych, trak- 

niekiedy w całości jako „w irtualne" wieloprocesorow e systemy obliczenio- 
0 tworzenia aplikacji funkcjonujących w takim wieloprocesorowym, rozpro-

1 2 K ,
Pqojv iN°™ wersja sy stemu \  MS, określana jako Opcn-VMS (zgodna ze standardami 

) zaczęła funkcjonować na komputerach Alpha od 1991 roku.
122t  'Sysle iworcą systemu VMS był Dave Cutler, który w 1978 roku zaprojektował ten 

y ^ 11 dla powstających właśnie wtedy maszyn VAX firmv Digital Equipment. Nazwa 
tarcia ^0c^0dzi od Virtual Memory System i eksponuje jego główną cechę - dążenie do za- 
nie 4 r°żnicy między RAM i pamięcią dyskową. Niewątpliwie VMS jest systemem znacz- 
^ niej popularnym, niż DOS. UNIX. czy ostatnio Windows NT. Jednak na świecic pod 
syslc Pucuje ponad 20 min użytkowników, a to jest jednak spora grupa. Popularność tego 
systeniU dodatkowo wzrosła po udostępnieniu jego obiektowej wersji opartej na filozofii 
°Pa |,n°W olwartych (OpenVMS). Również doskonale parametry stacji roboczych AXP 
*aim na Procesorze Alpha, w których VMS jest podstawowym systemem, zwiększyły to

tresow anie. ’ * '
. ^ echą wyróżniającą VMS jest jego dostosowanie do pracy w systemach czasu rze- 

°bsi 1Slĉ ° (stąd jego liczne zastosowania w przemyśle), a także dbałość o prostotę i łatwość 
ĈSl t0 system sieciowy, w którym bezpośrednio zainstalowane są wszystkie pole- 

(¡mćr‘L°‘rzcbne d0 Prac-V w sieci tŷ pu DECnet. Moduł komunikacji z użytkownikiem 
tcnui P ^ to r  poleceń nazywający się w VMS DCL) jest bardzo uproszczony, ale dzięki 
°Pcr ^>godny. W zasadzie prawie wszystkie czynności, jakich można wymagać od systemu 

uzyskuje się w7 VMS za pomocą zaledwie czterech poleceń: DIR (operacje na 
pr, EDIT (redagowanie tekstów i obróbka różnych obiektów), SET (ustawianie
ceń /Ĵ ch parametrów) i SHOW (oglądanie i kontrola różnych obiektów). Organizacja pole- 
s0\vJCSl ^drzewiasta" (jak organizacja katalogów w DOS), co ułatwia ich opanowanie i slo- 
l i t l  (a także usprawnia pomoc udostępnianą przez system po podaniu polecenia 

VMS jest systemem wielodostępnym, posiada więc rozbudowane (bardziej niż 
n>vtk Procedury nadzoru i ochrony, a także bardzo miły mechanizm zabezpieczający 
leCh °^ n'ka przed skutkami jego własnej nieuwagi lub braku umiejętności (rozbudowane 
JiYci 1 Wykrywania błędów i ich automatycznej korekcji). Zwolennicy interfejsów graficz
n y 111̂  do swej dyspozycji zgrabnie opracowany moduł DECwindows (ciekawy gra- 

0 ze względu na ..trójwymiarowość" i rozsądne operowanie kolorem).
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szonym systemie komputerowym, wykorzystywane są specjalne systemy operacyj11̂  
tworzące wspólne środowisko dla wszystkich programów i aplikacji. Jednym z ^  
dziej znanych systemów tego typu jest ANSA (The Advanced Networked Sys^1 
Architecture)123 4̂

Z innych ważnych systemów operacyjnych należy wymienić systemy A l^ 
a także System 7 firmy Apple (komputery Macintosh). Z nowinek warto wiedzieć, 
do komputera NeXT, firma Stevena Jobsa oferuje bardzo innowacyjny svste 
NextStep125, który jednak jak do tej pory nie odniósł jeszcze sukcesu rynkowego-

Systemem, który zawzięcie walczy o swoje miejsce na rynku, jest pochodź  ̂
z IBM całkowicie „okienkowy” system OS/2 W arp 126. Zewnętrznie Warp j est.*V 
dobny do opisanych dalej MS Windows (lub Windows 95), pozwala także w ^  
szóści przypadków na uruchamianie programów^ przeznaczonych dla Wind0' 
(w dodatku z poprawieniem pewnych błędów Windows), a w dodatku ma bog^  
możliwości w zakresie pracy w sieciach komputerowych - lokalnych i rozległych

l 2̂  Po wstał 011 z inicjatywy spółki Architecture Management Ltd. w  skład której sS 
szli tacy komputerowi potentaci, jak DEC, HP, ICL, Olivetti, a także firmy reprezentuj 
telekomunikację (BT, GPT, ITL). Zasadnicza idea systemów typu ANSA polega na ty111* 
rozproszony system zbudowany na platformie ANSA działa jak jedna całość, a faktr0/^ ,  
szenia systemu jest niewidoczny dla użytkownika. Praca w systemie ANSA gwarantuje  ̂
soki stopień wspólbieżności i dużą efektywność działania, zaś mankamenty działania < 
temu (na przykład błędy transmisji lub nawet częściowe awarie systemu) są n i e w i d o c z n e  

użytkowników.
Z systemem ANSA związany jest język IDL (Interface Definition Lang^* 

pierwotnie zdefiniowany w Xerox Network Systems a potem w zmodyfikowanej formie • 
korzystany w systemie ANSA, w którym to języku opisywane są wszelkie interakcje P01̂  
dzy modułami składającymi się na rozproszony system budowany na platformie . 
Natomiast same zadania, realizowane przez moduły, definiow ane są w języku PREPC * 
jest rozszerzeniem języka C.

12"*AIX to nowy7 system operacyjny stosowany m.in. w serwerach PowerPC i P°" 
Stack firmy Motorola.

\ A°12^Tw;órca systemu operacyjnego NextSTEPS, Guy Tribble, odszedł z firmy Ne*x 
Sun, co bardzo osłabiło rynkowe szanse Nexta.

^  Słowo Warp zapożyczono z bardzo popularnego serialu „Star Trek’, 8 
używano go do określenia szybkości ponadświetlnej.

I27W sieciach lokalnych pomaga OS/2 Requester, będący częścią pakietu Net ‘ 
w wersji 3.1x i nowszych, w sieci rozleglej pomaga oprogramowanie zawarte w7 IB ^  f(r 
nusPak, pozwalające na bezpośrednią pracę w Internecie (w dodatku BonusPak zwiera f* 
gram FaxWorks do obsługi faksu). W efekcie wszystkie aplikacje uruchomione w sys1 ^ 
Warp mają natychmiastowy bezpośredni dostęp do wszystkich zasobów wszystkich sC |j 
rów sicci, co bardzo ułatwia pracę. Możliwe jest bardzo elastyczne definiowanie ^ 
użytkownika w systemie Warp - na przykład w systemie NetWare możliwe jest uruch° 
nie przez jednego użytkownika na tym samym komputerze równocześnie pracy w tr^ .  
serwera i stacji roboczej, podobnie można w jednym oknie uruchomić sesję użytkoW*1
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o zalet Warpa należy możliwość otwierania wielu okien zawierających pro- 
- Pracujące niezależnie od siebie pod systemem DOS. Jeśli aplikacja DOSowska 

, 'oduje zawieszenie systemu - Warp pozwalajązdezaktywizować bez resetowania 
k ‘ńputera dzięki mechanizmowi „wywłaszczania”. To samo dotycz)' dowolnej apli- 

CJ' blokującej nadmiernie długo procesor, 
s często stosowanych w zagadnieniach związanych z biznesem należą także
Poi Przeznaczone dla bardzo dużych komputerów (klasy mainframe) - bardzo 
■ni h ^  a*e drogich i przez to w Polsce mało popularnych. Systemem tego tvpu jest 
dard ymi OSF/1 Na zakończenie może warto odnotować, że swoistym stan- 
ilv . Cl11 na drugim końcu informatycznej łączki (to znaczy wśród komputerów bardzo 
rv' • v jest system Newton, opracowany przez firmę Apple wspólnie z Sharp, któ- 
„ ,ni°że się okazać bardzo atrakcyjny dla subminiaturowych komputerów typu
IUInuop

llfidytory tclk.si.owe 

•,!). 1 W  IIJL* prowadzenie

edagowanie tekstów jest zajęciem, od którego najłatwiej i najwygodniej jest
rozpocząć naukę korzystania z komputera, ponieważ jest to zadania

 ̂ .. łatwe128 i dla każdego zrozumiałe, a równocześnie stanowiące doskonale
'Hk et**e Prze<d wszelkimi dalszymi zadaniami, jakie będziesz kiedykolwiek chciał
koi - Wać 2 użyciem tej mądrej maszyny. Na świecie miliony ludzi korzysta z usług
tó Putera do redagowania różnych tekstów - na przykład sprawozdań, rapor-
r ’ anykulów - a nawet dziel literackich129. Dlaczego nic miałbyś i Ty z tego sko- 

 ̂̂  •

u*, ^  szystkie dostępne edytory pozwalają pisać dowolne teksty, poprawiać je,
i  oh * dowolnie zmieniać ich formę, czyli redagować. Oczywiście każdy
C&- .0rów 111 a swoje indywidualne zalety i sobie tylko właściwe wady. W dalszej 
pr Podrozdziału opiszemy możliwości edytorów tekstowych na przykładzie trzech 

Kaniów, wspominając jednak także i o innych produktach. Zanim jednak poznasz

W i
u$laiI1Uym administratora systemu, co pozwala na przykład testować skutki określonych

Cn administratora widziane na poziomic użytkownika.
128Jeśli używa się normalnych programów, a nic opisanego wyżej vi.
12 lJU/j . W literaturze spotyka się opinie, że pierwszym edytorem, który zyskał powszechne 

d*ia 1C' był Electric Pencil przygotowany dla komputerów Apple. Jego sukces jako narzę- 
jego !li:yvvanego do pisania tekstów (a nie programów) byl absolutnym zaskoczeniem dla 
•na V0«*w, wśród których na pierwszym miejscu wymienia się Seymoura I. Rubinste- 

cllltora późniejszego sukcesu programu Wordstar.
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konkretne właściwości konkretnych ech torów spróbuję chociaż w kilku zdania01 
unaocznić Ci, jak ważnym narzędziem informatycznym stal się dziś edytor.

Świadomość wygody, jaką daje podczas pisania i redagowania dokumenio" 
komputer wyposażony w dobry edytor tekstowy, jest już właściwie powszechna. °a 
dania statystyczne wskazują w sposób przekonywujący, że edytory tekstowe są ni'J 
częściej używanymi program am i1-30. Równocześnie wybór określonego edytora 
decyzja ważna i istotna131. Dlatego, drogi Czytelniku, skup się i wytęż swą uwag?- 
gdy na kolejnych stronach poznaw ać będziesz edytory', z który'ch każdy jest wart teg°- 
by go polubić i stale używać132. Ta wiedza z pewnością Ci się opłaci!

0>. <5. ¡2. S  p o  sol» k o r z y  s ia n u  a. -ł  e d y t o r ó w  a p r z y  Uuiulo-we

c<l y (tory

3 . 5>. 2 . 1 . U  w aflu  w s ię jp i r i i ;

jęj)
programach redagujących teksty można by napisać cale tomy, gd)'ż 
rozwój w ostatnich latach byl naprawdę imponująco szybki. Zakład  ̂
jednak, że dla Ciebie najważniejsze jest to, co i jak można zrobić z ' v> . 

rzystaniem edytora, a nie to. jak się nazywa jakiś program albo jak jest zbudo^aj^  
Dlatego cala konstrukcja tego rozdziału ukierunkowana została na c z y n n o śc i, j*1

13Oprzykładowo, w ubiegłorocznym lipcowym numerze BYTE przytoczono W 111 
ankiety, w której na pytanie: jakie jest najpopularniejsze zastosowanie używanego '<QI ^  
tera? aż 93% (!) ankietowanych odpowiedziało, że przetwarzanie tekstów; Bardzo c^ u 
terystyczna jest przy tym cytowana wypowiedź jednego z respondentów : „ Choć w l,]lL>.v 
sach trudno dać pierwszeństwo zakupowi komputera do przetwarzania tekstów, z a  stos  ̂
nie to może usprawiedliwić całą komputerową inwestycję. " Justin Kaplan, biograf (a 
nie informatyk!), powiedział, że „Jest to pociągające i zabawne, a tak różne od mcisz) 
pisania, jak latanie od psiego chodu. ” Nic dodać, nic ująć!

0 5^131Oto, co pisze na ten temat profesor Stewart Brand: „Pisanie jest tak b a r d z o  

bistym zajęciem, że ludzie zaczynają się identyfikować ze swoimi programami r e d a g o "  ^  
tekstów i nie znoszą żadnych obiektywnych ocen wystawianych tym programom. Lli'■ 
w większości używają pierwszego procesora tekstu, którego się nauczyli. Jest on ję ^  
ich palców, a wszystkie pliki muszą dochować przysięgi wierności wobec jego reguł ■

*32Steven Levy, ujmuje to bardzo dobitnie: „Porównuję używanie procesorów lc ^  
do życia z drugą osobą. Zaczyniasz z wielkim entuzjazmem i aprobatą, wszystko jest  ̂
cudowne. Potem zauważasz, że inne (procesory tekstu) obiecują więcej. ^ ^  
różnorodność, przyjaźń i ejszy styl. Powstaje pytanie: czy warto zrywać związki, w kt°f L ^  
inwestowałeś miesiące, dla jakiejś nowej sztuczki z przestawianiem słów, funkcji 
sującej, której użyjesz być może dwa razy, czy możliwości rozdzielania ekranu? liyb°r ' ■ 
cesora tekstu jest poważną życiową decyzją i nikt nie powinien (w kategoriach czasu, i 
niędzy lub emocji) je j lekceważyć



°żesz wykonywać z pomocą edytorów. Zamiast jednak przedstawiać możliwości 
■ orów w sposób teoretyczny - zdecydowałem się omówić je poprzez prezentację 

(od ów. Prezentując w dalszej części tego podrozdziału kolejne edytory tekstu 
najprostszego, do najbardziej złożonego) starałem się głównie pokazać, jakie 

2 '"ości (od najprostszych do bardzo wyrafinowanych) zapewnia komputer wspo- 
gając człowieka w pracy nad redagowaniem tekstu. Chcę z naciskiem podkreślić. 
cclcni następnych podrozdziałów' nie jest nauczenie Cię, jak używać tych właśnie 

‘,nkretnych programów. Tego nauczysz się (być może przy wykorzystaniu innych 
y orów) w czasie ćwiczeń laboratoryjnych, do który ch będą dostępne inne pod- 

ki. W tej książce natomiast chcę Ci pokazać, czego możesz oczekiwać od kom- 
ni er°wyeh edytorów’, jakie usługi mogą Ci oddawać oraz - czego od nich oczekiwać 

Powinieneś. Że przy okazji dowiesz się, jak to i ow'o robi się przy pomocy pewne-
'JUKretnego edytora? To tylko czysty zysk1 Dlatego czasem - na marginesie lub 

Przypisie - podam Ci informacje, jakie klawisze nacisnąć, czy jakie opcje wybrać 
t nu. Ale pamiętaj - nie o to tu chodzi. „Akordy" palców' biegnących po klawia- 
D ^Pamiętać jest najłatwiej, chociaż i zapomina się je wyjątkowo szy bko w przy-
U U, ^ UŻS2ej przerwy w użytkowaniu komputera. Natomiast tym, co powinieneś
j •• z tej książki, jest świadomość, czym jest komputerow e redagowanie tekstów 
• le są oferowane przez komputer usługi w tym zakresie.

. Zdecydowałem się na szczególnie obszerne zaprezentowanie aż trzech kon- 
. • ch, popularnych edytorów'. Przedstawiłem w ięc z jednej strony najprostszy typ 
- 0ra tekstów'133 występujący w popularnym pakiecie Norton Commander13-*.

,j -lako drugi przedstawiłem tak zwany „edytor sekretarki13''.., na przykład bar-
li cnętnie używany w Polsce edytor ChiWriter. Edytor ten ma dość bogate moż
nie 'n umożliwia łatwe wprowadzanie w'zorôw matematycznych czy' tworze-

Prosty'ch schematów i tabel). a przy' tym cechują go bardzo skromne wymagania - 
'"ożna go używać praktycznie na każdym, nawet najmniejszym i najstarszym kom- 

Crze z dowolną kartą graficzną i z dow-olną drukarką. Jego zaletą jest możliwość 
dzielnego definiowania znaków przez piszącego oraz szereg innych opcji, do-

133ty Jest to edytor klasy plain ASCII. Edytory tego typu spotykamy między innymi 
p r / , S t c m i c  M S - D O S ,  w programach organizujących pracę użytkownika komputera (na 
Ulau . ad omówiony niżej dokładniej edytor), a także w środowiskach zintegrowanych, 
lc i Vlaĵ c.Vch tworzenie programów (np. pakiety Turbo C, Borland C++, Turbo Pascal i wie- 
(yy n-Vch)- W środowisku Windows odpow iednikiem tego najprostszego edytora jest Notes 
^ PQ(I)y c^ociaż zgodnie z ..filozofią" Windows ma on bogatsze możliwości w zakresie 

Crania i przenoszenia fragmentów tekstu - między innymi do innych aplikacji.
Nr l3^°kladniej - w7 najstarszej wersji tego popularnego programu, gdyż poczynając od 
t ^ 'VV Persji 4.0 edytor został istotnie wzbogacony w7 stosunku do tutaj omówionego „zes-

minimum\ ale też i jego używanie stało się trudniejsze.
135t> "sek Podobny poziom, jak ChiWriter reprezentują także niektóre proste edytory „dla

\Vj eiarek" - na przykład bardzo popularny TAG czy będący w standardowym wyposażeniu
n( °ws prost\r edytorek Write.
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stępnych zwy kle tylko w większych i znacznie droższych edytorach. Edytorem 
samej klasy, który przebojem wkroczył na polski ry nek komputerowy, byl QR-Teks 
firmy Mcilkolm136. Jest on wyjątkowo prosty w obsłudze (reklamowany jest Ja 
program dla sekretarki, a nie dla informatyka), co być może było głównym pow ódź 
przyjęcia tego edytora jako standardu w organach administracji rządowej137. Dl^cZ° 
go więc wybrałem do zaprezentowania właściwości edytora średniej klasy138 ^  
Writer, a nie QR-Tekst? Bo po prostu ChiWriter lubię, a QR-Tekst nie. A co ,1110 
wolno mi?

Na koniec zdecydowałem się na przedstawienie niektórych możliwości edyt°ra 
wyższego rzędu, czyli tak zwanego procesora tekstu, przy czy m ze względu na °s° 
biste sympatie wybrałem Ami Pro firmy Lotus139. Procesor ten jest w miarę prosO 
w obsłudze, a równocześnie oferuje bardzo profesjonalne możliwości tworzenia, re

136Atutem edytora jest to. że może on działać w różnych środowiskach - ^  , 
UNIX, Xenix, a także w trybie graficznym (Windows). Mocną stroną edytora jest wbu  ̂
wany polski słownik ortograficzny (80 tys. wyrazów) i tezaurus (słownik wy razów nie 
znacznych). Jak w większości nowoczesnych programów' redagujących teksty - jest tu i*1 
liŵ ość pozyskiwania i wprowadzania do tekstu informacji bezpośrednio z różnych baz ^  
nych i programów7 obliczeniowych w rodzaju arkuszy kalkulacyjnych. Program poẐ  
oczywiście łączyć tekst z grafiką (akceptowane są rysunki z Corel Draw, PaintBrush i ^  
lu innych programów graficznych). Z funkcji rzadziej spotykanych - edytor ten ma nu? .* 
innymi zintegrowane z redagowaniem tekstu funkcje edycji dokumentów' i ich przesyła 
(pocztę elektroniczną). Zabawną i ciekawą cechą edytora QR-Tekst jest możliwość 
nia w nim na raz kilku definicji klawiatur (np. polska, rosyjska, niemiecka i francus 1 
i natychmiastowego przełączania jednej klawiatury na inną za pomocą klawiszy fu11̂  • 
nych F1-F5 (wspomaganych klawiszem Prawy Alt).

137Aktualnie zarówno Urząd Rady Ministrów i wszystkie podległe mu resorty, J 
i Urzędy Wojewódzkie oraz gminy wyposażane są w egzemplarze tego właśnie c - ^  
a dokumenty  ̂ krążące w związanej z rządem sieci komputerowej muszą obligatoryjflie ■> 
zgodne z standardem QR-Tekstu. Program QR-Tekst używany jest też przez ^  
(Główny Urząd Statystyczny).

138Warto dodać, że w klasie „edytor sekretarki" bywają tworzone programy o 
specjalnym przeznaczeniu. Na przykład edytorem, który przeznaczony jest dla dzieci, J 
Creative Writer firmy Microsoft. Przy jego tworzeniu w łożono największy w historii u 
matyki wysiłek w badania i optymalizację komunikacji między użytkownikiem a p10̂  ‘ 
mem. W rezultacie jednak program dosłownie przepełniony jest ikonami. Niektórzy a  ̂
rzy (np. Bill Machrone, znany recenzent oprogramowania pisujący m.in. w PC MagaZl 
zdecydow anie uw aża, że jest to błąd. ^

139Procesorami tekstu tej samej klasy, co Ami Pro są między innymi MS 
(znakomicie współpracujący z innymi aplikacjami w systemie Windows!) oraz mając) 
dzo licznych zwolenników Word Perfect. Dyskusja nad tym, który z nich jest najlepszy J 
oczywiście jałowa - każdy ma swoje zalety i wady. Niemniej lojalnie muszę przyznać,111 
osobistej sympatii do Ami Pro, że największą popularnością cieszy7 się Word.
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ksf0^  i formatowania tekstów, czego przykładem może być szata graficzna tę/ 
^  w całości przygotowanej z wykorzystaniem Ami P ro1"*0.

, , Najwyższą „szkolę jazdy" w omawianym tu zakresie programów redagujących 
y stanowią tak zwane systemy DTP141 (Desk Top Publishing) czyli mówiąc po 

pro ~ systeniy tworzenia złożonych wydawnictw dosłownie na jednym biurku142, 
gramy te pozwalają na kompletne przygotowanie całego procesu wydawniczego 
Aplikowanego wydawnictwa (z rysunkami, kolorowymi ilustracjami, efektami 

: . sinymi typu wzajemnie przenikających się rysunków i tekstów itp.) - za pomocą 
nego komputera.

2 2 ID) * . . i A «-Jl orówmaiaie o m a w i a n y c n  e d y t o r ó w

ymienione typy edytorów' „obramowują” niejako problem komputerowe
go redagowania tekstów-, z jednej bowiem strony pokazują najprostsze 

n . zasady korzystania z programów' pozwalających łatwo pisać i poprawiać
JProstsze teksty przy' minimalnym wykorzystaniu możliwości zautomatyzowanego 

ę , . arzania danych (programy Norton Commander, oznaczany dalej NC, oraz 
tei,1 ter), z drugiej natomiast przedstawiają procesor tekstu nic tylko redagujący 
i ale w' pełni automatycznie je przetwarzający i formatujący. Nie bez znaczenia 
DoęCŻ ^  omawiane na wstępie dwa proste edytory funkcjonują w systemie 
ló\v 1 °*3artc sa na typowej dla tego systemu „filozofii" osiągania wymaganych ce- 
t> 23 pomocą odpowiednio stosowanych kombinacji klawiszy143, natomiast Ami 

Iesl typowym programem wykorzystującym możliwości systemu MS Windows,
m jego działanie opiera się na wskazywaniu myszką odpowiednich symboli gra

n y c h .
, . 2 kolei pomiędzy edytorem NC a Chi W riterem  jest ta godna uwagi różnica,

pierwszy z nich działa w try'bie alfanumerycznym to znaczy zapamiętuje tylko ko- 
- Pianych liter, natomiast drugi pracuje w trybie graficznym . traktując c?ły pisany

ŝ n  ^ czywiście w przypadku tak potężnego narzędzia, jak procesor tekstu nie miałem
tCl na nawet skrótowe omówienie wszystkich jego właściwości, dlatego informacje na 

*>ro musisz potraktować jedynie jako zaglądanie przez dziurkę od klucza do 
bin lCg0 * Piknie urządzonego salonu. Gorąco zachęcam Cię, żebyś kiedyś - mając odro- 
tekstui^1SU ~ sPróhowal poznać wszystkie możliwości i wszystkie uroki dużych procesorów

^Jednym  z lepszych (i droższy ch!) programów DTP jest QuarkXPress.I
Ha>, dostępne są już całkowicie polskie programy DTP. Jeden z najbardziej znanych
Innv Va Cyfroset/Polset i wyprodukowany został przez warszawską firmę Cyfronex. 

*■ nazywa się CDN i pochodzi z firmy Infosemice.j 43
którc ^  większości edytorów omawianego tu typu stosowane są kombinacje klawiszy, 
l(w . slanowią powtórzenie zasad przyjętych na początku lat 80-tych dla historycznego edy-
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tekst jako obraz wymagający odtworzenia na ekranie i na drukarce, a każdą P‘sa 
literę jako element tego obrazu. W rezultacie przestudiowawszy przedstawione ^  
opisy pow inieneś sobie radzić z szeroką gamą różnych programów wspomagajac>c 
pisanie tekstów.

3.5>. !2. «5. P r o s ie  tw o rzen ie  telistm (N o r to n  C o m m a n J er )

aczynając pracę z komputerowym redagowaniem tekstów7 musisz się 
uczyć. jak wpisywać teksty do komputera, jak je poprawiać i jak *aP 
miętywać przygotowane teksty oraz jak je (w najprostszej formie) druk® 

wać. Dobrze jest tę naukę rozpocząć z programem, który będzie mial niew|C 
możliwości, no wtedy stosunkowo szybko i łatwo poznasz podstawowe zasady • nl® 
będziesz wikłać się w skomplikowane działania na licznych zestawach „gorąc> 
klawiszy", rozwijalnych menu i sprytnych ikon, które dla doświadczonych 
daczy" stanowią bardzo wygodne i wydajne narzędzie, ale nowicjusza mogą wpra" 
w zakłopotanie. Na szczęście program Norton Commander, opisywany w i1111' 
miejscu tej książki jako narzędzie służące do wygodnego sterowania pracą komputc 
podczas jego normalnej eksploatacji (związanej m.in. z przeglądaniem, kopiowanie 
i kasowaniem plików'), ma wbudowany bardzo prosty edytor, za pomocą której 
można stosunkowo łatwo pisać krótkie i proste teksty (nic zawierające rysunków 
wzorów matematycznych). Edytor ten poznasz jako pierwszy, ze względu na 0  
krańcowo prostą budowę, bardzo typowe zachowanie i łatwą dostępność144.

Na czym polega przewaga pisania tekstu w- edytorze komputerowym w 
ku do pisania go zwyczajnie - na przykład na maszynie? Otóż głównie na tym> 
pisany tekst nic trafia natychmiast na papier, tylko najpierw rejestrowany jest w Pa 
mięci komputera i oglądany na ekranie. W tej postaci dokument może być wiele ra • 
modyfikowany i poprawiany. Można dopisać brakujące słowa, zastąpić jedne z" r , - 
innymi, wykasować nieudane fragmenty i zmienić szyk zdania, porządek akapn 
lub całą koncepcję dokumentu. Dopiero gdy po wielu poprawkach dokument uzn 
za odpowiadający Twoim potrzebom - możesz go wydrukować i wykorzystać - c 
ciaż nawet wtedy możliwe jest wprowadzenie kolejnych popraw ek (na przykład 
gerowanych przez kogoś, kto przeczytał dokument wydrukowany), ponieważ o 
wersji papierowej (nie nadającej się do poprawek i zmian) masz stale do dysp02'  - 
elektroniczną wersję dokumentu w pamięci komputera. -u

Praca nad tekstem przy użyciu każdego edytora może więc polegać na pisa 
nowego tekstu albo poprawianiu (redagowaniu) starego. Dlatego podstawową cfj‘ 
nością, jaką musisz wykonać po uruchomieniu edytora, jest podanie nazwy P1’

144Edytor ten wyznacza jak gdyby limes inferior wśród omawianych tu progf;ll,Kn' 
Praktycznie wszystkie inne edy tory, łącznie z podstawowym edytorem wbudowany ̂  
systemu MS-DOS czy Notepad w W indows, s<\ od niego bogatsze w' możliwości.
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Którym się znajduje (lub będzie się znajdował) redagowany dokument145. Więk- 
cie Cdjtorów p op ala  na podanie nazwy redagowanego dokumentu już w momen-
lyc "byw ania odpowiedniego programu. Dokument taki zostaje wówczas automa- 
n'ak otwarty ' załadow any do edytora w chwili jego uruchomienia. Nie jest to jed-

jedyna możliwość, gdyż w edytorach tych jest zawsze także możliwe wskazanie 
b ? redagowanego dokumentu dopiero po otwarciu edytora - najczęściej po wy- 
hvo 1U k°mendy Otwórz (Open) (dla istniejącego pliku) lub Nowy (New) (dla nowo 
kin So tekstu) z asortymentu oferowanych funkcji edytora, wymienianych w ta-

1 Przypadku zwykle w menu*46 Plik (File). 
ro , Z\vykle prostsza jest operacja zwana Otwarciem (Open) pliku. W bardziej
plik Wany°h edytorach można w ramach tej operacji wskazać zarówno nazwę
(jos^ Uwierającego dokument, jak i nazwę katalogu (zwykle podając pełną ścieżkę 
do W klóryrn się on znajduje147. Wskazań)' plik zostaje przeniesiony w całości
Wioi,U a edytora148. a jego początkowy fragment (zwykle 23 pierwsze linie) wyś- 

0n>' zostaje na ekranie.
. Bardziej skomplikowany jest przypadek tworzenia nowego dokumentu. 

(iV>X I(?^Sz°ści edytorów dostępna jest do tego celu pozycja menu o nazwie Nowy 
za pomocą której inicjujemy pracę edytora nad nowym tekstem149. Ponieważ

Jcśli i bardzo ważne, żebyś od razu przyzwyczaił się kojarzyć dokument z plikiem. 
livvoś ć 0 m p u t e r ° w e  redagowanie tekstu ma C i  przynieść korzyść, to powinieneś mieć moż- 
' Uan̂  tnva*cS° zapamiętania napisanego tekstu by móc do niego wrócić i - na przykład - 
sU| /̂ Stlc kolejny raport wykorzystując fragmenty starego. Dlatego zapamiętaj i zawsze sto- 
^  ‘ każdy redagowany dokument powinien być zapisany na dysku, musi więc być 
ch0\v^n'v 7 Jakimś plikiem. Od tej pory będziemy więc traktowali nazwę pliku, który prze

je dokument, jako nazwę (identyfikator) samego dokumentu.

14 ZaSady uż-ywania mcnu zostaną omówione w następnym podrozdziale.
I"em Edytor NC jest w tym zakresie nietypowy, co wynika z jego powiązania z progra- 
n°ści ^ rton Conwiander, w którym wskazywanie plików jest jedną z podstawowych czyn- 
cdvi latego czynność otwarcia pliku z tekstem podlegającym redagowaniu polega w tym 
C0/;/ /e na wskazaniu (kursorem) nazwy pliku w otwartym panelu programu Norton 

nionder i naciśnięciu klawisza F4.
^lod • ^ ll ôrem edytora jest wydzielony fragment pamięci (dla edytora NC o pojemności 
S0\ n10 «kolo 26.5 KB). w którym wykonywane są wszy stkie czynności związane z reda- 
du>e  ̂ eni tekstu. Ograniczony rozmiar bufora powoduje, że niektóre pliki tekstowe (za 
\\°lnc Ule niogą być redagowane z pomocą prostych edytorów. Duże procesory tekstu są 
Û v  0c* lego ograniczenia dzięki technice „swapowania“ (automatycznego zrzucania nie

CJ danej chwili części tekstu na dvsk).
M97 ,

tkając, ^oam e edycji nowego tekstu w programie NC wyraża się - nietypowo - naci- 
Sccni °nibinację klawiszy Shift-F4. Powoduje to wyświetlenie okienka roboczego z miej- 
Pr0po." którym powinna być wpisana nazwa edytowanego pliku. NC na ogól podaje własną 
rec*W nazwy pliku. który ma być redagowany. Jest to zwykle plik, który' by ł ostatnio 
k°\Vriik Ąny (niezależnie od tego, na jakim pliku ustawiony jest aktualnie kursor). Użyt- 

nioże jednak w tym okienku podać własną nazwę pliku i - jak zawsze w takich



dokument ten ma dopiero powstać, przeto nie ma jeszcze odpowiadającego niu pi* 
w żadnym z katalogów - edytor musi odpowiedni plik utworzyć i dopiero P°1̂  
otworzyć, bo powoduje, że na ekranie pojawia się wcześniej zapisany w pliku te 
(jeśli był) - albo pusta nie zapisana przestrzeń. .

Po otwarciu pliku z tekstem możesz w nim dopisywać nowe informacje 
redagować (poprawiać) stare, używając w najbardziej naturalny sposób kla'v‘sẐ  
alfanumerycznych (do pisania nowego tekstu), klawiszy kursora T, ^  "
z klawiszami Home, End, PgUp, PgDn (do poruszania się wewnątrz tekstu 1 
znajdowania miejsca, gdzie chcesz coś dopisać lub usunąć), a także klawiszy Bac * 
pace oraz Del do usuwania zbędnych lub błędnie napisanych liter, słów, a na" 
całych zdań. Oczywiście na ekranie widać tylko niewielki kawałek pisanego 
ale jeśli potrzebujesz zajrzeć do fragmentu tekstu powyżej lub poniżej tego, co ‘ 
nej chwili widać na ekranie - nie napotkasz najmniejszych trudności. Po prostu 
prowadź kursor do krawędzi ekranu i śmiało naciśnij klawisz T, lub 1. Konip11  ̂
usłużnie przesunie tekst na ekranie w górę łub w dól w taki sposób, by obszar w k10 
rym czegoś szukasz stal się widoczny.

Warto przy' tym zwrócić uwagę, że „wędrówka" po ekranie z użyciem kl , 
szy kursora ograniczona jest zwykle tylko do tej części widocznej płaszczyzny, kt 
zajmuje wpisany już do tej pory' tekst; nie da się swobodnie „wkroczyć’’ kursor 
w pustą, nie zapisaną przestrzeń i zacząć pisanie od jakiegoś dowolnie odlcg1 ? 
punktu1:>0. Chcąc wprowadzić do pisanego tekstu puste obszary (na przykład "  
uczy nienia tekstu bardziej czytelnym) trzeba „wbić” z klawiatury' odpowiednią l,c 
pustych miejsc (klawiszem odstępu czyli spacji), a potrzebne całkiem puste linie 
stu uzyskuje się łatwo wielokrotnym naciskaniem klawisza Enter.

przypadkach - decyzja uży tkownika jest dla komputera wiążąca. Jeśli plik o podanej 
jest dostępny w aktualnym katalogu - zostanie on otwarty i w opisany wyżej sposób pr/ 
zany do redagowania. Jeśli jednak pliku takiego nic ma - program wyświetla ostrzę# 
Nie /nogę znaleźć wskazanego pliku i daje użytkownikowi do wyboru dwie możli» 
Pierwsza oznacza, że użytkownik chce utworzyć nowy plik o wskazanej nazwie (na o g ó l^  
właśnie Ci chodzi i wtedy wystarczy nacisnąć klawisz Enter), druga daje Ci możliwość 
sowania całej akcji (klawisz Esc).

^ 0 Początkujący użytkow nik miewa czasem kłopot z wyobrażeniem sobie, jak ^a!ê  
na ekranie sięga obszar już zapisany, dlatego niektóre edytory (na przykład W indo»' ^  

tc) stosują dodatkowy (poza ruchomym kursorem) marker końca tekstu. Jest to t>a  ̂
przydatne, szczególnie w' przypadku „zapisania" pewnej partii tekstu pustymi ^n*aI111iego 
niewidocznymi na ekranie znakami odstępu. Omawiany tu edytor NC jest pozbawiony 
udogodnienia, zatem naciskając klawisze sterujące ruchem kursora musimy liczyć się 
sem z „nieposłuszeństwem" komputera: mimo naciskania odpowiedniego klawisza ku j 
sam znacznik na ekranie nie porusza się. albo nieoczekiwanie przechodzi do nowej 
Trzeba się z tym nieco oswoić.



ulok komputera dołączona jest myszka, wówczas można bardzo wygodnie
cc, u ° - c  kursor wr dowolnym miejscu redagowanego tekstu151. Wystarczy w tym 
kia . Prowac*z'ć wskaźnik myszki na dowolny znak w dowolnej linii i po naciśnięciu 
Du ^ S2a myszki (tzw. click) uzyskuje się ustawienie kursora edytora we wskazanym 
c|u^  Cle- Warto przy tym zwrócić uwagę, że wskaźnik myszki ma inny kształt (w NC 
my- Pr°st°kąt) niż kursor edytora (w NC migający znak podkreślenia). „Jeżdżąc" 
\vc musisz się liczyć z tym, że osiągalne są wyłącznie miejsca wewnątrz już 
c Sn,e.i zapisanego tekstu. Ponieważ wskaźnik myszki nie podlega temu ograni- 
nj - lu '  możliwe jest wskazanie z jej pomocą takiego położenia kursora, które jest
Ce , e 2 Punktu widzenia zasad pracy edytora. Edytor zachowuje się wtedy inteli-
v k ’ wytwornie: ustawia sw'ój kursor w miejscu, które jest położone najbliżej 

zn,ka myszy - ale jeszcze wewnątrz tekstu. 
s Edytor NC, podobnie jak wiele innych prostych edytorów, pozwala pisać wier- 

ekstu o wiele dłuższe, niż pełna szerokość ekranu (80 znaków). Ten brak ograni- 
*a długości linii do rozmiarów ekranu jest w zasadzie zaletą, gdyż pozwala - 

Do d°wo ■ tworzyć bardzo duże tabele, które potem przeniesione na drukarkę
tak wykorzystać pełną szerokość umieszczonego w niej papieru. Ma to jednak
zn k ■ * Z'e slror>y- Wynikają one z faktu, że po przekroczeniu podczas pisania liczby 
1T| ° "  wieszczącej się w jednym wierszu, następuje „przewijanie ekranu" - frag- 

y tekstu odpowiadające początkowi wszystkich wierszy widocznych na ekranie 
sic k ^  s*ę w lewo i przestają być widoczne, natomiast w miarę pisania wyłaniają 
ekr ne fragmenty obszaru położonego na prawo od granicy * jaką stanowi ramka 

anu. Jest to dość niewygodne (wygląda, jakby się obserwowało duży7 arkusz papie- 
d o ś ^ rZez olw°r 0 rozmiarach ekranu, suwając go z miejsca na miejsce), a ponadto 
dcn° *30wo*ne (na słabszych komputerach pojawia się przy' tym zauważalne i bardzo 
j ¡^ujące opóźnienie). Dlatego na ogól unika się przewijania ekranu, wymusza- 

wiszem Enter) przejście do nowej linii zanim tekst dojdzie do prawego mar-

151d-clfigô  llerwszyin edytorem, w którym zastosowano sterowanie niektórych czynności re- 
jedcn an â ^ s l u  za pomocą myszki, byl opracowany w 1983 roku Microsoft Word. Byl to 
 ̂kia  ̂P°xv°dów powodzenia tego programu - myszka wprawdzie zabiera połowę palców 

tr/v.C VVlalury, ale za to pozwala poruszać się po redagowanym tekście ze swobodą ołówka 
n°pis ne8° swobodnie w dłoni - a więc bez nawyków i ograniczeń właściwych dla maszy
nę c ,c)llla- ^.Myszkowanie" w Wordzie tak się w związku z tym spodobało użytkownikom, 
dam, i len (sta ĉ doskonalony i modernizowany) cieszy się dużym zainteresowaniem. Z 
*nac 1 flrmy Microsoft wynika, że sprzedano ponad 100 min kopii tego programu, co o- 

^C7-ba legalnych (zarejestrowanych) posiadaczy tego edytora jest większa, niż 
Kich innych edytorów' razem wziętych.

nia ^  doskonalszych edytorach piszący tekst jest uwolniony od konieczności śledze- 
Hraj° ° ^ enia tekstu w stosunku do praw;ego marginesu za pomocą mechanizmu word 
tyę *! który dokładniej omówiony zostanie podczas prezentacji ChiWritcra. Prosty edytor 

llc ma (niestety) mechanizmu word wrap.



Większość osób redagujących teksty z uży ciem komputera preferuje tryb Pr̂  
nazywany insert (wstawianie), polegający na tym, że wprowadzając nowy tekst ^  
niszczy się tekstu wcześniej napisanego. W trybie tym ustawiwszy' kursor 
w dowolnym miejscu wewnątrz już napisanego tekstu - możesz swobodnie dop1 ‘ 
brakującą literę, wyraz, cale zdanie lub nawet kilka rozdziałów. Istniejący wczesn 
tekst rozsuwa się przy tym tworząc wolne miejsce dla nowego tekstu, bez utf 
ani jednej litery. Edytor NC zawsze działa w taki właśnie sposób. Pracując z • 
edytorem i ucząc się na jego przykładzie używania komputera do redagowania

inne
sum, uosKomuc uuznasz i puiuuisz, iuii iiyu piacy. wuuu icuiuik wicuził^, . 
edytory' umożliwiają często piszącemu zrezygnowanie z wygody stosowania i*. 
insert i zastąpienie go trybem replace (zastępowanie), w' który m pisany nowy te 
zastępuje stary', wymazując go systematycznie znak po znaku. Try b zastępo"3 
rzadko jednak bywa naprawdę przydatny, a bywa kłopotliwy. I

Interesujące możliwości udostępnia także zwykle kombinowanie klaw isza  ^  
z klawiszami zawierającymi różne litery. Ta konwencja, wy wodząc się z nąj"L. 
śniejszych doświadczeń z edytorem W o rd s ta r1-"’'*, bywa często w popularny0'1 ^  
torach „tajna ’, tzn. oficjalne opisy odpowiednich programów nie wspominają 0 • 
ani słowem, ale biegle palce doświadczonego programisty sanie układają się "  
jonie „akordy” - i, co ciekawe, wywołują oczekiwany skutek! *5:>

153Dzialame klawiszy pozwalających na przemieszczanie kursora w obrębie 
można zmodyfikować naciskając je wraz z klawiszem Ctrl. 1 tak kombinacja Ctrl-* ^ 
powoduje przejście na sam początek redagowanego tekstu (sam klawisz Home P°" 
przeniesienie kursora na początek redagowanej linii, a klawisz PgUp pozwala się Pr/Clll n|. 
na początek aktualnie redagowanej stronicy (czyli do górnego wiersza widocznego a^ 11 •• 
nic na ekranie). Analogicznie kombinacja klawiszy Ctrl-End pozwala Jednym skok* 
dotrzeć na koniec redagowanego dokumentu, podczas gdy sam klawisz End kieruje IiaŜ  
koniec redagowanego wiersza, a PgDn na koniec stronicy. Klawisz Ctrl modyfikuj ^  
działanie zwykłych klawisz}' kursora <- i Otóż klawisze te naciskane wraz z kia»1 
Ctrl przemieszczają kursor o cale słowa w lewo lub w prawo. Jest to bardzo wygodne i pr/?

• t

sza pracę, gdy trzeba szybko „trafić" na początek pewnego słowa, które chcemy poprawie.
154Za twórcę programu W ordstar uważa się Seymoura I. R u b in s t e in a .  Ĉ °C 

głównym programistą firmy MicroPro był 15ob Barnaby. . ^
l^N ie jest to właściwe miejsce, by przytaczać te wszystkie „sztuczki", ale w 0liu1 nCji 

nym tu edytorze też funkcjonują tego rodzaju „chwyty". Na przykład naciśnięcie koH^11̂  
klawiszy Ctii-T powoduje skasowanie całego słowa (dokładniej - od aktualnej pozycj1  ̂
sora do końca słowa, ale kursor z reguły ustawia się na początku słowna). Z kolei koin^11 
klawiszy Ctrl-Y powoduje wykasowanie całej linii tekstu: trzeba jej używać ostrożni* 
kilkakrotne nieuważne naciśnięcie Ctrl-Y może spowodować skasowanie (nieod»o^| 
w tym prymitywnym edytorze) sporej części pracowicie pisanego tekstu. Klawisze  ̂ 1 ^  
oraz Ctrl-Y mają podobne działanie w większości szeroko używanych edytorów (na. mo 
kład w programie Edit wchodzącym w skład systemu MS-DOS), chociaż nie zaw'S/C J ^  
opisane w instrukcji odpowiedniego programu. W edytorze NC są jednak dostępu 
inne „akordy", których działanie rzadziej spotyka się w7 innych edytorach. Na Pr5̂



Umiejętność pisania tekstu, kasowania błędnic napisanych fragmentów oraz 
P°ruszania się (za pomocą kursora) po całym tekście - to podstawkowe umiejętności, 
Potrzebne przy pracy z każdym edytorem, a wyjątkowo łatwe do nauczenia się przy’ 
losowaniu prościutkiego edytora NC. Edytor ten może również posłużyć do tego, by 
nauczyć się (w uproszczonej postaci) niektóry ch dalszych właściwości, charaktery- 

icznych dla większości edytorów. Jak już nauczysz się pisać zwykle teksty - możesz 
Pfóbować dodawać do nich - na miarę możliwości używanego edytora - dodatkowe 
' Ozdobniki'’: tabulacje, zakończenia stronicy, element ramek tabelek, proste rysunki 

udovvane z dostępnych w komputerze tak zwanych znaków semigraficznych1:>6 itd. 
a Początku z pewnością nie będziesz ich używać zbyt często, ale pamiętaj: apetvt 

roś"ie w miarę pisania" ' '
Przy jrzyj się także strukturze ekranu edytora podczas pisania tekstu. Ekran ten 

^vviera zawsze omawianą do tej pory’ część centralną, którą porównać można do 
c Kusza papieru, na który m piszemy nasze teksty. Jednak u góry i u dołu ekranu wi- 

C2ne są elementy pomocnicze, w tym prostyrm edytorze zredukowane do dwóch 
^różnionych linii, natomiast w doskonalszych edytorach mające często znacznie 
c rdzicj rozbudowaną formę. Jedna z tych linii pelm rolę informacyjną, a druga po- 

JjlaSa w sterowaniu pracą edytora. W edytorze NC linia informacyjna (nazywana też 
statusu1'>7) znajduje się u góry. a linia sterująca (nazywana też linią menu)

^binacja CtrI-K powoduje wykasowanie fragmentu tekstu od aktualnego miejsca uloko- 
nia kursora aż do końca aktualnej linii, a kombinacja Ctrl-W powoduje skasowanie 

: ż^tkowej części słowa (do miejsca położenia kursora). Nawiasem mówiąc przyrz\\ycza- 
lc do używania kombinacji Ctrl-K może przeszkadzać przy „przesiadce“' na inne edyto- 

*.* Ponieważ w wielu z nich sekwencja Ctrl-K zapoczątkowuje pewne bardziej złożone, 
osiępne w edy torze NC, operacje na tzw. blokach.

^ Z n a k i  specjalne, na przykład tworzące elementy rysunków (najczęściej różnych
a także znaki f o r m a t u j ą c e ' w y d r u k ,  takie jak  na przykład przejście do nowej stronicy 

f rukarce, pisane są na klaw iaturze metodą równoczesnego naciskania kilku klawiszy (na 
■> Kład znak przejścia do nowej stronicy na drukarce uzyskuje się kombinacją klawiszy 

J - L ) .  Jednak takie kombinowane układy klawiszy edytor normalnie „bierze do siebie", 
k /naczy interpretuje jako polecenia - na przykład skasowania całej linii tekstu. Jeśli jakaś 
0 t inacja klawiszy nic daje się w ten sposób zinterpretować - edytor nic nie robi, ty lko

*cga cichym piśnięciem, że nie rozumie wydanego rozkazu. Żeby tego uniknąć trzeba 
W' H nac^śnięciem klawiszy7 generujących taki znak specjalny „zapowiedzieć" jego wpro- 

Zcnie do tekstu, używając przeznaczonej tylko do tego celu kombinacji klawiszy7, 
edytorze NC taką zapowiedzią wpisania znaku o specjalnym przeznaczniu jest kombi- 

Ostr klawiszy ^TRL-Q. Po naciśnięciu klawiszy CTRL-Q w linii statusu pojawia się 
si0 /Cgawczy znak Jeśli teraz naciśnie się klawisze znaku specjalnego - w tekście pojawi 
c^Peqialny  znak (na przykład dla kombinacji CTRL-L jest to kółko z krzyżykiem), a pod- 
khn kowania dokumentu w tym miejscu wymuszone będzie specjalne działanie (na przy- 

Przejście do nowej stronicy).
1S7Edytor NC w linii statusu podaje (kolejno, od lewej do prawej): 

nazwę pliku z redagowanym dokumentem (wraz z pełną ścieżką dojść >r



u dołu ekranu158. Warto zawsze podczas korzystania z edytora obserwować wska^ 
niki w linii statusu, w szczególności wypada śledzić zmniejszanie się liczby \voln> 
bajtów z każdy m kolejnym napisanym znakiem, ponieważ brak takiej kontroli moze 
spowodować, że niespodziewanie podczas pisania ważnego tekstu edytor odnió^1 
posłuszeństwa z powodu wyczerpania się miejsca w buforze (który’ w omawian}1*1 
edytorze jest nieco za mały do wielu zastosowań). Jak wspomniałem, dolna linia w  
tora podaje menu jego dodatkowych usług159. Większe edytory miewają setki taki 
czynności wybieralnych z menu, dlatego ich system menu jest z reguły rozw ijali 
- wskazanie jednej z możliwości wyświetlanych w linii menu powoduje otwaI. 
okienka, w którym program proponuje różne sposoby wykonania polecenia, Ja

t

-  sygnał, że dokument był już modyfikowany (obecność gwiazdki * w tym mieJscU 
sygnalizuje dopiski w dokumencie i sugeruje celowość jego zapisu na dysk);

-  sygnał „ informujący, że następny wpisywany do dokumentu znak będzie tra^  
wany dosłownie i musi być przez edytor wiernie wpisany do dokumentu, a fllC 
być traktowany jako sekwencja sterująca edytorem (uwaga: z opcji tej korzysta 
bardzo rzadko i dlatego zwykle na ekranie brak znaku „);

-  informacja o aktualnym położeniu kursora (w postaci napisu Line y  Col xt g ^  
V oraz x są odpowiednio numerem wiersza i numerem kolumny; numeracja 
czyna się w lewym górnym rogu ekranu);

-  informacja o liczbie wolnych bajtów w buforze tekstu (w postaci xxxx Free, sfó* 
xxxxr jest stosowną liczbą);

-  informacja o numerze ASCII znaku, na którym ustawiony jest w danej chwili kur 
sor.

Szczególnie ostatnia z wymienionych informacji może być użyteczna dostarczają 
początkującym informatykom informacji o kodach wybranych znaków, co czasem W 
potrzebne przy analizie zawartości pamięci komputera albo przy pisaniu programów7 ou 
łujących się do wewnętrznej reprezentacji danych w komputerze.

i58Nie należy do tego rozmieszczenia przywiązywać wagi. gdyż w różnych Pr°^r . 
mach spotyka się często taki właśnie układ, ale widzi się także niekiedy układ odwr ' 
(menu u góry , a linia statusu u dołu) albo rozmaite inne kombinacje (na przykład wsz> 
u góry, wszy stko u dołu, „okienka“’ w kątach ekranu itd.).

159Menu edytora NC jest tak skromne, że nie wypełnia nawet w całości dolnej 
spośród 10 możliwych pozycji wykorzystane są tylko cztery :

Help - wskazanie tej możliwości oznacza żądanie podania „podpowiedzi”;
Save - nakazuje zapisać na dysku treść redagowanego dokumentu;
Search - pozwala wyszukiwać w  tekście miejsce wystąpienia określonego wzorca.

Quit - nakazuje koniec pracy z edytorem i przejście do głównego panelu probu
Opcje te możesz wybierać wskazując na nic myszką i naciskając jej klawisz, albo (j6̂  

li nie używasz myszki) - naciskając klawisze funkcyjne od FI do F10 o numerach, W°re 
podane obok odpowiednich okienek z nazwami poleceń.
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I'} dałeś. Czasem ..dogadanie się" z bardziej rozbudowanym edytorem wymaga ak- 
• Vacji całej kaskady okienek! Edytor NC jest w tym zakresie skromniejszy, ale 

w  temu znacznie łatwiejszy w obsłudze.
Przypatrzmy się teraz nieco bliżej czynnościom, jakie wykonuje edytor NC po

- raniu odpowiedniej pozycji z menu. Są one typowe w tym sensie, że wszystkie 
nc edvtorv przynajmniej te pozycje posiadają, często zresztą w znacznie bogat-
Postaci.' l

, Klawisz F I - jak w większości używ anych obecnie programów - przywołuje 
an Podpowiedzi, informujący jak należy się posługiwać edytorem, jakie jest zna
nie poszczególnych grup klawiszy itp. W prostym edytorze NC jeden ekran może 
nieścić wszystkie te „mądrości", natomiast w innych edytorach potrzeba czasem 
nset stronic instrukcji160. Z kolei klawisz F2 przeznaczony jest do wydawania 

Cccnia zapisywania przetwarzanego pliku na dysk, co w prostym edytorze NC 
tyj* 1 wystarcza161. Klawisz F7 nakazuje automatyczne wyszukiwanie określonego

- r^ u  czy grupy wyrazów wewnątrz całego napisanego tekstu. To bardzo wygodne 
Cl S inienie - niejednokrotnie znajdziesz się w sytuacji, kiedy będziesz wiedział, że

Csz dopisać albo usunąć jakiś kawałek tekstu - tylko gdzie jest to miejsce, w któ- 
lo trzeba zrobić? Zamiast szukać gorączkowo przesuwając tekst na ekranie do 

s, - 1 na dól - możesz podać wzorzec kawałka tekstu (jakieś charakterystyczne 
v°, kilka liter, czasem jakaś fraza albo nawet cale zadanie) - o którym wiesz, że 

Uka *1° s'^ wlaśnie w tym szukanym miejscu tekstu. Po naciśnięciu klawisza F7 
r2cc S'^ W cenlrum e^ranu okienko, w którym można wpisać wyszukiwany wzo- 
tyac; Po wpisaniu wzorca i naciśnięciu klawisza Enter edytor rozpoczyna poszuki- 

>a i zatrzymuje się na tej linii, w której znaleziono szukany wzorzec tekstu, dzięki

/¡c . ’ W tych bardziej skomplikowanych menu sporą tnidność sprawiać może odnale- 
p0(r0 "śród bardzo wielu innych - tej właśnie jedynej wiadomość, która jest w danej chwili 
r;ich użytkownikowi. Jest to trudna sztuka i dlatego w bardziej rozbudowanych edyto- 
d/i. i s;vslem podpowiedzi (help) obok zbioru samych wiadomości na temat możliwych 
Pro ( Pro8ramu i sposobów ich wymuszania - występuje także obszerny moduł sterujący 
WośCCSem wyszukiwania potrzebnych informacji, ze skorowidzem, spisem treści, możli- 

Cl<\ ^zyskiwania pomocy kontekstowej itd.
i bardziej rozbudowanych programach podobna opcja (nazywana zwykle Save
nio C a  ̂pozycją menu o nazwie Filc) miewa liczne odmiany i warianty. Przykładowo
br«ĵ  Ą P°dczas rejestrowania tekstu na dysku zmienić nazwę pliku (opcja Save as...), wy- 
n^t ^°w°lnie katalog, do którego plik będzie zapisany (opcja Directory), zapewnić auto- 

okresowy „zrzut’' redagowanego tekstu na dysk w celu ustrzeżenia się przed 
So\v,Ullalną utratą tekstu w przypadku awarii zasilania komputera (opcja Backup), dosto- 
Wr̂ C Postać zapisu na dysku do różnych potrzeb (zapis samego tylko tekstu ASCII, zapis 
w *.-form acjam i formatującymi, zapis w standardzie innych edytorów' w;celu ułatwienia 

plików itp.).



czcmu można natychmiast wykonać czynność, którą mieliśmy na myśli nakazuje 
poszukiwania - wykasować znaleziony wyraz, zmodyfikować go, dopisać itp.162-

Jeśli edytor nie znajdzie podanego wzorca tekstu, wówczas w centrum ekranu 
ukazuje się ostrzegawcze okienko z komunikatem, że nie znaleziono. Komunikat tcn 
trzeba potwierdzić (na ekranie widać podświetlony prostokąt z napisem Ok, na kto- 
rym trzeba „tupnąć"’ myszką, albo wystarczy nacisnąć klawisz Enter). Po takim nie
powodzeniu możesz zrezygnować z szukania albo możesz ponownie nacisnąć klawlŜ  
F7 i tak zmodyfikować wzorzec wyszukiwanego tekstu, by jego znalezienie w przC' 
twarzanym dokumencie było bardziej prawdopodobne.

Ponowne naciśnięcie klawisza F7 może być celowe również po zanotow ani11 
sukcesu (po znalezieniu wyszukiwanego wzorca). Edytor może wówczas ponown16 
szukać następnego wystąpienia tego samego wzorca (wystarczy wtedy samo potwie»' 
dzenie klawiszem Enter) albo możesz podać kolejny wzorzec tekstu, który ma b>c 
wyszukiwany163 - aż do skutku.

Ostatnia z opcji wymienionych w linii menu programu, polecenie Quit, ozna 
cza po prostu zakończenie pracy programu. Wskazanie tej pozycji menu lub nac1 
śnięcic związanego z nią klawisza F10 powoduje wyjście z procesu i powrót do pane 
obrazujących zawartość wybranych katalogów na dysku. Ponieważ jednak opi]SZ 
czenie edytora oznacza zawsze utratę  tekstu zawartego w jego buforze - progral11 
ostrzega o możliwości utraty ważnych i potrzebnych danych. Dlatego jeśli dokona^ 
jakichś poprawek w redagowanym tekście i nie zapisałeś wyniku swojej pracy Iia 
dysku (opcja Save) - wówczas po naciśnięciu klawisza F10 pojawia się ostrzeżeni^ 
Edytor daje przy tym trzy’ możliwości: Save - NC zapisze zmodyfikowany P 1

162Niestety. kursor edytora NC jest mało widoczny (cienka migająca kreska), czas^ 
trzeba więc przez dłuższą chwilę wpatrywać się w ekran, żeby zauważyć, gdzie się znajduj 
wy szukany przez program tekst. Lepsze edytory potrafią tak „podświetlić" znaleziony 'vV/0 
rzec. że jest zauważalny od pierwszego razu. Sprawa nie jest - wbrew pozorom - tak calkie 
banalna, gdyż proces szukania jest bardzo szybki i niemożliwy do wzrokowego śledzeń^* 
a wyszukany wzorzec jest zwykle na innej stronicy, niż ta od której zaczynaliśmy wys/11̂ 1 
wanie, dlatego wykrycie w tym nowym kawałku tekstu, który nieoczekiwanie zjawia się 1 4 
ekranie kursora, a wraz z nim wyszukanego tekstu - wymaga pewnego wysiłku.

163w bardziej rozbudowanych edytorach operacja wyszukiwania wskazanego vV/°r̂  
tekstu ma wiele dodatkowych udogodnień. Na przykład wyszukiwanie może przebiegi 
przodu albo do tylu w stosunku do aktualnej pozycji kursora w dokumencie, mogą być 
szukiwane tylko cale wyrazy zgodne ze wzorcem albo także wystąpienia podanego vvZ° je 
jako fragmentu większego tekstu, podczas wyszukiwania można rozróżniać duże i 
litery albo je utożsamiać itp. Ponadto w większych edytorach dostępna jest opcja Sc#1 
and Replace (wyszukaj i zamień) umożliwiająca znajdowanie podanych wzorców teK  ̂
wraz z automatyczną ich zamianą na inny, nowy tekst. Jest to bardzo wygodne i uni^elS< c 
nie przydatne narzędzie, pozwalające (przy pomysłowym zastosowaniu) na dokonywaj 
w tekście bardzo pożytecznych zmian i poprawek przy minimalnym wkładzie pracy. 
szczegółów7 na ten temat zamieszczono w podrozdziale dotyczącym edytora Chi W r*tc 
który oczywiście ma wspomnianą opcję i to w bardzo udoskonalonej formie.
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Jestem na dysku w chwili kończenia pracy, Don't save - NC przerwie pracę

edit-SZCZy n̂a <̂- s'cu pozostanie poprzednia wersja dokumentu), albo Continue

i - polecenie zakończenia pracy będzie zignorowane i proces edycji będzie
nuowanv.

j) . Zwykle w opisanej sytuacji użytkownicy edytora wybierają opcję Save i dlate- 
ona przez edytor wstępnie podświetlona. Wystarczy nacisnąć Enter, żeby wy- 

ab ^  evventualność. Pozostałe opcje muszą być wskazane myszką lub kursorem, 
X ni0Slv być wybrane. 

bv Y Pozostaje ostatnia kwestia. Skoro dokument został napisany to zwykle dobrze 
- Ło było także wydrukować. Większość edytorów ma specjalną pozycję w menu164 

" vdrl^Zar1' '  Z ni^ klawisz), które powodują wydrukowanie dokumentu165. Jednak 
jed ri dokumcntu z prostego edy tora jest bardzo „zgrzebny" - dostępna jest tylko 
shon' 'V'e*k°^ ‘ jeden kształt czcionki, jeśli tekst ma być ładnie rozmieszczony na 
0(j - (sformatowany) - to trzeba to zrobić samemu, dodając do tekstu dodatkowe

vPy, znaki tabulacji i wolne wiersze, tak aby całość robiła odpowiednio cstetycz- 
§o\vaŻenie' Oczywiście pojawi się pomysł, żeby komputer nie tylko pomagał zreda- 
$zCnj . . bezblędny tekst, ale także dostarczał możliwości jego stosownego „upięk- 
0| . . • Do tego jednak potrzebne są trochę mądrzejsze edytory', których działanie 

° " v v  kolejnym podrozdziale.

° K < l y i o r y  dLapącc o f o r m ę  d o k em ein  ćui (Olań W r a i e r )

okaże Ci teraz możliwości, jakie daje edytor w zakresie formatowania do
kumentu, to znaczy' takiego doboru formy i rozmieszczenia tekstu, by jego 

łoś ■ P°stać na papierze wystawiła autorowi jak najlepsze świadectwo - staran
i a  .°  formę i szacunku dla czytelnika, który woli czytać tekst ładnie i czytelnie

a nic jakieś przypadkowo rozrzucone wyrazy i zdania. Musisz wie- 
jCgo ’ 2C n'ekiedy zadanie redagowania tekstu (w sensie układania i poprawiania 

trcści) bywa oddzielone od zadania formatowania tekstu166 (to znaczy takiego

1 f>4\ T ,
^  najczęściej polecenie drukowania ukryte jest w menu Plik (Filc).

njc . Przykładowy omawiany edytor NC wr swojej najprostszej wersji możliwości takiej 
tyyj  ̂ ladal. Napisany tekst trzeba więc było najpierw zapisać do pliku na dysku, następnie 
neg0 | ) Q ^ ora> a P°lem wydać polecenie drukowania zawartości pliku z systemu operacyj-

Kt p r i n t  nazwa pliku
.

ACrsJe edytora NC mają możliwość drukowania dokumentu za pomocą klawisza F9.
i lr>6T AMem • Jcanym z bardziej znanych programów do formatowania tekstów przed ich dru- 

Pro8ram Page Maker firmy Aldus. Jest to typowy' program DTP (Desk Top Pu- 
^entu ^ sPonuJe ^ięc bogatymi możliwościami organizowania wyglądu stronicy doku- 

? na której można umieścić zarówno tekst, jak i elementy graficzne. Pracując w pro-



rozmieszczania lego tekstu na stronicy, żeby się to łatwo i przyjemnie czytało)- 
przykład w systemie UNIX dostępne są oddzielne narzędzia do pisania tekstu O11- . 
budzący grozę program vi) oraz narzędzia do formatowania i drukowania. Ja jcdn‘  ̂
postanowiłem nauczyć Cię. jak korzystać z edytora, który umie także tekst format  ̂
wać, bo tak jest łatwiej (od razu podczas pisania widzisz, jak redagowany przez C|C 
bie tekst będzie „leżał" na stronicy - a to bywa użyteczne.

Zacznijmy od początku. Jak pamiętasz, rozpoczęcie pracy z każdym edy10 
rem167 polega na wejściu do jego katalogu168 i wydaniu polecenia

nazwa edytora nazwa dokumentu. - » ■ ■ ■ A/y
gdzie nazwajzclytora jest nazwą potrzebnego nam programu169, a nciz^il̂  . 
kumentu  jest nazwą pliku (wraz z ewentualną ścieżką), zawierającego tworzon} 
poprawiany tekst. Potem możesz postępować w sposób dokładnie taki sam, 
sany w poprzednim podrozdziale, ponieważ samo pisanie tekstu w edytorach 
vdla sekretarki“ odbywa się w sposób identyczny, jak w edytorze NC i innyd1 i 
dobnych prostych edytorach. Jednak po nabraniu wprawy możesz zacząć korzp¿ 
z dodatkowych udogodnień, jakie mają te nowe. lepsze edytory.

Na przykład można w nich nie martwić się o koniec wiersza: edytor autQl 
tycznie przenosi cały wyraz do nowego wiersza, jeżeli podczas pisania przejdź/ '’t'i fl1̂
poza prawy margines. Następuje przy tym również (jeśli tego chcesz) wyro"1“’ 
prawego marginesu w zakończonym wlaśnie wierszu poprzez wstawienie doda  ̂
wych odstępów (spacji) pomiędzy wyrazami. Spacje wstaw iane przez edy tor dla _ 
równania marginesu (tzw. „miękkie” spacje) ukazują się na ekranie jako puste ñi 
sca, jednak mogą być automatycznie usunięte przez edytor np. przy zmianie szci° 
ści marginesów, natomiast „twarde" spacje, wpisane przez użytkownika za p011 .. a 
klawisza odstępu stanowią część tekstu i mogą być usunięte tylko przez użytkom 
poprawiającego tekst. Podobnie edytor sekretarki rozróżnia także „miękkie" i ^  
dc" przejścia do nowego wiersza. Po prawej stronic ekranu można w związku z tN
w niektórych edytorach zauważyć dwa rodzaje znaków: Pusty w środku „nu 
znacznik końca linii lub pełny w środku „twardy" znacznik końca linii. 
przejścia do now ego wiersza występują tam, gdzie edytor automatycznie przenios 
następnego wiersza tekst wykraczający poza prawy margines. Podobnie jak - lTI

li ęjfl
gramie DTP. takim jak Pagc Maker. nie zajmujemy się już zwykle redagowaniem  sa 
tekstu (chociaż jest to oczywiście możliwe). Natomiast wiele uwagi pośw ięca się ro#111 u 
czeniu tekstu, jego ewentualnemu rozłożeniu na kilka szpalt i łamów, doborowi C/C1̂ ici 
sposobowi montażu tekstu i obrazu itp. W sumie jest to narzędzie niewątpliwie bar 
wyspecjalizowane niż typowy edytor, ale dzięki pomysłowemu zaprojektowaniu SP° 
sterowania stosunkowo łatwe w użyciu.

1()/Dla krótkości edyton dbające o formę dokumentu będziemy dalej nazywać • 
rami sekretarki.

l^ChiWritcr siedzi zwykle w katalogu o nazwie CII IW.
169Na przykład program edytora ChiWriter nazywa się po prostu CW.



kie''
spacje, również i „miękkie” przejścia do nowego wiersza mogą być później 

Cn,one przez edytor np. przy zmianie marginesów. „Twarde" przejścia do nowego 
Sa S2a Uz> skuje się przez wciśnięcie klaw isza Enter i podobnie jak „twarde"’ spacje 
w h  ̂Cz?ścią tekstu, zatem mogą być usunięte tylko przez użytkownika170. Wpro

s i ć  „twardych" przejść do nowego w iersza ma sens tylko na końcu akapitu.
2 ^ 'e zawsze chcesz mieć tekst z wyrównanymi obydwoma marginesami. Mo-
Ctrl C wyrównywanie prawego marginesy (zwykle naciskając klawisze
(U'1./ Pisany tekst będzie wtedy układany ze swobodnym prawym marginesem
* na 1arcl&ewkę)- Możesz też chcieć ustawić tekst na osi stronicy (tzw. centrowanie - 
PoH V̂ acl tytułów') albo dosunąć go do prawego marginesu stronicy (na przykład

P>s). Funkcje takiego specjalnego pozycjonowania pojedynczych wierszy reali- 
" k c^vl°rze C hiW riter klawisze Ctrl-C  i C trl-M 171. C trl-C  centruje linię, 

0rc.i znajduje się kursor. Ctrl-M  natomiast dosuwa ją  do prawego marginesu, 
nci ściśnięcie klaw isza Tab z lewej strony klaw iatur}' przenosi kursor do następ- 

pozyęji tabulacji - jest to użyteczne przy pisaniu tekstów, które mają być sforma- 
02n ne kilku kolumnach, np. wszelkich wykazów, spisów itp. Pozycje tabulacji 
Poi' C20nc s3 na wskaźniku u góry ekranu. Możesz je  łatw o dostosow ać do swoich 
r c° . Użycie klawisza tabulacji umieszcza na ekranie specjalny znacznik, któ- 

n>c będzie jednak w idać w tekście wydrukowanym na drukarce.
Gdy poprawiasz tekst, zmienia się na ogól długość wierszy: początkowo wy

da długie. Abv przywrócić tekst do prawidłowej postaci, przesuwa się kursor
ninc

^ V | 7 1 U V Y 1 U J Z j  L V I \ J L ?  JLu Ł  1 JL1V / 1 1 1 U  J l y  1  I L I  V / C - j V i  V»Ł1 U C ^ V v J V  > Y 1 V 1  O i -  '  .  V  Y T  T

nan> prawy margines przestaje być wyrównany. jedne wiersze są zbyt krótkie,

tek poprawianego tekstu i nakazuje formatowanie tekstu173. Formatowanie
koń^11 °dby\va się do końca akapitu, czyli do najbliższego napotkanego „twardego" 
pjSa a Wlersza. Wyjaśnia to. dlaczego nie należy nadużywać klawisza Enter podczas 

‘ ^  Tani, gdzie wciśnięto Enter, zawsze będzie przejście do nowego wier-
C2ynność automatycznego formatowania tekstu będzie się zacinać!

$c Edytor omawianej tu klasy automatycznie oblicza i zaznacza w tekście miej- 
lj * Sd^ie podczas drukowania nastąpi zmiana strony. Miejsca takie oznaczone są 
też 111 kropkowanymi przez całą szerokość ekranu, Numer aktualnej strony można 
$cjâ V~^le odczytać z linii statusu174. W każdej chwili możesz także zażądać przej- 

0 dowolnie wybranej stronicy w7 dużym wielostronicowym dokumencie175.

170
nas. Aby usunąć niepotrzebne „twarde" przejście do nowej linii, czyli połączyć dwie
'-nac ^ce P° sobie linie w jedną, przesuwa się kursor do początku drugiej linii i kasuje się 

końca linii używając klawisza Backspacc.
] 71

ctr, ^  W innych edytorach do podobnego celu używane bywają klawisze Ctrl-E oraz

17*)
jeżcj | . ^  edytorze ChiWriter wciśnięcie klawis/.y Ctrl-T wstawia pozycję tabulacji.

•|CJ w danej kolumnie nic bvlo. usuwa natomiast, jeżeli bvla.173 *
W edytorze ChiWriter wciska się w tvm celu Ctii-F.

174stronv ^  edytorze ChiW riter w linii statusu po napisie PG: jest pokazywany numer
* ’ na której aktualnie znajduje się kursor. Dodatkowo podawana jest także informacja
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Pisząc tekst w „dojrzalszych" edytorach, możesz stosować różną w i e l k o ś ć  

stępów między wierszami. Po uruchomieniu edytora przyjmowany jest p o c z ą ć  
odstęp 1, ale wielkość odstępu możesz swobodnie wybierać z odpowiedniego fl*c 
programu176. Objaśnię tutaj, jak korzystać z menu C hiW ritera, ale gdybyś stosom 
inny program to koniecznie sprawdź, jak się w nim „dostać" do menu, ponieważ J 
to zwykle podstawowy sposób sterowania edytorem.

Wciśnij Esc. Pojawi się wtedy rozjaśniony prostokąt w linii menu. Możesz * 
przesuwać klawiszami kursora. Aby wybrać komendę lub wejść do podmenu tlZ 
przesunąć prostokąt na nią i wcisnąć Enter. Większość komend z menu 
„podmenu", w związku z czym można wybierać podkomendy tą samą metodą- 
przesuwa się strzałkami rozjaśniony prostokąt na poszczególne komendy IllC  ̂
w linii poniżej menu pojawia się albo podmenu danej komendy, albo - jeżeli ta 
menda nic zawiera już żadnego podmenu - jej krótki opis177. Klawisz Esc po^u 
powrócić do edycji tekstu bez wybierania żadnej komendy.

Edyton’ klasy „edytor sekretarki" umożliwiają zawsze łatwe i wygodne us 
wianie marginesów178. Jeżeli wykonasz formatowanie tekstu przy zmienionych 111 
ginesach, sformatowany akapit zostanie dostosowany do nowych położeń marg*neb 
Tym sposobem możesz łatwo i szy bko przeformatować tekst na różną liczbę zna 
w wierszu. Niekiedy dostępna jest też opcja składania tekstu w układzie wielokoW 
nowym (jak w gazetach lub w niektórych książkach) - ale to jest już jednak „wyz 
szkoła jazdy".

o dokładnej lokalizacji kursora w ramach stronicy: numer wiersza (ROW) i numer kołu1111 
(COL).

17%  edytorze ChiWriter do przeniesienia się na konkretną stronę używa się /eSi 
wu klawiszy’

CTRL-G.
W odpowiedzi na to program wyświetla komunikat „Goto pagef’, a Ty wplSl,je 

numer tej strony i wciskasz Enter.
176Aby zmienić wielkość odstępów’ między wierszami, musimy w menu PoszU ^  

komendy Layout (rozmieszczenie). Po wybraniu tej komendy z menu „schodzimy 
podmenu i wybieramy z niego pozy cję Sparing (odstępy ), a następnie wy bieramy p°lize^  
wielkość odstępu (na przykład Triple - odstęp potrójny). Jeżeli zmienisz odstęp 
wierszami, a następnie użyjesz operacji formatowania tekstu, wiersze sformatowanego * 
pitu będą miały nowo ustawione odstępy.

177Dluższy opis aktualnie podświetlonej komendy można uzyskać w edytorze 
W riter wciskając Alt-II. ^

178W edytorze ChiWriter aby zmienić położenie lewego albo prawego niargjj1 
dla pisanego tekstu, przesuwa się kursor do odpowiedniego miejsca i wciska CtrH Ą ‘ 
wego marginesu albo Ctrl-] dla prawego. Warto przy tym zwrócić uwagę na w s k a ź m ' j 

zycji tabulacji oraz marginesów', który znajduje się pod linią statusu - będzie 011 
nowe położenie marginesów.
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j. Edytor sekretarki ma także bogatsze (w stosunku do NC) możliwości wyszu-
kie & * zani'anv fragmentów tekstu 17!\  Daje to bardzo wygodne możliwości szyb-

2° modyfikowania tekstu i jego automatycznego poprawiania. Na przykład mo- 
. Jednym poleceniem zamienić w całym obszernym dokumencie wszystkie zwrotyw
i r°dzaju „Ty cyniczny łobuzie! ” na „Wielce Szanowny Panie!” (lub odwrotnie) 

masz gwarancję, że wszystkie wystąpienia zmienianego tekstu będą wykryte i po
jone („ręcznie” poprawiając dokument łatw o jest coś przeoczyć).

.. Wysmakowana postać dokumentu to nic tylko wyrównane marginesy i po- 
' n|e dobrana szerokość kolumny - ale także używane formy i rozmiary czcionki. 

l ., Edytory sekretarki umożliwiają wykorzystywanie w jednym dokumencie wielu 
z\ i "  * rozr>iiarów czcionki (tak zwanych fontów ), a także stosowanie obok 
. - tych liter także liter pogrubionych, pochylonych i podkreślonych. Jest to także 

n 2C sposobów' uzyskiwania w' tych edytorach także polskich liter, występujących 
Pisanym tekście18**. ChiWriter umożliwia wykorzystywanie jednocześnie do 20 

(s? *0"  C2ci0nc*< > wcale nic jest w tym zakresie rekordzistą, gdyż inne edytory 
r ' Sólnie pracujące w systemie Windows) potrafią wykorzystywać nawet kilkaset 
zv\ 2 kr°jów czcionki181! Do przełączania krojów' i rozmiarów' czcionek służą 
Sj • c specjalnie rozwijane menu, a do wybierania formy czcionki - zwykle stosuje 
g Un'°wne kombinacje klawiszy' (na przykład Ctrl-B dla liter pogrubionych czyli 

’ Ctrl-I dla pochylonych czyli Italie, Ctrl-U dla podkreślonych - Underline

179
^  edytorze ChiWriter aby odnaleźć żądany fragment tekstu (frazę) wciskasz 

0(l > Po czym wpisujesz poszukiwana frazę i naciskasz Entcr. Tekst jest przeszukiwany
P0cP0^ i  kursora do końca tekstu. Po znalezieniu frazy kursor jest ustawiany na jej 
oSt ^ tku* leżeli chce się znaleźć kolejne wystąpienie tej samej frazy, Ctrl-L powtarza 
, m/ lc Pr^eszukiw;anie. Można nie tylko wyszukiwać daną frazę, ale też automatycznie 
v\pro ni3  ̂^  na uin -̂ Aby zastąpić daną frazę inną, należy zamiast CtrI-S użyć Ctrl-R, 

tekst, który ma być wy szukany, a następnie tekst, który ma być wstawiony za
li , ,llc£o. Jeżeli komputer znajdzie dany tekst, zapyta się. czy wymieniać go, czy nie. Jeś- 
saillQ CSz wymienić wciskasz Entcr, jeśli nie. przesuwasz podświetlony prostokąt (tak 
o w nienu) na opcję No i wciskasz Entcr. Jeśli nic chcesz, by komputer pytał Cię
niie*^ /naleziony tekst (zamienić, czy nie?), lecz zamienił go automatycznie w każdym 
bicrS obierz opcję Global. Natomiast jeżeli chcesz przerwać dalsze poszukiwanie, wy- 

/ ( anccl.
180nic Problem polskich liter omówiony będzie przy prezentacji edytora Ami Pro, po* 

kuj a/ w ChiWriterzc bywa rozwiązywany różnie przez różnych użytkowników7, co począt-
*111 może sprawiać spor\f kłopot.

181
Bogactwo różnych czcionek, jakie oferują współczesne systemy wspomagające re- 

itych y nic tekstów za pomocą komputera bywa już nieco uciążliwe. Przy setkach (!) dostęp- 
stajô  r°JÓw pisma i przy sponch rozmiarach plików' związanych z każdym kolejnym zain- 
„f0 , flI1yni w komputerze krojem pisma problem gospodarowania posiadanymi zasobami 
niy ^  Przestaje być błahy. Na szczęście do tych celów dostępne są już wygodne progra- 
s ] ^ / 1 Przykład do dodawania, usuwania i przeglądania czcionek TrueType i Adobe Type 1 

- c I1]ożc program FontMonstcr firmy Leaping Li za r cis z Tajwanu.
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itp.)182. W niektórych fontach, na przy kład zawierających symbole matematyce* 
litery’ obcego alfabetu (np. rosyjskie lub japońskie183) lub elementy rysunków cZ' 
ramek trudno się zwykle domyślić, który’ klawisz odpowiada której literze (lub ZIia 
kowi). W związku z tym w edytorach pozwalających na używanie takich nict>P° 
wych czcionek stosuje się specjalne techniki „podpowiedzi", pozwalające sprawdzi 
gdzie też chowa się potrzebny aktualnie znak184.

Jak pamiętasz, dokument podczas redagowania przechowywany jest w Pa 
mięci operacyjnej komputera, jeśli więc wyłączysz komputer - dokument zginl(̂  
Dlatego bardzo ważny jest zestaw' komend pozwalających zapisywać dokument} 
dysk18:> oraz poleceń pozwalających dokumenty wczytywać z dysku. Zwy kle P° 
cenią te znaleźć można w menu File.

Aby wydrukować redagowany tekst, wybierasz z odpowiedniego menu (naJ 
częściej Plik (File) opcję Drukuj (Print). włączasz drukarkę i po chwili otrzymuj

|  i |

182w  edytorze ChiWriter do wybierania fontów używane są klawisze funkcyjne 
- F10). Pierwsze 10 fontów uzyskuje się przez wciskanie samych klawiszy funkcyjnych* P 
zostałe 10 - przez wciskanie klawiszy funkcyjnych wraz z Shift. Przyporządkowanie Ton 
klawiszom funkcyjny m może być różne w różnych instalacjach programu ChiW riter. g * 
jest definiowane przez uży tkow nika.

’ lela*"Aby zmienić font w edytorze ChiWriter wciska się dwukrotnie odpowiedni 1 

wisz funkcyjny, odpowiadający wybranemu fontowi. W linii statusu jest napis, który' P° ^ 
żuje numer i nazwę aktualnego fontu (zwykle widnieje tam napis F1:STANDARÁ 0 
czający, że w użyciu jest standardowy font dla zwykłych liter).

183Jak w iadomo zasady pisma japońskiego są diametralnie odmienne od zasad P ^ 1̂  
europejskiego, co utrudniało używanie komputerów z klasyczną klawiaturą do redago"4 
tekstów w języ ku japońskim. Ostatnio powstały jednak edy tory pozwalające pisać te  ̂
w języku japońskim i w językach europejskich (np. angielskim). Pierwszy p r o d u k t  tcg° 
pu, nazwany KenjiWord 2.0 opracowała firma Pacific Software Publishing.

hfl C"
184w edytorze ChiWriter wciska się w  tym cclu klawisz odpowiadający P o tr /C  njc 

mu fontowi, a następnie Alt-H. Pokaże się wtedy na ekranie aktualne p r z y p o r z ą d k o ^  

klawiszy do znaków danego fontu. Możesz także przeglądać inne fonty, wciskając 0 
wiednie klawisze funkcyjne albo natychmiast wstawić dany znak do tekstu (w c is k a ja e  

wisz odpowiadający żądanemu znakow i).
185Pamiętaj, że dobrze jest zapisy wać tekst na dysku co jakiś czas podczas Pf< \ 

gdyż w każdej chwili może się zdarzyć, że ktoś wyłączy Ci niechcący (albo złośliwie) P ‘ 
łub że przez pomyłkę dokonasz w edytorze jakiejś operacji powodującej katastrofalne 
stoszenie naszego tekstu (np. każesz zamienić wszystkie litery „a" w całym tekście n a ^  
Tego się nie da naprawić! Posiadanie w miarę aktualnej kopii tekstu na dysku zabezP1 * 
Cię przed zmarnowaniem wielu godzin pracy. Na wypadek, gdybyś nie pamiętał o 
waniu tekstu na dysk, edytor sekretarki robi to za Ciebie automatycznie, zapisując c0 
czas tekst w pliku o nazwie BACKUP.CHI. o czym informuje wyświetlając na ekranie 
cjalny komunikat. Musisz tylko ustawić w opcji Write parametr Backup frequency, j 
ślający, co ile minut ma być wykonywana kopia bezpieczeństwa. Pamiętaj: lepiej c7^s 
niż za rzadko!
9 9 9



li|V°l dokument w tak wytwornej postaci, jakiej nigdy nic uda Ci się uzyskać na zwy-
\vu niasz  ̂n'c do pisania. Nie podoba się? Wprowadzasz poprawki w edytorze i zno-
tycl esz wydrukować. Zapomnij o brudnopisach, wielokrotnym przepisywaniu
Wsz\ SamyCh tekstów ' 0 kłopotach z kolejnymi wersjami! Edytor zrobi za Ciebie

: slko - no może z wyjątkiem tego, że sam musisz wymyślić, co właściwie chcesz 
Opisać! '

sz\ t8 r,^a skończenia pracy z edytorem należy' wcisnąć umowną kombinację klawi- 
’ właściwą dla twojego edytora, zatrzymującą jego pracę187.

* e
• O. Z aaw an sow an e p rzetw arzan ie  tek stó w  ( A  irnn P r o )

^  ąjbogatszc możliwości edycji tekstów dają niewątpliwie specjalne procesory 
tekstów. Pozwalają one na bardzo swobodne manipulowanie tekstem i do
wolnymi jego fragmentami, określanymi jako „bloki”, pozwalają „obra- 

® kilka dokumentów na raz. umożliwiają wygodne łączenie tekstu z tabelami i ry- 
ami, automatyczne sporządzanie spisu treści większego dokumentu czy nawet 
n'atyczną kontrolę ortografii188. Możliwości takich dużych programów są 

3 lak liczne, że wręcz trudno je tu wymienić189. Twórcy edytorów prześcigają

8<*W edytorze ChiWriter jest to Alt-Q.
1 87

nic . ^ c zapomnij dowiedzieć się pr/.ed rozpoczęciem pracy, jak „wyjść" z edytora, bo
* * *  bardziej żałosnego niż „sierotka", która nie potrafi się odczepić od „nie kocha-

Jl,ż programu, uporczywie tkwiącego na ekranie komputera!
188 / * Ł 

się Kontrola poprawności ortograficznej wprowadzonego do komputera tekstu może
bied' P° jego całkowitym wpisaniu w specjalnym przebiegu kontroli i poprawiania
Hej \ V Języka angielskiego możliwa jest tu zarówno kontrola poprawności ortograficz-
p0J : lk ' weryfikacja prawidłowości użycia określonych form gramatycznych, dla języka
jCcln !Cg0 d°stępne są chwilowo wyłącznie programy sprawdzające ortografię). Wyznając
wCr$" ^sadę. że lepiej nic popełniać błędów, niż je skutecznie popraw iać, twórcy nowych
(\v Cd-vtorów wyposażają je niekiedy w mechanizmy pozwalające sprawdzać na bieżąco
rcct\<1Sle P̂ san â) ortografię każdego wyrazu. W mechanizm tego typu (zwany AuloCor-

^yposażony jest m in. nowv Word lor Windows.
(np  ̂ Na przykład bardzo wygodną funkcją, oferowaną przez zaawansowane edytory 

(), (J lub AmiPro) jest możliwość generacji t/w. revision-marks. Możliwość ta wyni- 
ró\\iV ' l1, edytor P0^  operować kilkoma plikami tekstowymi na raz. Można więc po- 
i p ,<lc ze sobą dwie wersje tego samego dokumentu, a edytor automatycznie wyszuka 
\yDi resü wszystkie różnice, oznaczając specjalnymi symbolami partie tekstu, które były 
njc . AVotnym dokumencie a znikły w dokumencie poprawionym, oraz te. których pierwot- 
d\Va * 0 i zostały dopisane. Taka forma uwy puklenia różnic ma sens jedynie wtedy, gdy 
kęci/  ° umenly różnią się nieznacznie (inaczej liczba zaznaczonych wstawek i skreśleń 
niacj ’ duża, że uniemożliwi jakąkolwiek orientację), jednak wr określonych zastosowa
n e j  n̂a przykład przy redagowaniu zespołowym ostatecznej wersji umowy czy jakiegoś 

a,r|inu) oddaje nieocenione usługi.



się w pomysłach190, jak uzyskać coraz więcej usług za pomocą jednego program ’ 
a tym samym pokonać konkurencję191. Lista możliwości nowoczesnego dużego P1 
cesora tekstów jest bardzo długa192.

Największy' fragment rynku procesorów tekstu dzierżą od lat odwieczni konku 
renci: program Word firmy Microsoft oraz program Word Perfect (firmy ^ 
Perfect Corporation). Oba edytory są bardzo intensywnie rozwijane, ostatnio w uz> 
ciu są wersje oznaczone indeksem 7.0, ale zapowiadane są już kolejne, nowocześniej 
sze wersje obu programów. Word Perfect miał przewagę w zakresie edytorów Pr2| 
cujących w  systemie MS DOS, natomiast obecnie prawie wszyscy użytkownicy prZ 
rzucili się na pracę w  systemie Windows, a w  tym środowisku pewną w yższosc 
kazuje Word, z natury niejako (ta sama firma) zrośnięty z najbardziej wyrafm°v  ̂
nymi technikami dostępnymi w  „okienkach”. Word jest szybszy od swojego PrZ 
ciwnika, a ponadto jest znany z wyjątkowo przyjaznej współpracy z u ż y t k o w n i k i e m

Atutem Word Perfecta jest z kolei dostępność w tym programie bardzo ^  
awansowanych technik przetwarzania i formatowania tekstów, co prowadzi do moz 
liwości zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Obsm-^ 
edytora MS Word podporządkowana została całkowicie „filozofii okienkowej '  ^ 
wet przenoszenie fragmentów tekstu między różnymi dokumentami odbywa się 
pomocą myszki techniką „chwyć i upuść”.

Ja jednak oparłem ten rozdział na prezentacji procesora tekstów firmy L° ’ 
o nazwie Ami Pro. Po prostu znowu - ja  go lubię, a ponadto edytor ten ma szai 
„podboju rynku” ze względu na silne powiązania z zyskującym na znaczeniu s>sic. 
mem Lotus Notes, o którym piszę obszerniej w jednym z dalszych rozdziałów. * 
Pro jest programem bardzo rozbudowanym, dlatego podczas tej prezentacji ogram0 
się do podania jedynie jego podstawowych elementów193. Pamiętaj jednak-

190Ciekawe możliwości wiążą się z koncepcją tak zwanej korespondencji seryjllC-^ 
- można wysłać za pomocą edytora całą serię listów do różnych osób, w taki SP°
każdy list będzie nieco inny (na przykład może mieć indywidualny adres, odmienne 

autor listu pisze go tylko raz, a wszystkie modyfikacje czy uzupełnienia dodaje edyt°
każdego adresata rozpoczęcie i zakończenie, dodatkowe wstawki w tekście itp.) - Przy c^

tomatycznie ze specjalnej bazy danych!
^ N a  przykład firma WordPerfect wyposaża swój edytor (poczynając od 

5.1+) w możliwość wysyłania faksów' bezpośrednio z trybu redagowania tekstu, bcZ 
nieczności wywoływania osobnego programu i bez przesyłania plików.

192Profesjonalne edytory pozwalają na przykład na stosowanie tzw. „kerningu ? 
regulację wielkości „światła” międzyliterowego, co znakomicie polepsza jakość i este 
wydruku. -\

193Warto podkreślić, że oryginalna dokumentacja programu, dostarczana pr/-c/ ^  
Lotus, obejmuje trzy tomy, z których główny (,yAmiPro 3.0 Edycja Polska - bistru 
Użytkowania) ma 628 stronic tekstu (nic licząc indeksu i spisu treści!). W dodatku ^
mentacja ta nie objaśnia zasad używania edytora, tylko stanowi spis jego możliwość1*



każdy , ,

C| j. Procesor tekstów ma zawsze dość dobrze zredagowaną, dostępną w każdej 
c . 1 Podczas jego użytkowania, napisaną po polsku „ściągawkę", zatem możesz za- 
lr2cb*3raC<̂  Z la^ im ed>’t ° rem prawie bez żadnej wiedzy początkowej i - w miarę po- 
n '  możesz się sam douczać, jak korzystać z kolejnych udogodnień tego progra- 

• Przywołując (klawiszem FI) okienko podręcznika194, 
go • JWażrueJsze wiadomości, potrzebne Ci na początku, dotyczą oczywiście te- 

j  zacząć pracę z procesorem tekstu i jak ją  zakończyć. Generalnie można po- 
\ 2lec> że procesory’ tekstu są praktycznie wszystkie programami działającymi 
się • Stoni*e Windows i odnoszą się do niego wszystkie te uwagi, jakie zwykle wiążą 

z korzystaniem z aplikacji Windows. Przypomnij sobie: Rozpoczęcie pracy na- 
P lic po wskazaniu ikony programu i dwukrotnym szybkim tupnięciu myszką. Je- 

Ą . ludność może polegać na znalezieniu tej ikony i dlatego warto zapamiętać, że 
1 ^ k l e  wchodzi w skład grupy o nazwie Lotus Applications. 

i Zakończenie pracy z Ami może nastąpić po dwukrotnym szybkim tupnięciu 
icśz  ̂ W 'cwym górnym rogu okna edytora (na „klawiszu systemowym”). Jest 
2,la .20 k''ka innych sposobów zakończenia pracy z edytorem, ale bardziej opłaca się 

c 1 biegle stosować jedną z nich niż pamiętać wszystkie.
Vya , Wszystko, co wiesz o pisaniu w innych edytorach da się natychmiast zastoso- 
sln ■ 'V Procesorach tekstu: tak samo kieruje się ruchami kursora196, te same klawisze 

ZĄ do pisania liter, cyfr, znaków itp., identyczne są zasady usuwania błędnie napi-

d/.y ze w tcJ sytuacji jeden podrozdział książki nic może zawrzeć w sobie całej wie- 
lemat tak rozbudowanego programu.

t|,jj Niektóre procesoiy (na przykład MS Word 6.(1) mają zresztą dodatkowe, bardzo
Hy, "clo8odiucmc: otóż po każdym rozpoczęciu pracy /. programem oferuje on w specjal-
k’la\ Cnku tak zwaną „Poradę dnia". Są to wiadomości (na przykład na temat tego. jakie
/ p S/e nacisnąć, żeby szybko sformatować tekst), które bardzo się przydają podczas pracy
Ą t ^ lainem' a których jest jednak taka masa, że niepodobna ich poznać wszystkich na raz.

,,za^ wając pigułkę po pigułce” można w miarę upływu czasu zdobywać coraz więcej
ec?nych wiadomości.

195p0lli Wszystkie czynności edytora mogą być alternatywnie sterowane myszką albo za
klawiatury (na przykład zakończenie pracy można też uzyskać naciskając klawisze 
Jednak w książce konsekwentnie podajemy ty lko sposób działania za pomocą myszki.I ̂

Foln a kursor wskazujący na miejsce wpisywania łub poprawiania tekstu w AmiPro ma 
lyn] , ^, (Jhej pionowej kreski, a jego rozmiar wskazuje na wielkość używanej czcionki. Poza 
HiVs , UlSOrem na ekranie widoczny jest drugi kursor, sterowany bezpośrednio ruchami 
Śrub* l* ^ & ^ a  on jak duża litera I gdy znajduje się w polu pisania tekstu, względnie jak 

f Szalka, gdy wyprowadzi się go w obszar menu lub ikon sterujących pracą programu. 
sCa W obszarze pisania tekstu „tupnięcie“ myszki przywołuje kursor tekstowy do micj- 
sPoŝ i ^ r>'m znajduje się aktualnie kursor myszy. Jest to bardzo szybki i bardzo skuteczny 

} ferowania kursorem przy pisaniu tekstów.



sanvch słów czy znaków. Jedyna nowość, z którą warto się od razu zapoznać. P0^  
na możliwości swobodnego stosowania w tekstach polskich liter197.

Polskie litery stanowią generalnie problem przy posługiwaniu się k ° nlP' 
rem198. Nie ma ich na klawiaturze, nic są możliwe do wyświetlenia na ekranie 
stosowania specjalnych zabiegów199, są trudności z uzyskaniem ich na drukarce •

W procesorach tekstów rozwiązywany jest ten problem w taki sposób, 20 
asortymentu systemu Windows wprowadza się polskie znaki i nic tylko sani cfl>' 
z nich korzy sta, ale i wszystkie inne aplikacje (na przykład program) rysujące • 
bazy danych) mogą także tych znaków używać. Są już zresztą także spolonizo 'v‘ 
wersje systemu Windows i wtedy w tych polskich okienkach ma się do dysp0 - • 
nasze narodowe litery gdzie się chce i jak się chce. T o  duża wygoda. Wygoda la 
kupiona jest jednak pewną ceną: uzyskanie polskiego znaku w tekście wymaga l 
cjalnych zabiegów - na przy kład kolejnego naciśnięcia dwóch klawiszy'201: t>P

197W edytorach klasy NC można wprawdzie (stosując dość akrobatyczne szlllC/ f  |i 
uzyskać widok polskich znaków na ekranie, ale prawie nigdy nie udaje się tych P° *s3ć 
znaków poprawnie wydrukować. Edytory sekretarki pozwalają z kolei (oczywiście!) P 
i drukować wszelkie polskie znaki, ale każdy edytor przewiduje inny system ich obsług^c 
przykład odnajdywania ich na klawiaturze, która ich oryginalnie nie posiada), nic było' 
sensu omawiać tego tematu w poprzednim podrozdziale. Dopiero procesory tekstu 
wiązują problem w sposób generalny.

198Jcdnym z pierwszych szeroko uznanych rozwiązań w tym zakresie był ^  
„standard M.azovii‘\  ujęty w formie normy zakładowej firmy MIKROKOMPl rlEK 
pod koniec 1992 roku.

rv 11
^Odpowiednia wstawka programowa pozwala wprawdzie uzyskać polskie 

monitorach typu EGA lub VGA. ale już w przypadku nadal dość popularnego ^
monitora Hercules konieczna jest do tego elektroniczna przeróbka karty graficznej ^ 
puterze. co jest kosztow ne i kłopotliwe. ^

^®®Na drukarkach laserowych i niektórych igłowych można uzyskać polskie 
ładując ich wzorce (tzw. fonty) do wewnętrznej pamięci drukarki przed r o z p o c z ę c i ^ 11 

kowania. Taka technika (znana pod nazwą downlood) jest łatwiejsza niż elektroniczne P ^ , 
rabianie pamięci EPROM sterującej pracą drukarki, ale wymaga zwykle ponawiania P 
su ładowania po każdym wyłączeniu drukarki, co jest nieco kłopotliwe i o czyni lat'J° ^  
pomnieć - a wtedy kilkanaście stronic tekstu może wydrukować się z użyciem różn>c 
bali" zamiast polskich znaków i całą pracę trzeba będzie powtarzać. ^

Sposób używania polskich liter może być w Windows zdefiniowany także 
nie. na przykład skorzystanie z polskiej litery jest możliwe jeśli naciśnie się równo#^ ^  
z odpowiednią literą (np. A) klawisz Alt. Zależy to tylko od sposobu zadeklarowani .f 
wiatury podczas instalacji. Opisany wyżej sposób korzystania z polskich liter jest (II* 
(subiektywnie) najwygodniejszy, bo wnosi najmniej ograniczeń (nic traci się niożn ^  
korzystania z klawisza Alt do innych celów), a ponadto nic zmusza do łamania pa*c ^  
klawiaturze (przy systemie /. Alt dla uzyskania na przykład dużego Ś trzeba nacisną0 ^  
nocześnic prawy Alt, Shift i klawisz S - a to jest ewolucja, jakiej nie powstydził by s* Ji;, 
wet Chopin!). Ale - o gustach się nic dyskutuje, więc pogódź się z myślą, żc pracu>
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\vi'VlSZa zaVl'cra.RccS° znak tyldy (lub odwróconego apostrofu „ '”) oraz kla- 
23 litery, którą należy- „spolszczyć”. Tak więc Ą otrzymuje się naciskając -A , ń 

 ̂ 11 >td. Jedyny problem polega na rozróżnieniu liter ż i ź - tu przyjęto zasadę, że
tery 202U'iC S'^ m  Pomoc^ klawisza litery z, a ź za pomocą klawisza sąsiedniej li-

p Ekran procesora tekstu (na przykład edytora Ami Pro) w ogólnym zarysie 
p • Pominą ekran edytora INC, jest jednak od niego znacznie bogaciej wyposażony, 
sic K 10 °a^  o^ran wypełnia obszar roboczy, czyli powierzchnia, na której ukazywać 
edyi e Plsan>’ przez Ciebie tekst. Jest to oczywiście korzystne - zasadnicza funkcja
Dtv P°'eSa na pisaniu tekstu i im mniej rzeczy w tym przeszkadza - tym lepiej.

« ladczony „wyjadacz" potrafi tak ustawić parametry edytora, że na ekranie na- 
ko , może nie być nic, poza redagowanym tekstem. Taki zaawansowany użyt- 
iia zna na pamięć wszystkie „chwyty” pozwalające za pomocą równoczesnego
- rli a wielu klawiszy nakazywać procesorowi wszystkie wymagane czynności -
, l e g o  pusty- ekran jest dla niego najbardziej naturalnym sposobem szy bkiej i wy
li żv u pracy- Jodnak dla wygody mniej wprawnych (na przykład początkujących) 
mal' Cyników są na standardowym ekranie procesora tekstów dodatkowe elementy, 

N|ając sterowanie edy torem. Tymi elementami pomocniczymi są:
~ linia menu, 

paleta ikon, 
pasek stanu.

ei Linia menu znajduje się (zgodnie z tradycją systemu Windows) zawsze u góry
ll(, ailu- bezpośrednio pod tytułową „belką”, na której widnieje nazwa edy tora - sama 
ku "  raz 2 tytote111 aktualnie przetwarzanego dokumentu (zależy- to od tego, czy' do- 
!11̂ Cnl zajmuje cale okno edytora, czy mieści się w nim w' postaci zmniejszonej - być 
Pra " Taz 2 kilkoma innymi dokumentami). Linia menu, służąca do sterowania 

<1 edytora, zawiera w każdym procesorze tekstu bardzo wiele pozycji, a każda 
1 ,ria możliwość „rozwijania się'" w kolejne szczegółowe menu. Z kolei ich po-

Hio otw*erajĄ dostęp do specjalnych okien itd. W sumie za pomocą linii menu 
tyk a ^ydać edytorowi kilka tysięcy różnych poleceń i dyspozycji, których samo 

0 Wyszczególnienie zajmuje sporą książkę203. Poprzez odwołania do linii menu

(ja ^  ^mputerach możesz mieć na każdym z nich inny system uzyskiwania polskich liter
właśnie mam i jest to - zapewniam Cię - mało zabawne).

202
cl]0 • systemu tego można dość łatwo przy wyknąć i stosuje się go w miarę wygodnie. 
/nn . a/- Opisanie - przykładowo - słowa ,,żólw" wymaga aż siedmiu uderzeń w klawiaturę. 

Iast czterech!
na; *u°2ebyś jednak nic pozostał bez pomocy przy stawianiu pierwszych kroków przy- 
v skr'10:1 2 cdytorcm Anii Pro (inne są zresztą bardzo [

°Cle zawartość linii głównego menu. Znajdują się w' niej kolejno następujące opcje:

203-
i

\v; r uc-i z edytorem Anii Pro (inne są zresztą bardzo podobne) - opiszę i objaśnię Ci teraz
Kroci
p|S|.

v - operowanie plikami, otwieranie i zamykanie kolejnych dokumentów7, a także 
polecenia związane z drukowaniem dokumentów;
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i korzystanie z rozwijających się kolejno pozycji ..podmenu“ można wydawać edyto 
rowi dowolne polecenia i można uzyskiwać praktycznie wszystkie jego usługi- Tec  ̂
nika odwołania do linii menu jest elementarnie prosta: wy starcz}' wskazać odp° 
wiednią pozycję myszką i „tupnąć”.

Paleta ikon204 dostarcza alternatywnej (w stosunku do linii menu), jcsZC _ 
łatwiejszej metody sterowania pracą edytora. Dla wykonywanych przez edytor opc 
racji przewidziano sugestywne w kształcie obrazki (ikony), które mogą być wy 
rzystane do szybkiego i wygodnego wywoływania wymaganych czynności. W ° \ a 
nakazania edytorowi określonego działania wskazuje się myszką potrzebną ikon?- 
przykład żeby wydrukować dokument - wystarczy' „tupnąć" na ikonie z rysunki 
drukarki. Naciśnięcie lewego klawisza myszki spowoduje natychmiastowe wykona 
wymaganej czynności, natomiast samo pokazanie ikony lub naciśnięcie Pra"  jv 
klawisza pozwala dowiedzieć się, co wiaściwie dana ikona znaczy' - ukazują się 
odpowiednie teksty objaśniające.

Edycja zaznaczanie, usuwanie, kopiowanie i przemieszczanie fragmentów lc^ a, 
a także operacje wyszukiwania i zamiany oraz powiązań z różnymi p>
mami:

Podgląd

Tekst

Styl
Strona
Ramka

/  rp(\(l£P'
- określa parametry wyświetlania tekstu na ekranie, pozwala zobaczyć 

waną stronicę w powiększeniu i w pomniejszeniu, uzupełnić ją pr/>Illk 
mi itd.;

Ky'«*

- służy do wybierania wielkości i kroju czcionki (normalna, pogrubiona. P0̂ ,  
łona. podkreślona itp.), a także odstępów', sposobu wy równania i wcięć w 
ście;

- pozwala wybrać, zmodyfikować lub zdefiniować styl akapitu (patrz dalej)*
- umożliwia określenie wyglądu całej strony', ustawienie numeracji itp.;
- służy do operowania ramkami, pozwalającymi między innymi wprowac 

tekstu ilustracje (rysunki);
. Narzędzia - jest to obszerne menu pozwalające na tworzenie i przetwarzanie grafik*, .

wanie tabelami i wzorami, ustawianie parametrów edytora wyglądu ekiafl11 ^
Okno - pozwala wybierać aktywne okna (na przy kład zawierające różne rów n°c/C

redagowane dokumenty) i rozmieszczać je na ekranie;
Pomoc - umożliwia w' każdej chwili uzy skanie informacji pomocniczych (jest to ^

poręczna i bogata w treści.,ściągawka”). ^
Inne procesory tekstu miewają Jinic menu o nieco odmiennej zawartości, róż111 

jednak w sumie niewielkie. ,te
2<)4Pałeta ikon może zostać umieszczona w dowolnym punkcie ekranu, jedna* -

widzi się ją u góry ekranu, bezpośrednio pod linią menu. Producenci większości pr°ccŜ v-r 
tekstu przewidują kilka wymiennych palet, dostosowanych do typowych zadań 
nych przez uży tkownika, a ponadto bardziej doświadczony użytkownik może sai 
skompletować taką paletę ikon, z jaką 11111 się będzie najwygodniej pracow ało.
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yy Pasek stanu bywa w różnych procesorach tekstu bardziej zróżnicowany. 
w Ami Pro umieszczony jest on u dołu ekranu i pozwala (opisując jego elementy 
k eJno od lewej do prawej) wybrać styl dla pisanego akapitu, ustalić rodzaj i wiel- 

Sc czcionki, określić położenie kursora, przełączyć tryb pracy edytora z opcji 
awiania tekstu na opcję zastępowania starego tekstu nowym, wreszcie pozwala 

. oiać jedną z wielu palet ikon oraz przejść do dowolnej innej stronicy w obrębie 
^  a§owancgo dokumentu. Wszystkie te możliwości uzyskuje się po „tupnięciu" 

Nszką w odpow iednim fragmencie paska stanu. Popularny Word ma podobną pale- 
m°żliwości - ale u góiy' ekranu.

Napisany dokument, jeśli byl tylko zwykłą „wprawką”, można porzucić w mo- 
ncic kończenia pracy z edytorem, ale można mu także nadać nazwę2®5 i zapisać 

iri\ nazwą w' postaci pliku na dysku. Operacja nadania nazwy polega na wskazaniu 
|. Szką pozycji menu Plik, a następnie na wy braniu z lego menu pozycji Zapisz ja-

• P° wskazaniu lej opcji otwiera się na ekranie okno dialogowe, w którym 
. tkownik musi wpisać wybraną Nazwę pliku, ale może także wskazać (myszką)

, °§ (a także napęd dyskowy), w którym chce ten plik umieścić, atrybuty pliku
tn -*e^° tyP ' fo™ *)’ a la^zc może dołączyć do pliku krótki opis dokumen-
. który bardzo ułatwi późniejsze jego wyszukanie206. Zatwierdzenie wszystkich 

°nanych wpisów w oknie nadania plikowi nazwy poprzez naciśnięcie (myszką!) 
■. :Uv|sza" Ok powoduje zapisanie pliku pod wskazaną nazwą na dysku oraz prze- 

o^anie odpowiedniego okna w samym edytorze. Wybranie klawisza Anuluj 
"a la  zrezygnować z nadania dokumentowa nazwy.

, Jeśli dokument ma już nadaną nazwę - możesz nakazać jego zapisanie na dys- 
znacznie szybciej i wygodniej, mianowicie naciskając kombinację klawiszy Ctrl- 
v»ożesz także wybrać pozycję menu Plik i w niej pozycję Zapisz, albo - jeszcze 

111 SCl°'* * zS°dz'ć SIC na sugestię systemu (naciskając klaw isz Enter lub wskazując 
żc>*ką klaw isz Yes207), który w momencie kończenia pracy z edytorem informuje, 
nie^k 2 tekstem został zmieniony, w związku z czym musisz odpowiedzieć na pyta-

• czy dokonane zmiany należy' zapisać na dysku, czy skazać na zapomnienie.

2q-
U-, w  momencie rozpoczęcia pisania nowego tekstu procesor tekstu udostępnia
,)o °wnik°wi do redagowania lego dokumcnlu nowe okno o nazwie Bez tytułu albo

- - e n ,  Jeśli takich nowych dokumentów redaguje się kilka - są one nazywane odpo-
się yni° ^tulu h  Bez tytułu 2 itd. Jednak w tej postaci dokument nie może znaleźć

Ua dysku, dlatego operacja zapisu dokumentu musi być poprzedzona operacją nadania 
n<V/wy.

. 'Doświadczony użytkownik może zresztą uzyskać znacznie więcej, na przykład rno- 
^ e z p ie c z y ć  dostęp do dokumentu specjalnie wybranym hasłem, nie będę jednak tych 

^ysikich dodatkowych możliwości wymieniał.
207

0j. Mimo polonizacji programu procesora tekstów, zdarza się czasem, żc niektóre
stu dialogowc pokazują słowa angielskie. Bywa tak wtedy, gdy są on obsługiwane przez 
;jn . <lrdowy (nie }X)lski) system MS Windows, któr\' prow adzi dialog z użytkownikiem w języku 

e skini. Nie jest to zbyt eleganckie, ale można dość łatwo przywyknąć!
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/ *r Ho
Możesz leż w tym momencie wycofać się z decyzji zakończenia pracy i powrocie 
edycji pliku. Opcje te są podobne do opisanych w edytorze NC.

Bardzo wygodną usługą, jaką może oddawać każdy bardziej rozbudów111' 
edytor, jest możliwość wykonywania pewnych operacji na całych (dowolnie obsze‘ 
nych) zaznaczonych fragmentach tekstu, tak zwanych blokach208. Zaznaczv\vsz' 
określony fragment tekstu można go następnie w całości przenieść w inne miejsC ’ 
skopiować albo zastąpić innym tekstem. W zaznaczonym tekście można tak# 
zmienić kształt i wielkość uży wanej czcionki albo rozmieszczenie tekstu. O tym ^  
dzie jednak mowa niżej, w tej chwili trzeba natomiast przedstawić metody służące 
zaznaczania wybranych fragmentów tekstu.

Najprostszą metodą zaznaczenia wybranego fragmentu tekstu jest -PlZC-^ 
chanie” przez ten tekst myszką z przy ciśniętym lewym klawiszem. Po prostu usta" 
się wskaźnik myszy na początku zaznaczanego fragmentu tekstu, naciska się kla"lS  ̂
i ciągnie się mysz do chwili, aż zaznaczany fragment tekstu (podświetlany na ekra 
w trakcie zaznaczania) nic obejmie całego zaznaczanego fragmentu. Wtedy z"a 
się przycisk myszy i tekst pozostaje zaznaczony - gotowy do wykonania na 11 
w całości jakiejś operacji209.

208Blokami potrafią operować także edytory sekretarki, ale tam zasady ich tw°i/Cl' 
i obsługi nie są tak ujednolicone, jak w procesorach tekstu, dlatego dopiero teraz pok*1 • 
Ci tę interesującą możliwość. • ¿[1

209Opisany wyżej sposób zaznaczania tekstu wymaga pewnej wprawy, zwłaszcza J  ̂
trzeba precyzyjnie ustawić koniec zaznaczanego fragmentu. Dlatego obok opisanej tec1 
zaznaczania tekstu można korzystać z pewnych ułatwień, dzięki którym nie trzeba tak P 
cyzyjnie manipulować myszką, a granica zaznaczanego tekstu będzie zawsze pokrywa a 
z końcem wyrazu, zdania lub akapitu. Wystarczy w tym celu skorzy stać z następując^ ^  
wencji: Po wskazaniu myszką jakiegokolwiek wyrazu dwukrotne naciśnięcie kła'' . 
my s / i  i powoduje zaznaczenie całego wyrazu niezależnie od tego, jakie położenie wewn* 
wyrazu zajmował kursor myszki. Po takim dwukrotnym naciśnięciu klawisza cla ^  
ciągnięcie myszki powoduje zaznaczanie (podświetlanie) tekstu, przez który wędruje 
ka całymi wyrazami, a nie pojedynczymi literami.

Jeszcze „grubsze’* zaznaczanie tckslu uzy skać można za pomocą klawisza Ctrl. P ^  
dvncze tupnięcie myszką wykonane w czasie, kiedy na klawiaturze n a c i ś n i ę t y  jest kl^ ^  
Ctrl spowoduje zaznaczenie całego zdania (ciągnąc myszkę możesz w ten sposób ^ 
czać kolejne cale zdania), zaś dwukrotne tupnięcie myszką w czasie, gdy n a c i ś n i ę ć  • 

klawisz Ctrl, spowoduje zaznaczenie całego akapitu (tu także możliwe jest ciągnięć10* 
wodujące zaznaczanie szeregu kolejnych akapitów)

Opisane wy żej sposoby zaznaczania tekstu nie wyczerpują wszystkich możh" f 
Często wygodniej jest zaznaczyć wymagany fragment tekstu przesuwając po nim 
z równoczesnym naciśnięciem klawisza Shift (la technika nie wy maga odrywania rąk od k c ^ 
tury w poszukiwaniu myszki). są zresztą lakże i inne sposoby. Jednak znacznie ważniejsi* 
poznawanie kolejnych technik zaznaczania tekstu, jest omówienie tego, co z zaznacz0  

tekstem można zrobić.



i Po zaznaczeniu starego tekstu możesz natychmiast zacząć pisać nowy tekst.
Pierwszy naciśnięty klawisz spowoduje, że stan tekst zniknie z ekranu, a na jego 

tv e)scu Pojawiać się będzie - w miarę pisania - nowy tekst. Ponieważ edytor automa- 
- c?nic formatuje tekst - możesz w opisany sposób zamienić fragment tekstu o dowol- 
J długości na inny fragment o innej długości.

Jeśli zaznaczony tekst trzeba tylko skasować - możesz to zrobić naciskając kla- 
sz Del. Jeśli natomiast chcesz zaznaczony tekst przemieścić w inne miejsce - wy- 
r(-'zv ustawić gdziekolwiek w obrębie zaznaczonego tekstu kursor myszy, nacisnąć 
Kisk myszy' i trzymać go. Kursor przybierze kształt nożyczek z czerwonym mar- 

a , • Naprowadzając marker na dowolne miejsce w redagowanym dokumencie u-
asz, gdzie należy przemieścić zaznaczony tekst. Po ustaleniu właściwego miejsca 
szczasz przycisk myszy. Zaznaczony tekst zniknie z miejsca, gdzie był pierwotnie 

P°jawi się w punkcie, w którym był ..nozyczkowy kursor w momencie zwolnienia 
a"isza myszy. Jeśli opisane czynności wykonasz z naciśniętym klawiszem Ctrl - 
^naczony  tekst zostanie skopiowany, to znaczy pojawi się w nowym miejscu nie 
'kąjąc z miejsca, z którego go „pobrano”.

Operując na całych blokach zaznaczonego tekstu, narażasz się, że jeden nic- 
stu rilcb może spowodować skasowanie dużej partii pracowicie napisanego tek- 

u łub może pomieszać fragmenty tekstu w sposób trudny do późniejszego „odkrę- 
‘a • Bez obaw! Każdy dobry edytor daje możliwość cofnięcia omyłkowo wydane- 
Polecenia (lub nawet kilku poleceń). W Ami Pro wystarczy nacisnąć klawisze 

r'*Z i edytor natychmiast odtwarza poprzednią (sprzed nieopatrznie wykonanego 
,C|?cia ) postać tekstu.

< , W odróżnieniu od omówionych wyżej prostych edytorów, umożliwiających 
j: 0 Pisanie i poprawianie treści tekstu, procesor Ami Pro pozwala w bardzo wrra- 
”°H'any sposób wply wać także na formę tekstu. Służy do tego szereg mechani- 

' v- z których najważniejszym jest pojęcie stylu. 
tna obejmuje w iele aspektów opisujących formę tekstu, takich jak ustawienie
i §*nesów, krój i wielkość czcionki, sposób wyrównywania tekstu, odstępy 
st i inn>ch. Z każdym dokumentem pisanym w Ami Pro związana jest cala lista 

0vv, określająca, jakie style są w tym dokumencie używane i co one oznaczają.
Możesz wybrać jedną z dostarczonych przez producentów' list stylów, ale 

j Csz także wprowadzić własną listę stylów, dostosowaną do swoich upodobań 
Ir f^zwyczajeń. Podczas pisania dokumentu zwykle w różnych jego częściach po- 
]j uJemy różnych stylów dla zaakcentowania roli tych części210. Dlatego każda 

a stylów obejmuje kilka różnych stylów, które można dowolnie przypisywać po-

pr/ . Na przykład w typowym dokumencie występują różne nagłówki, tytuły, stopki. 
\\\y ?IS>r* tablice. trzeba w innym formacie wpisać datę, w innym adres, a w jeszcze innym 
inn^ ne wt formie oddzielnych punktów pozycje inwentarza. Każdy z tych elementów wymaga 
p0\^ °  stylu: ty tuły muszą bvć pisane większą czcionką i ustawione na środku stronicy, data 
WCj ln,la być dosunięta do prawego marginesu, wyliczane pozycje pisze się z wcięciem z łe- 

* slrony i kolejno numeruje...



szczególnym akapitom 211 dokumentu. Najprościej jest skorzystać z „przycisk 
zmiany stylu, znajdującego się w lewym dolnym rogu okienka Ami Pro. Przycisk ICI1 
opisany jest aktualnie wybraną nazwą stylu (najczęściej jest to styl Tekst używany 
Ami Pro do pisania większości akapitów' normalnego tekstu). Jednak naciśnięcie tc£° 
przy cisku (myszką) powoduje rozwinięcie menu, którego pozycjami są wszysl 
aktualnie dostępne style. Przykładowo w liście stylów dokuinent.sty poza st>  ̂
Tekst mogą znajdować się style: Lista, Tytuł, Nagłówek, Przypis, za pomocą 
rych można budować różne wyliczenia i numerowane listy, tworzyć tytuły i nagl°" 
oraz formatować przypisy212.

Aktualnie używany styl może być modyfikowany. W tym cciu należy , i a _ 
nąć klawisze Ctrl-A. Ukaże się wtedy okno dialogowe, w którym za pomocą ^  
nych suwaków, przycisków' i paneli sterujących można ustalić praktycznie wszys 
ważniejsze parametr}' stylu akapitu. Wybrawszy w tym oknie odpowiadające n‘ 
wielkości czcionki, sposoby wyrównywania tekstu, odstępy i inne elementy sty ’-1  ̂
- możemy nakazać stosowanie zmodyfikowanego stylu w obecnie pisanym “° , . 
mencie naciskając klawisz Ok. Edytor zmieni wtedy formę wszystkich fragmen 
tekstu, które były pisane rozważanym stylem - także i tych, które napisano wczes 
przed modyfikacją stylu! ,

Jeśli zmodyfikowanego stylu chcemy użyć w przyszłości - trzeba nakazać ^ 
pisanie zmodyfikowanej listy stylów na dysku. Wykonuje się to za pomocą 
z menu opcji Styl i pozycji Zapisz nową listę stylów. c

Procesory tekstu (a wśród nich mój ulubiony Arni Pro) mają liczne oa 
możliwości, jednak nie będziemy ich tu dyskutować, gdyż nie można zniic>llC 
książki wyłącznic w podręcznik używania edytorów'. W skład oprogramowania 
putera wschodzą bowiem liczne dalsze, użyteczne programy, którym teraz z kolc> F 
święcimy- uwagę.

211 Akapit tworzy porcja tekstu rozciągająca się od początku akapitu do naJ ,r ijCl*. 
miejsca, w którym wymuszono przejście do nowej linii naciśnięciem klawisz*1 
Początek akapitu dla pierwszego akapitu pokrywa się z początkiem dokumentu. na
dla wszystkich następnych przypada w miejscu zakończenia poprzedzającego akapltu-

/H P
212 Wybór stylu dla aktualnie redagowanego akapitu może być także wykonany 

mocą klawiszy funkcyjnych, których numery towarzyszą nazwom odpowiednich 
w menu. Przykładowo styl Tekst może być uzyskany poprzez naciśnięcie klawisza  ̂ ’ 
Tytuł uzyskać można za pomocą klawisza F8.
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romadzcnie i wyszukiwanie danych jest bardzo pracochłonne i zabiera wie- 
^ 7 T  *e czasu. Nic więc dziwnego, że do tego celu zastosowano komputery wy

gę . korzystując ich możliwości pamiętania dużych ilości informacji i szybkie- 
\Vc IĈ  Przetwarzania. W ten sposób powstały jedne z najważniejszych narzędzi 

P°lc^ n e j  informatyki: bazy danych. Najogólniej rzecz biorąc, przez bazą da- 
p" 7 r°zumiemy uporządkowany zbiór danych przechowywanych w urządzeniach 
( jw ^ ^ w y c h  systemu komputerowego, a przez system zarządzania bazą danych 
r0 ^ ■ data base mancigement system) - środki programowe umożliwiające ope- 
inr an*C na n*eJ’ w szczególności wy szukiwanie i aktualizowanie zawartych w niej 
■n |Illacj* Głównym zadaniem takiego systemu jest zapewnienie uży tkownikowi 

"'ości operowania danymi za pomocą prostych pojęć związanych z obszarem 
, osowań bazy danych, w możliwie niewielkim stopniu odwołujących się do sposo- 

Przechowywania danych przez komputer. W nowoczesnym świecie nie można 
je e Wyobrazić dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa ani biura (niezależnie od 
lc "'elkości), którego działalność mogłaby być prowadzona bez korzystania z sys- 
\v v baz danych. Żadne bowiem inne środki techniczne ani organizacyjne nie są 
dob an'e zaPex''T1'ć takiej szybkości i pełności dostępu do aktualnych informacji, jak
ain f2e ^projektowany system baz danych. Od szybkości i pełności dostępu do aktu- 

informacji w decydującej mierze zależy natomiast efektywność i jakość dzia-
dsiębiorstwa, a zatem jego konkurency jność na rynku i osiągane przez nic/ *
:onomiczne. Świadomość tego faktu wśród kadry kierowniczej przedsię- 

stos * k 'ur oraz szy bki rozwój techniki komputerowej spowodowały masowe za-
łctóreVVanie s>stemów informatycznych w wielu firmach, zwłaszcza tych mniejszych, 

ni°gą sobie pozwolić jedynie na zakup kilku mikrokomputerów'.
^  już powiedziałem, podstawą baz danych są program y zarządzania ba- 

CV  danych213 (DBMS). Programy te umożliwiają wprowadzanie danych, prze- 
. y^anie  ich (np. na dysku), uaktualnianie, sortowanie i wyszukiwanie. Progra- 
0c^ e m°gą jednak dotyczyć baz danych o bardzo zróżnicowanych rozmiarach, 

- 1TI będzie mowa w kolejnych podrozdziałach.

PubjjK ,3U\vaża się, że początek nowoczesnych systemów zarządzania bazami danych dala 
idei.??» 1* Codda z lipca 1970 roku. zaś wszystkie węzłowe etapy rozwoju tej

•__  • i •___*__ u „ j ----w ią żą  się z nazw iskiem tego badacza.
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ajprostszy rodzaj bazy danych to baza danych typu kartotekowego. S^laj^ 
się ona tylko z program u zarządzającego i ze zbioru danych. Baza 
znakomicie nadaje się do gromadzenia i wyszukiwania wszelkiego rodzaj 

dokumentów'.
Systemy elektronicznego gromadzenia i wyszukiwania dokumentów stan0' 

dziś znaczący fragment rynku informatycznego, a docelowo można przewidywać, 
będą one miały coraz bardziej znaczący udział w wykorzystaniu systemów konip11 
rowych w przyszłości. Użytkownikami tego typu systemów są między innymi:

-  ograny administracji państwowej (operowanie dokumentacją spra" 
dawczą i zarządczą z możliwością wydobywania informacji tematy0 
powiązanych);

-  rząd, sejm i senat (wspomaganie informatyczne prac ustawodawczyc 
- m in. wyszukiwanie istniejących luk prawnych w obowiązujących 1 P 
nowanych regulacjach prawnych);

-  firmy prawnicze i zespoły adwokackie (przeszukiwanie kolekcji dokun 
tów i aktów' prawnych w trakcie przygotowywania rozpraw i doradzi"a

-  wydawcy dzienników i czasopism (archiwizacja materiałów i szy bkie -
szukiwanie kontekstów); :j

-  przedsiębiorstwa marketingowe i oddziały badania rynku (dla identyf1 
i śledzenia zmian rynku i działań podmiotów gospodarczych);

-  firny farmaceutyczne i kosmetyczne (dla testów dopuszczających p°sZ 
gólne specyfiki i wymagań organów nadzorczych); ¡,

-  rządowa i prywatne agencje obrony i bezpieczeństwa (prowadzenie karl° 
przedmiotów' - np. samochodów, a także osób. wydarzeń, miejsc itp )’

-  międzynarodowe i krajowe serwisy informacyjne (np. PAP);
-  firmy wydawnicze (serwery i bazy edytorskie); Y
-  wszelkie biura (obsługa i nadzór nad korespondencją i innymi doku

tami); _ . c
-  instytucje naukowe i badawcze (pclnotekstowe przeszukiwanie książek J 1 

naukowych);
-  muzea i archiwa (do gromadzenia i wyszukiwania opisów eksponatów* .
-  biblioteki i archiwa (przeszukiwanie katalogów i wyciągów dokument 

nych).
rk  P*‘Zbiór danych w takich systemach jest przechowywany na dysku jako pl,lt $  

ten składa się z odrębnych dokumentów (rekordów) o identycznej strukturze- 
o różnej zawartości (np. zbiór książkowych kart katalogowy cli). Rekordy podz|C • 
są na pola zawierające tekst, liczby lub inne dane (np. daty). Każdemu polu P1 ^  
suje się nazwę. Wszystkie rekordy składają się z takich samych pól o i den ty c •



d 'ach, ale zawartość pól w poszczególnych rekordach jest różna. Rekord bazy
u ,  wygodnie jest wyobrazić sobie jako formularz, a jego pola jako rubryki.
LCr "dzie wypełnienie bazy danych informacjami (czy li wypełnienie takich kompu-
i q u>ch f°rmularz>') jest pracochłonne, lecz ich dalsze przetwarzanie jest już proste 
b2>’bkie.

dla ^ aPr°gramowanie i instalacja najprostszej bazy danych jest wykonalne nawet 
, ZuPelnego laika. Poznamy to na przykładzie bazy danych CardFile 

•’ udo\vanej" w system Windows. Wywołanie tej bazy następuje po dwukrotnym 
(jv | ni<̂c|u na jej „ikonie’’. Otwiera się wtedy okienko, w którym widoczny jest poje- 
Pa 1/  ^usl-v rckord. Rekord ten składa się tylko z dwóch pól. Pierwsze pole (górny 
(w h na ()̂ raz^u „karty” pokazywanej na ekranie) stanowi tak zwany indeks 
|v u§ zawartości tego pola rekordy są automatycznie sortowane i wyszukiwane). 
ma^ P O le ,  widoczne niżej, służy do przechowywania treści gromadzonych infor-

rz\ ,^raca zaczyna się od wprowadzanie danych do bazy. Przykładowo wyko- 
a * u;̂ c bazę do zrobienia katalogu posiadanych książek można wpisywać nazwiska 
jrc. vv w pasku indeksu, a tvtulv książek i ewentualne uwagi na ich temat - w polu 
Wh rek°rdu215. Chcąc usunąć rekord z bazy - trzeba go wskazać216. Gdy już 
nip ZlC 2naJ^z,c s'ę wystarczająco wiele rekordów7 - należy ją  zapisać na dysku, żeby 

ulracić jej zawartości po wyłączeniu maszyny217. Taką zapisaną na dysku ba-

^  I  ^
kęd • *̂aza ma liczne udogodnienia (np. możliwość włączania rysunków), nie
n)u lc^ jednak tu omawiał, gdyż nie chodzi o naukę obsługi jakiegoś konkretnego progra- 
^nv i ° ° ^  robienie sobie ogólnego poglądu na temat tego. czym jest kartotekowa baza 

*c 11 jak jej można używ ać.
215

r /̂y ' Pierwszą kartę można natychmiast wypełniać - wystarczy7 wskazać myszką (dwa 
ipie uPnąć!). gdzie się chce wpisywać tekst i już można zanotować pierwszego autora 
W klóVS2y tytuł. Dalsze rekordy tworzy się równie łatwo korzystając z pozycji menu Card, 
rcko !̂ U1 H pozycje umożliwiające dodanie nowego rekordu (Add), usuwanie zbędnych 
Pe|n- °xv (^ c*ete) lub ich powielania (Duplícate). Korzystając z tych pozycji, można uzu- 
najpic° 1 a^tl,a^/mvać bazę danych. Zwróć uwagę, że podczas dodawania rekordu program 

pyta o indeks (nazwisko autora książki), a dopiero potem pozwala wypełnić kartę.
' Vyid Wskazanie rekordu polega na „tupnięciu “ myszą jego indeksu. Jeśli kart jest mało 
kor/y C/llc S<1 wszystkie indeksy i wskazanie nie jest trudne. Kiedy jest ich w ięcej, można 
* ttie ^  ^  2 widocznych u góry strzałek i „przewijać" kartotekę względnie można skorzystać 

1111 Search, a w nim z opcji Go To.
i [T? , korzysta się wtedy z pozycji menu File i pozycji Save as (jeśli baza jest nowa 
°̂ko 0 nadać nazw^) Inb Save, gdy baza istniała wcześniej i ma już nadaną nazwę, a Ty 

tiioU' ś W7 niej właśnie jakieś ważne zmiany - dodałeś rekordy, zmieniłeś ich treść czy też
t0rc usunąłeś.



zę można potem wprowadzić do programu218 i wyszukiwać w niej potrzebne >n 
formacje219.

Opisana baza danych miała z góry narzuconą strukturę rekordów7, dzięki c 
mu była prosta w użyciu, ale uboga. Większe systemy zarządzania bazami danych 
zwykle programami ogólnego przeznaczenia i dopiero użytkownik przed u r u c h o m * ^  

niem „dopasowuje" program do swoich potrzeb. Między innymi oznacza to, że p,z 
wprowadzaniem danych należ)' ustalić strukturę rekordu. Podaje się wtedy, z ilu i Z J3 
kich pól będzie się składał rekord, oraz nadaje się nazwy tym polom. Konieczne jest 
zdefiniowanie indeksów, według których informacje będą wyszukiwane i p o ^  
kowane, a także raportów, czyli sposobów' wyświetlania i drukowania informacji-

Można wymienić wiele programów kartotekowych baz danych. Są one z\v> 
adresow'ane do konkretnego zastosowania i konkretnego użytkownika. Na przyk . 
dla potrzeb prawników opracowano wiele tego typu udanych programów' znakon110 
upraszczających i przyspieszających ich pracę. Ponieważ systemy prawne różn> 
krajów różnią się istotnie, zatem - odmiennie niż w przypadku innych zastoso" 
informatyki - w odniesieniu do programów obsługujących prawników na P° j, 
rynku dominują raczej produkty rodzime, zamiast przeróbek programów' zachodu1  ̂
Wśród programów' tego typu wymienić można między innymi program Lex Polon' 
firmy Neurosoft. , .

Program ten daje łatwy i wygodny dostęp do tekstów podstawowych ak 
prawnych, orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu A dm inistracyjne?  
glosy do orzeczeń oraz wykazu piśmiennictwa. System oparty je s t  na mechanizm3 
wyszukiwania, bazujących na rankingu relewancji. Sympatyczną ccchą systemu J 
wyszukiwanie zarówno podstawowych aktów prawnych jak i ich późniejszych u | 
pełnień (na przykład podstawowej ustawy' i ustaw wnoszących kolejne poprą"

W trakcie przeglądania aktów prawnych i orzecznictwa użytkownik ń* 
w' każdej chwili otrzymać listę pozycji literatury związanych z danym tematem "  ^ 
ze streszczeniami. Wyszukany dokument może być tylko obejrzany na ekranie, ‘ 
może być od razu także wydrukowany lub skopiowany do pliku, z którego b? 
potem korzystał prawnik przy pisaniu wniosku albo sentencji wyroku z wykorz) 
niem dowolnego edytora.

Przykładem prostej i taniej (2 0 S )  kartotekowej bazy danych typu u n iw e rsa  
go może być program AdressBook opracowany przez lana Lawrence (Hole11

218Za pomocą opcji Open.
219Wyszukiwanie danych w bazie jest znacznie ułatwione dzięki temu, “  rc t0S

posortowane według indeksów (w przykładzie - alfabetycznie wg autorów), a P 
można na życzenie zobaczyć (menu View) ich zbiorczą listę, na której też można wska 
potrzebny rekord. Co więcej, dostępne są dwa sposoby automatycznego wyszukiwana] r 
trzebnych danych (menu Search) - według indeksów' (Go To) i według treści 
Możesz więc wyszukać dane o książce, podając nazwisko autora (lub kilka pierwszych ^  
nazwiska), względnie podając dowolną daną jaka wystąpiła w treści opisu (np. jedno s 
tytułu lub rok wydania).
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blasserdam). Ten wygodny program przeznaczony do pracy w środowisku Win-
tci 'r P0zvva*a utworzyć i wygodnie wykorzystywać prostą bazę danych o adresach, 

e onach, faksach itp. wielu osób i instytucji.

0). IRelacyjne liazy ilLanyclh

profesjonalnych zastosowaniach z reguły stosowane są tzw. relacyjne220 
bazy danych. Prostą relację można sobie wyobrazić jako tablicę, w któ- 

. , rej każdy wiersz jest konkretną informacją, a każda kolumna odpowiada
 ̂ CJ składowej tej informacji. Kolumnom często nadaje się nazwy221, zwane citry- 

v a ^biór nazw atrybutów wchodzących w skład określonej relacji nazywa się 
err>ctfem relacji.

Przykład relacji o nazwie G D ZIEJEST, której atrybutami są: MIASTO, 
* KONTYNENT zawiera tabela 3.1. Możemy o niej stwierdzić, co następuje:

~ Krotność tej relacji wynosi trzy'.
~ Schemat relacji - {MIASTO, KRAJ, KONTYNENT}.
~ Przysiadowa informacja - (Wadowice, POLSKA, EUROPA).

220 xbed' Model relacyjny jest oparty na zaczerpniętym z teorii mnogości pojęciu relacji 
der J podzbiorem lloczynu kartezjańskiego listy dziedzin. Podam tu kilka elementarnych 

llllcji dotyczących teoretycznych podstaw relacyjnych baz danych, ale naprawdę nie 
czytać, jeśli nie masz ochoty - także bez znajomości teorii można świetnie 

* baz danych w zastosowaniach praktycznych - a o to przecież głównie chodzi!
pr B ędzina  jest po prostu zbiorem wartości gromadzonych przez bazę danych. Na 
t0g\ Jac* dziedziną jest zbiór liczb całkowitych, podobnie jak zbiór tekstów7 czy zbiór war-
/ / r 1 ' 0,1*- •

zbiorem^  kartezjański dziedzin Dv Dk? zapisywany jako D} x x .. x Dk, j ?t i 
^ . stkieh k - krotek (v1? vk), takich że v, należy do Dv v2 należy do D2 itd.

c Pr^yklad jeśli k = 2 ,D } = {0.1} oraz D2 = {a,bx}, to D ] x D0 jest zbiorem 
Rela .. . {(0, a), (0. b), (0, c), (1, a), (1? b), ( 1, c)}.
Dr dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego jednej lub więcej dziedzin. Na

^kład zbiór
jest rel • {(0, a), (0? c), (1, b)}

acJ% podzbiorem zdefiniowanego powyżej iloczynu Dx x D2 .
D lenty relacji są nazywane krotkami. O każdej relacji będącej podzbiorem Dl x D2 x .. x 

że ma krotność k. Krotka (v1? v2, ma k składowych; /-tą składową
v.r

221sję j . Jeśli z kolumnami relacji zwiążemy nazwy atrybutów, to porządek kolumn stanie 
^leistotny. W kategoriach matematycznych widzimy wtedy krotki jako odwzorowania 

reja ,0ru nazw atrybutów w zbiór wartości z dziedzin atrybutów. Wynikającą stąd definicję 
c? 1 âk° zbioru odwzorowań przyjmujemy za standardową, ponieważ istniejące relacyj- 
“ stcniy baz danych pozwalają na wypisywanie kolumn relacji w dowolnym porządku.



Tabela 3.2. Relacja G D ZIE JE ST (MIASTO, KRAJ. KONTYNENT)

M IASTO KRAJ KONTYNENT
Wadowice POLSKA EUROPA

Tokio JAPONIA AZJA
Meksyk MEKSYK AMERYKA PŁN.

Podana przykładowa relacja w całości mieściła się w jednej tabeli. Zwyke 
jednak określeniem „relacyjna baza danych" posługujemy się opisując system z 
żony z wielu oddzielnych plików lub tablic, tworzących jedną bazę danych. Poszczę 
gólne tablice pozostają często w relacji ..one-to-mcmy' (jedna do wielu), to znaczy 
rekordy związane z jedną tablicą mogą być zapisane w innej tablicy. Bazy relacyj^ 
są z założenia wieloplikowe, a każdy z plików' ma inną strukturę rekordów, w który 
wy stępują jednak pola wspólne. Pomiędzy rekordami w poszczególnych plikach Jc 
jednak określona relacja, dzięki czemu komputer może wyszukać w różnych phka 
dane dotyczące tego samego zagadnienia. Bazę relacyjną można więc sobie wyobra  ̂
zić w uproszczeniu jako zespól tablic z danymi, powiązanych między sobą przez ko 
lumny, w których występują wspólne dane222. Odszukanie określonego rekor  ̂
(wiersza) w jednej tablicy pozwala, poprzez kolumny zawierające wspólne dane, 'v  
brać odpowiedni rekord w innej tablicy. Na przy kład odnajdując dane określone» 
pracownika w pliku zawierającym dane kadrowe, można automatycznie (poplZ 
numer ewidencyjny pracownika) odnaleźć jego dane na liście płac w pliku należąc) 
do księgowości. Innym przykładem może tu być baza danych złożona z tabl*c- 
klientów' i tablicy zamówień. Obie tablice związane są wspólnym polem „nU,rl 
klienta"’, dzięki temu przeglądając tablicę klientów możemy uzyskać dane dotyczą 
złożonych przez nich zamówień, a przeglądając tablicę zamówień możemy m' 
kawicznie uzyskać informacje dotyczące klienta, który złożył to zlecenie. RelacyJ 
metoda gromadzenia danych pozwala na efektywne wykorzystanie miejsca na d>s _ 
gdyż informacje potrzebne w wielu rozmaitych kontekstach zapisywane są ty 
raz223. Zaletą relacyjnych baz danych jest też uniezależnienie formy, w jakiej ' vPr°

222Projektowanie baz danych może być wspomagane za pomocą specjalnego oprog 1̂1'1 
wam a. Przykładem programu tego typu może być na przykład Pro,jectX firmy Oracle.

223 W modelu relacyjnym kluczowe znaczenie ma normalizacja, czyli proces tak*_® 
przeorganizowania tablic bazy danych, by do minimum ograniczyć powtarzanie się 1111 
macji w poszczególnych tablicach. Proces ten komplikuje się wraz ze wzrostem liczby ta 
składowych. Gdy baza danych złożona jest z wielu subbaz połączonych relacjami. Pr°£ 
misia piszący program do obsługi tak skomplikowanego systemu musi pamiętać o konie ^  
ności utrzymania spójności referencyjnej - to znaczy zapewnienia, by żaden z istniejąc) 
rekordów nie zawierał odniesień do rekordów, które uległy skasowaniu. Dlatego ważnej 
żc dobry program obsługi bazy danych nic tylko gromadzi, aktualizuje i na życzenie " vS  ̂
kuje potrzebne dane. ale dodatkowo pełni bardzo istotną i wygodną funkcję - stałej auto* 
tycznej kontroli integralności danych.
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a za się informacje, od sposobu ich dalszego użytkowania. Bazy takie pozwalają 
, . ' cl na zmiany struktury’ rekordu podczas wyświetlania informacji w stosunku do 
J struktury, jaką komputer przechowuje w swojej pamięci dyskowej. Oznacza to, Ze 

^ u ż y tk o w n ik  może korzystać z tej samej bazy' danych otrzymując z niej dane 
, dualnie dla niego wyszukane i indywidualnie dla niego uporządkowane w naj- 

|n godniejszej formie. Można w ięc przyjąć, że baza jest jedna, ale każdy użytkownik 
C2e.i ją  widzi i inaczej wykorzystuje.

Mając zgromadzone dane musisz mieć możliwość korzystania z nich, a zw łaszcza 
yszukiwania wśród ogromnej liczby danych tych, które są potrzebne. Często wy- 
j-pującym uzupełnieniem typowych programów' zarządzających bazami danych jest 
P°wiedni Język Operowania Danymi (JOD)224. Językiem typu JOD o dużej sile 
- razu i zagwarantowanej matematycznie poprawności jest SQL (Structured Query 

u ^Uage). W systemach pracujących w' środowisku Windows do tworzenia zapytań 
• 'Var|y jest mechanizm QBE {Query by Example), polegający na formułowaniu 

• an przez podawanie przykładów interesujących odpowiedzi 
, Istnienie coraz większej liczby baz danych gromadzących różnego rodzaju do-

nenty, a także w'zrost podaży' różnego rodzaju materiałów w postaci wydawnictw 
P]sywanych na CD-ROMach stwarza rosnące zapotrzebowanie na narzędzia in- 
rir|atycznc służące do inteligentnego wyszukiwania potrzebnych dany'ch wśród tego 
°Pn dostępnych, chociaż nie zawsze użytecznych informacji. Konieczne jest w związku 
• 111 narzędzie pozwalające na zintegrowane zarządzanie dokumentami i inteligentną 
011 iaty czną obróbkę wiadomości, ich klasyfikację i kontekstowe wyszukiwanie.

, Podczas wyszukiwania potrzebnej informacji w rozważanych dokumentach
nicczne jest bieżące ocenianie icli relewancji, czyli stopnia zgodności między tre- 

ciif umenlu a potrzebami użytkownika. Ocena ta musi być dokonywana w opar- 
. ° 0ccn? merytorycznej treści, a nie zewnętrznej formy tekstów, ma zatem charak-
(hc decydowanie pogłębiony i musi być oparta na metodach sztucznej inteligencji 
p rystyce). Dzięki odpowiedniej technice ogniskowania opartej na metodzie zwanej 

'^babilistyczny Ranking Relewancji system wyszukujący może podać listę 
^  UlT>entów w kolejności malejącej siły związku między treścią dokumentu a po

ry znaj- 
tkownik

,ul'vionym przez użytkownika zapytaniem225. Najczęściej dokument, któ 
2,0 się na czele sformułowanej listy propozycji jest tym właśnie, którego uży

polrzebuje.

224
rei' ten musi zapewnić dostęp do każdego pola dowolnej tablicy w obrębie całej
j^tlc\incj bazy danych, co skrótowo określa się mówiąc, że baza jest relacyjnie zupełna. 
\v\0/‘na wykazać, że warunkiem koniecznym i wystarczającym relacyjnej zupełności jest

* stęp°wanie w JOD trzech rodzajów operacji:
selekcji (wyboru rekordów, których pola spełniają określony warunek).

"  projekcji (wyboru tylko niektórych poi rekordu do dalszego przetwarzania),
22 Jeżen ia  (scalania pól pochodzących z różnych tablic). 

son. "Narzędziem informatycznym mogącym służyć do wymienionych zadań jest Per- 
I ¡brarian firmy Neurosoft.
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Inteligentne systemy wyszukujące mają zwykle obszerne możliwości przesZU 
kiwania różnych baz danych i scalania wyników. Możliwe jest też przeszukiwań*0 P 
wybranych fragmentach dokumentów (na przykład tylko nagłówkach albo tv 
przypisach).

Standardem światowym jeśli chodzi o oprogramow anie baz danych w środo"^ 
skach DOS i Windows stały się wielodostępne relacyjne226 bazy danych typu ser" c_ 
rów plików (file-server), stanowiące następny krok w świat wymiany danych p° ^  
modzielnych programach dla jednego użytkownika. W architekturze serwera P ^ °  a 
wszystkie wykonywalne części programu korzystającego z bazy danych działają 
komputerze użytkownika (client)', serwer sieci służy po prostu do gromadzenia P 
ków przeznaczonych do obróbki przez wielu użytkowników i zarządza dostępem 
nich. Gdy komputer użytkownika (klient) wysyła zapytanie, serwer przesyła 11 
wszystkie potencjalnie potrzebne dane, z których klient wybiera następnie potrze 
fragmenty, wyrzucając pozostałe. Zadaniem klienta jest sprawdzenie popraw^0 
i spójności danych, choć ich kryteria przechowywane są na serwerze.

W sieciach UNIX-owj'ch natomiast stosowana jest architektura klient-set" 
(client/server). W architekturze tej serwer gromadzi przeznaczone do wielodostęp 
pliki oraz kryteria sprawdzania ich poprawności i spójności, a także wykonuje pe'' 
„pracę myślową”. Program uruchomiony na komputerze klienta zawiera menu, 
mularze, definicje raportów oraz kod wykonawczy przeznaczony do komunika • 
z użytkownikiem. Serwer przetwarza otrzymywane zapytania w sposób żądany pr 
klienta i wysyła mu siecią jedynie.informacje otrzymane po wykonaniu poleceń. , 
chitektura klient-serwer jest bardziej niezawodna227 i szybsza w wypadku obro 
wielkiej liczby danych, lecz równocześnie znacznie kosztowniejsza. Systemy tyP 
klient-serwer są najlepsze w wypadku programów, których pomyślna realiza. 
ma podstawowe znaczenie dla powodzenia realizowanego przedsięwzięcia, 
w  większości typowych sytuacji bardziej opłacalne okazują się systemy typu scr" e 
ry plików228.

226Aktualnie w budowie baz danych dominuje podejście obiektowo-relacyjne, nazy''* 
ER (Entity-Relationhip). Potrzeby tworzenia takich baz wynikają między innymi w z\vi<l 
z zadaniami CAD lub CASIi. ale i inne bardziej złożone systemy baz danych mog<l 
gać podejścia obiektowego. Pionierem baz ER jest M. Chcn. Jednym z progranio" 
obiektowo zorientowanego zarządzania bazami danych jest Objectivity/DB wyproduko' * 
ny przez firmę Micram Microelectronics z Bochum. u

227Istnieją między’ innymi technika odtwarzania prawidłowej zawartości bazy dan> 
opartej na mechanizmie klient - serwer w przypadku wystąpienia błędów i w przyp3 , 
awarii technicznych, która nazywa się roli baek. Polega ona na możliwości cofnięcia pr 
każdego użytkownika ostatniej wykonanej przez niego transakcji - niezależnie od tego- > 
wiele i jak złożonych operacji na polach bazy danych zdążono już wykonać na zleceni*1 
nych użytkowników. > <v

2^8Do zarządzania większą liczbą baz danych służą programy znane jako sCI 'U. \  
baz danych. Przykładem takiego zaawansowanego oprogramowania może być Easy* - 
firmy Oracle, a także SQL S ener wyprodukowany przez firmę Microsoft i przeznacz
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^ dalszej części tego rozdziału postaram się w skrócie opisać możliwości kilku naj- 
Pu*arniejszych systemów baz danych.

Klasvlsa l»az «lanycli » program ilBase

ajbardzicj znany i najchętniej do niedawna używany programy tworzący 
i obsługujący relacyjne bazy danych to dBase229. Program ten wytworzyła 

m  amerykańska firma Ashton-Tcite230 - początkowo dla komputerów Jet Pro-
•bu H x̂lf)orato,y  vv ramach programu kosmicznego M ariner. „Kariera" progra-
Puter 31 zaczęła się w momencie opracowania wersji dBase III dla mikrokom- 
wCr °"  Pracujących pod kontrolą systemu MS DOS. Potem powstawały kolejne 

•1° (dBase III+, dBase IV232), zyskując licznych zwolenników na całym świecic. 
si . Przez długi okres bvl to najczęściej i najchętniej stosowany program od ob- 
P r z t ^ l  danych. Jego pliki (o rozszerzeniu .DBF) są rozpoznawane i przyjmowane 

* Praw ie wszystkie programy baz danych, a także przez arkusze kalkulacyjne. 
I • 0r>. programy produkujące grafikę prezentacyjną itp. Do aktualnych do dziś za- 
"icn 1Ul t^ ase nalcż> stosunkowo łatwa obsługa (w trybie Assist233) oraz ist- 

"ygodnego i bogatego w możliwości języka programowania234 związanego

do rl-
djji ^ a n ia  w systemie Windows NT. Zadanie serwera polega głównie na udostępnianiu 
^Uo  ̂ * rc*iestrowan]i11 nowych informacji, ale program tego typu zwykle pozwala tak/e na 
slUo,nm-VC/ne indeksowanie wprowadzanych danych, odzyskiwanie utraconych plików i ob- 

^̂  229Sakc*  vv ukladzieKlient-Senver. 
cyC] Rozmiar sukcesu programu dBase najlepiej ocenić na podstawie danych dotyczą-
dokir r ^: otóż w samym tylko 1990 roku firma Ashton-Tate zanotowała 82 miliony 

c/ystego przychodu za ten program! Wkrótce potem została jednak wykupiona 
V 23(r  B°rlan<t * lc.i chw ili dalsze produkty ukazują się pod tą właśnie nazwą.

23iObecnie dBase stanowi własność Borland International.
\\ | t 2a twórcę programów dBase uważa się Waync Ratliffa, który zadebiutował
HiCj r°ku programem o nazwie VULCAN, w którym zawarte były wszystkie najważ-

^32 ncePc-ie‘ ĉ^lcc dziś u podstaw nowoczesnych systemów baz danych.
IV  ̂ Systemu dBase JY stanowił jeden /. pierwszych produktów, które zebrały elemen- 
d0 /*> danych w jeden moduł (w dBase IV - Contro! ('enter) umożliwiający bezpośredni 
pr0 wszelkich tablic danych, zapytań, formularz), raportów, etykiet adresowych lub

CC<233̂ ° w âsn.vch aplikacji. 
ckr. • System w tym trybie umożliwia projektowanie formularzy i tworzenie raportów na

llll234 nastęPnic sam Sencril.ie nn podstawie odpowiedni kod programu.
|ę0 Język ten pozwala na programowanie zestawów czynności, umożliwiających wy-
b0 na zawartości plików rut\nowych analiz. Nie jest to jednak na ogól potrzebne.

korzystając tylko z podstawowych możliwości programu dBase możesz swobodnie 
da i^10̂  sobie strukturę rekordu, a także ustalić podstawowe własności tworzonej bazy 
***'■ ^zyk ten jest jednak potrzebny, gdy chcesz tworzyć duże programy użytkowe prze- 

/Qnc do pracv w systemie w ielostanowiskowym.



I

z tym pakietem (a także programu rozszerzającego jego możliwości w  postaci komp1 
latora języka Clipper). Zaletą systemu dBase jest też możliwość korzystania z ni » 
nawet na powolnych i nienowoczesnych komputerach (pracuje pod „gołym 5- 
mem DOS). Pierwszą czynnością przy korzystaniu z programu dBase jest vv> 
pliku zawierającego bazę danych. Dalsza komunikacja pomiędzy operatorem 3 P 
gramem dBase odbyw a się przez wybieranie poleceń z usłużnie podsuwanych m 
lub za pomocą komend wprowadzanych z klawiatury, które są natychmiast wyk - 
wane. Podpowiedzi podsuwane przez program u góry i u dołu ekranu 
ułatwiają tę pracę. Po zdefiniowaniu struktur}7 bazy i struktury rekordu mo 
zacząć wypełniać ją  konkretnymi wiadomościami. Wprowadzasz wówczas ^ ^
bazy korzystając po prostu z ekranowego formularza i przeprowadzasz potrz ^  
operacje wybierając odpowiednią opcję z gotowego menu. Także i tu towarzyski 
podpowiedzi systemu. ^

Dostęp do pożądanych danych uzyskuje się poprzez odpowiednie fornm ^  
określające koteria  selekcji potrzebnych wiadomości oraz sposób przedsta" 
wyszukanych w  bazie danych. W tym zakresie mechanizmy innych baz dan>c ■ 
wają bardziej rozbudowane, bezsporną jednak zaletą programu dBase jest ba ■ 
prosty sposób formułowania zapytań i definiowania pożądanej formy odp°'v sjj 
systemu235. Poważnym sukcesem firmy Borland jeśli chodzi o dBase IV "  '
2.0 jest znaczne zwiększenie szybkości działania236. Dokonano również 
języka programowania237, między innymi o możliwość zaprogramowania st°s°" 
przez użytkownika myszki do sterowania aplikacją. Ulepszono również pi°c ,f0, 
śledzenia i wyłapywania błędów. Obecnie dostępna jest także wersja pracująca "  ,
dowisku Windows. Mimo tych sukcesów można przyjąć, że lata świetności ma • 
dBase za sobą.

------------------------------------------------------------------------------ Ją

235prognini dBase jest bardzo wygodny i pożyteczny, prawdziwy luksus sla^°p(r 
jednak dopiero specjalne własne programy użytkowe napisane specjalnie dla Ciebie J r  
mocą języka dBase (albo pasującego do tych samych zastosowań języka Clipper) ^  
my takie mogą być lepiej dostosowane do Twoich potrzeb, na przykład mogił ¿\V 
wiasne menu. z których będzie Ci wygodniej korzystać. Możesz zatem nie znać ro/^ ^  
programu dBase i mimo to używać takiego programu, ograniczając się wylączlllC ^ ^  
rzystania z gotowego menu. utworzonego przez programistę tworzącego ,.pod (̂ a^ rl tâ  
dla konkretnego Twojego zastosowania. Jest to wygodne, tylko zwykle najtrudniej ^  
opisać swoje potrzeby, żeby informatyk naprawdę zbudował bazę idealnie pasują^ ^  
trzeb. To jest jednak całkiem osobny temat, który m zajmiemy się w innym miejscu

236Możliwe się to stało dzięki wprowadzeniu przez firmę nowej techniki ind«- ^  
nia oraz wdrożeniu jej wszędzie tam. gdzie było to możliwe. Umożliwiono równie/* 
stanie z pamięci rozszerzonej zgodne ze standardem DPMI (DOS Protected Mode Inter

237Wykorzystanie kompilatora dBase Compiler for DOS umożliwia nam st 
samodzielnych aplikacji użytkowych.
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tyztn,

raz z upowszechnieniem się systemu Windows zaczęły zyskiwać na zna
czeniu programy do tworzenie i obsługi relacyjnych baz danych w tym 
n wym środowisku. Program dBase zbyt długo zachowywał konserwa- 

¿ r " ’ VVl<̂c pojawiła się „okienkowa"' wersja tego programu - było już za późno, 
-2 len obszar opanowały już inne programy.

dzj ° S ram  Access (firmy Microsoft) został zbudowany od początku pod kątem 
ania \v środowisku graficznym (Windows) i dlatego jest wyjątkowo wygodny 

. ll2y\vamu w kontekście ,,okienek '. Wszystkie zadania związane z tworzeniem i ob- 
i Jh ^  wykonywane są w tym programie za pomocą wyborów' z menu (myszką)
def n,a 2 gotowych modułów'. Technika wspomagania, wykorzystywana przy

"nowaniu przez użytkownika ekranów roboczych, odwołuje się do pojęcia tzw. 
r°dzieji" (wizards) i jest bardzo wygodna nawet dla początkujących, 

w szystkie elementy tworzonej przez Access bazy danych montowane są przez 
*Vch Poslac* jednego zwartego pliku. Powoduje to powstawanie bardzo du-
^  Plików, ale umożliwia łatwe przenoszenie bazy na inne komputery. Do progra- 
W la bardziej zaawansowanych czy nności przewidziany jest w programie Access
m" , y Język programowania (Access Basic). Access ma też zaimplementowany

chanizm ODBC238.
r,0 , . Przy swoich licznych zaletach Access ma także jedną wadę - stosunkowa wol-
",ad & Podobno od wady tej wolna ma być najnowsza wersja, już wkrótce wpro-
' W  na Jednak nawet powolna wersja 1.1 okazała się bestsellerem -
^  jednego roku od jej stworzenia (1993) sprzedano ponad milion egzemplarzy 
dan .pr°8raniu- W tym samym czasie łączna sprzedaż wszystkich programów baz 
\v • ' na całym świecie nie przekraczała 1,7 min sztuk, co wskazuje na zdecydo- 

lc dominującą pozycję Access na tym rynku. Po wprowadzeniu pakietów MS

^  ^
• Pr a c a  w 'W indow s u program A  cccss

238-
Technika ODBC (Open Data Base Connctivity) polega na wbudowaniu do 

'viscji j  ^;,z danych mechanizmów ułatwiających ich łączenie z bazami „dużymi”. Oczy- 
tPliwie tCria Pod^i3'11113 duże i male bazy jest dość umowne, ale sam problem jest niewą- 
> użw Ważny, gdyż swobodna wymiana informacji z różnymi bazami danych jest ważna 
ilri, ^ n a  bez względu na rozmiary bazy. Pierwsze rozwiązania typu ODBC opracowała 
\vpr_ cr°sort na użytek bazy Access, jednak inne firmy nie pozostają w tyle (np. Borland 
Hiei„, ii dla bazv Paradox interface o nazwie SQL Link. mający podobne przeznacze-

Jak Ol)Bc.
HyCj P^ginalny system ODBC ma budowę dwuwarstwową. Od strony „malej” bazy da-
pr0 ' ''"ykle działającej na platformie Windows) dostępna jest biblioteka dolączalnych
<lziai -Ur ® łL ) . obsługujących komunikację z „dużym” systemem na zlecenie programów
V '  ąCych w „okienkach”. Od dmgiej strony zainstalowany jest sterownik SPI (Service
by . e'' Interface), pozwalający na współpracę z programami udostępniającymi zaso-
Jesi' . ZcJ bazy danych. Ponieważ SPI mogą korzystać z protokółów sieciowych - możliwe
%fv, lruc do dowolnych baz zlokalizowanych w dowolnej odległości od używanej stacji zej.



W orks i MS Office, w których Access jest jednym z elementów większej calo^ 1 
- znaczenie tego programu jeszcze się umocniło.

Nie znaczy to jednak, żc nie ma innych programów baz danych. O c z y w i ś c i e  

w użyciu i inne programy i musimy tu o nich wspomnieć.

<d>. f). 6 . S z y l i  k i  h wygonimy -  IH o x P ro

N a początek warto wymienić program Fox Pro. Program ten ma ba ,\ ^  
sympatycznie wyglądający znaczek formowy (mordkę lisa), ale jest to Jc • 
na pozostałość po firmie Fox Software, która ten produkt wytwórz.' 

i wprowadziła na rynek. „Lisia" firma upadla i została wykupiona, więc ° ',eC 
FoxPro jest produktem firmy-giganta - Microsoft (mającej zresztą także własny 
dzimy program obsługi baz danych - wspomniany wyżej Access). Firma Mie|0S 
pracowała wersje FoxPro dla systemu Unix i Macintosh. i0

FoxPro jest programem bardzo wysoko ocenianym przez użytkowników'. J » 
dwie wersje - dla środowiska DOS i dla środowiska Window's uzyskują niezim eI 
bardzo wysokie oceny za szybkość działania i za łatwość obsługi, wygrywając ro 
konkursy i rankingi. FoxPro zawsze był jednym z najszybszych systemów zarżą 
n ia  bazami danych239. Niezależna firma Micro Endeavors opublikowała ocenę> 
FoxPro jest ponad 30 razy szybszy od dBase IV. . ¿

Do przyczyn popularności pakietu FoxPro oprócz szybkości należy 23 ’
łatwe w posługiwaniu się, interakcyjne środki narzędziowe. Posługując się w Pr % 
sposób myszką, w okienku View W indow można otw ierać bazy danych . uS . L 
relacje oraz badać i modyfikować ich zawartość. W tym samym czasie można o • 
rzeć w Command W indow składnię poleceń programowych, które realizują ‘ 
procesy. Application Generator pozwala na automatyczne i szybkie tworzenie P . 
gramów użytkowych z wieloma tablicami, zapytaniami, możliwościami aktuahz3 .

2390 siągano to między innymi z tego powodu, żc kod programu użytków nik“' • 
kompilowany, a nic interpretowany. Innym czynnikiem decydującym o szybkości r *
jest stosowanie wewnętrznej pamięci podręcznej ograniczającej do niezbędnego ir̂ nUl,injc 
odwołania do dysku. Efektywność operacji dyskowych zwiększono także poprzez stoS° ^ l cji 
skompresowanych, połączonych plików indeksowych (*.CDX). W wyniku dobrej in .f î gi 
poleceń SQL SELECT (SQL - Structered Ouery Language, specjalny język do o ^ 
relacyjnych baz danych) z firmową techniką opty malizacji RushMorc uzyskano z ^ 
wającą szybkość odpowiedzi na zapytania. Wyniki z SQL są w miarę możliwości Pr/C j, 
wywane a v  pamięci. Wprowadzono również nowy algon tm służący do określania n u i  ^ 
nej ilości informacji, jakie mają być odczytane z zasobów serwera, co dało znaczną ie 
obciążenia w sieci.
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,,c i opracowywania raportów240. Wersja programu dla DOS jest w oczywisty 

p^s°b uboższa o wszystkie mechanizmy związane z „okienkową filozofią241';  jed- 
wersja pozwala również na otwarcie do 225 tablic jednocześnie, co daje 

C2nV wzrost efektywności w wypadku złożony ch programów' użytkowych.
• Jak już wzmiankowano wyżej, jedną z największych zalet programu FoxPro 

używana w nim technika RushMore znakomicie przyspieszająca wszystkie ope- 
ne 'C na *3azac^ danych - zwłaszcza wyszukiwanie informacji. Bardzo łatwe i wygod- 

icst też samo tworzenie zapytań, projektowanie formularzy i raportów, a także 
Sumowanie we własnym wewnętrznym języku programowania242 - bardzo po- 
n>ui do znanego języka dBase/Clipper243. Tym co zasługuje na szczególną uwa-

40W celu usprawnienia i wprowadzania istotnych udoskonaleń do programów' do- 
^ n y j e s t  moduł pomocniczy FoxPro Power Tools. W jego skład wchodzą następujące

Screen Builder - ten przejrzy sty i obiektowo zorientowany moduł pozwala na szybkie 
ro/planowanic i dobranie wielkości obiektów w okienku, takich jak tekst, pola i przy
ciski. Wersja dla DOS ma menu do wybierania obiektów; a wersja dla Windows gra
ficzną „skrzynkę narzędziową". Do każdego obiektu określa się rodzaj zdarzenia oraz 

reakcji na dane zdarzenie. Moduł ten generuje £od źródłowy FoxPro dla zaprojek
towanego układu ekranu i wpisanych rozkazów.
 ̂len u Builder - moduł służący do budowy menu.

Report Writer - moduł ten ułatwia tworzenie podstawowych wzorców raportów. W wersji 
dla Windows znajduje się moduł pomocniczy Report Generator, który umożliwia między 
,nnymi umieszczenie firmowego znaku w nagłówku strony.
( ros'S-P lat form Transporter - moduł do przenoszenia danych pomiędzy' wersją dla 

i dla Windows.
s FoxPro for DOS w wersji 32-bitowcj wykorzystuje pamięć rozszerzoną według
do\v acji DPMI, dlatego możliwe jest uruchomienie tej wersji w oknie sesji DOS w Win-

242̂ .
(Di • rma Microsoft po wykupieniu FoxPro wypuściła na rynek narzędzia
\\las t*on ^  * Library7 Construction Kit), pozwalające na tworzenie w oparciu o FoxPro 
tJ/.i P Ch Pro8ramó̂ v dła specjalizowanych baz danych użytkownika. Nawet amator jest w stanie 
nic 1 l*Vm narzędziom stworzy ć i skompilować program, który działając potem samodziel- 
iî v dowolnie zaprojektowanym interfejsem użytkownika, przy’ budowie którego można 
\vić̂ ać wygodnego narzędzia o nazwie The Window Interface Design Guide) może stano- 
i^ t^ tec zn ą  i handlowo atrakcyjną specjalizowaną bazę danych. Do utworzenia dyskietek 
ł^{\ 1Ĉ n^c^ dla własnego programu użyć można sprytnej procedury' o nazwie SctupWi- 
\vl ‘ a narzędzie o nazwie The Help Compiler for Windows pozwala dodać do programu 
Pr¡SnC êksty pomocnicze i całość będzie mia^a bardzo profesjonalny wygląd - przy na- 

^uicwielkim wysiłku i przy minimum niezbędnej wiedzy.
\\ Podobnie jak dBase również FoxPro przechowuje dane w stałym formacie XBase
%  ch * I)BF FoxPro nic umożliwia bezpośredniego przetwarzania danych lub
koi; ^ m a  danych zapisanych w' innych formatach. Istnieje jednak możliwość dokonania 
st0 ersJ* formatu tablic; wf wersji 2.5 do listy obsługiwanych formatów dołączono te, które 

°^anc są w Microsoft Excel i Paradox.



gę w wersji dla Windows jest moduł „G raph W izard" używany do tworzenia w \° 
cie wykresów graficznych z danych zawartych w bazie244.

<5. i). 7. VI ol ro L o c z y  odll IBorlainula - p r o g r a m  P a r a d o x

o wydajnych i łubianych systemów baz danych należy również Paradox f°r 
DOS firmy Borland International Inc., najbardziej znanej z produkęl1 
doskonałych kompilatorów245. Paradox został opracowany z myślą o Pr0. 

jektantach, którzy potrzebują szybkiego i niezawodnego systemu zarządzania bazatf 
danych, z możliwością elastycznego stosowania zapytań. Ma on zarówno wersję ^  
syczną ’ (pracującą w środowisku DOS), jak i wersję przeznaczoną do pracy w s}s  ̂
ternie Windows. Jest to program wygodny w działaniu (zwłaszcza dla osób 
czajonych do „zintegrowanego środowiska” Borlanda, charakterystycznego 
kompilatorów tej firmy) i dysponuje dość wydajnym językiem programowania 
ject PAL. W ogóle obiektowe podejście246 widać w systemie Paradox na każd> 
kroku; nawet używając programu w trybie czysto interakcyjnym247 można korzys

244Wykresy te są specyfikowane w RQBE (Relational Quety By Example)- 
for Windows potrafi również w pełni stosować mechanizmy DDE (Dynamie Data ExC ‘ 
ge - dynamiczna wymiana danych) i to zarówno jako klient, jak i serwer. Oznacza 
dane mogą być wymieniane w obu kierunkach z innymi programami aplikacyjnymi -6 
dows. FoxPro może być także klientem OLE (Object Linking and Embedding - ^ cZ 
i osadzanie obiektów).

245 Turbo Pascal, Turbo C, Borland C++, Turbo Prolog i inne. . ^
2460 biektowe podejście polega na tym. że podczas programowania (i używania 

gramów) wykorzystywane są tak zwane klasy w których umieszczone są zarówno ‘ 
podlegające obróbce, jak i funkcje (metody) wykonujące samą obróbkę danych. Mając 
fmiowane klasy można wytwarzać i wykorzystywać dowolnie liczne obiekty, będącc 
kretnymi egzemplarzami tworów informatycznych o różnym przeznaczeniu, ale o ^  
nej strukturze zdefiniowanej w opisie danej klasy. Podejście obiektowe ułatwia xo7̂ ^ s\% 
wanie najbardziej złożonych zagadnień informatyki - zwłaszcza w przypadku, gdy r0 
żujący problem program buduje wspólnie duża grupa programistów. 0̂$(r

Paradox for Windows można określić jako intuicyjnie zrozumiale, łatwe w za 
waniu. zorientowane obiektowo środowisko pracy projektanta, połączone z bezkonkure 
nym sterowanym zdarzeniami i zorientowanym obiektowo językiem prograni°vV̂ ^  
W tym pakiecie wszystko jest obiektowe - tablice, raporty i zapytania. Obiekty mają P - ̂  
sane określone cechy oraz metody. Dane w7 tablicy mogą mieć przykładowo przyp^11̂ ^  
chy. takie jak krój pisma, kolor i sposób justowania. Metody - to fragmenty programu 
sane w kodzie ObjectPAL. które określają funkcje realizowane przez dany obiekt. 
przypisana obiektowi określa sposób reakcji na określone zdarzenie. Silna orientacja 
towa wnosi do tego pakietu dwie istotne cechy użytkowe: spójność i przejrzystość. . ^

247Przez „tryb interakcyjny’' należy rozumieć taką pracę z programem, w tra k c i^ ^  
rej użytkownik stawia systemowi pytania, system odpowiada, na to użytkownik stawia 1? 
pytania itd. Przeciwieństwem trybu interakcyjnego jest „tryb wsadowy", polegający na
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obiektowej filozofii wiążącej każdy element (np. fragment raportu) z indywidual- 
• ni zestawem danych i procedur, które go opisują. Obiektowo traktowane są lakże 

c §romadzonc w bazie Paradox, co pozwala na poszerzenie ich asortymentu2'18.
Pewne operacje można wykonywać w sposób współbieżny (z wykorzystaniem 

miki okien) - przy czym udogodnienie to dostępne jest także w wersji dla środowi- 
a DOS. Jest to duża zaleta tego programu, właściwie nie spotykana w innych pro- 
‘ 111 ach rozważanego tu typu. Paradox pozwala także przedstawiać dane poclio- 

dob Z W Pos*aci graficznej, co także jest jego dużą zaletą, oraz stwierdzono, że 
rze pracuje w sieciach komputerowych, co wręcz trudno przecenić249. Znakomite 

' s> w porównawczych testach szybkości zawdzięcza Paradox ulepszonym algo
so m blokowania dostępu do danych, buforowaniu operacji dyskowych, porząd- 

''ania indeksów oraz sprawniejszej metodzie przydzielania pamięci. Poprawę 
- r»kości uzyskano również dzięki pewnym ulepszeniom języka PAL250.

Ula êrfcjs użytkownika Paradox pozwala otwierać w'iele okienek jednocześnie,
ko r0zvY1Ja*ne rnenu, szybko dostępne paski narzędziowe, okienka dialogowe - wszyst- 
i dostępne zarówno z klawiatury'jak i dzięki myszce. Silną stroną Paradoxa jest 

rakcyjny system zapytań - QBE (Query by Example). Złożone zapylania mogą 
odnosić zarówno do tablic pojedynczych, jak i połączonych, a wyniki w postaci 

Pow iedzi mogą być przechowywane do późniejszych operacji.
^'adox pozwała na bardzo łatwe generowanie raportów. Wydruk podzielony jest na 
ĵj. a typowe nagłówki, stopki, zestawienia i części obejmujące szczegółowe wyniki. 
 ̂ wielkie są jednak możliwości wyboru krojów pisma i uzyskiwania wyników 

Postaci graficznej251. Podobnie jest z funkcjami do tworzenia wykresów - są wy-

S*vslemi1 Ziemie od razu cały plik zapytań i z góry zaprogramowanych poleceń, a sys-
Ca248en vWSac* automatycznie obsługuje. 

lQr Borland wprowadził też do Paradoxa nowy typ pól. tak zwane BLOB (binary
^  Ejects - duże obiekty binarne), które przeznaczone są na bezformatowe dane w po- 
¿ Cl binarnej. Pole BLOB może zawierać pliki grafiki rastrowej, pliki z zakodowanym 
runk Cni' sySna ŷ biomedyczne i wszystko inne, co tylko wymyśli użytkownik, pod wa- 
lyc, 1Cl11' że dostarczy7 on do systemu odpowiedni program usługowy do edycji i prezentacji

danych.
dą Podobnie jak FoxPro, Paradox korzvsta z pamięci rozszerzonej zgodnie ze stan-
\v UCl̂  DPMI, który pozwala na pracę w trybie chronionym w Microsoft Windows 3.x lub 
Ĉr}S ^ / 2  2.x. Pakiet ten zawiera także golow;e i dobrze dostrojone, bardzo szybkie

<gzmy realizacji większości typowych operacji na bazach danych. 
p0ri ' Paradox ma własny format zapisu danych, ale może oczywiści importować i eks- 
p|ik0vvać pliki w formacie dBase, oraz - co się rzadziej spotyka - Lotus 1-2-3 i Symphony. 
D/j1 9 uattr° Pro. a nawet VisiCalc. *.PFS, Reflex i pliki tekstowe ASCII z separatorami.

1 P ię tow i SQL Link można się komunikować z serwerami baz danych wykorzy- 
standard języka zapytań SQL. 

c|c ' Database Desktop - to graficzny interfejs użytkownika Paradox, któiy zarządza 
j)0 ntami składowymi - obiektami - aplikacji bazy danych. Sam Desktop oraz obicktY 

"ałają użytkownikowi posługiwać się narzędziami w środowisku graficznym, których
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godne i użyteczne, ale nic dają jakości odpowiedniej do profesjonalnej prezentacji 
Można przedstawiać dane w wielu różnych formach, takich jak wykresy slupk°'v r 
kołowe, polowc, klasyczne wykresy z liniami krzywymi lub z oznaczaniem punkto'' 
krzywej. Słupki można przedstawiać w rzucie aksonometrycznym, w formie " lC 
warstwowej oraz w rzucie trójwymiarowym252. .

Jądrem Paradox for Windows jest InterBase - moduł mechanizmów wym*3*  ̂
informacji opracowany przez Borlanda - który korzysta z interfejsu ODAPI Bon30 ‘ 
(Open Data Application Programming Interface) w celu zapewnienia naturalnej’ 
sposobu dostępu do plików o różnych formatach. W złożonych zapytaniach P 
w' różnych formatach mogą być łączone w sposób przezroczysty (transparent!)’) 11 
zależnie od ich zawartości. Programy - firmowe, albo budowane z użyciej ‘ 
PAL253 - przeznaczone do obsługi baz danych i wykorzystujące ODAPI dostarc 
są w wersji tylko dla Paradox i dBase, ale planuje się opracowanie następnych.

Do wad pakietu w wersji dla Windows należy zaliczyć: znacznie mmcJ 
szybkość w stosunku do wersji DOS-ow'skięj oraz duże wymagania spiż?1 • 
(wymaga 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym oraz do osiągnięcia przy2"  
sprawności 8 MB RAM). Pomijając to można powiedzieć, że Paradox - to pakiet 
obsługi baz danych w środowisku Windows o prawdziwie fascynujących 11 
liwościach254.

«ramo"stosowanie jest intuicyjne i łatwe, nawet przy opracowywaniu złożonych pr0-~ 
użytkowych. T

Użytkownik ma również do dyspozycji świetne narzędzia do wizualnego pr°Jc ^  
nia, które pozwalają tworzyć i modyfikować tablice, formularze i raporty. Zależności  ̂
dzy danymi określa się ..graficznie" przez wskazanie plików', a następnie na^ s0'',jnju 
połączeń między polanu różnych tabel. Równie duże możliwości istnieją przy stosom 
QBE poprzez zastosowanie wizualnej definicji zapytań. .c]i

2:>2Pola typu graficznego w Paradox for Windows akceptują dowolny z P°PU r 
formatów graficznych Windows i DOS (*. PCX. *.BMP, *.EPS. *.GIF, *.TIF). IslnlCJ ellui 
możliwość bezpośredniego zapamiętywania dużych plików7 binarnych BLOB, dzięk1 c 
Paradox staje się idealnym narzędziem do obsługi nowoczesnych, multimediale 
danych zawierających informacje audiowizualne.

253Do interesujących rozwiązań Paradoxa należy zaliczyć r o z s z e r z e n i e  jęz}^ qllie
0 nowe elementy programowania ze sterowaniem pr/ez zdarzenia oraz /ilsioS°^cjs/ii 
w związku z tym tablic dynamicznych (Dynamie Array). Dla programistów nąpva^nl ^0(j 
nowością jest nowy moduł Application Workshop, który generuje pre-konipiloUtlI1N teK 
leksemowy (tokenized code - kod składający się z najmniejszych, elementarnych Je ^ja 
językowych), który wykonywany jest znacznie szybciej, ponieważ w czasie wykon) .0 
jest już zinterpretowany. Za pomocą Workshop programy użytkowe projektuje SI<*
1 sprawnie, a obfitość możliwości pozwala dostosować programy do sp e c y fic z n y c h ^  
użytkownika. Zastosowany w  Paradox for Window s język programowania Objcctl * ^
językiem w większym stopniu ukierunkowanym na sterowanie zdarzeniami i /or^ ,  
nym obiektowo, choć niewiele różni się od stosowanego w wersji dla DOS-a języka ' ^

254Mo/e być klientem OLE, potrafi w pełni stosować mechanizmy DDE. 1111 ' jy- 
zastosować do odwoływania się do DLL {dynamie •ink library - biblioteka doląc/'
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’^ • 8 . Kinunie p r o g r a m y  <tlla m a l ly c l i  L a z  ila jraycfi

oza dBase, Access. FoxPro i Paradox można jeszcze wymienić kilka mniej 
znanych programów. Na przykład Approach jesl interesującym programem 

i do zarządzania niewielkimi bazami danych, przygotowanym przez firmę 
rQ Us> której główną specjalnością są - jak wiadomo - arkusze kalkulacyjne (patrz 
. zial 3.7) Approach ma więc być raczej programem ułatwiającym operowanie 

Udanych założoną przez inne narzędzie (np. pakiet 1-2-3), a nie stanowi w pel- 
i ^ni°dzielnego produktu. Skutkiem tego nie ma własnego języka programowania 
, . °datku dość wolno działa. Jako narzędzie do korzystania z gotowych baz danych jest 
I Jednak program niezły; jego atutem jest między innymi bardzo łatwa obsługa 
Wat a" 71'e działający mechanizm ODCB. Do systemów baz danych, które ugrunto- 
fj - Sxvoją pozycję na polskim rynku należą również: Clarion Database Developer 
U '  ' ‘Orion Software, Advanced Revelation firmy Revelation Technologies Inc., 

aSe firrny DataEase International Inc., KnowledgeM an firmy Micro Data 
Systems Inc. czy też RrBase firmy Microrim Inc. Można też stosować samo- 

n,c pisane programy255, ale to już jest temat do zupełnie innego podręcznika.

^ 6.9 p  iiJi r o g r a m v  nil.rogramy do zarządzania dużymi 

wuelodlosć-ę-pimymii Ł a z a m i  i lany c lk

'V 3 popularnych mikrokomputerach typu PC funkcjonują małe systemy 
zarządzania bazami danych (DBMS), takie jak opisane wyżej dBase, 

. PoxPro, Paradox, Approach czy Access. Nie wszystkie jednak potrzeby 
bie * takimi prostymi środkami zaspokoić i dlatego omówimy teraz w skrócie pro- 

K dużych wielodostępnych baz danych. W ielodostępne banki danych to
Û lk które mogą być jednocześnie przeglądane lub modyfikowane przez wielu
Ws- ^ ’ków pracujących z różnych terminali lub komputerów połączonych 

' • W takich wielodostępnych bankach danych musi być zastosowany mecha-

^  a P°nieważ jest zorientowany obiektowo, pozwala na sprawne i bezproblemowe 
255̂ e bazami danych.

^ia * ^ Sząc (obecnie najczęściej w języku C) w łasne programy do różnych zastosowań 
UVĉ  częściowo z wykorzystaniem bazy danych możesz do tworzenia i obsługi bazy 

t y ^ t a ć  Re corclManager Btrive - wygodne i wydajne narzędzie, pozwalające zautoma- 
^^ększość  czynności związanych z bazą.

Uslugj ^  krajach o wysokim stopniu rozwoju teleinformatyki (np. Francja) dostępne są 
Ur̂ d / P0le^ ą c e  na łączeniu się (nawet z domowego komputera lub specjalnego 
dySp0nenia zwanego MINITEL) za pośrednictwem sieci telefonicznej z dużym komputerem 
j°\'Vcl jakąś konkretną bazą danych (np. na temat rozkładu jazdy i cen biletów kole-
Poląĉ \  Uży tkownik może wtedy uzyskać potrzebną mu wiadomość (np. o potrzebnym 

u kolejowym) oraz wprowadzić własną informację (np. dokonując rezerwacji biletu).



nizin blokowania rekordów, polegający na tym, że gdy jeden użytkownik zmieniare^ ’ 
to rekord ten musi być zablokowany dla innych użytkowników'. Stosowane są także 
bezpicczenia2-''7 w postaci hascl oraz udostępniania konkretnym użytkowikom tylko okf _ 
lonych pól. Trzeba także pamiętać, że te duże, profesjonalne zastosowania wiążą się z - 
korzystaniem programów' w zupełnie innej skali: Adabas, G upta, IBM DB2, Sylha ’ 
Informix, Ingres, Progress czy Oracle. Poświęcimy teraz nieco miejsca na kr , _ 
przegląd niektórych przynajmniej spośród tych produktów-. Jak wspomniano w r0 u
le 3.6.1. programy te mają nieco inne zadania, niż programy dla małych baz dan) ,
muszą więc być inaczej budowane. Jednym z główydh wyróżników dużych baz dan>^ 
jest fakt, żc w w iększości działają one w systemie UNIX. Niewątpliwie jednym z Pie 
szych takich systemów byl INFORMIX. Informix jest jedyną z czołowych firm- .
oferuje użytkownikowi dwa różne zintegrowane z komputerem jądra baz danych: szy _
niezaw'odne, mogące obsługiwać wymagające aplikacje w trybie bezpośredniego przC . 
rzania transakcji (OLTP) gdzie istotna jest łatwość użycia258. Oba jądra są w pd111 r_ • 
cyjne, bazują na standardowym strukturalnym języku zapytań (SQL) i wspólprac259 
z tym samym zestawem narzędzi aplikacyjnych. Te jądra to INFORM IX OnLine 
i INFOR-IX-SE260.

2^Glośne było w swoim czasie włamanie do systemu NetWare v3.11, jakiego 
nała (bez pozostawiania śladów) grupa programistów na uniwersytecie w Lejdzie (Holandia)- ^  

25^To właśnie przy wykorzystaniu tego systemu w Warszawie w firmie EUR1 
stworzono Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem.

25^INFORMlX OnLine jest jądrem bazy danych zdolnym do optyrnali/0^ ^ v 
przetwarzania dużych zasobów danych z wielkiej bazy użytkowanej przez wielu kl,cl 
Opierając się na architekturze klient-serwer, OnLine potrafi wykonywać równolegle} ¡̂  
twarzanie wr systemach wieloprocesorowych. Wykorzystuje wspólną, dzieloną painięc  ̂
pośrednie operacje wejścia/wyjścia. Duże zasoby danych mogą być przechowywane 
mięci podręcznej, co radykalnie ogranicza potrzebę fizycznych dostępów7 do dysku- ^ 
cych wąskim gardłem przetwarzania. Wykorzystuje ono również optymalizację k°s/ c 
redukującą czas niezbędny do wykonania skomplikowanych zapytań. Ponadto 7-r  
umożliwia niezawodną całodobową pracę systemu, obsługę dysków lustrzanych ora/ P ^  
da rozbudowany system zapisów kontrolnych umożliwiający automatyczne odt^olA^e, 
bazy po awarii systemu. Archiwizacja bazy może się odbywać bez przerywania praC-x * 
mu. Wraz z INFORMIX-Star. OnLine umożliwia obsługę rozproszonych baz 
Dzięki nim można obsłużyć wiele oddalonych baz połączonych w sieci. tak. że użytki ^  
postrzega je jak jedną bazę. Zapewniono również możliwość obsługi dużych °bicktov  ̂  ̂̂  
narnych (BLOB), która pozwala tworzyć bazy danych obrazów, dźwięków i innych z ę c 
lizowanych informacji. Pola te są dostępne i mogą być obsługiwane tak jak wszystką ^  
tradycyjne poła baz danych. W celu usprawnienia działania. OnLine może d/n] ‘ ^  
własnej partycji (wydzielonej części dysku), obsługiwanej przez niego poza systenic111 
racyjnym. nlli

26()ĵ f ORM I\-SE jest bazującym na SQL. wielodostępnym jądrem s> ^  
zarządzania bazami danych, łatwym do instalowania i obsługi idealnym dla ni niej ■ 
organizacji. INFORMIX-SE zbudowany został na bazie C-ISAM i zgodnie zc 
ANSł SQL (C-ISAM to biblioteka funkcji w języku C przeznaczonych do tworzeni*1 1 1
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w Poza programem INFOR!VIIX istnieje również grupa innych programów
^ i ą c y c h  pod kontrolą kilku systemów operacyjnych: PROGRESS firmy PROG- 
q  Software Corporation, Magie firmy Magie Software Enterprise Ltd. oraz

Sn Pierwszy z wymienionych PROGRESS 4GL261 & RDBMS jest nowocze-
' IT1’ szybkim i bezpieczny m narzędziem do zarządzania dużą ilością danych w roz- 

JeslS20nvm i niejednorodnym środowisku wielodostępnym. Podstawową jego cechą 
s- nienial całkowita niezależność od sprzętu, systemu operacyjnego czy konfiguracji 
jest10Wej’ W klórej Pracuje kaletą relacyjnych baz danych opartych na tym systemie 
\\v 1możllw°ść gromadzenia w tych bazach zarówno danych numerycznych i teksto- 

* 1 (co jest typowe), jak i dźwięków oraz grafiki i obrazów (co stanowi pewną nowość).
System jako całość wyposażony jest w rozbudowany mechanizm ochrony da- 

: Obejmuje on ochronę przed niepowołanym dostępem, kontrolę spójności lo-
eJ informacji oraz wielopoziomowe zabezpieczenia przed fizycznym uszkodze-

indeksowych sekwencyjnych plików, w 1985 r. wybrana prze/. AT&T jako część sys- 
p, , 11 °Pcracyjnego UNIX System V). Wraz z jądrem systemu dostarczane są następujące

lct> narzędziowe:
hvo “ trójwymiarowy arkusz kalkulacyjny, a właściwie funkcjonalne środowisko do

/Cnia aplikacji, posiadające własny język programowania Hyper-Script,
^  ^nartWare 11 - zintegrowane środowisko dla biur. składające się z procesora tekstów, 

IV* kalkulacyJneg°? indywidualnej bazy danych i modułu komunikacyjnego, podobnie 
//7£~ w połączeniu z DataLink pozwala uzyskać dostęp do baz danych INFORMDCa, 

rje ^0R M 1X -SQ L  pakiet pięciu interaktywnych narzędzi do tworzenia aplikacji zo
ranych  znakowo. W jego skład wchodzą pakiety do:

-  tworzenia formatek ekranowych,
-  tworzenia raportów7,
~ wykonywania poleceń SQL.
-  tworzenia indywidualnych menu,
-  interaktywnego działania na bazie danych poprzez system menu.

\^Y A FORA nx-OuiekStep - interaktywny generator raportów7 działający zgodnie z zasadą 
q WYG. przy jego pomocy można wygenerować kod źródłowy w języku 4GL (fourth

totion Lcinąuaąe). który następnie można dołączyć do własnych aplikacji, 
gene IN1 ?ORMIX-4GL jest środowiskiem służącym do programowania w języku czwartej 
Ws. racJi zorientowanym na przetwarzanie transakcyjne i obsługę baz danych. Jest to pier- 
ofCr* czwartej generacji łączący w sobie polecenia proceduralne i nieproceduralne, 

Jąc>r °ptvmaliie możliwości i elastyczność bez potrzeby posiłkowania się językami 
^ g en e rac ji.

'tyci ‘ PROGRESS 4GL należący do grupy języków czwartej generacji jest bardzo
d*ica-nym ‘ elastycznym narzędziem pozwalającym skrócić czas pisania aplikacji około 
kla . ̂ Cl°krotnie w stosunku do języków trzeciego poziomu. Zapewniając pełną kontrolę 
WyQ̂ atury oraz ekranu umożliwia on dostosowanie interfejsu użytkownika do indywidual- 
¿.|j( P°lr/cb i przyzwyczajeń. Zastosowane mechanizmy wspomagania programisty zwięk- 

kon*fort pracy a elastyczna struktura systemu ułatwia wprowadzenie zmian już po 
cięciu projektu.



niem. Wydajność systemu w środowisku w ielodostępnym zapewniona jest przeZ 
stosowanie najnowocześniejszych technik przetwarzania oraz maksymalne wvk° . 
stanie możliwości sprzętowych262. PROGRESS może być uruchamiany w heter s 
nieznych sieciach263, zarówno lokalnych, jak i rozległych. a.

Dla tworzenia i obsługi szczególnie dużych baz danych potrzebne są Jc 
jeszcze mocniejsze narzędzia. Jednym z nich jest system O RA CLE264. Systc*11 
składa się z pakietu programów zarządzających bazą, zwanego RDBMS, n'°P j, 
duralnego języka zap\1ań PL/SQL, pozwalającego uzyskiwać dostęp do danych 1 
powiedzi na stawiane pytania, oraz szeregu narzędzi specjalizowanych265. e.

Do głównych cech charakteryzujących zastosowania ORACLE należy , 
czeństwo użytkownika, zapewnione dzięki rejestrowaniu transakcji, tworzeniu 
zapasowych podczas nieprzerwanej pracy systemu i odtwarzaniu danych ^cZ|ituje 
nieczności ograniczania dostępu do systemu. Dodatkowe zabezpieczenie S "ara, c|i 
stosowanie tzw. punktów' kontrolnych oraz mechanizmu zapisu danych na d>s ‘ 
typu „m irror’. .

Jest jeszcze mnóstwo innych programów, których jest tyle, że nie tylko op 
ale wręcz wymienić je trudno. Dlatego na zakończenie tego podrozdziału jeszcze 
ko dwa przykłady:

262Może korz\stać i przetwarzać bazy danych innych producentów, jak Orac 
gres, Rdb, Sybase oraz Informix* owe pliki’ C-ISÂM i CT-ISAM. Umożliwia równie^.^ 
finiowanie polskich znaków i sortowanie według nich. a z użytkownikiem może konni 
yvać się do polsku. 0̂ e

263pROGRESS, obejmujący relacyjną bazę danych i język SQL ^
współpracować z systemami DOS, UNIX, VAX/VMS, BTOS/CTOS, OS/2, AS/400, *
A/UX oraz z sieciami Novell.

264Zalożycielem i dyrektorem generalnym firmy Oracle jest Larry Ellison.
265Wśród tych narzędzi ORACLE'a wymienić można narzędzia proste: cjj,
SOL*Plus - narzędzie do nowoczesnej konwersacyjnej współpracy z bazą
SQL*Report - narzędzie do szybkiego tworzenia prostych raportów; oraz na

bardziej złożone:
SOL*Net - program integrujący bazę danych yv heterogenicznej sieci,
SQL * Forms m- narzędzie do samodzielnego tworzenia elementów komunikacji 7

kownikiem (formularzy i formatek ekranowych), l0ca
SQL*Menu - narzędzie do tworzenia własnych systemóyy sterowanych za P

menu,
SOL*RaportWriter - narzędzie do generowania raportôyv z bazy danych.
SOL*TextRetrival - narzędzie do yyyszukiwania i przetwarzania tekstów', oraz nc\^ y

złożone (związane z dostępną yv ORACLE metodologią CA 
CASE*Method - narzędzie do hierarchicznego tworzenia aplikacji, , . ^
CASE*Dictionary - składnica definicji ulatyviająca jednoznaczne określenie ^

ktury systemu, dzięki czemu ulatwione jest zadanie projekt0'
CA SE *Design er - ułatwia tworzenie i utrzymanie modeli g r a f i c z n y c h  p°"

cego systemu.
CASE*(}e nera tor - narzędzie automatycznie tworzące gotoyve aplikacje.



~ Baza danych Adabas jest - w odróżnieniu od większości innych syste
mów DBMS - produktem europejskim (producentem jest niemiecka firma 
Software AG Adabas). W skład systemu wchodzi - obok serwera Ada
bas 5.3 - system obsługi środowiska rozproszonego Entire oraz język 4GL 
Natural.

~ Firma IBM lansuje bazę DB2 oraz zestaw narzędzi do jej rozwoju pod na
zwą VisualGen Team Suitę. Zestaw ten obejmuje narzędzia do modelowa
nia danych, narzędzia do projektowania fizycznej struktury bazy danych, 
narzędzia do administrowania danymi (rn.in. słowniki danych) oraz Visu- 
alGen - język 4 generacji do rozwoju oprogramowania.

Pamiętaj jednak, żc na tych wymienionych wyżej produktach problematyka 
°graniowania dla potrzeb dużych baz danych z pewnością się nie kończy - 
aszcza, że ten sektor ry nku informatycznego rozwija się szczególnie szy bko, ma 

także zapewne w zanadrzu wiele nowości!

' * 'W i e  1 o tlo s £ 'ppn e  lwi »Lii tla myciu ii sy s te m y  e k sp e r to w e

śród innych istniejących typów systemów dostarczających informacje 
warto wymienić systemy ekspertowe. Wykraczają ona poza zakreślone 

. , wyżej ramy typowych baz danych i są chwilowo (w Polsce) raczej egzo-
■ 2nym dodatkiem do tematyki lokalnych i pozbawionych „inteligencji" baz dany ch, 

cznie częściej spotvkanvch w naszej codziennej rzeczywistości - ale i znacznie
ciekawych.

s System ekspertowy jest to program266 oparty na osiągnięciach tak zwanej 
Cznęj inteligencji267, który dzięki zgromadzonej bazie wiedzy oraz korzystając 

r niechanizmów automatycznego wnioskowania umożliwia uzy skiwanie kompute- 
terr. racl • opinii - podobnie jak w przypadku pytania eksperta (stąd nazwa). Sys- 
ba h tĈ ° (nazywane niekiedy także systemami doradczymi) zbudowano już dla 
oh | 2° w'e û dziedzin zastosowań, a zainteresowanie nimi wciąż rośnie268, przeto 

Programów do konkretnych celów' budowane są programy, które stanowią

0 } Jednym z bardziej znanych systemów omawianego tu typu był klasyczny system
^an'^Vle ^*vc*n służący amerykańskim lekarzom jako system doradcy w zakresie stoso- 
noi la antybiotykoterapii. Inne znane systemy ekspertowe budowano dla zastosowań w eko- 
lu doradzają one. jak grać na giełdzie, obsługują handel zbożem, stanowią dla wie-
Wa nesrnenów” personalnego doradcę w sprawach księgowości małego przedsiębiorst- 
d a ^ ^ ó w  lub okoliczności prawnych związanych z określoną sferą działalności gospo-

^67
2 O sztucznej inteligencji będzie obszerniej mowa nieco dalej. 

pr } Dziedzina ta (jak wszystkie inne) nie jest też wolna od pewnych dziwactw, na 
*. ^  wielkim powodzeniem cieszy się w USA system ekspertowy, doradzający, jak ... 
1Sać testament.
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tgt

„otoczkę" dla dowolnego zbioru informacji. Informacje, dzięki umieszczeniu "  
otoczce, tworzyć mogą specjalizowany system ekspertowy dla określonego konW 
nego zastosowania. Amerykanie nazywają narzędzia programowe tego typu -v'1 
(dosłow nie „muszla”)269. Szczegółowiej o systemach ekspertowych i innych progr 
mach służących do inteligentnego operowania wiedzą dowiesz się w ostatnim podroẐ 
dziale tego rozdziału, w którym zaproszę Cię na krótko do odwiedzenia tej części 
formatyki, którą sam zajmuję się na codzicń - sztucznej inteligencji.

i  a, a c  y | ni e

rkusz kalkulacyjny270, nazywany niekiedy arkuszem elektronicznym (SP , 
adsheet), jest programem, pozwalającym szybko i wygodnie przeprowad 
obliczenia i dowolne kalkulacje typu opracowywania planów finansowi 

kalkulacji inwestycji, budżetu, podatków i ogólnie mówiąc - dowolnej księgo" 0 
Pierwszym szeroko znanym programem tego typu był VisiCalc dla komputerów • /  
/;/e271. na którym wzorowano wiele innych, na przykład Contex MBA, SynCalc. ■
Troll. OmniCalc, Multiplan, SuperCalc, Symphony. VP- Planer. Programem. 
zrobił w tym zakresie nie kwestionowaną karierę byl słynny, będący dziś , v 
kicm272". program 1-2-3 firmy Lotus273 sprzedany274 w ilości ponad 10 mil'011

bardziej znanych programów lego typu wymienić można: E X P E R T -B A S E  
my Intelligent Terminals, Inc. : EXSYS firmy Exsys, Inc. ; 1-st CLASS firmy Program 
Motion, Inc.; INSIGHT2+ firmy Level 5 Research, Inc.: Micro Expert firmy McGra 
Hill Inc.: PERSONAL CONSULTANT firmy Texas Instruments, Inc. i wiele innych-

270Uważa się. że koncepcja arkusza elektronicznego pochodzi od Dana Brick ^  
który w 1978 (jeszcze jako student Harvard Business School) skonstruował pierwszą "  
programu MsiCalc. Rozwój tej koncepcji z pomocą Boba I rankstona doprowadź-1 

ogromnego sukcesu ry nkowego, a obydwu twórców uczyni! ludźmi bardzo zamożnym1 , .
271 pogram  arkusza kalkulacyjnego zależny jest oczywiście od komputera, dla K 

go jest opracowywany, natomiast sposób jego używania jest zawsze taki sam. Jest to )c 
z powodów dużej popularności icgo podejścia, wygodnego dla niewprawnego użytkom 
komputera. ‘ #

z/zNajnowsza wersja pakietu 1 - 2 - 3 ,  oznaczona numerem 5 . 0 ,  wprowadzona L ą. 
pod koniec 1 9 9 5  roku w odpowiedzi na ulepszenia, jakie w dziedzinie arkuszy kalku^1̂  
nvch zaproponował Microsoft w bardzo udanym arkuszu Excel 5 . 0 .  Program ma b a r d z o  

gate możliwości (łącznie z animacją!), ale wymaga przynajmniej 4 MB RAM a dobr/c 
la przy 8 MB - na co nie każdego użytkownika stać. ^

273Twórcą potęgi firmy Lotus byl Mitch Kapor. W 1977 napisał on mały Pr0-
0 nazwie Tiny Troll. Programem tym zainteresował się Bob Franston (współtwórca SLl̂ cj 
su programu i isiCalc) i zachęcił Kapora do stworzenia programu bogatszego w możl1"
1 szybszego. 1-2-3 byl odpowiedzią na to wyzwanie. Został zaprezentowany po raz P̂ enVc. 
w styczniu 1983 roku i do dziś jest jednym z najlepiej sprzedawanych programów na s 
cic. Szacuje się. że przyniósł on około 500 milionów dolarów dochodu.
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I^m plarzy. Innymi popularnymi programami lego typu są Ouairo Pro21* firmy 
¿ ' ’«nd*1« albo skojarzony z systemem MS Windows znakomity arkusz o nazwie 
k ^  s’̂  °*<azuJc ‘ nnmo typowej dla całej informatyki ciągłej pogoni za nowin- 

u - rynek arkusz}' kalkulacyjnych jest w gruncie rzecz}' dość tradycyjny. Z publi- 
"anydi ostatnio danych wynika, że nadal 55% użytkowników tego typu oprogra- 
wania wybiera klasyczny pakiet Lotus 1-2-3. Na dalszych miejscach w tej klasyfi- 

nil/-1 Zna-^uJ‘t się Excel (obecnie 10.3 % íynku ale szybko zdobywa nowych zwolen- 
p ' '  dzięki temu, że wchodzi w skład pakietów M S Office i M S Works), Ouairo 
1̂  (9,2%), mniej znany w Polsce SuperCctlc278 (8,1%) oraz Multiplan (7,4%).

e Programv wypełniają zaledwie 10% rynku.
I • mzc.i opiszę Ci w skrócie, co i jak można robić przy pomocy arkusza kalku
ją >jnego. Będą to oczywiście jedynie podstawowe i elementarne wiadomości - gdyż 

1TlPletny i wyczerpujący podręcznik dla któregokolwiek z popularnych arkuszy jest 
rcgul\ znacznie grubszy od całej tej książki. Zapewniam Cię jednak na podstawie
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Pak' Skuszę kalkulacyjne należą do programów stosunkowo drogich - cena typowego 
p0\\.clu vvYnosi od kilkuset do tysiąca dolarów7. Jednak nie zawsze trzeba taki program ku- 

ilc> żeby używać arkusza, dostępne są bowiem programy bezpłatne lub rozprowadzane
szystkie podstawowe cechy arkusza 

InstaCalc, ExpressCalc, Free- 
alc Plus, EZ Spread, Turbo-

°Arkusz kalkulacyjny Quatro Pro Borlanda został tak nazwany, ponieważ mial 
n<27^3Ca s ŷnneS° 1-2-3 firmy Lotus. (Quatro znaczy po włosku „cztery “). .

(¡c, Firma Borland International Inc. dzieli się na trzy działy: arkuszy kalkulacyjnych 
r̂cd ^roc*u^ em jest właśnie wspomniany arkusz Quatro Pro), którym zarządza bezpo- 

ke Ul° założyciel firmy Philppc Kahn, dział baz danych kierowany przez Boba Dic- 
^Orl°na 1 języków7 programowania, którym zarządza Eugene Wang. W 1994 roku 

<lnd sprzedał jednak Quatro Pro firmie Novell (za 145 min S), ponieważ konkurencja 
Cr°soft (Excel) i Lotusa (1-2-3) okazała się za silna. 

nv i ^kusz  kalkulacyjny QuatroPro - wyprodukowany w firmie Borland, ale sprzeda
nia -  ^ ^ e r f e c t a .  a następnie wraz z całą firmą WordPerfect włączony do firmy Novell)

szeroki zakres
o * . .  • i  v v ^

Sta .̂vc^ zwolenników (do których i ja się zaliczam) ze względu na 
*ar' * niewielkie wymagania sprzętowe. Nowe wersje tego programu n 
¿V / Vn° w środowisku DOS jak i Windows, pozwalają na pracę w sieci (m.in. opcja Object 
(c l°nge pozwala na rozprowadzanie arkuszy za pomocą poczty elektronicznej), zaś boga- 
u  zliwości analizy danych (m.in statystycznej - np. metodą ANOVA) oraz bogata grafi- 

z tego arkusza naprawdę przy datne i ciekawe narzędzie. 
arku SuperCalc jest produktem firmy Computer Associates. Najnowsza wersja tego 
g0(1 Sza; pracująca w środowisku Windows, obok normalnych w takich produktach udo- 

(czynności sterowane za pomocą ikon. mechanizmy Drag&Drop. DDE. zapis i od- 
Wjcj anych w wielu formatach itp.) ma jedną interesującą cechę - pozwala tworzyć arkusze 
/ Wymiarowe (maksymalnie do 12 wymiarów). Arkusz ma wbudowany język CA Basic 

. Hage Enginę dzięki któremu wykonywanie powtarzalnych czynności może być znacz- 
Proszczone przez stosowanie makroinstrukcji.



wielu lat doświadczeń - używania arkusza kalkulacyjnego nie warto poznawać z ‘ 
kiego opasłego podręcznika. Wystarczy poznać tylko kilka podstawowych zas 
i resztę można się dowiedzieć już w czasie normalnej pracy279. . t

A więc zapraszam Cię - poznaj przyjazny i użyteczny program, jakim J 
każdy arkusz kalkulacyjny. Podstawowym elementem tego programu jest duży 
kusz podzielony na w iersze i kolum ny. Prostokąty utworzone na przecięciu linii p10̂ 
nowych i poziomych nazywa się kom órkam i. Komórki te są identyfikowane za P° 
mocą współrzędnych - zwykle kolumny oznacza się literam i (jedną lub dwien 
wiersze zaś - liczbam i (podobnie jak na szachownic}'). Identyfikator złożony z •> - 
(kolumny) i cyfr}' (wiersza) nazywać będziemy dalej krótko numerem  korno 
Każda komórka może zawierać informacje: liczby, napisy, a także w y r a ż e n i a .

Arkusz ten jest odpowiednio zakodowany w pamięci komputera. Na 
nic można na raz wyświetlić całego arkusza, gdyż jest zbyt wielki (przykładom0 
kolumn na 2048 wierszy). Ekran stanowi więc okienko, przez które oglądasz 
ment arkusza. Fragment ten wskazuje się za pomocą polecenia zmiany miejsca- - 
świetlania lub zmieniając położenie kursora280. a

Zazwyczaj arkusza używa się do sporządzania różnych tabel, dlatcg0^  
początku wpisuje się281 nagłówki (napisy określające znaczenie wierszy i kołu*1 
a następnie wypełnia się arkusz danymi wpisując liczby lub wyrażenia. Przykład0^  
wyobraź sobie, że budujesz arkusz mający stanowić rachunek: zestawiasz w n1IT1  ̂
zwy towarów, ich ceny, ilość sprzedanych egzemplarzy i wartość. Wpisujesz y  
- zwykle posługując się okienkiem edycyjnym w lewym górny m rogu ekranu - 
które mają się znaleźć w odpowiednich komórkach. Dla pierwszego wiersza P 
kładowego arkusza są to stosowne nagłówki - na przykład ilość, cena i -e 
sprzedawanych towarów, a wr pierwszej kolumnie - nazwy* towarów. Następ

, {¿i**

279Nauka posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym może być przy- tym 7̂ aC.aIle 
uproszczona i przyspieszona dzięki temu, że większość arkuszy oferuje bardzo ro zb u d ° ' 
środki wspomagające pracę użytkownika arkusza yv taki sposób, że może on zaczynać p .  
dosloyvnie nic nie umiejąc i zdobywać dośyviadczenie na własnych błędach i na w 
danych. Przykładem takiego podejścia są narzędzia „Object Help' - interaktywnie d°ŝ  c0 
„ściągayyka”, pozyyalająca yv każdej chwili uzyskać podpoyviedź systemu na tematte® *gjd 
yv danej chwili najbardziej potrzebne oraz interactive Tutor" - program nauczając) 
używania arkusza yv trakcie normalnej pracy. .

280Warto tu zauyyażyć analogię do tekstu przetyvarzanego przez edytor tekstom) 
również ogląda się przez „okienko ekranu’ jedynie peyvien fragment całości. ., tej

281Podczas yvpisywania noyvych informacji do komórki trzeba najpierw usta^lC ^
komórce duży. prostokątny kursor, a następnie można już wpisywać dowolne inf°rliul • ^
pomocą klayy iatury. Wpisywane znaki pojawiają się najpieryv yv okienku edycyjnym (P 
górną krayvędzią arkusza). Tyvorzone napisy można tam do woli zmieniać i p°Pra'v1' 
yv edytorze. Dopiero po naciśnięciu klayvisza Enter zapisana treść kopioyvana jest 
mórki arkusza i jest yv niej od tej chwili stale widoczna.

256

j



ty

tyy Po'vicdmch polach282 arkusza wpisujesz kolejno ceny i liczbę sztuk sprzedanych
' r°bó\V

tej pory- arkusz zachowuje się właściwie identycznie, jak edytor - z wyjąt- 
Nj!!*1 *c^°- żc sam program pilnuje porządku w tabeli i formatowania komórek283. 
rj£e . ast jego prawdziwą użyteczność można poznać dopiero po zastosowaniu wy-

je. Wyrażenie wpisane do danej komórki określa wartość tej komórki w za- 
p ^Sc' od zawartości innych, wskazanych komórek oraz wartości pewnych stałych.

■ kładowo komórka D2, w której uwidoczniona będzie wartość, może być wyli- 
l<in a Z formuly Poslaci +B2*C2, gdzie B2 jest numerem komórki, w której pamię- 
chw cena’ a C2 jest numerem komórki, w której zapamiętano ilość28"*. Od tej 
i arkusz zacz\ na mądrze pomagać Ci przy prowadzeniu potrzebnych rozważań 

u*acji, ilekroć bowiem zmieni się zawartość jednej z komórek, wszystkie 
flińij2ane 2 n>ą wyrażenia zostają automatycznie przeliczone i w odpowiednich ko- 

ach arkusza pojawiają się nowe wartości.
*akr dowolny prostokątny zbiór komórek arkusza może być zdefiniowany jako 

es’ którym może być kopiowany, kasowany, przenoszony w inne miejsce arku- 
^ór ZaPaniiętywany w pliku (na dysku). Przy kopiowaniu lub przenoszeniu ko- 
^  i zakresów w wyrażeniach następuje automatyczne przeadrcsowanic argumen- 
n "zględem nowego położenia. Oznacza to, że w nowym miejscu wyrażenie od- 
 ̂ ; się do komórek o tym samym położeniu względem komórki, w której jest
Pasane.

SV\\ 02najm>’ ^  ważn<ł własność arkusza kalkulacyjnego na przskladzie. W opi
ję. n3m  racliunku zasada wyznaczania pola wartość w wierszu nr 3 powinna być 
2 1 'ezna, jak w wierszu nr 2. Wystarczy więc skopiować odpowiednie wyrażenie 

morki D2 do komórki D3. Wykonuje się to wybierając z menu28:> programu 
C0Py i wskazując (kursorem w obszarze arkusza) skąd należy kopiować infor- 

|)0V * d z ie je  umieścić. Po takim zabiegu do komórki D3 zostanie skopiowane od- 
nCj k‘Cdnic wyrażenie, ale odwołujące się do komórek B3 i C3, a nie - jak w oryginal- 
koi 0niórce ” B2 i C2. W podobny sposób można skopiować potrzebne wyrażenie do 

r°k D4 i D5. W tym celu wygodnie jest skorzystać z faktu, żc na pytanie pro-

2̂ 7
nac-, . Pochodzenie od jednej komórki do drugiej następuje w bard/o prosty sposób - po 

Sl28§*U k kiwi sza kursora.
Iiĉ  dostępne są opcje określające format znajdujących się w komórkach liczb, tzn. 
%0n ,11ICJSC po przecinku, położenie w komórce - centralne lub z wyrównaniem lewo- i prawo- 
(i/\\ *'ni do granicy komórki a także zapis z podziałem wielocyfrowcj liczby na grupy po 3 cyfry 

° S a Cl,rrenc> stosowana przy zapisie wartości interpretowanych jako kwoty pieniędzy). 
tiia  ̂ Wyrażenie zwykle rozpoczyna się od symbolu +. by program arkusza wiedział, że 
^ lly nienia z wyrażeniem, a nie z tekstem (co byłoby przyjęte, gdyby pierwszym wpi- 

2!^mb°lem była litera) lub z liczbą (gdyby pienvsza była cyfra). 
l)̂ cić • ^rzeJŚcie do linii menu (z reguły widocznej u góry arkusza) następuje z reguły po 
re0ł i ^ m  klawiszu /. a dalsze etapy wyboru z menu dokonują się zgodnie z regułami, któ- 

ail° '\yżcj dla edytorów’ (przesuwanie kursora i zatwierdzanie Enter).
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graniu o miejsce, do którego chcemy kopiować dane, można wskazać dowolny * 
kres, ustawiając kursor w lewym górnym rogu prostokątnego obszaru, który ma - 
zakresem, naciskając znak . (kropka) i ciągnąc kursor do prawego dolnego rogi1 P 
trzebnego zakresu (zaznaczony obszar zmienia barwę na ekranie). Operacja kop 
wania (będącego w tym przypadku w praktyce powielaniem) wykonana zostanie 
wszystkich komórek wskazanego zakresu.

Pojęcie zakresu jest też przydatne, jeśli jakieś działanie w arkuszu cn  ̂ ■ 
wykonać na wielu komórkach. Przykładowo załóżmy, że chcemy podsumować 11 
rachunek. W tym celu najpierw w całym wierszu nr 6 wpiszemy teksty tworząc0 P 
ziomą kreskę286, a następnie w komórce D7 wpiszemy wyrażenie zawierające 111 
cję287 @SUM288. Jako argument tej funkcji powinien być podany omówiony  ̂
zakres. Wszystkie liczby znajdujące się wewnątrz tego zakresu będą surno"' _  
dając wartość, która będzie stanowiła wartość potrzebnej funkcji. W przykładzie c 
dzi o podsumowanie całej kolumny D, dlatego wyrażenie, które wpiszemy do kon 
ki D7 będzie ostatecznie miało postać

@SUM(D2 .. D5) , &
(właśnie tak, z dwiema kropkami, zapisuje się zakres, gdy trzeba go poda^ ^  

pośrednictwem klawiatury). Tabela zostanie automatycznie podsumowana, a 0 
wiednia liczba, będąca wynikiem, zostanie wpisana do komórki D7. ,Q,

Od tej pory cokolwiek zmienimy w arkuszu - wszystkie pozycje łącznic z - 
balną sumą będą automatycznie przeliczane i natychmiast widoczne na ekranie

Łatwo zauważyć, pracując praktycznie z dowolnym arkuszem, że k o m ó rk ą  
beli zawierające formuły są zmienione przez program automatycznie. Takie dzia 
programu pozwala na sprawdzanie, jaki wpływ na elementy arkusza będą 111 ' 
zmiany pewnych komórek - czyli na prowadzenie prognozowania. Polega 10 
zmianie289 niektórych danych, przeliczaniu wartości z arkusza i obserwacji y’’ 
wyników. Możliwe jest także prowadzenie tą metodą analiz typu „co by było gd> • 
i szukanie rozwiązań optymalnych taką metodą „symulacji’’. W czasie wype*nl -e 
arkusza można korzystać z różnych dodatkowych możliwości, takich jak: wsta"

nak'
286Wvpelnienie komórki powtórzeniami jednakowego znaku osiąga się piszac 

i znak do powtarzania, na przykład
287W wyrażeniach oprócz czterech podstawowych działań arytmetycznych fll0/ ^  

używać funkcji matematycznych (logarytm i jego odwrotność, pierwiastek kwadra ^  
funkcje trygonometryczne, wartość modulo, część całkowita, generator liczb loso\vyc ^  
nkcji statystycznych (obliczanie na zbiorach liczb sumy, wartości średniej, war*allĈ I|'Uflk'' 
chylenia standardowego, znajdowanie wartości minimalnej i maksymalnej itp.) oraz 
cji logicznych i finansowych (na przykład oprocentowanie kredytu lub okres spłatyd ^

288Funkcje działające na elementach arkusza (nazywane często ^ fu n k c ja^ .^  
względu na specyficzny zapis nazwy) są bardzo wygodnym i bardzo wydajnym narz? oVvej 
obliczeniowym, nic więc dziwnego, że ich liczba bezustannie rośnie. Na przykład ^ 
wersji pakietu 1-2-3 Lotusa jest dostępnych ponad 200 @-funkcji.  ̂ po-

^ Z m ian a  zawartości komórki nazywa się edycją. W tym celu trzeba wskaza 
trzebną komórkę, a potem nacisnąć klawisz F2.
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w
J o d e k  arkusza dodatkowych pustych wierszy lub kolumn, porządkowanie (sor- 

«nie) komórek i całych wierszy według dowolnie podanych reguł, a także automa-
- ne wyszukiwanie w dużym arkuszu określonych informacji według zadanego
' crium. Można też tak „zwinąć" arkusz na ekranie, żeby w kilku równocześnie

rUi2le<̂  kilka odległych fragmentów dużego arkusza, na przykład lewy górny i prawy 
nyjego róg.

1 Na tym możliwości arkusza wcale się nie kończą. Dowolne szeregi liczb z ar- 
J *  mogą być wykorzystane do zbudowania różnego typu wykresów, które wy- 
v f na ekranie na życzenie użytkownika. Dowolna zmiana w danych liczbo- 
j "Prowadzona z klawiatury powoduje wtedy przeliczenie wielkości zależnych 
tê a n ę  przebiegu wykresu. W ten sposób możesz badać modele290 dowolnych sys- 
vvi h" * °bserwować ich reakcje na zmianę danych, dowiadując się, jak w odpo- 
pO\ ^ Warunkach zachowa się modelowany system, a w razie nonsensownych od- 
t>cz 1Ĉ 2' " mozcsz latw0 skorygować postać modelu. Podczas modelowania można
2 }  dodatkowego wysiłku tworzyć potrzebną dokumentację, ponieważ cały arkusz

j)nipletem danych i wyników, a także dowolny żądany fragment arkusza oraz do- 
nc badane wykresy mogą być w każdej chwili wydrukowane.

- Silą arkusz}' kalkulacyjnych jest ich uniwersalność, dzięki której o ostatecz- 
• - 1 ^stosowaniu tych narzędzi decyduje dopiero użytkownik arkusza, wypełniając 
c P°la konkretnymi danymi i (zwłaszcza!) formułami. Daje to niemal nieograni- 
jc, n^ s"obodę organizowania dowolnych obliczeń dotyczących dowolnych tematów.

ftak dla wielu mniej doświadczonych użytkowników komputera takie postawienie 
s '  ̂ jest niezbyt wygodne - wysiłek związany z „oprogramowaniem'’ dużego arku- 

bywa nieproporcjonalnie duży. Rozwinął się więc nowy sektor rynku informa-
^ znego najróżniejszych aplikacji czyli gotowych schematów wypełnienia arkusza, 

^re ,T|ozna wczytać do określonego programu (np. Excela albo 1-2-3) i uzyskać 
owe do użycia, bardzo wygodne narzędzie wyspecjalizowane do wykonywania

Kreślonych zadań291.

29o
jąc Bardziej rozbudowane programy umożliwiają definiowanie procedur wykonu- 
Dja 1 komplikowane obliczenia na elementach arkusza, np. obliczanie regresji liniowej. 
llko ProSramy kalkulacyjne mogą być wykorzystywane do obliczeń inżynierskich i na- 
p o " ^ ,  a odpowiednie zaprojektowanie reguł wiążących poszczególne wiersze arkusza 
i - i a  n a  prowadzenie prostego modelowania procesów' (na przykład gospodarczych) 

 ̂ używane do prognozowania przyszłości, 
kaci Przykładem aplikacji omówionego typu może być Inwestor Giełdowy 3.01, apli- 
^  arkusza Excel w wersji 4.0 lub nowszej, pozwalająca na graficzną i liczbową ana- 
l^Ci tuahiej sytuacji i przewidywanych trendów na rynku papierów wartościowych. Apli-
i an\ nia wbudowane gotowe mechanizmy przeznaczone do obserwacji zmian kursów akcji 
fyu l2y Przypuszczalnych kierunków7 tych zmian, a swoistą ciekawostką tej aplikacji jest 
śre(j’ /e sPrzedawana jest ona z kartą dekodera teletekstu. dzięki której możliwe jest bezpo- 
ręc nic ^prowadzanie do arkusza bieżących notowań giełdowych bez konieczności ich 

nego wpisywania.
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Programy kalkulacyjne zapisują dane z arkuszy na plikach dyskowych stos#  
własne, charakterystyczne sposoby zapisu. Na przykład pakiet Lotus 1-2-3 zaplS -1 
swoje pliki (z rozszerzeniem WKS lub WK1), a Q uatro  Pro swoje (z rozszerzeń1  ̂
W Q1) - w taki sposób, że ich odczytanie w formie znakowej jest praktycznie IllC 
możliwe. Z tego powodu programy służące do oglądania zawartych w pamięci ko 
putcra informacji (na przykład NC) stosują specjalne nakładki (programy Ponl°c 
cze, np. 123VIEW), pozwalające zobaczyć zawartość takich plików7 w sposób _ 
zumiały dla użytkownika. Współczesne arkusze kalkulacyjne mają bardzo rozbu 
wane możliwości współpracy z bazami danych. Większość nowoczesnych próg . 
mów tego ty pu ma oczywiście możliwość eksportu i importu danych z/do typ0"- 
baz danych (dBase, SyBase, Oracle, Paradox, Access i innych), ale także ba1 
rozbudowane w'lasnc, wewnętrzne mechanizmy pozwalające na traktowanie dan) , 
z arkusza (lub jego fragmentu) jako bazy danych. W szczególności we wszy s* 
liczących się arkuszach (123, Q uatroPro, Excel) rozbudowane są środki P° 
łające na konstruowanie zapytań na temat danych (liczbowych i tekstowych) zgr° 
dzonych w komórkach arkusza292. m

Mimo bardzo dobrego odbioru aktualnie oferowanych arkuszy kalkulacyjny 
które uważane są przez użytkowników za tak doskonale, że nie wymagające P°P  ̂
wek ani zmian - producenci wciąż wymyślają i oferują kolejne nowości. Na pr^  
niedawno pojawiła się najnowsza wersja sławnego programu Lotusa 1-2-3 - ca , 
wicie zmieniona i przerobiona w  stosunku do klasycznego pierwowzoru29 • 1 j'e 
Lotus jest oczywiście przeznaczona do pracy w środowisku Windows294. W 
więc w miejsce narzędzi doskonale dostosowanych do typowych potrzeb - poja" •

292Używane są tu ogólnie znane techniki SQL, QUE {Query By Example - zap> ‘ 
poprzez przykład) i własne pomysły twórców arkusza (na przykład bardzo pomyslo''' 
tem zapytań wykorzystywany w Excelu), zaś rozbudowane mechanizmy filtrowania o* ■ . 
(użytkownik może oglądać tylko te pola, które go interesują) oraz. szybkie narzędzia P° . 
kowania i sortowania danych - pozwalają uczynić pracę z arkuszem łatwiejszą i P1 - 
niejszą. niż. z. wieloma „rasowymi " bazami danych. Także i inne elementy oprogranio' 
współdziałają z arkuszami kalkulacyjnymi - na przykład wszystkie rozbudowane pl0;ll‘ 
graficzne potrafią zwykle odczy tywać i interpretować dane z arkuszy kalkulacyjnych- ^

293Unikatową zaletą tego programu jest tzw. Version Manager, czyli prograIV vni 
zwalający przechowywać i łatwo porównywać różne wersje tego samego arkusza. ĉ cfsji 
z zastosowań tej opcji jest używanie przez różne osoby oddzielnych, indywidualnych ' ^  
tego samego arkusza. Każda wersja może być opisana własnym identyfikatorem (np- ” 
mistyczna” albo „sugestia szefa”) a także automatycznie opatrywana jest datą i 8 
utworzenia. Przełączanie się między wersjami odbywa się przez proste kliknięcie ^  ¿yt*
Możliwe jest także w nowym 1-2-3 śledzenie zmian danych według daty i według * 
kownika w noszącego popraw ki - służy do tego specjalne narzędzie. Data Q u e r y  Assis ^

2‘̂ W  związku z tym bardzo dużo czynności można wykonywać w tym ark11 ^
pomocą myszki (m.in. techniką „wleczenia” drag&drop). W nowym 1-2-3 pojaw iły slî i r  
że możliwości wygodnej współpracy z innymi programami pracującymi w  środowisk ^  
dows (edytory, bazy danych, programy graficzne), co jest obecnie powszechnie apr0 
nym standardem. " | j |
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narzędzia wychodzące na przeciw potrzebom, jakich użytkownicy jeszcze w'cale 
£ zgłaszali. W ten sposób w walce konkurencyjnej między twórcami programów 
Kuszy kalkulacyjnych pojawił się element nowy i bardzo ciekawy - wyprzedzanie 

-C2cń użytkowników i proponowanie im udogodnień - jakich często nawet nie 
^ a’1- Może to jest ogólna cecha nowoczesnego marketingu?

Pracę z nowymi wrersjami arkusz}' kalkulacyjnych znakomicie ułatwiają i przy
ciszają  specjalistyczne narzędzia, pozwalające jednym kliknięciem myszki uzyskać 

3s złożoną, ale często wykonywaną sekwencję czynności. Możliwości tego typu, 
^wane „Tool Bar" lub „Speed Bar" stanowią dziś powszechnie obowiązujący 

0cn d- a ich sprawne używanie jest kluczem do nowoczesnego stosowania arkusz}'. 
2ywiście użytkownik ma możliwość dowolnego uzupełnienia tych narzędzi o wlas- 
; Przez siebie zdefiniowane makropolecenia. co daje właściwie nieograniczone 

Możliwości.
2 arkuszami kalkulacyjnymi skojarzone są często dodatkowe programy, wspo- 

gające korzystanie z arkusza i pozwalające uzyskać dodatkowe usługi295. Naj- 
bo>SZC lcndcnc-ic w rozw°ju programów kalkulacyjnych to wyposażanie ich w coraz 
lî  sze możliwości graficzne oraz tworzenie arkusz} wielowymiarowych i umoż- 
Co ICl11c automatycznej wymiany informacji między pamięcią komputera a dyskiem, 

Pozwala budować arkusze o objętości w iększej niż pamięć operacyjna komputera.

•8 . G iraiiŁ: <a k o m p u t e r o w a

zlowiek jest wzrokowcem, w związku z tym najchętniej przyjmuje i naj
dokładniej rozumie informacje przekazane mu za pośrednictwem obrazu, 

wTĥ  rysunku najlepiej widać, co przedstawiają analizowane dane, na odpo- 
nim wykresie za pomocą jednego rzutu oka można w ykryć zasadnicze tendencje 

s n u j ą c e  w zgromadzonym zestawie informacji, lysunek pozwala łatwiej przy- 
kl *  sobie zarówno konkretne treści (spróbuj słowami opisać cokolwiek - na przy- 
i ^ o i a  - tak, żeby ktoś, kto nigdy go wcześniej nic widział, mógł go rozpoznać) jak 
oc akcyjne pojęcia (wzajemne położenie kilku miejscowości nieporównanie łatwiej 

lc na mapie, niż w oparciu o opisy), 
dlaczego wobec tego ludzie nie wykorzystują podczas porozumiewania się ob- 
Czemu używają (a często także nadużywają) sygnału mowy?

]a. Odpowiedź jest prosta - człowiek nie posiada efektywnego narządu, pozwa- 
¿eiii Ĉ ° "7yg°dnie i sz}’bko wytwarzać potrzebne obraz}'. W}powicdź słowną mo- 

' sformułować praktycznie natychmiast i bez wysiłku, natomiast prezentacja

da, ' Bardziej skomplikowane programy kalkulacyjne zapewniają ochronę wybranych 
łUll 1 Przed odczytaniem przez niepowołane osoby. Zawartość wskazanych komórek, ko- 

u° wierszy może być uwidoczniona na ekranie tylko na żądanie uprawnionych osób.
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graficzna wymaga długotrwałego i uciążliwego przygotowania. Co więcej, SP  ̂
rządzenie obrazu, który byłby czytelny i zrozumiały, a jednocześnie spełniał 1111111 
malne chociaż wymagania estetyczne - wymaga specjalnych uzdolnień, wręcz tale,ltu. 
Zwykle przy tym talenty plastyczne nie idą w parze z zainteresowaniem dla na 
ścisłych (artyści graficy wręcz szczycą się brakiem umiejętności matematycznyc 
- z wyjątkiem wysoce rozwiniętej zdolności do precyzyjnego obliczania wysoko 
swoich honorariów). Z tego powodu tak rzadko zdarza się prezentacja łącząca vV̂  
kie walory estetyczne z głębokim zrozumieniem istoty problemów wywodzących 
z nauk ścisłych (fizyki, techniki, ekonomii itp.) i dlatego tak rzadko spoty*“ _ 
w tych dziedzinach dobrze ilustrowane podręczniki. Dlatego także na codzień ko _ 
nikujemy się z innymi ludźmi głównie za pomocą mowy, uzupełnianej marną 
miastką ekspresji graficznej, jaką są gesty i mimika twarzy. -

Komputery stwarzają szansę radykalnej zmiany tego stanu rzeczy. Za p0111 
specjalizowanego oprogramowania296, omówionego w skrócie w  tym rozdzi > 
każdy jest w  stanie wytworzyć szybko i przy' minimalnym wkładzie własnej P ‘ , 
przejrzysty schemat blokowy297, mądry wykres, piękny rysunek, trójwymiarowy 
raz czy nawet animowaną sekwencję kadrów, pokazującą interesujące treści w " 
sób nic ty lko kolorowy i dopracowany graficznie - ale także ruchomy298. Obraź) 
mogą być zarówno wytwarzane przez sam komputer, jak i wprowadzane z

{ C L *

2<̂ 6Jedną z czołowych firm produkujących sprzęt i oprogramowanie dla potrze 
fiki komputerowej (CAD, CAM, GIS itp.) jest Intergraph (od Interactive Graphics)-  ̂
utworzyło pięciu pracowników IBM Federal System Division (Alabama) wf 1969. 
systemów dla cywilnych użytkowników (najbardziej znany to IG1)S - Interactive 
Design System) firma opracowała szereg rozwiązań wojskowych - m.in. systemy liaP ^  
dzania rakiet Pershing. Główna siedziba firmy mieści się w Huntsville (Alabama, ^  
dyrekcja europejska w Amsterdamie. Intergraph zatrudnia łącznie ponad 12 tys. oso) 
krajach świata (w 41 działach europejskich zatrudnionych jest ponad 1600 osób - 0 
polski mieści się w Warszawie przy ul. Wiśniowej 38).

297Do rysowania schematów blokowych - między innymi algorytmów i PX0̂ \ / Cf0' 
komputerowych - wykorzystywany jest głównie program ABC Flowcharter firmy1 ^[0  
grafa. Przy jego pomocy można sporządzić czytelny i estetyczny schemat poświęcaj 0̂ 
kilkunastokrotnie mniej czasu, niż w przypadku wykonywania tej samej pracy ^

298Przykladem udanego przedsięwzięcia, w którego realizacji dominującą r0^fofy \  
grała animacja komputerowa, było nakręcenie w pełni komputerowego filmu „T°y ‘ ^
Film ten, wyprodukowany przez firmę Pixar Animation Studios przy wspólpraC-N pq 
Disney Pictures, składa się 1561 ujęć, wykonanych wyłącznie techniką komputerom 
realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia użyto 87 dwuprocesorowych, 30 czteropr0̂ r  
rowych i jednego ośmioprocesorow;ego komputera firmy Sun Microsystems, zapisuj^ ^  
puterowo wytworzonymi obrazami 500 GB pamięci. Wynikowa moc przetwarza 
zespołu komputerów' wyniosła 16 GIPS, a sumary czny czas przetwarzania 800 
obliczeń (na jednym komputerze wykonanie niezbędnych obliczeń trwało by 43 la 
wynik wart jest tego wysiłku? Najlepiej sprawdzić w kinie!

1
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|,7)̂ rz2yy (patrz rozdz. 2.4.4.4) i za pomocą specjalnych programów tak przetwa- 
żc wynik końcowy jest swobodną transformacją wprowadzonego obrazu, a nic 

ładnym i wiernym jego naśladownictwem. Daje to wiele różnorodnych 
Zuwości - od zastosowań prostych i codziennych300 do bardzo zaawansowanych 

- eniów dedykowanych do celów' profesjonalnych lub nawet artystycznych.
Nic dziwnego zatem, że techniki grafiki komputerowej i wizualizacji wyko- 

d • yWane są w różnych dziedzinach - zwłaszcza w ekonomii i zagadnieniach gospo- 
.Kl Przestrzennej (patrz podane dalej rozważania na temat tzw. grafiki prezentacyj

ni ' GIS)’ we wspomaganiu komputerowym procesu nauczania, w tworzeniu i wy- 
rzystaniu tak zwanych multimediów' (patrz następny podrozdział), ale także w dzie- 
nach mającvch poza tvm niewiele wspólnego z techniką komputerową - na 

Pt2yliład w antropologii30' ’
sok 0biekly graficzne, którymi operuje komputer, mogą być opisane na dwa spo- 
u ^  Pierwszy polega na tym, by rysunek, fotografię lub stronicę tekstu rozbić na 

rdzo wiele (od kilkuset tysięcy do kilkuset milionów) oddzielnych punktów7 (tak 
dc > n" C*1 Pikseli). Komputer zapamiętuje jasność, stopień szarości albo barwę każ- 

§° Punktu, tworząc w ten sposób w swojej pamięci swoistą kopię obrazu. Taki 
s°h przedstawienia obiektów' graficznych nazywa się grafiką rastrow ą302. Zaletą

299 p.
plUc Do szybkiego wprowadzania obrazów rzeczywistego świata do tworzonych w korn
ie  / /C ProSramów? i tekstów służyć mogą „cyfrowe aparaty fotograficzne”. Urządzenia ta- 

^(Tzykiad FOTOMAN PLUS firmy LOGITECH) są już stosunkow o tanie. 
slcn Ro^ój techniki cyfrowego przetwarzania obrazów doprowadził do tego, że do-
ficy C systemy> które na drodze czysto cyfrowej mogą pełnić funkcją aparatu fotogra-
nicr Ĉ °’ ^rzykladem takiego urządzenia może być QuickTake 100 firmy Apple. Jest to ka- 
0 (obiektyw auto-focus, wbudowana lampa błyskowa) wyposażona w pamięć EPROM

.^ n o śc i 1MB. W pamięci tej można zarejestrować 32 zdjęcia w formacie 320x240 lub 
ró\Vn ^  w ôrmacie 640x480. Zdjęcia te mogą być następnie przesłane za pomocą portu 
, l a ^glego do komputera, który może je drukować, ale rów nież przetwarzać, montować, 

redagowanych tekstów itp.
Ce/71 przykład można przytoczyć fakt. że naukowcy z Thomas J. Watson Research

- r vv Vorkotown Heights opracowali (wspólnie z IBM) program Visualisation Data 
(filo 0rer’ realiziliącv nową technikę wizualizacji i rekonstrukcji szczątków kostnych 
nyĉ e  ludzkich) celem odtwarzania całych szkieletów na podstawie zestawiania drob- 
W ^ m k ó w  kości pochodzących (z reguły) od różnych osobników a więc mających różne 
^  i niekiedy nieco odmienne proporcje. Technika ta. wykorzystująca Power Visual i- 
kor.)>] System z równolegle pracującymi procesorami Power RISC, pozwala na lepsze wy- 
c ^ n i e  znalezisk antropologicznych i przyczynia się do lepszego poznania pradziejów

302 r
Potr niedawna największą firmą produkującą specjalistyczne oprogramowanie dla
0ó\v Wysokiej jakości grafiki rastrowej 2 i 3 wymiarowej była Softimage, produkująca 
\vyk lc Program>’ dla stacji roboczych Silicon Graphics. To właśnie programy tej firmy 
pQ .^Ystywane są przy uzyskiwaniu tzw. efektów specjalnych wr filmach (np. .Jurasie 

Stavena Spilberga). Firma ta wykupiona została jednak 14 lutego 1994 roku (za 130
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takiej fomiy zobrazowania jest prostota zależności między obrazem a struktur*111 
danych w pamięci komputera, z czego wynika także łatwość operowania obraz« 
rastrowymi w różnych specjalizowanych programach. Wadą obrazów rastrowych.l 
ich ogromna „pamięciożemość” oraz fakt, żc na obrazach tych trudno jest pi'zCP 
wadzić pewne formy przekształceń (na przykład powiększanie czy obracanie t* 
mentów' obrazu). Od w'adv tej wolne są metody, w których zapamiętuje się wyłac 
położenie pewnych wybranych punktów obrazu (na przykład narożników figlir S , 
metrycznych), a obraz konstruowany jest za pomocą łączenia tych zapamięta11' 
punktów' przy użyciu odcinków linii prostych i luków oraz za pomocą wypc‘nU 
powstałych zamkniętych obszarów określonym poziomem szarości lub u 
barwą. Ten typ odwzorowania obiektów graficznych nazywa się grafiką weKto ^ 
Wą303 j eg0 zaletą jest małe zużycie pamięci komputera naw et przy pamiętaniu 1 
dzo dużych obrazów' oraz łatwość realizacji dowolnych przekształceń geoiuet 
nycli zapamiętanego obrazu, wadą natomiast - trudny i uciążliwy sposób wy twa 
nia obrazu wektorowego w komputerze. Bywają także systemy, które mogą °P ,v 
wać zarów no grafiką rastrową jak i grafiką wektorową304 - są one jednak z ret 
bardzo drogie.

i za ^min S) przez Microsoft i jej produkcja stała się dzięki temu może mniej elitarna, ale 
szerzej dostępna. r̂-\\v

303 Wygodny 111 programem do tworzenia grafiki wektorowej jest DrawPlus l°r ,nlI 
dows. Program ten, opracowany przez firmę Serif (produktem tej firmy jest między ,n/ ^  
znany program PagePlus. przeznaczony do zastosowań typu DTP), pozwala ^v0I/\^jIiej 
sunki. które następnie za pomocą mechanizmu OLE mogą być importowane do 
aplikacji pracującej w systemie Windows. Cechą programu są bogate możliwości ¡g.. 
go kształtowania rysunku - na przykład teksty wprowadzane z klawiatury są w nim 
niane na odpowiednie linie krzywe, co pozwala na ręczne edytowanie każdego znaku / ^
bna. Takich możliwości nie daje żaden inny z programów graficznych, dlatego Dra" 
zyskuje wciąż nowych zwolenników. ^jCl

304Jcdmm z' zy skujących na znaczeniu programów omawianego typu jest 
v INTFRGRAGPU. Firma ta od 20 lal dostarcza systemy koniplli^ n <;_Microstation firmv h \ i '/*.!<(rKAUPii. Jhirma ta oa ¿u lal dostarcza svsiemv kui,,^ ‘.qqS 

Windows NT. Apple Macintosh, Sun. HP. Silicon Graphics i wiele innych). P a k i e t
dla zastosowań CAD/CAM/CAE pracujące na różnych popularnych platformach (

11 ? * * -'d'l'V ,|1’station w wersji 5 pozwala na łatwe rysowanie dowolnych obiektów 2D (szeroki zu>lt j) 
rzędzi tzw. dimension driven) i 3D (rozbudowane możliwości modelowania 
zarówno w grafice rastrowej, jak i wektorowej. Jakość końcowego obrazu u/-vs^hV,ljlvcl1 
w tym systemie można podnieść za pomocą operacji nazywanej rendering. Obróbkę ‘ ^  
rastrowych (np. zeskanowanych rysunków) umożliwia program l/RAS. natomiast o 
danych wektorowych (i wektoryzację danych rastrowych) umożliwia program IA k 
delowanie przestrzenne wykonuje się z pomocą programu MGGA, a łączenie pa 
tworzonych w Microstation z relacyjnymi bazami danych zapewnia program MOE-  ̂
ma własny języ k programowania o nazwie MDL będący wersją języka C, a także rnoz 
współpracy z bazami danych typu dBase, Oracle lub Informix na poziom ie języka SC  ̂

Microstation porozumiewa się z użytkownikiem za pomocą jednego z dwoc ^ 
vszcchnie używanych interfejsów graficznych Windows albo Moi if. natomiast z 11
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rastr ^ lcza'eżme °d tcS°> cz>' obraz wprowadzony jest do komputera w formie 
We' u " 6-*’ C2̂  w ôrm‘e wektorowej - podczas jego zapisywania w; pamięci dysko- 
, J komputera konieczne jest stosowanie kompresji305. Wynika to z faktu. Ze ob- 
dla SC ^ ^ ó w  zawierających informacje graficzne jest uderzająco wielka. Na przykład 
u lorującego sobie drogę nowoczesnego standardu XGA (narw anego lakże nic- 
! .̂V 8514/A). przy którym rozdzielczość monitora graficznego sięga rozmiarów 
ok x 1768 pixel, do zapamiętania jednego obrazu monochromatycznego potrzeba 
ba h° a dla obrazu barwnego około 2,4 MB. Cóż z tego, że obraz taki ma
i-y 20 dobrą jakość (256 poziomów’ szarości lub aż 16,7 min rozróżnialnych kolo- 
. a skoro zarejestrowanie czy przesianie tego obrazu stanowi od razu problem nie 

P a n a m a . Przykładowo przesianie barwnego obrazu w tym standardzie przez 
niodem o przepływności 9600 bodów wymaga prawie 4 minut!

0l Jeszcze gorzej prezentują się możliwości wykorzystywania w komputerze 
%o °W ruchomvch Standard telewizji PAL przyjęty przez większość krajów 
605 P^l^ich wymaga rejestracji 25 obrazów na sekundę przy rozdzielczości obrazu 
Ho * ^  elementów. Oznacza to, żc dla zarejestrowania na dysku komputera jed- 

^•nutowego filmu potrzeba 1,35 GB. 
nô  technika telewizyjna, omawiana wyżej, nie jest wcale jeszcze najgorsza. Ska
cie ane celów poligraficznych fotografie potrafią być jeszcze większe. Jedno zdję- 
„ ,0zm larach 21 x 28 cm wprowadzone do komputera za pomocą typowego ska- 
p0 0 r°zdzielczości 300 punktów/cal wymaga 25 MB pamięci, a jego przesianie za 
zbi °°^ ^ cza 0 pojemności 9600 bit/s wymaga 43 minut. Naw?et sam zapis takiego 
iiii danych na dysku twardym wymaga kilkunastu sekund, ponieważ typowe pa- 

dyskowe przyjmują dane z maksymalną szybkością do IMB/s. 
lyv Wymienione fakty wskazują jednoznacznie, że konieczne jest stosowanie efek- 
Pre ^n* niel°d kompresji informacji obrazowej. Stosowane są różne metody kom- 

11 i różne w wyniku tego powstają formaty plików graficznych. Z badań

dogramW c» nanń graficznymi może wymieniać dane ze względu na pełna akceptacje plików
DW, IGES, CGM i DXF. 

l̂ Yoś' ^ 0niPres.ia obrazu jest jedną z najważniejszych operacji, warunkujących moż- 
0 Hid SWobô nego operowania informacją graficzną, gdyż bez kompresji obrazy zawierają 
llc/ncc za dużo informacji. Kompresja wykonywana bywa programowo (znane są bardzo 
lo\v Pr°gramy służące do tego celu), ale coraz częściej sięga się też do rozwiązań sprzę- 
p0̂ v, j Przykladem tego rodzaju urządzenia może być karta Video Wizard firmy CEI, 
styni 1 a-lclca na kompresję sygnałów video w standardzie PAL lub NTSC w czasie rzeczywi- 
Ty ,a nawet jeszcze szybciej - karta „pakuje” do 30 obrazów na sekundę podczas gdy standard 
\Van PQwiada częstotliwości 25 kadrów' a sekundę. Skompresowane obrazy są zapamięty- 
^0\yVV 0̂rniacie AVI lub JPEG. Z kolei firma Weitek Corp. oferuje układ scalony Video- 
7er/C,> klórV osiąga podobną wydajność realizując algorytm Cinepack firmy SuperMac 

/?/7”/oev.
/;il„ Jednym z pienvszych standardów dotyczących kompresji sygnałów wizyjnych jest 
(C0,„, e CCITT H.261, w którym zdefiniowano dwa formaty sygnałów wizyjnych: CIF

l)l()n Intermediate Format) i QCIF (Quarter CIF). Standardy te pozwalają uzyskać
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naj-
Victora Callaghana (Advanced Imaging, March 1994, pp. 44-45) wvnika, iC \ 
bardziej popularnymi są obecnie następujące formaty zapisu obrazu (w nawi35 
podano procent użytkowników, którzy używają takiego właśnie formatu):

-  TIFF307 (48% )
-  G IF308 (33% )
-  VIFF309 (30%)
-  PMB310 (27%)
-  Homebrew311 (24%)
-  T arga312 (21% )
-  SunR aster313 (18%)
-  SGI314 (15% )

kl̂ SCl
płynnie animowany sygnał wizyjny przy dosyć małych wymaganiach odnośnie sZ-V\7j /jel' 
transmisji. Przy standardzie CIF (zwanym również LDTV - Low Definition TV) r0 t0 
czość wynosi 288 x 352 piksele, a przy QCÎF rozdzielczość spada do 144 x 176 pikseli ^  
przepustowość łącza wymagana przy nieskompresowanym CIF wynosi 36 Mb/s, a P° y 
presji algorytmem DCT/DPCM spada poniżej 1,92 Mb/s. Standard CCITT H.261 ro7& 
jest w ramach grupy MPEG (Moving Pictures Experts Group). 1^5

307TIF (a dokładniej TIFF - Tagged Image File Format) jest to opracowany u 
roku podstawowy format plikówr uzyskiwanych ze skanerów i przetwarzanych dla 0̂ 
Desktop Publishing. W istocie jest to cala rodzina typów plików' (podobno jest pon‘ ^  
odmian!), gdyż każda niemal Firma używająca TIFF na swój sposób nieco „udosko 
ten standard.

308Format GIF (Graphics Interchange Format) został opracowany przez Comp 
głównie dla niezależnej od sprzętu wymiany barwnych obrazów.

^^Forinat VIFF (Visualization/Image File format) stworzony został dla 
pakietu Khoros. Ponieważ pakiet ten jest bardzo popularny (szczególnie w ś ro d o ^ ^ ^  
naukowych, które mogą używać go nieodpłatnie) - VIFF stał się jednym z podstaw ^  
formatów' przy wymianie danych obrazowych między ośrodkami naukowymi na 
świecie. ^

31(*Dla większości użytkowników tworzących własne oprogramowanie dla P' ' 
rzania i rozpoznawania obrazów formaty TIFF, GIF czy VIFF są zbyt skonip^ ^  ^  
i mało wygodne w użyciu. Dla wszystkich tych użytkowników najwygodniejszą 
prezentacji danych obrazowych są nadal prymitywne pliki określane jako PBM ^  
Bit-Maps). Format ten opracowano początkowo w tym celu. by przesyłać obrazy 23 
poczty elektronicznej, potem jednak jego zastosowanie stało się znacznie bardziej 
salne.

1 Opisany w innym miejscu. . z fi'
3l2Standard zapisu obrazu zwiany Targa (rozszerzenie TGA) wiąże się nie

stosowaniami oprogramowania firmy Truevision.
313SunRaster to format przechowywania i przesyłania danych g r a f i c z n y c h  P 

prze firmę Sun. v j #
31_lStandard przechowywania i przesyłania plików' zawierających obrazy', /JU 

SGI, opracowano dla potrzeb stacji roboczych Silicon Graphics.
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-  EPS315 (9%)
~ FITS316 (6%)
~ PCX317 (6%)
Dane te nie sumują się do 100% ponieważ wielu użytkowników korzysta 

svvojej pracy z więcej niż jednego standardu używając w kolejnych etapach prze
d n ia  obrazów z różnych programów. Dowodzi to jednak dużego zróżnicowania 

Hi h U Pro§ramów graficznych i wskazuje na pilną konieczność dokonania odpo- 
nich normalizacji318. Z faktu współistnienia różnych formatów plików graficz- 

nia \ vv̂ ar|ia się szereg problemów, Po pierwsze problem konwersji: co zrobić, jeśli 
n) Sl? jakąś interesującą grafikę zapisaną w jednym formacie a potrzeba innych for- 
p vv> wymaganych np. przez używane oprogramowanie edycyjne. Można tu 
W l-Û  tzw. filtrami wejściowymi (wiele programów akceptuje pliki graficzne 
Porii r^żnych formatach), ale gdy to nic wystarcza - trzeba niekiedy sięgnąć do 
\v ,0c- specjalnych programów319. Problemem jest też przeglądanie320 rysunków 

°*nych formatach i wyszukiwanie tych, które są potrzebne321.

cjja ^Standard EPS (Encapsulated PostScript) opracowany został przez firmę Adobe 
i pr  ^otrzcb zapisywania obrazów wprowadzanych do dokumentów' przechowywanych 
s*o$ Ŝ au^c^ w ramach języka PostScript. Technika ta jest radykalnie odmienna od więk- 
cjaln1 tCĉ n^  rejestracji obrazów7, zawiera bowiem opis wyglądu stronicy zapisany wr spe- 
c*0n'Nni ^ zyku zamiast skompresowanej mapy pikseli. Znaczenie formatu EPS jest ograni- 
pr ^łącznie do obszaru oprogramowania i sprzętu związanego z PostScript - chociaż

/]3lVrZê a’ że Jest 10 °bszar-
d0 Format obrazów7 FITS (Flexible Image Transport System) jest używany głównie

p ia n ia  danych astronomicznych. 
f0r W komputerach klasy PC sporą popularnością cieszą się właśnie te dw7a „lokalne“’
Ora- • ~ danych obrazowych - PCX (PC °raphiX) opracowany przez ZSoft Corporation 

wariant -PCC (PC Cli,,«»). 
g^j. Próbę normalizacji formatu plików graficznych wprowadziła m.in. europejska or-
/V0ĉ i a  normalizacyjna ISO wydając normę ISO 12087, określaną także jako IPI (Image 
û tk SS//?g an<̂  ̂ n^ ,Achange standard). Standard ten chwilowo nie został przyjęty ani przez 
/ n . u ników, ani przez twórców7 oprogramowania. Inną próbę standaryzacji podjął jeden 

kszych °śr°dków; naukowych rozwijających badania nad przetwarzaniem i rozpo- 
w ^ nięm obrazów7 - NCSA (National Center for Super-computing Applications na Uni- 
stać * CCle IIlinois). Zaproponowany format HDF (Hierarchical Data Format) ma szansę 

^andardem , jednak w7 chwili obecnej z całą pewnością jeszcze nim nie jest.
 ̂ % Jednym z takich „kombajnów” do konwersji różnych plików graficznych jest 

Image Format Library, który pozwala konwertować na zasadzie „każdy z każ- 
\Vw,pliki graficzne aż w 12 różnych formatach: TIFF, PCX, JPEG, TG A, BMP* WMF,

32orB’ 1>CX’ EPS’ GIF’ PICT-
i’ei ^ Na przykład do przeglądania plików7 graficznych utworzonych przez program Co- 

32i ’ może program CDR-Check, którego autorem jest Rus Miller.
PutCr ^  momencie, kiedy liczba obrazów7 i plików graficznych zgromadzonych w kom- 

uPr"ekracza kilkaset Poz>reji " orientacja i wyszukiwanie potrzebnych rysunków za- 
- e poważnym problemem, zwłaszcza, że w7 nazwach plików7 i katalogów można
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Powróćmy teraz do zagadnień zastosowań grafiki komputerowej. Zaczynaj 
od tego, co na Uczelni jest nam najbliższe trzeba stwierdzić, że grafika komputer 
ma duże znaczenie w  komputerowym wspomaganiu procesu nauczania. Czlo" 
uczy się, poznaje nowe informacje, przyswaja sobie wiedzę - na wiele sposobów  F 
przez słuchanie, czy tanie lub patrzenie, itd. Jednak zarówno doświadczenie coaz 
ne, jak i precyzyjne badania psychologów dowodzą, żc najlepszym sposobem Pr z ., 
zu informacji jest obraz. Prawie wszystko co widzimy zostaje łatwo i na ogól tr 
zinterpretowane i zrozumiane, a w efekcie zapamiętane w naszej pamięci. PrzeK • 
wanic wszelkich informacji poprzez obraz jest znacznie efektywniejsze niż s 
słuchanie lub czytanie. Ponadto wiadomości przyswajane w  formie obrazowej. 
łatwo kojarzone ze sobą. mogą być wiązane w  fórmę poręcznej i wygodnej11 ocC. 
dzy, pozwalają na łatwe wykrywanie globalnych prawidłowości i n a  jakościowa 
nę spójności i niesprzeczności prezentowanych informacji322. Często cytowane p 
wielu autorów chińskie przysłowie sprzed trzech tysięcy lat głosi „Jeden ^  
więcej niż tysiąc s/ów323”. Opisane dalej ogólne możliwości graficzne kompu 0. 
nadają się znakomicie do tego, by z ich użyciem tworzyć rozmaite użyteczne P 
cc dydaktyczne324, jednak w arto  także  wiedzieć, że istnieją specja lizow ane u

niikó'v’
w sumie zmieścić stosunkowo niewiele informacji identyfikujących zawartość ry-'5 
a dla obrazków w odróżnieniu od plików zawierających teksty - brakuje prostych sp°s ^  
podglądania" zawartości plików z obrazami. Pewną radą jest stosowanie specjalny0 6. 

gramów pozwalających na rejestrowanie i szybkie wyszukiwanie plików w różnych-pg, 
mach graficznych. Przykładem programu tego ty pu jest FilcMagic firmy Westbroo ■ ^  
stępny jest także nadający się do podobnych zadań pakiet Graphic Workshop (w " CI jj- 
DOS i dla Windows), a także bardzo udany shareware’owy program QPEG 
Softworx, skutecznie „podglądający” skompresowane (JPG) obrazki gromadzone W r0 
BBS-ach. , . . c gfir

322pSychologowie dowiedli, że podstawowe korzyści jakie osiągamy stosuje 
ficzną formę przekazu w nauczaniu to:

-  skuteczność nauczania wzrasta o 50%,
-  zrozumienie tematu jest o 50-60% wyższe,
-  tempo uczenia się jest o 60% szybsze,
-  zakres wiedzy przyswojonej jest o 25-50% większy,
-  następuje redukcja kosztów' szkolenia. o 
323wprawdzie wszyscy znajomi .Chińczycy mówili mi, że nigdy nie słyszę ,

przysłowia, ale nie zmienia to faktu, że jest ono tak mądre, że powinno być chińskie 
rożytne. ;

324Na przykład przy pomocy programów' grafiki komputerowej można 
godnie twrorzyć różnego rodzaju plansze i plakaty (na przy kład umieszczane na ścia11 ^ vCji 
wykładowych i w korytarzach w celu utrwalania określonych wiadomości nab> 
przez uczniów; i studentów. Za najlepszy program przeznaczony do wykonywania L ^  
dużych i precyzyjnych plakatów uważa się Designer firmy Micrografo. Program ten F 
la na wygodne tworzenie dowolnych rysunków a także (dzięki wbudowanemu m ^  
PhotoMagic) na przetwarzanie obrazów7 i fotografii wprowadzonych do komputer 
mocą skanera.
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a, stworzone głównie z myślą o wykorzystaniu ich do celów związanych z na-
Uczaniem325

Zbliżone do potrzeb dydaktyki, ale pod wieloma względami specyficzne są za- 
. s°vvania komputerowej grafiki dla potrzeb tak zw'anej grafiki prezentacyjnej326 

' esentation Software)321. Zadaniem środków' grafiki prezentacyjnej328 jest w'spo- 
Sanie procesu przygotowywania pomocniczych ilustracji do różnego rodzaju dys- 

' SJ’> prezentacji i prelekcji329. Ma to ogromne znaczenie w' zagadnieniach ekono- 
luh 2n'Vc'1 ‘ -ieśli kt°ś chce przekonać potencjalnego klienta o zaletach swojego towaru 

swojej firmy, zrobi to skuteczniej odwołując się do ładnych i czytelnych ilustracji.

J .

0 v Oprogramowanie graficzne o ciekawych możliwościach zastosowań w dydaktyce 
lWatC°wala firma DcltaPoint. Pakiet ten, o nazwie Graphics Tools ma programy do wy- 
t,o r—  i przetwarzania rysunków i obrazów' barwnych (łącznie z oprogramowaniem do 
iV|. r/‘°nui wyciągów barwnych dla potrzeb poligrafii), a także ma wygodny program Media 
n a^a8er, który pozwala na wygodne manipulowanie dużą liczbą plików graficznych o róż-

32? ° ^ '  których dostęp jest ułatwiony dzięki stosow aniu przejrzystego systemu ikon. 
obr- ’Stosując programy prezentacyjne w praktyce trzeba tylko skompletować potrzebne
ekr * uslalić kolejność ich prezentacji, ewentualny czas przebywania każdego z nich na 
p * e a także sposób pojawiania się i znikania (dostępnych jest kilkadziesiąt „trików'” 
prê dających na pewne ożywienie monotonii wykładu). W następstw ie określenia sposobu
1 - n^ i  uzyskuje się zarówno moduł programu sterujący przebiegiem prezentacji, jak 
c?y ru^ dla prowadzącego prezentację, stanowiący wygodną „ściągę’' ułatwiającą wykład 
'Vftvreferat- Zaprogramowany przebieg prezentacji można dowolnie zmienić (na przykład 
dnn0lUjąC momentalnie na ekran obraz, którego dotyczyło na przykład pytanie kogoś z au-

a następnie można wygodnie powrócić do dalszej prezentacji z góry zaprogra- 
st0s an-ych treści. Wydaje się. że opisane oprogramowanie może mieć bardzo szerokie za- 
j u ^ n i e  i może stanowić bardzo istotny element unowocześnienia wszelkich prezentacji

"  327̂ a ê^̂ eJ przyszłości. 
na , Dziedzina grafiki prezentacyjnej i wizualizacji danych stała się ostatnio tak waż-
p - ukazuje się na świecie bardzo dużo specjalistycznych pism i magazynów, w całości 
j 0t ^conyeh tylko tej dziedzinie. Przykładowo wymienić tu można: International Video 
Vlsiy  °J Engineering Research (John Wiley & Sons), International Journal o f Computer 
rjw 11 (Kluwaer Academic Publisher), Image and Vision Computing (Butterworth-Heine-
1 \vi. i Journal (huething Publikation), In for grafik (Konradin), CalComp Journal

3 2 T ch- * ’

niCjS/ Obszar tak zwanej grafiki prezentacyjnej jest domeną wielu programów. Z waż-
G w-vmienić można WordPresentations, Freelance Graphics, Powerpoint, Han>ard 

329dl>()\Vr Programami realizującymi wymienione możliwości są między innymi: Microsoft
S50 \v  POINT’ Wor(J Perfect PRESENTATION, Aldus PERSUASION, Corel
2 pron  °raz pakiet 3M PRESENTATION SOFTWARE firmy Mind Path Technologies.
ruC] dn iam i tymi często współpracuje Autodesk ANIMATOR, produkujący sekwencje
itiów Ul*Vch obrazów w postaci plików7 o formacie FLI. Większość wymienionych progra-
li\vc .ni°że sama tworzyć sekwencje kadrów7 przeznaczonych do animacji, ale zwykle moż-
lacK dołączanie do prezentacji obrazów wytworzonych przez inne programy (w forma-

TIFF i BMP).
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Do tego celu opracowano wiele programów (np. znany od lat i ceniony P1̂  
użytkowników program Charism a330, a także H arvard  G raphics331 i PowerPC
ale wciąż powstają nowe332. Nie dość na tym - szczególnie leniwy prelegent nic ta 
się trudzić rysowaniem własnych rysunków (to zawsze jednak pewna praca. na^  
przy' wykorzystaniu wszystkich udogodnień stwarzanych przez komputer) może 
wiem skorzystać z jednej z wielu bibliotek gotowych rysunków333. Szczególnie ^  
godne są przy' tym tak zwane programy akwizycyjne. Programy te pozwalają 
„wyłapywanie"’ zawartości ekranu monitora w określonych momentach podczas p 
cy komputera i zapamiętywanie ich na dysku w postaci plików graficznych o ust 
nej postaci. W dalszej kolejności zarejestrowane obrazy można (z pomocą tego sa 
go programu) ułożyć w dowolną sekwencję (na przykład ilustrującą wykład albo i

330Program Charisma firmy Micrografx ofenije komplet usług w zakresie tvV°rẐ on- 
i wykorzystywania elementów grafiki prezentacyjnej. Ma on moduł rysujący (podobny ^ 
strukcji do znanego programu Designer tej samej firmy) służący do przygotowania - • 
kich wymaganych do prezentacji graficznej rysunków (pracuje on w grafice wektor 
więc tworzone rysunki mogą być dowolnie skalowane i transformowane). Pracę projet ‘ 
grafiki wspomaga fakt, że w pakiecie zawarto narzędzia pozwalające automatycznie 8 
rować (na podstawie wskazanych danych) 44 typy różnych wykresów - zarówno dwu, jak 1 ..
wymiarowych. Do prezentacji można też oczywiście wprowadzić dowolne obrazy „z zC' ^ 0, 
zeskanowane i dołączone np. w postaci plików' TIFF, montując je z innymi elementami  ̂
rzonej grafiki w sposób całkowicie dowolny i bardzo szy bki. Rysunki mogą być oc/>AV r 
uzupełniane dowolnymi tekstami, których rozmieszczenie, rozmiar, forma (fonty!) i * .
są całkowicie dowolne. Dodatkowo program oferuje ponad trzysta przykładów różnyc 
towych prezentacji, na których twórca może się wzorować - ewentualnie modyfikują0 - 
dla swoich potrzeb gotowe propozycje i oczywiście wyposażające je we własne dane i 

Inne narzędzia tego samego pakietu pozwalają na zdefiniowanie sposobu prczCl 
stworzonych elementów7 graficznych (na przykład w którym obszarze ekranu mają s1̂  j 
zywać określone treści, czy mają występować same, czy wraz z innymi rysunkami 
a także umożliwiają interesujące zaaranżowanie przejść od jednego obrazu do 
(przenikanie, nasuwanie, ściemnianie lub raptow na wymiana itp.). Można oczywiście ^  
zaprogramować czas prezentacji poszczególnych rysunków' i tekstów, kolejność ich 
tlania (jeden rysunek może się pojawiać wielokrotnie w trakcie wykładu bez koniecz 
powielania samych slajdów) itp. , X[V

33 Harvard Graphics jest jednym z najbardziej znanych pakietów programów 
ficznych. Jest on sprzedawany i rozwijany przez firmę SPC (Software Ptiblishing ^ asC. 
ny). Firma ta, do niedawna rozwijająca także prace nad relacyjną bazą danych Supe ^  
ostatnio skupiła się wyłącznie nad pakietem Harvard Graphics doskonaląc go w szy 
tempie. .

332Przykładem nowych produktów tego typu może być Sunrise niemieckiej 
Informationssysteme GmbH z Ratingen.

333Wśród wielu tego rodzaju graficznych produktów informatycznych wrarto w  
nić dostępną na rynku bibliotekę pod nazwą The Art of Business Clipart Library* y u
teka ta zawiera ponad 6 tys. kolorowych obrazów gotowych do wykorzystania w r0 ^
celach (np. bezpośrednio w prezentacjach albo w programach DTP i e d y t o r a c h  te 
Bibliotekę o łącznej pojemności ponad 47 MB wydala w formie CD-ROM firma Guu(- •



rozcntację) i użyć komputera do uzupełniania odpowiednimi obrazami przedstawia- 
•Cl1 ustnie treści - na przykład wywodu wskazującego na celowość podjęcia pewnej 
c>zji lub przekonującego o zaletach pewnej koncepcji. Warto podkreślić, że takie 
^ępowanie jest bez porównania wygodniejsze i bezpieczniejsze, niż praktykowana 
kiedy metoda ilustrowania wykładu przykładami „żywych” obliczeń, wykonywa- 

• Cl1 przez komputer dokładnie w chwili prezentacji334.
Niesłychanie szybko rozwijającym się fragmentem rynku oprogramowania 

‘'cznego są też dziś systemy informacji geograficznej, zwane skrótowo GIS (od 
*°graphic Information System)335. Systemy G IS336 operują informacją geogra- 

zną i geodezyjną w postaci map cyfrowych337 (rastrowych lub częściej wektoro
wy ), do której dodane są infonnacje zgromadzone w bazach danych {dBase, 

rcicle, lngress, Sybase, DB2, Progress, Informix)^y ).

334Przedstawiając podczas prezentacji wyniki rzeczywiście pracującego programu ro- 
n C?CS° wykładowca ryzykuje tym, że w wyniku jakiejś drobnej pomyłki cala prezentacja 
 ̂ e się nie udać (ogólnie znany „efekt generalski"), a ponadto niezbędny czas pracy wy- 

J ^ a n e g o  programu może rozbijać ciągłość wywodu (kolejne kadry ilustrujące tezy 
n adu P°jawiać się będą w odstępach czasu wynikających z tempa obliczeń, a nie z wy-
\ v i • ^^ladu). Wszystkich tycli mankamentów unika się stosując właśnie program ak- 
sto Ĉ n^‘ Program ten pozwala także wyświetlać zapisane obrazy w dowolnej kolejności, 

lJ^c ewentualnie także specjalne efekty przejścia między kolejnymi kadrami (transitions 
Pr^v czym prezentacja może być sterowana ręcznie lub wykonywana czysto auto-uKłrVnr * * * * * * *

na j e* prezentacji można także dołączać elementy zawierające animację oraz moż-
Pori ? Wa<̂ dźwięk (w razie posiadania wyposażenia w postaci karty Sound Blaster lub 
chr •  ̂ '  nawet bardzo wysokiej jakości), który7 można na wiele sposobów wiązać i syn- 

^ow ać z prezentowanymi obrazami. 
u t ' Wśród wielu programów typu GIS dostępnych dziś na rynku wymienić warto 
Gpn ne 23 Hajlepsze programy ARC/INFO, ERDAS, ATLAS GIS, GDS, GENAMAP, 
%  t ’ IDRISI, MAP II, Maplnfo, Intergraph MGE, SPANS i ARC View. Progra- 
tra tworz^ swoistą hierarchię - od dużych systemów, używanych głównie pr zez adminis-
Hiy rządową i służby o zasięgu ogólnokrajowym (np. ARC /INFO), poprzez średnie syste- 
We PracuMce w grafice wektorowej (np. Maplnfo) i (tańsze od nich) średnie systemy rastro- 

®Risi), aż do systemów małych czy wręcz podręcznych „przeglądarek cyfrowych
P 336 ArcView)-

te 'Pokrewną, chociaż nie identyczną klasą są systemy LIS (Land Information Sys-
ilv '.których organizacja jest jednak mniej ukierunkowana na graficzną prezentację infor- 

J nie będą tu teraz omawiane.
Proęj ^ arto wiedzieć, że największy producent map cyfrowych, firma NextBase Ltd.
l0m ukHiąca między innymi znane i cenione mapy elektroniczne dla zmotoryzowanych (Au- 

aP w USA i AutoRoute w Europie) została na początku 1995 roku przejęta przez firmę 
t0 . s°fi- która zamierza włączyć ofertę kartograficzną do pakietu MS Home Family. Oznacza 

'^ l iw ie  znacznie większą podaż map elektronicznych w najbliższej przyszłości! 
skaU Mapy cyfrowe budowane są z trzech rodzajów elementów: punktów’ (zależnie od
nyci niaPy niogą one symbolizować położenie drzew, slupów telegraficznych, lamp ulicz- 

d°niów lub ... całych miast), linii (drogi, sieci gazowe, rzeki, przewody wysokiego na- 
1()) oraz elementów powierzchniowych (działki budowlane, okręgi wyborcze, wrojewódz-



Zastosowania systemów GIS są bardzo szerokie340. Wykorzystują te system) 
służby geodezyjne i kartograficzne, korzystają z nich wydziały architektury i g°sP°

twa, lasy, jeziora). Mapa numeryczna jest strukturą danych traktowaną w ujęciu „wars^ ^  
wym”. Na przykład jedna warstwa może wyróżniać działki, druga rodzaj gleby i s/a^  ^  
ślinną, inna domy, następna drogi, kolejna rozkład skażeń powietrza itd. W konkretnej . 
tuacji można korzystać z tylu warstw, ile potrzeba - i tylko z tych warstw, które zawie ^  
aktualnie potrzebną informację. Pozwala to na skupieniu uwagi tylko na tych informaęj 
które są w danej chwili dla użytkownika istotne, co istotnie ułatwia orientację i przysp1 . 
proces podejmowania decyzji. Mapy cyfrowe buduje się czasem ..od podstaw” 
do komputera punkt po punkcie informacje o różnych obiektach i ich lokalizacji, często J1̂  • 
mapa cyfrowa powstaje na podstawie wprowadzenia do komputera informacji stano*' 
zawartość istniejącej mapy papierowej. Możliwe są tu - najogólniej mówiąc - dwie techniki-

Jedna zakłada, że klasyczną mapę należy zamienić na postać cyfrową w7 iiajpr0̂ a 
możliwie sposób (zwykle za pomocą skanera), przy czym powstające w pamięci komp 
struktury danych mają oczywiście postać rastrową. Taka rastrowa mapa może być (u P 
nym zakresie) użyteczna dla potrzeb GISu, jednak znane trudności związane ze zmiana 

takiego wyobrażenia, a także przerażająco w ielkie wymagania pamięciowe, jakie się 
m poiawiaja - obrani cza i a stosowalność map rastrowych do niewielkich i raczej ba

li
tym pojawiają - ograniczają stosowalność map 
prymitywnych zastosowań. .^ cję

Druga technika zakłada, że cyfrowa mapa ma organizację wektorową. Organ*  ̂
taką można uzyskać zaraz na etapie wprowadzania mapy do komputera (za pomocą a o  ̂
zera) względnie można użyć jednego z wielu programów dokonujących (lepiej lub 8°*'^ 
automatycznej wektoryzacji wprowadzonego skanerem rastrowego obrazu. Ta druga 
nika jest niewątpliwie doskonalsza, jednak na obecnym etapie rozwoju sprawia SP 
Spotów  . teinu

JJ^Rekordy bazy danych i punkty mapy cyfrowej są ze sobą powiązane, cizię*1 u 
wskazując punkt na mapie możemy uzyskać wszystkie potrzebne wiadomości z bazy 
- na przykład dla wskazanej na mapie miejscowości można uzyskać dane o liczbie IT1 

kańców i o ich zatrudnieniu, albo wskazując dowolny punkt w terenie można uzysk^.^^ 
formacje o właścicielu terenu, klasie gleby, rodzaju wykorzystania i stopniu skażenia z 
czyszczeniami przemysłowymi. Możliwa jest także działanie odwrotne, to znaczy i11 ^
cjc wyszukane w; bazie danych mogą być przedstawione graficznie na mapie (na Px/̂  ̂  
można zażądać wyświetlenia na mapie rejonów o zwiększonym bezrobociu czy p°^ cji 
rozkładu zanieczyszczeń). Możliwości zastosowań, wynikających z powiązania baz ^  *̂ y 
z różnymi informacjami jest bardzo wiele, a nie jest to wcale koniec możliwości syste ^  
GIS, ponieważ podobnie jak można cyfrową mapę wiązać z bazą danych - można J4 
powiązać z innymi narzędziami informatycznymi, na przykład z arkuszami kalkulacyjnej 
(wiele programów' GIS pozwala wiązać pewne obszary lub punkty w terenie z k°lll0^ ^ 0. 
w Excelu lub 123 Lotusa) albo z danymi pomiarowymi uzyskiwanymi z określonych s 
rów (np. skażeń środowiska). Dalszych możliwości jest zresztą bez liku. c\\.

•^Oprogramowanie GIS (często to samo) funkcjonuje na różnych komp11 
Dlatego możliwe jest wykonywanie zadań typu GIS na komputerach klasy PC (/Jl ^ąj 
w środowisku DOS. jak i Windows), a także na maszynach Macintosh i innych p° 
klasy - jednak wtedy trudno jest w pełni wykorzystać wszystkie możliwości tkwiące 
cyfrowej mapy i związanych z nią mądrych baz danych. Natomiast właściwym sro 
kiem dla oprogramowania GIS są szybkie stacje robocze z bogatymi możliwością^11 *



\\; Przcslrzcnnej, stosuje je  policja, znajdują zastosowanie w ochronie środowiska.
|jv enia się także inne obszary zastosowań: służby miejskie, telekomunikacja, służ-

atowrucze, transport, statystyka, ubezpieczenia, służby miejskie itp. W zakresie 
°sowań związanych z ekonomią wskazać można bankowość i usługi (analiza po- 

chl lokalizac.ia ’ punktów obsługi klientów) oraz w marketingu (szacowanie 
ka\ r'  u’ planowanie kampanii reklamowych i ocena ich skuteczności). Cie-
s e możliwości wynikają też z połączenia systemów GIS z analizą i obróbką zdjęć 
tr , ltarn> cli341. Możliwości jest oczywiście znacznie więcej, przytoczone przykłady 

°wać trzeba wyłącznie jako punkt wyjścia do dalszych własnych poszukiwań.
, Wymienione wyżej obszary stanowią przykłady potrzeb w zakresie grafiki 
tr? K Uter0we.i- Popatrzmy teraz jakie są możliwości zaspokojenia tych potrzeb. Po- 
s y te najlepiej i najpełniej potrafią zaspokoić specjalizowane komputery do zasto- 

an graficznych tak zwane graficzne stacje robocze342. Jednak nie musisz kupo-

Hę/
u.vmi - Sun, HP, Iris i inne. z dużymi ekranami (powyżej 19") i bardzo pojemnymi pa- 

dyskowymi, to jednak czyni zastosowania GIS bardzo kosztownym fragmentem 
U34°tITlPll êr0weS0' dostępnym jedynie dla bardzo zamożnych instytucji.

|Ub , Najważniejsze pakiety służące do tego celu to Arc/Info jako podstawa i EasyPace 
jesti ^ m°duł do obróbki zdjęć satelitarnych; interesujący w tym zastosowaniu 

e|^ogram InterGraph
Komputerem o szczególnych możliwościach graficznych jest na przykład Iris fir- 

blisr IC°n ^7raPh'cs' Utworzyła ją w ł981 roku grupa naukowców ze słynnej „Szkoły No- 
C/0n u “ Uniwersytetu Staforda. Firma ta była dotychczas mniej znana cywilnym posiada
niu mPuterów', ponieważ pracowała głównie na potrzeby Pentagonu w ramach progra- 
le »wojen gwiezdnych ’. Odprężenie polityczne pozbawiło zamówień wojskowych wie- 
Wijy °milych firm (nic tylko komputerowych), stąd na rynku dość nieoczekiwanie poja
w i Slę '  P°zornie znikąd - dojrzale koncepcyjnie i prezentujące bardzo wysoki poziom 
O n i a  komputery. programy i urządzenia. Stacje graficzne Iris służyły w wojsku jako 
pr0\v, C‘,alizowane terminale graficzne do prezentacji trójwymiarowej wyników obliczeń 
ich d<IClxonych na superkomputerach typu CRAY lub CONVEX (tzw. display enginee). Po 

1Ulhtanzacji w pierwszej kolejności zainteresował się nimi przemysł filmowy oraz 
ny jv biura projektów7 związane z przemysłem lotniczym i samochodowym. Obecnie ce- 
dej ^ 1 stacji na tyle zmalały, że możliwe jest rozważenie ich zakupu do praktycznie każ
dej m*v (chociaż nie w każdej firmie występuje zapotrzebowanie na tak potężne narzę-

‘ ^aficzne).
nie \ , ^ 0zesz znać „z widzenia” stacje Iris (oraz jej „kuzynów“ Indy i Indygo) wcale o tym 
% tv ^c- Otóż centami komputerowe pokazane w7 filmie Jurasie Park jest właśnie oparte
lvC/nni sPrzęcic (autentycznym), co więcej wT filmie pokazano działanie niektórych auten- 

programów' Indygo.
Pan)i lcJa Iris posiada bardzo szybki procesor, doskonały akcelerator graficzny i pojemną 
°pr0pC> ĉdnak szczegóły jej budowy omówiłem w innym miejscu, tu zajmę się natomiast 
'ó\y , am°waniem, które wf całości ukierunkowane jest na tworzenie i przetwarzanie obra- 
typro s^ład stacji Iris wchodzi kamera IndyCam, której obraz może być w sposób ciągły 
*0\v~ ac*zany do systemu i w ykorzyst a ny - na przy kład - do wideotelekonferencji organi- 

z użyciem poczty elektronicznej (każda stacja Iris ma wbudowany moduł Me- 
a,l). Jądrem oprogramowania jest IRIX - system operacyjny podobny do UNIXa. Nad



wać specjalnego (bardzo drogiego) komputera, żeby uzyskać możliwość t " ° rzf '0. 
i stosowania grafiki komputerowej. Wystarcz}' zwykły komputer klasy PC * 0  ̂
wiedni program343. Nic musi to zresztą być program graficzny - większość p°P*j 
nych programów do zastosowań ekonomicznych ma „wbudowane na stale PoCl 
wowe możliwości graficzne. Przysiadowa omawiane wyżej bazy danych344, 
kalkulacyjne, programy statystyczne czy' nawet większe edytory tekstów 1 _
możliwości tworzenia i wyświetlania różnych wykresów czy' rysunków. Również 
rżenie „trwałych kopii” tych niezbyt: wyszukanych rysunków jest łatwe, gdyż 0 " 
wiednie oprogramowanie „zaszyte” jest w systemie operacyjnym maszyny- \  
kładem może tu być obsługa przez DOS i Windows klawisza PrtSc (Print ^crei 
występującego na klawiaturze mikrokomputerów' typu IBM PC. Klawisz ten "  - 
ternie DOS pozwala na wykonanie w' dowolnym momencie kopii ekranu na dru 
- jeśli więc na ekranie znajdował się jakiś rysunek - to będzie on odwzorowań) 
drukarce345. W Windows sytuacja jest odrobinkę bardziej złożona - klawisz . 
powoduje kopiowanie aktualnej zawartości ekranu do Schowka346 ( C l ip ^  £ 
a potem jest już wiele sposobów', by znajdujący się w schowku obrazek wydm ^
na drukarce347 albo skopiować do jakiegoś programu (na przykład Paintt»1 
który pomoże w jego „przyprawieniu do smaku” przed w  drukowaniem.

nim nadbudowane jest oprogramowanie wspomagające użytkownika ( S h o w C a s e )  ŵ g ö  

zaawansowane multimedialne środowisko graficzno - dźwiękowe (Indygo Magie) i 111 ^
programów do tworzenia grafiki (Image Tools) i jej przetwarzania (E x p lo r e r ) . Sa !cZ ie. 
programy do konkretnych zastosowań na przykład Earth Waleh interpretujący dane 
orologicznc. jąC do

•i4JPodstawowe możliwości graficzne komputera można poznawać wykorzv - • ;1ic 
tego celu typowe programy graficzne (Corel Draw, Designer czy nawet 
dla początkujących użytkowników nawet te programy te mogą okazać się zbyt sko cC 
wane w obsłudze. Dlatego na uwagę zasługują także programy bardzo proste, dosta ^  
podstawowych usług (rysowanie prostych linii i figur geometrycznych, wypełnianie ^ 
rów wybranym wzorem, powielanie i przenoszenie elementów rysunku) przy bar ^ f0Vyr
stym sterowaniu (na przykład za pomocą prostych piktogramów czy „klawiszy ^ f0c'

n i v c v l z c i ^  t o V i o o r \  r \ r r » a r i i m n  m n w  H\/r* f i r m v  V u l c a n  v-  i A -
(np. na

cjach plastyki), ale może okazać się przydatny także do łatwego tworzenia prostych

 v i  ^ i  i  i  «r JL KmS j  i? yy y w

nych myszką). Przykładem takiego programu może być VGraph firmy Vulcan l ^
lawia), który przeznaczony jest wprawdzie głównie do zastosowań szkolnych (np-  ̂ ^

ków w zupełnie innych niż szkolne celach. . ^
344Na przykład ORACLE, znana firma produkująca bazy danych, ma także ^  ̂^  

ofercie programy graficzne. W szczególności pakiet Oracle Graphics pozwala 
nymi pochodzącymi z bazy danych wykresy i obrazy ilustmjące te dane (łącznie z 0 ¿̂¡¡i 
ruchomymi), a program Oracle Cards pozwala na graficzne projektowanie kom 
użytkownika z bazą danych. -C7.c^C'

3“̂ Jeśli przewiduje się konieczność korzystania z ’tcj możliwości - należy ^ 
użyć polecenia GRAPHICS. . ^

**"*6Można też skopiować wyłącznie zawartość aktualnie aktywnego okna - vv 
ba nacisnąć kombinację Alt-PrtSc.

347Do kopiowania ekranu na drukarkę lub do wybranego pliku slużyc 111 
program o nazwie Hijaak, działający w środowisku Windows.
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2 JeŚH nie wystarczają Ci te podstawowe możliwości - możesz użyć jednego 
D lc|u programów tworzących obraz}’ na ekranie i jednego z programów ko- 
, * * *  ekran na drukarkę w sposób udoskonalony. Przekładem takiego programu 
Dnc ^  ^  może być popularna (mimo sukcesów Windows) nakładka dla systemu 

 ̂ (to znaczy program stale rezydujący w pamięci niezależnie od innych progra- 
c v) o nazwie PIZAZZ. Program ten, opracowany wiele lat temu w firmie Appli- 
obc '̂ec^mci ues t>ył wielokrotnie modyfikowany i ulepszany, w związku z tym jest 
cje bardzo zgrabny i umożliwia drukowanie obrazu ekranu w dowolnym forma- 
„ ' P°'viększonego, pomniejszonego, obróconego, wyciętego z fragmentu ekranu - 
w , Volnym przyporządkowaniem poziomów szarości do banv na ekranie a także 
sl olorze (jeśli drukarka na to pozwala), a także na pliku w jednym z ogólnie do- 

?Pnych formatów graficznych - TIF, GIF, PCX lub PCC itd.
\w ' olbrzymiej liczby istniejących programów graficznych dość wyraźnie

02niąją się następujące obszary zastosowań:
~ rysowanie wykresów348 (tzw. wizualizacja danych)349,
~ tworzenie rozmaitych schematów - na przykład schematów algorytmów 

i programów350 lub innych diagramów i schematów351,
~ przygotowywanie różnych wydawnictw i prezentacji ekranowych3-"12,

3*48
W : 2a pomocą programów graficznych można tworzyć wykresy ilustrujące dane
dia n*Vm z kilku przyjętych formatów. Najczęściej stosuje się wykresy dwuwymiarowe, 

m*v holowe, histogramy oraz ich różne odmiany. Tego typu rysunki dostępne są także 
349nac^ omówionych wyżej arkuszy kalkulacyjnych, 

w  , Komputer jest wyjątkowo wygodnym narzędziem do tworzenia wszelkiego rodzaju 
Opcję tego typu posiadają wszystkie programy matematyczne, arkusze kalkula- 

gram 1 .liczne specjalizowane programy. Czasem jednak wykres zbudowany przez te pro- 
nje J  *est niewygodny do czkania - za duży, za mały, nieczytelna czcionka itp. Szczegól- 
rę or 7̂ arza z tzw- organigramami, to znaczy wykresami pokazującymi struktu- 
ĝlęd lzacyjną jakiejś instytucji czy fabryki. Wykres tworzony sukcesywnie, w miarę uw- 

nych lan*a kolejnych danych i informacji bardzo szybko przestaje mieścić się w zalożo- 
się . °2niiarach, a jego przeskalowanie powoduje, że wprowadzone wcześniej opisy stają 
^ul^^ytelne. W dodatku pojawiające się niekiedy reorganizacje, burzą hierarchiczną 
w-ą ^w ykresu  i rozbijają jego obraz graficzny. Do pokonania tych trudności służą jed- 
e ^ J a l n e  programy, które mogą organigramy tworzyć, przeskalowywać (zachowując 
r°?n . l0sć!) zmieniać ich staikturę hierarchiczną z automatycznie dobieranym optymalnym 

S/C?eniem elementów graficznych i czytelnym przebiegiem powiązań itd. Przykła- 
^35§raniu wykonującego wymienione czynności może by OrgChart firmy Microgmfic. 

Îi(je ^a  przekład schematy algorytmów pięknie rysuje program FlowCharting 11+ a
Pr>p.; r*ter prze gotowany jest do tworzenia rysunków7, które potem można użyć jako

<acji ^o tej kategorii należną programy pozwalające szybko tworzyć schematy organi-
3r̂ y  (na przykład Snapgrafx bardzo znanej firmy Micrografic). 

char , Programem, który łączy zalety programów7 typu DTP z bogactwem możliwości
< v Cr>;stycznych dla specjalizowanych programów graficznych jest PageMaker firmy
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-  kreślenie rysunków związanych z CAD czyli komputerowym w spom aga 

niem projektowania353, . ,
-  uzyskiwanie za pomocą komputera różnych graficznych efektów specj 

nych354. d0.
Grafika komputerowa jest dziedziną, w której masz dostęp do wielu, coraz 

skonalszych a jednocześnie coraz prostszych w obsłudze, pakietów' i zestawów n°N 
czesnych programów7. Postęp jest bardzo szybki zwłaszcza w dziedzinie przetwa

353Wśród wielu innych programów typu CAD na uwagę zasługuje program  ̂
CAD 21 firmy Robocom Ltd. Program ten pozwala na tworzenie rysunków technicy11) . 
dwu i trójwymiarowych, ma automatyczne wymiarowanie, rozbudowane funkcje arc ^  
zacji projektów i obszerną bibliotekę gotowych obiektów graficznych. Golowe rysun 
przechowywane w formatach RDF i .DXF. ^

354Nowy obszar grafiki komputerowej tworzą tzw. stercogramy. Dokładna ich n 
brzmi RDS (Randów Dot Stereogram). Technika ta z grubsza polega na wytwarzaniu^ 
pomocą komputera płaskich obrazów zawierających z reguły dużą liczbę gęsto i na P 
przypadkowo rozrzuconych drobnych elementów, tak dobranych, by patrzącemu na 
człowiekowi wydawało się, że widzi obraz trójwymiarowych przedmiotów, niewidoc ^  
na pierwszy rzut oka na rozważanym obrazie, a zauważalnych w momencie próby Patr' 
w dal „poprzez" nary sowany ornament. /Z.

Zaskakujący efekt i atrakcyjność wizualna stereogramów spowodowały, że na P 
łomie lat 1994/95 pojawiła się ogromna fala informacji na ich temat i jeszcze w;iÇcCJ ' 
dawnictw typu albumowego, prezentujących najprzeróżniejsze obrazy tego typu. Mało ' ^  
- zaproponowano również trójwymiarowe filmy oparte na technice RDT. Sekwencjo  ̂ ^  
zów tego typu, zazwyczaj zapisanych przez komputer w formacie FLC, odtwarzań) , 
dobnie jak konwencjonalne video dają - przy pewnej wprawie patrzącego - stereoskop ^  
obraz ruchomy. Trudno powiedzieć, czy ta technika będzie miała przed sobą przys/l°sC. ^  
jest z całą pewnością na tyle ciekawa, że warto poznać zasadę budowy tych p seu d oi,*̂ ¿11 
miarowych rysunków, a także warto wspomnieć o programach, za pomocą * ^  
dosłownie każdy może zbudować na swój użytek dalsze obrazy tego typu o dowolnie 
nej treści.

Zasada tworzenia stereogramów7 odkryta została w 1979 roku przez Anglika  ̂
stophera Taylera. Polega ona na tym. że widząc dowolny przestrzenny obiekt dw J^gj 
oczu mamy zawsze dwa nieco różniące się obrazy - jeden pochodzący z lewego, a ^  
z prawego oka. Mózg rekonstruuje na podstawie tych dwóch obrazów przestrzeń110 
obrażenie .

Stereogramu jako obrazu o bardzo dużym stopniu złożoności i koniecznej c  ̂
dużej precyzji odtworzenie szczegółów (a zwłaszcza ich drobnych, niemal niezauwaz* ^  
różnic, warunkujących uzyskanie poszukiwanego efektu). Takiego obrazu nie da sl^ . nllni 
tycznie narysować odręcznie, dlatego warunkiem realizacji praktycznej idei stere0 ĵ nV' 
jest posłużenie się komputerem. Już pierwsze próby podejmowane przez Taylera ^  ^
wane były we współpracy z programistką Maurecn Clarkc, zaś wszystkie ĉ ŝ nlpii' 
by innych badaczy były systematycznie coraz silniej determinowane przez technikę 01 
terową. ^

Programami pozwalającymi samodzielnie tworzyć stereogramu są sharew< 
programy Popout Pro, Randot i Emperor’s New Clothes



*a obrazów, to znacz}- obróbki fotografii lub rysunków wprowadzonych za pomocą 
^ Cra i opracowywanych potem komputerowo w taki sposób, by uzyskać określony 

1 Poprzez dowolne uzupełnianie wprowadzonego kadru, usuwanie z niego pew- 
1 elementów, łączenie kilku obrazów w jedną kompozycję cz\' wreszcie zmiany 

nbastu, barw, proporcji itp. Ten rodzaj działania jest szczególnie efektowny, co 
v°duje, ze programy tego typu znajdują chętnych nabywców - a to stwarza bo- 
ec do ich opracowywania. Najbardziej znanym produktem tego typu jest 
Mtpliwie Corel Draw. jednak na tym szerokim rynku jest także miejsce dla in

nie 1 ^ro§rani( ŵ - Jednym z nich jest Picture Publisher. Program ten. ostatnio istot- 
udoskonalony (wersja 4.0 lub dalsze) odznacza się wyjątkowo prostą obsługą - 

sl °Wadzone obraz}’ można praktycznie natychmiast ciąć, sklejać, uzupełniać tek- 
r Z!1, odręcznie rysowaną grafiką, powielać lub odbijać jak w lustrze - słowem, 
r%z ° 2 n m̂ ^os*own*c wszystko. Wymienione czynności mogą obejmować cały ob- 
nc pa*e można także nakładać na kadr różnego rodzaju maski, w wyniku czego pew- 
I ragmenty obrazu mogą być chronione przed przypadkową zmianą ich zawartości, 
d*i i ^rzecnvill[C " pewne czyrnności mogą być wykonywane wyłącznie wewnątrz wy- 

Onego maską podobszaru całego obrazu35 .̂

pr '^Zaletą programu Picture Publisher jest opcja FastBits, pozwalająca wybrać do 
Wc Nvarzania jedynie fragment całego obrazu zawartego na dysku, ty lko ten fragment 

a P° przetworzeniu - z powrotem „wkleić” wre właściwe miejsce struktury dysko- 
gaba a t0 lsl°tne znaczenie w sytuacji, gdy przetwarzane obrazy mają rozmiar 30 - 40 me- 
k0n Jtcnv * *ch odczyt lub zapis w całości musi trwać dość długo nawet na bardzo szybkich 
Uiac Uterach- *nny sP°sób P^onania trudności, jakie stwarza bardzo duża objętość infor- 
r̂ n Jna calego obrazu wiąże się z dostępną w programie Picture Publisher opcją przetwa- 
w *  °brazu ”na Próbę‘\  w uproszczonej postaci, przy bardzo ograniczonej rozdzielczości. 
UiyS|' cz>'nności są wówczas wykonywane bardzo szybko i można sprawdzić wiele po
je^  * wiele sposobów przetworzenia obrazu, zanim znajdzie się ten jeden właściwy. Gdy 
pr ĉ| »»trafisz” wreszcie i będziesz w pełni zadowolony z pewnej wypróbowanej formy 
ne g ż e n i a  obrazu - możesz skorzystać z „macrorecordera”, który' zapisywał wykonywa- 
k°m c llProszczonym kadrze sekwencje operacji i polecić komputerowi wykonanie jej na 
Jlv\\ e^ m obrazie w sposób całkowicie automaty czny'. Ponieważ każda czyrnność wyko- 
Piiteln i na Pe n̂yni obrazie trwa dość długo (nawet przy stosowaniu bardzo szybkich kom- 

ta^a automatyzacja jest bardzo pożądana i pozwala uniknąć frustrującego wy- 
kilk^an*a Przc^ ekranem na ukończenie kolejnych operacji obrazowych, które mogą trwać 

haście minut.
Haic, 0l̂ eważ w wielu wypadkach potrzebne użytkownikowi formy przetwarzania obrazu 
iria slandardowych - Picture Publisher (podobnie jak każdy dobry’ edytor graficzny) 
jest i H 0waną całą bibliotekę typowych „efektów”. Nowością w omawianym programie 

^  możliwość szybkiego przeglądania skutków zastosowania dostępnych gotowych 
S/0n°Xv do aktualnie obrabianego obrazu (oczywiście przeglądanie odbywa się na zmniej- 
sCo 1 uProszczonym obrazku, gdyż inaczej nic może być szybkie). Taka analiza w stylu 
W > była gdyby ...” nazywa się EfectBrowscr i jest bardzo inspirująca. Podobnie 
P°lll0 ryzowanej postaci można szybko oglądać posiadane na dysku gotowe obrazy' za 

Cĉ opcji ImagcBrowser.



Programy w rodzaju Corel Draw lub Picture Publisher pozwalają naryso 
wać wszystko, mogą więc być wykorzystane do wszystkich opisanych wyżej zasto 
sowań grafiki komputerowej. Do każdego z wymienionych obszarów zastoso^111 
służą jednak także liczne specjalizowane narzędzia. Na przykład znanym program ^ 
służącym do rysowania wykresów7 jest StatGraphics, który dodatkowa może do  ̂
nywać analizy statystycznej wprowadzanych danych. Dla rysowania wykresów trój 
wymiarowych356 - szczególnie ciekawych, ale i wyjątkowo trudnych do sporządzeni 
służyć może na przykład szeroko znany program Surfer albo Graph 3D. Warto prZ> 
tym wiedzieć, że dostępnych jest kilka poziomów wierności odwzorowania trójwy 
miarowych obiektów. Najprostszy' obliczeniowo jest model „szkieletowy"’ (wire 
frame). W trybie tym widziane w perspektywie trójwymiarowe obiekty przedstaw# 
ne są jako zbiór krawędzi łączących wybrane punkty powierzchni bryły w taki spo 
sób5 że widoczne są wszystkie te odcinki, w wyniku czego bryła jest jak gdyby Prze 
źroczystym, zrobionym z drutu szkieletem. Dodanie algorytmu wyznaczania i llSU 
wania niewidocznych (zasłoniętych - hidclen) krawędzi daje znakomite polepsz^  ̂
jakości i czytelności obrazu, ale powoduje też znaczne obciążenie komputera, dl a 
rego konieczność wyznaczenia, które elementy są w  perspektywicznym skrócie 
doczne, a które nic - jest sporą i trudną pracą. Jeszcze wyższe wymagania mają Pr0 
gramy, które oferują możliwości pokrywania powierzchni trójwymiarowej bryły P° 
wloką o określonej barwie i fakturze, a najbardziej złożone pozwalają też na uzys 
nie imitacji efektu kierunkowego oświetlenia i światłocienia357.

356Za pioniera wizualizacji danych uznać można francuskiego matematyka ^ lC . 
Oresme, który jako pierwszy przedstawił zależności matematyczne w postaci grafie 
W dziele ,yAlgorismus proportionum\ napisanym w 1360 roku, uczony ten przccis < 

rozważane zmiany temperatury i wilgotności powietrza w formie wykreślnej. . ^
357Przykladem programu, który w prostej formie dostarcza wszystkich możlw 

trójwymiarowej grafiki i pozwala tworzyć szkieletowe, wypełniane, a nawet ciekawie oŜ v 
tlane obrazy trójwymiarowych przedmiotów - jest Lathe, program należący do klasy 
Shareware napisany przez Daniela S. Bakera. Program ten daje możliwość wytwór ^  
trójwymiarowych obrazów brył obrotowych, to znaczy takich, które powstają w wyniKU 
rotu wokół osi pewnego płaskiego konturu. W trójwymiarowej fizycznej rzeczywis ^  
bryły tego typu wytwarza się na maszynie zwanej tokarką i stąd nazwa programu va 7 
po angielsku tokarka). Użytkownik tego programu może swobodnie nakreślić (z llẐ  
prostego edytorka) kontur płaskiej krzywej (może być zamknięta lub nie), a potem 1 
zażądać „wytoczenia” tego konturu w formie trójwymiarowej bryły. Bryla może byc P • 
zana w formie szkieletu, pełnej bryły lub nawet bryły pokrytej powierzchnią o wy D 1 
fakturze (w dowolnym kolorze) i oświetlonej światłem (też barwnym) pod dowolnym k4 
Można też oczywiście dowolnie wybrać kąt, pod jakim ogląda się bryłę, odległość oK< 
serwatora (różne efektyr perspektywiczne). Wytworzony obraz (lub seria obrazów - P ^ ^ ł y  
może slużyrć także do tworzenia sekwencji kadrów7 tworzących animacją np. obracania . 
lub np. zbliżania się do niej) można łatwo przenosić do innych aplikacji Windows - 
średnio poprzez schowek albo za pośrednictwem plików7 BMP (1 do 24 bitów), Targa 
bity) lub we własnym formacie programu - .LAT. W ten sposób Lathe może służyć.j 
serwer obrazów trójwymiarowych dla dowolnych edytorów7, programów7 dydakty cznyc 
dla grafiki prezentacyjnej.
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Tworzone rysunki można także w ciekawy sposób łączyć z ładnym litemic- 
Veni 38 w takich popularnych programach jak PrintShop359 lub PrintMaster, 
z nowszych PageMaker, PhotoStyler360 czy zgrabny (chociaż ubogi), wchodzący 

' skład systemu Windows program PaintBrush. Wymienione programy oferują Ci 
Kże szeroką gamę gotowych rysunków, które możesz wykorzystać przygotowując 

c rozmaite zaproszenia, ogłoszenia, wywieszki ilp., a także dzięki dostępnej w nich 
Szystkich opcji Graphic Editor pozwolą Ci tworzyć własne rysunki. Wzięte ze 
l0ru gotowych wzorów lub samodzielnie opracowane rysunki możesz dowolnie 

r°zniieszczać, wiązać z tekstem, powiększać, powielać itp. Używa się do tego myszki, 
tując jej ruchy podobnie jak ruchy pędzla, ołówka lub gumki (do usuwania zbęd- 

ych figur lub linii). Wybrany program361 pomaga rysować idealnie proste linie,

Zaletą programu jest jego prostota - łatwo i w bardzo naturalny sposób można za jego 
ukmocą uzyskać bardzo efektowne obrazy praktycznie bez konieczności jakiejkolwiek na- 
. Wadą jest natomiast ograniczona klasa możliwych do uzyskania bryl a także bardzo 

za objętość tworzonych przez niego plików (animacja licząca 10 kadrów z 24-bitowym 
olorem zajmuje 13,5 MB).

i ri ' Programem, za pomocą którego można dowolnie kształtować litery wyświetlane 
^•kowane przez komputer (zwłaszcza w systemie Windows, chociaż nic koniecznie) jest 
gram ATM (Adobe Type Manager) firmy Adobe (twórcy m.in. języka PostScript i kon- 

CPcJi czcionek True Type do Windows).
p . '"'W początkowym okresie zastosowań techniki graficznej na komputerach klasy PC

Shop był pierwszym wygodnym i popularnym programem pozwalającym na tworze
n i  °/dobnych kalendarzy’, papierów listowych, zaproszeń, ogłoszeń itp. Dnikowane w cha- 
0 - Etyczny dla Print Shopa sposób ogłoszenia i zaproszenia spotykało się w latach 
 ̂ eiTldziesiątych dosłownie na każdym kroku. Nastanie epoki Windows z icli za darmo 

' ępnym PaintBruschem, a także dostępność znacznie bogatszych wr możliwości pro- 
c m°w (Corel Draw) spowodowały spadek zainteresowania tym programem, zwłaszcza że 

ka t Starsze wefsje, masowo „rozprowadzane” w Polsce, potrafiły drukować tylko na dru- 
Vv a^h mozaikowych. Tymczasem producent Print Shopa, firma Electronic Arts, opraco- 

a \V 1994 roku nową wersję programu, określaną jako Print Shop Deluxe, którego 
s , Uvości są znacznie poszerzone (może 011 drukować tworzone karty lub plakaty na więk- 
v Sci drukarek igłowych, atramentowych i laserowych, a także może importować grafikę 

P ików PCX, TIFF i EPS, co pozwala wygodnie wiązać ten program z innym posiadanym 
di i°£rani°waniem) przy zachowaniu znanej z wcześniejszych wersji prostoty obsługi. Pro- 
lat St bardzo tani (90$) i wygodny w użyciu. Podobne własności ma zresztą kilka innych 
(40ę° dost?Pnych programów, na przykład Card Shop Plus firmy Software Toolworks 
U j i kilka innych. Nie zawsze warto więc strzelać z wielkiej armaty i używać Corel 

>v dla narysowania byle zaproszenia na piknik!
} Program służący do przetwarzania obrazów' firmy Aldus. 

obc Zapewne najbardziej znanym programem graficznym rozważanego tu typu jest 
^  Corel Draw. Obok podstawowego programu służącego do rysowania, którego na- 
r<i|C \ GSt tożsama z nazwą całego pakietu, składa się 011 z kilku dodatkowych modułów: Co- 
nio Ve’ Corel Show, Corel Chart i Corel Photo. Nowsze wersje włączają dodatkowo 
do ~ lw°^ci tworzenia graficznych baz danych, w związku z czym w pakiecie Corel Draw7 

st9pne są także moduły Corel Database Editor (program pozwalający tworzyć bazy da-
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kreśli na życzenie równe i gładkie kola, oferuje szereg użytecznych gotowych kszta 
tów (na przykład prostokątnych bloków przy rysowaniu schematów), które 11K,/lUl 
jednym ruchem myszki wstawić w dowolnie wybrany punkt rysunku, a potem ewen  ̂
lualnie przemieścić, przeskalować (powiększyć lub zmniejszyć a także zmienić pr0  ̂
porcje), odbić jak w zwierciadle itp. Każdy program graficzny pomaga także w 
cinaniu i powielaniu wybranych fragmentów rysunku, umożliwia dokładne dopasą 
wanie oddzielnych elementów, umożliwia zmianę barw, zapełnienie wybranym k° 
rem lub wzorem tekstury wybranych fragmentów obrazu itp. W sumie progran1'  
omawianej tu grupy pozwalają na tworzenie ładnej i profesjonalnie wyg^ , 
cej grafiki naprawdę przy minimalnym wysiłku i z tego powodu są szeroko i c * _ 
nie stosowane. Ich użycie wymaga oczywiście odrobiny wprawy, ale efekt konco  ̂
wy jest wart wysiłku, jaki włożysz w nauczenie się, jak zaprzęgać posiadany progr 
do pracy.

Nazwy nowych programów graficznych pojawiają się jak grzyby po desze ;
nic jestem więc w stanic opisać Ci wszystkich produktów', bo pewnie w momen

< • » ^  \

gdy będziesz czytał tę książkę na rynku będzie już dostępny jakiś kolejny • - 
miast nazw programów warto więc raczej zapamiętać nazwę dobrej firmy. Otóż z °g ą 
tendencji rynkowych wynika, żc producentem wielu wartościowych programów S ^ 
ficznych jest dziś firma Micrografx362. Najbardziej znanym programem tej n  ̂
jest PhotoMagic. Program ten umożliwiają zarówno tworzenie obrazów na P  ̂
stawie zgromadzonych danych, jak i bardzo interesujące przetwarzanie363 obra

nych) oraz Corel Qerrv (program do tworzenia zapytań umożliwiających wydobyć _ 
danych z bazy). Ponieważ firma Corel wykupiła znanego producenta programów do Pr - h 
towywania publikacji - firmę Ventura Publisher; zatem w pakiecie pojawiły się też pr o 
my Corel Ventura oraz Corel Kern (ten ostatni służy do tzw. kerningu czyli dobom 
stępów międzyliterowych w czcionkach). Firma Corel Corp. ogłosiła ostatnio, że \\ypr 
kowala wersję programu Corel Draw! 3 dla środowiska UNIX (Sun SparcStation, He'* 
Packard 9000, IBM RS/6000). .¡e.

362pirmę Micrografx założyli w 1982 roku bracia Paul i George G ravsono^ 
Pierwszym produktem firmy był sprzedawany od stycznia 1983 roku program P̂  ^  
który był w istocie pierwszym profesjonalnym programem graficznym na komputerac -6 
sy IBM PC. Mimo ogromnej konkurencji firma Micrografx utrzymała swój prymat w 
grafiki dla komputerów7 PC oferując w 1985 roku pierwszy program graficzny (In a 
sion) pracujący w środowisku MS Windows. . 0 >̂

363W użyciu jest wiele programów' służących do obróbki obrazów. Pozwalają 
dość swobodnie przekształcać wprowadzone do komputera obrazy uzyskując zaskaK  ̂
efekty plastyczne, montując obrazy z oddzielnych fragmentów lub eliminując zakł°c 
i zniekształcenia, które znajdowały się na oryginałach. . -cji

Programy tego typu mają zwykle dodatkową możliwość: wytwarzania obrazovv 
elementów' (Designer), realizacji efektów' specjalnych (np. „rozbryzgiwanie” obrazu 
go „wytłaczanie” - opcja EjfectBrowser) oraz szybkiego przeglądania obrazów7 znajdują - 
się „na składzie” (ImageBrowser) wraz z ich powiększaniem (ZoomBar i Zoom Box).
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'Prowadzonych do komputera364. Wytworzyła się zresztą z tego cala dziedzina, 
^Nana Desktop Publishing3r° ,  w której używając komputera i odpowiedniego pro- 
o amu można tworzy ć wydawnictwa (druki, gazetki, ulotki reklamowe itp.), zawie- 
 ̂ JĄce zarówno tekst jak i wkomponowane c!o tego tekstu obrazy-, ry sunki i wykresy - 

k° Jakości nie gorszej niż z profesjonalnej dnujcarni. Jako wyraz popularności techniki 
mPuterowego przetwarzania obrazówr odnotować można dostępność w handlu 
^dzeń określanych jako „cyfrowe aparaty fotograficzne'’. Urządzenia takie366 slu- 

^  do szybkiego wprowadzania obrazów rzeczywistego św iata do tworzonych w kom
a r z e  programów i tekstów.

Od sformułowanej wyżej zasady wiązania71 wagi z firmą a nie z konkretnym 
gramem - także są wyjątki, ponieważ istnieją w dziedzinie grafiki komputero- 
Pr°Sramy, których nazwa stała się firmą! Jednym z takich najpopularniejszych 

skali autentycznie światowej) programów graficznych jest pakiet AutoCAD367. 
^  lct ten jest bardzo popularny368, chociaż dostępne są już programy innych firm 

Podobnym przeznaczeniu369. Głównym przeznaczeniem pakietu jest tworzenie ry- 
k°w związanych z automatyzacją prac projektowych i inżynierskich370. Program 

s oCAD pozwala wykonywać rysunki techniczne typu mechanicznego (części ma- 
 ̂ V i detali architektonicznych. Umożliwia on jednak także korzystanie ze specja-

j Obok oprogramowania firmy Micrographx wygodnym narzędziem do analizy
kó\\/CtWarzania obrazów jest program VisiIog francuskiej firmy NOESJS. Wielu zwołenni- 

ma także program Image-Pro Plus firmy Media Cybernetics. Programy te pozwalają 
skanie obrazu do obróbki (ze skanera lub kamery TV), wyostrzenie obrazu i jego filtrację, 

w* V/x* i pomiar}' obiektów' widocznych na obrazie i wreszcie wytworzenie obrazu wyniko- 
3& ce^ w wydawniczych) oraz opisu jego parametrów (np. do celów' badawczych),

i ki ^  literaturze przedmiotu podawane są sprzeczne informacje na temat tego, kto
pr . - P° raz pierwszy zastosował komputer do zadań malej poligrafii. Jednak najczęściej 
rok*u,muJe się, że twórcą koncepcji desktop publishing był Paul Brainerd, który w 1985 

^acow al wykorzystywany do dziś program Page Ma ker.
3^N a przykład FOT OMAN PLUS firmy LOGITECH. 

r°ku twórca pakietu AutoCAD, firma Autodesk Inc. założona została w kwietniu 1982
vv, nl- ^*erwsza wersja programu AutoCAD powitała w styczniu 1983 roku. Obecnie uży- 

WCrsJa ma numer generacji 13. Ciekawe, czy przyniesie to peclia firmie, której pro- 
lion 11111110 wysokiej ceny (ponad 3500 S za podstawową wersję dla PC) ma już ponad mi- 
iiy.^/^^jestrowanych użytkowników, co stanowi (jak się szacuje) 70% ogółu wszystkich 

Mk« a ik ó »  syslcn.ó,.[ypuCAD '
/AVi Wydawane są nawet specjalne periodyki, poświęcone wyłącznie zagadnieniom
s ^ nym z programem AutoCAD i jego zastosowaniami. W Europie wydawany jest mie- 
d0̂ \111 k zatytułowany CADUser, w którym użytkownicy programu AutoCAD wymieniają 
ttiu , C/enia. prezentują swoje osiągnięcia i dowiadują się o rozwoju używanego progra- 

^^^olsce drukowany jest periodyk CAD-forum.
llklad ^rogramcm typu CAD o szerokim spektrum zastosowań (architektura, mechanika,

^^draułiczne itp.) jest RoboCAD niemieckiej firmy microCONTROL.
C0„ Skrót CAD zawarty w nazwie pakietu jest szeroko znanym określeniem dziedziny

er Aided Design, czyli projektowania wspomaganego komputerowo.
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listycznych nakładek, zawierających informacje o zasadach projektowania i eleme^  
tach stosowanych w różnych dziedzinach - elektrotechnice371 (ogólnej lub spec.la 
zowanej, np. samochodowej), elektronice, hydraulice, melioracji itp. Rysunki tworzy 
nc z użyciem programu AutoCAD mogą być następnie kreślone na ploterze, dru 
wane na drukarce lub zapisywane na dysku372 jako elementy archiwum goto'') 
projektów. Rozważany pakiet daje więc także możliwość tworzenia dowolny0'1 1 
nych rysunków, również trójwymiarowych, cieniowanych (specjalny program 
SHADE) oraz animowanych373 (program AutoFLIX). Najnowsza (w monien0 
pisania tego wydania książki) wersja programu AutoCAD oznaczona jest symbo  ̂
R1237-*. Do programu AutoCAD istnieje wiele dodatków- i przybudówek oler°"‘̂  
nych przez różne firmy, które między innymi pozwalają łączy ć rysunki wektoro^. 
(tworzone przez AutoCAD) z obrazami rastrowymi375 (na przykład wprowadzań}

vVy*
371 Na przykład A-Elec jest wykonaną przez firmę 1GE nakładką pozwalającą na • 

konywanie w AutoCAD projektów elektrycznych. Można w nim opracować schemat p  ̂
czeń określonego układu, następnie podać informacje o użytych elementach (np. o lOi '^0, 
kabla, jego przekroju, oporności, wytrzymałości izolacji itp.) i uzyskać nie tylko gotową  ̂
kumentację projektu (program potrafi narysować schemat układu - nawet wielostronne - 
a także może podać wykaz połączeń uprzednio automatycznie ponumerowawszy kable.‘ 
także sporządza automatycznie tzw. tablice krosowe, tworzy schematy montażowe, pr°Je 
je zgrupowania połączeń na listwach zaciskowych i elementów układu w tzw. szafach- 
liwe jest także sprawdzenie układu pod względem poprawności i wewnętrznej logiki 
wykrywane są potencjalne zwarcia). . ^

372Pliki wytwarzane przez AutoCAD są zapisywane w specyficznym forniacic i Jllt- 
rozszerzenie .DWG. æ

373Animacja w AutoCAD jest raczej dodatkiem, natomiast specjalizowane °Pl0r !■ 
mowanie do celów animacji produkuje coraz więcej firm komputerowych. Bczkonkmci . 
ny jest tu program Charisma renomowanej firmy Micrografx, jest jednak także ^ QyiV 
nych wyrobów. Dostępne są już między innymi takie programy, jak: Topas (Crystal 
phics), 3D Studio oraz Animator Pro (AutoDesk Animator) oraz Lumena (Time s 
Ostatnio dostępny jest także specjalizowany sprzęt (w postaci kart do systemów lyP11 t 
przeznaczony wyłącznie do tego celu, pozwalający na rejestrowanie wytwarzanych P ^  
komputer obrazów7 kolejno, klatka po klatce, na taśmie video (zwykle w s y s t e m a c h  

i NTSC) (na przykład kontroler poklatkowy DQ-422+ firmy Diaquest). Do kontaktu z 
gnetowidem używane są w tych systemach specjalne złącza RS-422. ^

374Wersja ta zawiera obok podstawowych modułów7 przeznaczonych do projek 
nia inżynierskiego i tworzenia rysunków dodatkowe moduły ułatwiające w y k o r z y s t a n i e  ^  

dulu w7 konkretnych dziedzinach: architekturze (moduły AutoVision i Texture l 
modelowaniu powierzchni swobodnych (moduł AutoSurf), projektowanie parametr) 
(Designer), prezentacje multimedialne (VisualLink, 3D Studio), a także możli" 
łączenia rysunków z informacjami i opisowymi poprzez ADE (/AutoCAD Data Extent*10 ■

375Pakietem programów graficznych wspomagającym AutoCAD w s z e r o k i m  SP 
trum różnych zastosowań jest Tcsscl Software Line firmy Inter Design. Pakiet ten obejmuje.

CADRaster - połączenie programu AutoCAD z nakładką umożliwiającą przeftvar/^^
(m.in. filtrację), edycję i obsługę rysunków rastrowych i wektorom
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^  skanera376), co istotnie wzbogaca możliwości i zwiększa wygodę używania tego
pr°gramu.

Podany wyżej przegląd nie wyczerpał tematu programów graficznych wspo- 
aSąjących użytkownika w tworzeniu i modyfikowaniu (poprawianiu, powielaniu, 
stwarzaniu) różnych rysunków i obrazów', dal Ci jednak - jak sądzę - pewien 
st?Pny pogląd na ten temat.

*
IPaloety zsmiegr© waiue

j\ owstanie pakietów zintegrowanych wynikło bezpośrednio z konieczności 
korzystania z tych samych danych przez kilka różnych programów użyt- 

, kowych. W wielu instytucjach korzysta się z edytora tekstowego, z arkusza
kulacyjnego, z bazy danych czy wreszcie z programów graficznych. Wszystkie te 

k Sramy tworzą własne struktury' danych, a przecież bardzo często dane te się po- 
• AVa.R (np. na fragmencie bazy danych należy wykonać obliczenia za pomocą pro- 
111 u kalkulacyjnego, wyniki przedstawić w fonnie graficznej i jeszcze na dodatek 

uPclnić opisem słownym). Tego typu potrzeby doprowadziły do opracowania pro- 
' mów, które łączą w sobie cechy wszystkich wymienionych. Zestaw takich pro- 
rnów, spełniających różne funkcje, lecz nawzajem do siebie dopasowanych 

^ sPóIdzialających ze sobą a także zdolnych przekazywać sobie dane, nazwano pa
ktem zintegrowanym.

(wraz z narzędziami do wektoiyzacji rysunków rastrowych i rasteryzacji 
ry sunków wektorowych).

HasterEdit - program do obróbki wielkoformatowych rysunków skanowanych (wraz
z możliwością tworzenia bibliotek potrzebnych symboli graficznych
i z pełną pracą warstwową). 

tofoRaster - pozwala na inwentaryzację i ewidencję różnych obiektów' oraz na nakła
danie informacji tekstowych na staiktury graficzne (na przykład nano
szenie danych z bazy danych na mapę). Możliwy jest eksport i import da
nych z bazami typu Acces. Para do.v Fo.\Pro i Oracle.

RasterBase - baza danych graficznych (rysunków' rastrowych).
£r, ^a  przykład programy firmy Rasterex służą jako narzędzia pomocnicze dla pro- 

cl 11111 AutoCAD. Są to między innymi
Rxlndex - baza danych zeskanowanych rysunków,
HxSpotlight - program do obróbki (filtracji) obrazów* rastrowych,
K*HighIight - program do przeglądania dokumentacji obrazowej,
RsAutolcon - program pozwalający7 na łączenie obrazów rastrowych i AutoCAD-a. 
RsRasterCAD - nakładka pozwalająca na edycję rysunków rastrowych wewnątrz rysun

ku AutoCAD-a.
K\Vectory - program do wektoiyzacji rysunków rastrowych.
Wymienione programy pracują wyłącznie w środowisku Windows.
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Posługiwanie się pakietem zintegrowanym jest znacznie prostsze niż u^ c! 
kiłku oddzielnych programów realizujących poszczególne funkcje pakietu, gdyż UJ 
nolicony jest sposób obsługi poszczególnych składowych pakietu. Największą za 
zintegrowanego oprogramowania jest jednak łatwość przesyłania danych porni? : 
procedurami pakietu oraz możliwość tworzenia dokumentów; w  których infont# • 
przetworzone przez te procedur}7 sąsiadują ze sobą. Pakiety zintegrowane są bar  ̂
złożonymi programami i wymagają komputerów7 o dużej mocy obliczeniowej. ^   ̂
sycznym przykładem pakietu zintegrowanego był do niedawna znany i łubiany Pl° 
gram Framework377, firmy Ashton-Tate, twórcy programu dBase378. Obecnie 
popularniejszymi programem o cechach pakietu zintegrowanego jest MS W orks

377 Z innych programów, mających podobne właściwości i zbliżony zakres temat) 
ny, wymienić można Enable firmy The Software Group lub też Symphony firmy Lotus-

378Jedną z zalet tego programu był fakt, że jeśli komuś jego podstawowe możliw 
nie wystarczały - mógł swobodnie dopisać własne programy obsługi i przetwarzania 
nych. wykorzystując wbudowany w program Framework specjalizowany język progra 
wania o nazwie FREI). v

379MS Works jest aktualnie bezspornie najpopularniejszym program em  11 •
jącym wiele funkcji w jednym pakiecie. W istocie jest to połączenie trzech najpopula* ^ 
szych narzędzi firmy Microsoft: edytora Word, arkusza kalkulacyjnego Excel i bazy 
nych Access. Oczywiście nie są to pełne wersje poszczególnych programów7, ale do w 
szóści zadań okazują się zupełnie wystarczające, zaś fakt, że występują w postaci „ y 
kowanej” w jeden program ma bardzo istotne zalety przy korzystaniu z tego zintegrowa f 
narzędzia. Dodatkową zaletą programu jest fakt, że sposób obsługi odpowiednich m0Ci 
w MS Works jest bardzo podobny do układu, jaki występuje w odpowiednich ^  
programach. Taki sam jest układ menu - oczywiście uboższego, niż w „pełnych wCfS*̂ aCę 
podobne są ikony, identyczne ogólne zasady obsługi itp. Dzięki temu rozpoczynając P ‘ 
z MS W orks ma się milą świadomość, że w przypadku rosnących potrzeb można się 
„przesiąść” na znacznie potężniejsze narzędzia bez konieczności uczenia się wszyst 
jeszcze raz od nowa. «jet

Obok edytora, arkusza kalkulacyjnego i programu zarządzającego bazą danych Pa 
MS W orks ma kilka dodatkowych programów. Pierwszym jest MicrosoftDraw pozwą 
na wykonywanie prostych rysunków, uzupełniających i tak dość bogaty asortyment w) . 
sów: proponowanych przez część obsługującą arkusz kalkulacyjny. Do specjalisty^ - 
prac graficznych (na przykład drukowania ozdobnych zaproszeń, listowników, paplClU ^  
mowego itp.) służy moduł WordArt. Mały ale bardzo przydatny programik Note-it P° . ^ 
la wnosić do tworzonych dokumentów7 i arkusz)7 dowolne notatki. Program komunika .. • 
pozwala wysyłać i przyjmować wiadomości za pomocą dowolnego modemu zgodne?0 
standardem Ilayes, co istotnie podnosi sprawność pakietu MS W orks we wszelkich zas 
waniach biurowych. ^

Program MS W orks ma już wersję całkowicie spolszczoną a także może pr<lC 
w sieci (MS Works for WorkGroups). W wersji spolszczonej Works wyposażony jest m.in. 
gram sprawdzający poprawność ortografii tekstów pisanych w języku polskim (odpP^1̂ ^  
moduł zaprojektowała znana z „polonizacji” wielu programów7 firma TiP), co stanów11 
ną pomoc dla wielu użytkowników (ogromnie łatwo jest podczas pisania na klaw iatl ^  
przepuścić tzw. literówki; moduł weryfikujący ortografię wyłapie je bezbłędnie i P0/



b^t°miast podobnym programem tej samej firmy (Microsoft) przeznaczonym dla 
rdziej wymagającego użytkownika jest MS Office380. Program będący pakietem 
tegrowanym scala w postaci jednego modułu głównie (chociaż nie wyłącznie, jak 

* ^ raz  przekonasz) następujące możliwości:
~ redagowanie tekstów;
~ kalkulację tabelow^ą;
~ zarządzanie bazą danych;
~ graficzną prezentację wyników;
~ programy telekomunikacyjne.

. Scalenie wymienionych funkcji oznacza, że - przykładowo - pisząc tekst 1110- 
Jy §o w każdej chwili, nic wychodząc z programu, uzupełniać dowolnymi danymi 

azV danych. Dane te mogą być dowolnie przetwarzane z wykorzystaniem 
^ ości, jakich dostarcza arkusz kalkulacyjny, a forma ich prezentacji może być 

ogacona dzięki zastosowaniu środków grafiki komputerowej. Wyniki po zredago- 
ni11 i przetworzeniu mogą być w bardzo ładnej formie wydrukowane względnie 

ane do innego posiadacza komputera z wykorzystaniem wbudowanych w pakiet 
°żliwości tzw. elektronicznej poczty381.

Jak wspomniałem wyżej - pakiety zintegrowane zawierają w sobie wszystkie 
nig G ejsze i najbardziej popularne programy użytkowe, ale się do nich bynajmniej 

°§ranicząją. Ważną klasą dodatkowych programów użytkowych, występujących

UW'o]iV 'Illc tekst od pomyłek, które tak łatwo popełnić, a które robią bardzo złe wrażenie na
U nikach)

do\ • 38^ * cros°ft Office reprezentuje obecnie najbardziej znane zintegrowane „duże” śro- 
Vlsko cio pracy biurowej. Jest to pakiet oferujący grupę programów zaspakajających 

cc Pl'akl^ce wszystkie, nawet najbardziej wyrafinowane, potrzeby użytkownika korzystają- 
7 komputera jako z narzędzia pracy biurowej. 

la żakiet ten od strony technicznej składa się (typowo) z edytora tekstów, arkusza kalku- 
u, Jnc§o, bazy danych i programu komunikacyjnego. Jednak z punktu widzenia typow;ego 
gdv nika te s°ftware,°we komponenty wchodzące w skład pakietu są bez znaczenia, 
tiarf ^0r^  sta on z jedynie w sposób pośredni, koncentrując się na wykonywanych za- 
' nclaCl1' a n*c na uż>̂ vanych narzędziach. Użytkownik pakietu stawia komputerowi zadanie 
stu/ r*ykład napisanie oferty przetargowej, życiorysu, ewidencji towarów czy arkusza ocen 

eulów. Do realizacji tych zadań pakiet oferuje około 70 specjalizowanych narzędzi, tak 
kreatorów, które krok po kroku wspomagają realizację wskazanych zadań. Pod- 

tu) rea^zacji zadania kreator może wywołać edytor (żeby umożliwić napisanie dokumen- 
s ię *oże otworzyć bazę danych (żeby dostarczyć potrzebnych informacji), może odwołać 

0 arkusza (żeby zbudować i podliczyć wymaganą tabelę) i może wysłać gotowy doku- 
^Pomocą poczty elektronicznej. 

d0 Pakiety programów' do wielu zastosowań biurowych, podobne w swym działaniu 
itfl Pakietów zintegrowanych, ale oparte na typowych arkuszach, edytorach, bazach danych 
kUs°feriUe wiele firm. Między innymi Borland proponuje SupcrPack - pakiet złożony z ar- 

/A kalkulacyjnego Quatro Pro i bazy' Paradox.
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z reguły (chociaż nie zawsze382) jako części pakietu zintegrowanego, są tak 
organizatory (PIM - PersonaI Information Manager). Są one rodzajem intehg 
nego kalendarza, w którym można zapisać na przykład terminy spotkań, daty i S° 
dżiny stałych zajęć, okresy urlopów itp. Komputer sterowany przez program ° r§ '^  
zatora będzie automatycznie dbał o to, by między uzgadnianymi terminami nie 
chodziło do kolizji, a także (korzystając z wbudowanego w komputer zegara i k<j 
darza) będzie na czas przypominał o wszystkich terminach, zapobiegając brzyd 
„wpadkom”, jakie zdarzają się niekiedy zapracowanym ludziom jeśli nie wpatruj*! 
bezustannie w kalendarz. ,

Innym programem wchodzącym w skład pakietu zintegrowanego, ha 
ułatwiającym gromadzenie i wyszukiwanie informacji jest program określany 
IM (Information manager)383. Do programu tego wprowadza się informacje w 
mie luźnych notatek, które przyporządkowuje się do tzw. kategorii (każda no 
może odwoływać się do dowolnej liczby kategorii). Komputer sam porządkuje "P 
wadzane informacje wykorzystując występujące w notatce słowa kluczowe (h? .
nazwami kategorii), w związku z czym podczas sporządzania zestawień (będąey 
raportami produkowanymi przez program) możliwe jest zebranie wszystkich wi 
mości na dowolnie wybrany temat (porządkowanych przez rozmaite stosowane 
try). Ważną i wygodną cechą programu IM jest możliwość korzystania w tym P 
gramie z zadeklarowanych hierarchii kategorii oraz rozbudowane możliwości K° 
stania z informacji na temat czasu (każda notatka opatrywana jest datą i S° 
wprowadzenia i może np. zawierać polecenie samozniszczenia po upływie okres 
go czasu).

382Przykladem samodzielnego organizatora może być klasyczny Lotus 
lub wyprodukowany przez Borland Int. Siedkick for Windows. Inne programy ° P° 
nym zastosowaniu to między innymi ACTÎ i InfoCcntral. a,u

3S3p0dobną rolę poza pakietem zintegrowanym pełnić może na przykład Pl0^cr0* 
Agenda firmy Lotus. Do gromadzenia i porządkowania informacji w systemie komp 
wym służyć też może program o nazwie InfoCcntral firmy WordPerfect. Jest to Pr0^lll0- 
do zarządzania rozproszoną i bardzo zróżnicowaną informacją, który ma mechanizmy ^  
żliwiające kojarzenie informacji. Informacje obsługiwane tym programem tworzą 0 
złożone z pliku danych (na przykład tekstu albo tabeli arkusza kalkulacyjnego) °ra7̂ a d̂e 
zwy programu. który te obiekty obsługuje (np. edytor lub arkusz kalkulacyjny) 
użycie obiektu może wiązać się z automatycznym wywołaniem odpowiedniego P10̂  ‘ 0. 
który dokona modyfikacji lub inspekcji obiektu. Powiązanie między plikiem danych a 
gramem obsługującym go odbywa się na zasadzie przeciągnięcia myszką między ikon<l 
graniu a nazwą pliku. Podobnie poszczególne obiekty są ze sobą kojarzone na 7i!,s^l0̂  
przeciągnięcia myszką na ekranie pomiędzy icli nazwami. Dzięki istnieniu skojarzeń 
liwe jest automatyczne wyszukiwanie kojarzących się ze sobą informacji i ^  °Xą ^  
łańcuchów wnioskowania (Find-hy-Connection) obok typowych dla baz danych me^  ̂ ^  
szukiwania (FastFind, Find-by-Fxatuple itp.). Wiedza gromadzona przez InfoCz 
zhierarchizowana i elastyczna, z licznymi odniesieniami do punktów węzłowych, 
czemu może mieć liczne i różnorodne zastosowania.



Jak widzisz z lego - dość pobieżnego zresztą - przeglądu, pakiet zintegrowany 
coś więcej, niż samo tylko połączenie razem kilku popularnych programów 

™kowych, jeśli więc kiedyś będziesz chciał wyposażyć swoje biuro w dobre opro- 
kowanie - to pomyśl właśnie o pakiecie. Konfucjusz mawiał bowiem „całość to 

, *Cej niż suma części”. Swoją drogą skąd ten żyjący w starożytności Chińczyk tak 
0 rzc znal informatykę?

“10. Programy m atem atyczne 11 statystyczne

d początku swego istnienia komputer}' były i są wykorzystywane do obli
czeń matematycznych. Takie było podstawowe zastosowanie komputerów 

u  ̂ i od tego wzięła się nazwa Computer, czy li maszyna licząca. Jednym z naj- 
‘ rdziej efektownych zastosowań techniki komputerowej w „czystej" matematyce 

l y  0 si? udowodnienie z pomocą komputera (na początku 1995 roku) Wielkiego 
^rdzenia Fermata38-*. Dowód liczący kilkadziesiąt tysięcy linii tekstu (!) wy- 
n,l w całości majowy numer „Annals of Mathematics (1995) i zakończył jeden 

, aJdluższych „bojów” o dow'ód twierdzenia matematycznego, jaki zanotowała his-
r,a Matematyki.

0 Ze względu na powszechność i wagę zastosowań matematycznych powstała 
0b,OlTlna liczba programów komputerowych przeznaczonych do rozmaitego rodzaju 
¡1 C2eń. Wchodzą one w skład różnych pakietów i bibliotek, których - ze względu na 
do\° ' różllorodność po prostu nie sposób wymienić385. Pojawiły się także próby bu- 
nia °lJr°graniowania, które nic tylko rozwiązuje zlecane przez użytkownika zada- 

> lecz współdziała z nim przy' ich formułowaniu oraz dostarcza możliwości gra

384Przypomnijmy: Wielkie Twierdzenie Fermata orzeka, że równanie
rn + yji _ -n 

% *

Ule ma rozwiązań dla n>2. Twierdzenie to zanotował w 1644 roku na marginesie
* a ’•Arithmetica " starożytnego matematyka Diofantosa, prawnik z zawodu i matematyk

tresow ania Pierre dc Fermai. Dopisał on obok:
Pis ' ’’ ̂ łlo âzłeni zadziwiający dowód tego twierdzenia, brak tu jednak miejsca, by go za- 

%

Wrc ^rzez ponad 350 lat matematycy szukali tego brakującego dowodu. Sukces odnieśli 
Prô e  Andrew Wilics i Richard Taylor - oraz - superkomputer Cray. na którym prze- 
s,c; a^ 0n° - korzystając z możliwości obliczeń symbolicznych - większą część prac nad 
tyikegÓlami dowodu. Biorąc pod uwagę rozmiar dowodu (ponad 200 stronic druku samych 
njęc° fornnił matematycznych!) - użycie komputera było koniecznym warunkiem osiąg- 
d0\ !a Sllkcesu. Ciekawe, w jaki sposób wymyślił swój - nie zapisany i na zawsze zaginiony 

^  fierre Fermat w pierwszej połowie XVII wieku? 
firm , ^Np- znana biblioteka TURBO TOOLS związana z językiem TURBO PASCAL 

 ̂ B°r/and.



ficznych związanych z prezentacją wyników obliczeń w najdogodniejszej do interpre 
tacji formie.

Przykładem takiego programu jest program Eureka. Jest to produkt l"ir,n' 
Borland określany też jako The Solver, czyli rozwiązywacz problemów386. Progra1̂  
ten posiada wygodny dla użytkownika system rozwijalnych menu (¡mil down nierlt ¿ 
pozwalający sterować jego pracą metodą kolejnych wyborów z listy proponowany 
ewentualności, a także zawiera liczne teksty wyjaśniające, oferowane na każde żą ^  
nie, przy czym zakres i charakter wyjaśnień dobierany jest automatycznie do tego, 
w danej chwili robisz, a więc i do tego, czego zapewne potrzebujesz.

Eureka jest wygodna, ale ju ż  dość stara. Nowszym programem przyst°s°^ 
nym do rozwiązywania zadań matematycznych za pomocą komputera jest W1?, - 
innymi system Matlab387 z zestawem specjalizowanych przyborników (Appl'ca 1. 
Toolboxes388). Z programem Matlab zintegrowany jest pakiet Simulink służąc) 
modelowania i symulacji układów dynamicznych. Do pakietów tych dołączyć mo 
system dSPACE, pozwalający połączyć obliczenia prowadzone przez Matlab i J => 
Toolboxy z rzeczywistymi sygnałami389 z rzeczywistych obiektów', które w ten V 
sób mogą być przez komputer badane, nadzorowane albo sterowane. Dodatkową ^  
letą pakietu Matlab jest to, że umożliwia on prowadzenie obliczeń na tak z w ^  
liczbach rozmytych390, czyli - ujmując to w sposób nieco uproszczony - na " ar 
ciach, które w momencie prowadzenia obliczeń znane są tylko w przybliżeniu.

Pakiet Matlab ma wiele zalet, lecz jest dość kosztowny i w dodatku lepieJ 
dzi sobie z rozwiązywaniem zadań o charakterze obliczeniowym (gdzie rozwią2* 
podać trzeba w postaci liczb), niż z zadaniami o charakterze s y m b o l i c z n y m  (g

is możliwości i sposobów użytkowania programu Eureka znaleźć 111 
wr książce: R. Tadeusiewicz, Eureka, WNT 1992. ^

387program Matlab i wszystkie zintegrowane z nim narzędzia są produktem 
The Math Works. . ^

388Dostępne są m.in. Signal Processing Toolbox, (narzędzie do przetwarzany^ 
gnalów), Control System Toolbox (rozwiązywanie zadań z zakresu automatyki), 
Identification Toolbox (znajdowanie opisu matematycznego różnych systemów), ^o0i- 
zation Toolbox (znajdowanie optymalnych rozwiązań wielu problemów), Statistics j 
box (obliczenia statystyczne), Symbolic Math Toolbox (obliczenia symboliczne), ^ ■
Predictive Control Toolbox (obliczenia dotyczące wykorzystania predykcji czyli Pr^ r  
dywania przyszłych zdarzeń), The Nonlinear Control Design Toolbox (sterowanie 
dami nieliniowymi), Neural Net wok Toolbox (modelowanie sieci neuronowych)? 1 *
Processing Toolbox (przetwarzanie obrazów) i wiele innych. . vVe

389System dSPACE zawiera przetworniki A/C i C/A oraz procesory sygIia 
TMS320 lub TMS340. ^

•^Technika rozmytych obliczeń, oparta na słynnej teorii zbiorów7 rozmytych 
wadzonej w 1965 roku przez L. A. Zadeha, zy skała sobie prawo obywatelstwa w mi -j 
tyce z chwilą opracowania specjalizowanego układu scalonego wielkiej skali 
zwanego czasem „komputerem rozmytym". Dokonali tego w latach 1984-85 Toga* i ^  
nabe z AT&T Bell Laboratories w USA oraz Yamakawa z Kumamoto Institute o f TeC 
logy w Japonii.

a
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dzi Vl̂ 2an'em .icsl wyprowadzony wzór). Natomiast pakietem który świetnie sobie ra- 
2 obliczeniami symbolicznymi i w dodatku jest dość tani. jest MapleV kanadyj- 

eJ firmy Mapie. Potrafi on przekształcać i upraszczać wyrażenia algebraiczne. 
| ’’afi wykonywać dowolne obliczenia na macierzach w reprezentacji symbolicznej 
. a o dokładne przedstawianie wielkości matematycznych (na przykład w momen- 

llaPotkania w wyrażeniach liczb niewymiernych zapisuje je z zaznaczeniem ich 
^ "-''niemego charakteru, natomiast przybliżone obliczenia wartości w który ch ta- 

'^ewymicmości występują, wykonuje dopiero na wyraźne polecenie użytkownika.
I °Cna stroną Mapie jest leż piękna grafika - potrafi on przedstawiać wyniki w formie 
‘ r"nych wykresów 2 i 3 wymiarowych, także animowanych (zmiennych w czasie).

Pro '  wygodny program matematyczny to szlagier ostatnich lat - fantastyczny 
Sram Mathematica firmy Wolfram391 Research. Program ten ma wszy stkie zale- 

^ s>Sternów Matlab i Mapie, ale dodatkowo oferuje użytkownikowi bardzo wygod- 
"arzędzia programowania złożonych zadań obliczeniowych w formie bardzo efek- 

• 11>ch makrosów. Przy tym podobnie jak większość nowoczesnych programów 
(c c,11al>'czn\cli Mathematica może dokonywać dowolnych obliczeń na liczbach 
U - obliczeń numerycznych) oraz - jeśli tego zażądasz - dokonywać automatycznie 

■ kształceń wzorów matematycznych i innych obliczeń symbolicznych392.
\u W zastosowaniach ekonomicznych szczególne miejsce zajmuje statystyka, 
i >2" ‘32ku z tym programem matematycznym o bardzo dużym znaczeniu dla Ciebie 
s, .ch Kolegów jest i będzie StatGraphics firmy Mcinugistics. Program len do- 

°2a bardzo wygodnych narzędzi do statystycznej obróbki i analizy dany ch a także 
'ala na wykonywanie bardzo ładnych rysunków, wykresów i zestawień graficz- 

W  ° Szcro^ 'm spektrum zastosowań - nic koniecznie tylko związanych ze staly- 
ró\ stroną pakietu są zw-laszcza trójwymiarowe wykresy pozwalające na
h °czcsną analizę i ocenę wielu czynników determinujących określony wynik. 
Pro bogatym możliwościom pakietu StatGraphics możliwe jest w nim zarówno 
staty 0' Vanic d°ś'v'adczcń, których celem jest zebranie reprezentatywnej próbki 
st;it\ Ocznej, jak i opracowanie dla zebranych wyników' określonych parametrów 
$(- sl'k i opisowej (średnic, odchylenia standardowa, przedziały zmienności). Silną 
Zu Pak'clu jest moduł ..inteligentnej" (smart) analizy regresyjnej. Moduł ten po- 
\vv a na automaty czne znalezienie wszystkich możliwych związków statystycznych 

ępujących w rozważanych danych i na wyznaczenie miar siły związku - od
3 _ _  (

Stephen Wolfram jest prezesem i założycielem (w 1987 roku) firmy Wolfram Re- 
(si0 f  /uc-, która stworzy ła i rozwija pakiet programowy Matehematica. Jest on fizykiem 
Ünic Cn doktora uzyskał na Uniwersytecie Caltecli w 1979 roku), ale zasadnicze jego osią- 

7‘)"odo\\e związane są z techniką obliczeniową. Obok pakietów matematycznych bu- 
t'vor 011 Programv modelujące złożone zachowania pojawiające się w dużych systemach 
V <%ch z prostych, jednakowych elementów. Jego dzieleni są - między innymi - podsta- 

lc*Cc związane z teorią tzw. automatów komórkowych (1984) oraz powstanie czasopi-
392/;/cv Systems ( i 986).

V¡,,| Rachunek symboliczny i oznaczenia literowe wprowadził do matematyki Francois 
c " 1580 roku.



n a

zwykłych współczynników korelacji i regresji, poprzez współczynniki oparte 
analizie rangowej, aż do współczynnika C,) Mai/owsa i innych ocen nicparan 
trycznych393. ,.

Dane w pakiecie StatGraphics gromadzone są w formie macierzy. Więks/ 
analiz statystycznych automatycznie wykorzystuje i obsługuje te macierze, w zwią '  
z czym użytkow nik nic musi się nimi wcale interesować. Natomiast dostępny je s l. _ 
dyspozycji użytkownika pełny asortyment możliwości związanych z algebrą niaC _ 
rzy. Typowe sekwencje obliczeń i analiz statystycznych można w pakiecie 2 a ,- 
strować jako makro i potem wygodnie wielokrotnie wykonywać bez konieczn 
każdorazowego wpisywania tych samych poleceń z klawiatury. ,

Jedną z pułapek współczesnej statystyki jest wymaganie normalności rozk <  ̂
analizowanych zmiennych. Bardzo wiele standardowo stosowanych technik st . 
stycznych może być poprawnie użytych wyłącznie dla danych podlegających non 
nemu rozkładowi prawdopodobieństwa (na przykład test Studenta). Pakiet Stat 
phics uwalnia użytkownika od troski o ten szczegół - normalność rozkładu 'vs • 
kicli wchodzących wr grę danych jest w nim automatycznie weryfikowana i "  
leżności od wyników testu stosow'ane są silniejsze techniki analizy, warunków 
normalnością rozkładu, względnie automatycznie włączane są techniki niepara . 
trycznej analizy dany'ch, dopuszczalne przy' braku spełnienia warunku nonnain 
rozkładu. Użytkownik może jednak wyłączyć tę kontrolę i stosować (jeśli uzna Z" , 
nieczne) metody statystyki parametrycznej do danych nie spełniających jej założc’1 
- będąc jednak w pełni św iadom tego, co robi. ej

Pakiet StatGraphics w nowych wersjach (od 7 w górę) daje możliwość la 
komunikacji z arkuszami kalkulacyjnymi typu 1-2-3 lub Excel, dzięki czemu 11 
liwy jest import danych do analizy z arkusza jak również możliwe jest przeS 
wyników analizy' statystycznej do arkusza, w którym będą one dalej opracowy" 
Możliwa jest także praca pakietu w sieci komputerowej. . •

Programem statystycznym o podobny m zakresie zastosowań jak S ta tG iaP ^  
cs, a łatwiejszym do stosowania ze względu na bezpośredni związek graficzny^  ̂
dowiskiem i zgrabnie pomyślanym systemem obsługi użytkownika - jest Statis _  
firmy StatSoft. Ten bardzo udany (zwłaszcza w w'ersji przeznaczonej do pracy "  
dowisku Windows) i bogaty w możliwości (ma między innymi wbudowany s'^ cjj) 
ekspertowy doradzający, jakich metod statystycznych użyć w określonej s' |liajzl- 
pakiet programów' zasługuje na znacznie szersze spopularyzowanie. Jest to P ^ '  £ 
wy „kombajn obliczeniowy”, który potrafi wykonać wszystkie analizy staty k  
jakie poznasz (oj, poznasz!) już niebawem na Akademii Ekonomicznej w ramach - 
su „Statystyki i Ekonometrii” - i o wiele więcej!

393Jeśli nawet w tej chwili nazwy tc niewiele Ci mówią - już wkrótce czeka Cię 
szych latach studiów) bardzo gruntowny kurs statystyki (i ekonometrii), po którym będ/Jc- 
skonale orientował się we wszystkich zawiłościach tej potrzebnej dziedziny wiedzy.
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^  iewiele jest haseł w informatyce, które by zrobiły równie dużą karierę, jak 
hasło stosowania multimediów. Nastąpił taki moment, w którym wszystko 
i wszyscy chcieli być multimedialni. Jak ktoś nie był - to się czul nicmod- 

e> nienowocześnie, nieswojo. Moda na szczęście minęła (teraz podobnym hitem jest 
rzeczywist0ść w irtualna394), ale multimedia - już nie jako szaleństwo, ale jako uży- 

czne narzędzie - pozostały. Jeśli chcesz działać w informatyce - musisz je znać.
Czym właściwie są multimedia? Otóż jest to nowoczesny dział techniki kom

arowej, związany z prezentowaniem za pomocą komputera informacji w różnej 
k s^ei: tekstu, obrazu, dźwięku, filmu video395, animacji itp. Dzięki multimediom 

niPuter może przekazać znacznie więcej informacji i może uczynić to znacznie cie- 
" 1CJ, niż jakikolwiek inny system komunikacji. Techniki multimedialne wykorzy- 

>Wane są w grach komputerowych, w programach edukacyjnych, w podręcznikach 
SlĄżkach rozprowadzanych z wykorzystaniem dysków optycznych (fascynujące są 
iszczą multimedialne encyklopedie), a także w Internecie.

Tyle mówi podstawowa definicja. Przyjrzyjmy się teraz niektórym szcze- 
. °ni. Technika multimedialna, jak wyżej powiedziano, oznacza połączenie - w za- 

^  le i w przekazie komputerowym - różnych form prezentacji informacji. W prakty- 
v ^ aJczęściej używa się tekstu (a raczej hypertekstu396). Hypertekst jest zapisaną 

komputerze strulcturą danych, pozwalającą na dołączenie do wybranych fragmen- 
 ̂ v (najczęściej słów) jednego tekstu - innych tekstów, stanowiących uzupełnienia 

dodatkowe wyjaśnienia. Użytkownik czytając podstawowy tekst może wskazać

^Wyprowadzenie obrazu video z komputera nie jest takie łatwe, jak by się mogło 
r (Uvać komuś obserwującemu ekran monitora, tak bardzo na pozór podobny do telewizo- 

' w istocie obraz tworzony przez komputer podlega zupełnie innym prawom i innym 
ni0ln, niż obraz video, który musi mieścić się w określonych ramach czasowych i musi 

^  \vypoSaż0ny w określone sygnały uzupełniające (synchronizacja linii i ramki). Dlatego 
oprowadzenia obrazu z komputera na video konieczne jest stosowanie specjalnego 
c*du, zwanego genlock, który wyposaża komputerowo generowany obraz we wszystkie 

* lllagane przez technikę video dodatki.
 ̂ Przesyłanie obrazu w7 drugą stronę (tzn. wprowadzenie do komputera klatek filmu vi- 
°) też nie jest zadaniem prostym, zwłaszcza jeśli uwzględni się szybkość, z jaką na- 
TOąją informacje z ruchomego filmu. Jednak dostępne ukladv typu Frame Grabber 

/<iJ°ląCZeniu z coraz większy mi i szybszymi pamięciami komputerów zdają się ułatwiać to 
tyć 6 llawet bardziej zaawansowanym amatorom. Przykładem przystawki tego typu może 
 ̂ Produkowana przez firmę CPS karta o nazwie Movie Blaster dla zwykłego magnetowi- 

^  llb kamery oraz Tuner Blaster dla bezpośredniego rejestrowania obrazu z przekazu 
Wh mają także zamontowany system genlock, co umożliwia im swobodną pracę

w°cli kierunkach. Podobne wyroby oferują także inne firmy, na przykład Creative-Lcibs. 
i futorem  koncepcji hypertekstu był Theodor II. Nelson, autor książki „Compu-
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(kursorem albo myszką) niezrozumiale słowo lub szczególnie interesujące go zagj* 
nienie - i po naciśnięciu klawisza na ekranie otrzymuje dodatkowe wyjaśnienia 
uzupełniające informacje. W tych dodatkowych informacjach pewne fragment)' zn  ̂
w u mogą być wyróżnione i mogą stanowić także łączniki do dalszych informad*
- i lak dalej. Zaletą korzystania z hypertekstu jest to. że na ekranie komputera
się zawsze tylko niew iclką porcję informacji, jednak zawsze taką, której zakres i st® 
pień szczegółowości jest dokładnie dopasowany do potrzeb czytającego. Dzięki ta • 
organizacji przekazu komputer może posiadać i udostępniać ogromną liczbę 111 
macji, nic przetłaczając równocześnie czytelnika ich nadmiarem i pozwalając mu 
swobodne przechodzenie od zagadnienia do zagadnienia zgodnie z bardzo naturam. 
i łatwym trybem półautomatycznej „nawigacji” wrśród tysięcy niepotrzebnych " 
domości - w tym cclu by wy łowić tę jedną, w danej chwili niezbędną. MuHillie . 
mają cały szereg dalszych. znacznie bardziej efektownych aspektów i możliwo^ 
o których napiszę Ci więcej za chwilę, jednak moim zdaniem dostępna w men "• 
godna i naturalna możliwość kontekstowego wyszukiwania397 potrzebnych in 
macji jest najważniejszą zaletą tej nowej techniki. ■„

Multimedia nic ograniczają się oczywiście tylko do możliwości korzysu  
z hypertekstu. W technice tej w niezwykle szerokim zakresie korzysta się z 0 _ u 
graficznego lub fotograficznego398 jako środka dodatkowego przekazu uzupclniąM0' . 
infonnacji. Nowoczesne środki multimedialne nic ograniczają się wyłącznie do sa • 
prezentacji obrazu czy nawet animowanej sekwencji obrazów", ale dają także i  ̂
liwość uzyskiwania na obrazach graficznych podobnych efektów, jak w prz>P‘  ̂
opisywanego wyżej hypertekstu - to znaczy na wyświetlonym przez komputer O __ 
ku wystarcz}’ wskazać jeden z jego elementów, by uzyskać dodatkowe inform a i
- tekst objaśniając} , dodatkowy, bardziej szczegółowy iysunck (na przykład p°" 
szenie wskazanego fragmentu mapy z nowymi, wcześniej niewidocznymi s  ̂
golami) lub specjalnie zaprogramowany dźwięk (na przykład podkład m u z y c z n }  

objaśnienie słowne).
W nowoczesnych multimediach rosnącą rolę odgrywają zapamiętane i oC ,c 

rzanc przez komputer sekwencje filmowe399 a także wideo, przy czyn te os <

-----------------------------------------------------------------------------  e h

397Programem pozwalającym na konlekstowc wyszukiwanie w Biblii °^rcŜ °^vn 
treści (na przykład cytatów na zadany temat) jest God’s Word for Windows aut°r 
Kevina Rintoula.  ̂ :̂ cv

398pirma Kodak opracowała dla potrzeb multimediów system Pholo-CD po^Ví ^  
rejestrować na płycie kompaktowej dźwięk i obraz odtwarzań}- następnie przez k°inP ^ 0. 
Na jednym CD-ROMic można zarejestrować 800 zdjęć i 73 minuty nagrania dźwię^0" ^ ^  
W skład systemu wchodzą naturalnie programy ułatwiające przeglądanie i wysz1 1 ^ fil* 
zdjęć, a także program) pozwalające skanować i wprowadzać na dysk własne zdjęcia 
mu 35 mm oraz z kliszy 70 mm (rentgenowskiej). .,

^Pierwszym  w pełni multimedialnym filmem na CD-ROMach był „Oszust 
pliana Elliota z Phillem Colinsem w: roli głównej. Film ten, wyprodukowany w lc uj„ 
CD-FM\' (Compact Disc - Full Motion I 'ideo) zapoczątkował nową erę w technikne i 
timedialnvch.



m°gą być z pomocą techniki cyfrowej przed prezentacją przetwarzane i opracowy- 
Vane - często w bardzo wyrafinowany sposób400. Interesującym środkiem multime- 

, Ialnym. zwiększającym możliwości komputera i jego produktywność, jest system 
CzPośredniego wprowadzania do pamięci komputera sygnału telctckstu (np. Telega- 

2e*y). Usługę tego typu dodają często do swych wyrobów producenci systemów, któ- 
re powinny korzystać z informacji zawartych wr telctekstach (np. programy ulat
a ją c e  grę na giełdzie), ale są też systemy służące wyłącznic do wprowadzania tcle- 

kstu 015 a rzeczą użytkownika jest, co z tym tekstem potem zrobi. Bardzo ważnym 
Unikiem wszystkich prezentacji multimedialnych jest możliwość wykorzystywania 

Xv n^h także różnorodnych dźwięków402. Zagadnienie wytwarzania i wykorzysiy-

00Intcrcsujące możliwości niosą ze sobą zwłaszcza systemy przeznaczone do mikso- 
^  nia obrazów7 i montażu własnych przekazów video z zarejestrowanych elementów7.

Rdzenia tego typu w wersji profesjonalnej są dość drogie, ale dostępne są także uprosz-
*ne wersje (na przykład karty P-\ TA lub PE-VON firmy Praxis). które pozwalają na 
nilar? samodzielny montaż przekazów multimedialnych.

Do obróbki filmów7 video, włączanych następnie do przekazu multimedialnego, służyć 
ze między innymi program Microsoft Video for Windows. Pakiet ten może wspól- 

nr/C0Wać 7 każdym urządzeniem wprowadzającym dźwięki i obraz, pod warunkiem że 
ni^ n i e  to wyposażone jest w sterownik pracujący w standardzie MS Windows. Podob- 
r *ła^ wiele innych produktów firmy Microsoft - MS Video for Windows ma szansę na- 
r  Clc swój format konkurencji - między innymi wr zakresie specjalnych plików7 o rozsze- 
?. llU (Audio Video Interleaved). które mogą służyć do przechowywania splecionych 
-/r Sô  (iak na filmie) zapisów dźwięku i obrazu. Innym programem o podobnym zakresie 
kol °S0Wai1 Jes* Quickl ime. Program ten umożliwia wprowadzenie filmu do komputera 

CJH° - klatka po klatce, a następnie pozwala każdą klatkę indywidualnie edytować lub 
ol>i Wia aul°m<'itycznc przetwarzanie zgodnie z założonym algorytmem. Filmy można
64̂  7 częstotliwością 15 klatek na sekundę przy rozdzielczości ekranu wynos: ąccj

punktów (3 MB/s) albo rejestrować na taśmie video. 
plr Takim samodzielnym dekoderem telctckstu dla komputera jest np. k; na C TXT
? CAIT. Towarzyszący karcie program CTG pozwala odczytać z sygnału video i zapre- 
r.o 0^  na ekranie (a także zapisać na dysku) dowolnie wy brane stronice telcgazeiy. Karla 
?bj/<e k>’ć dołączona do telewizora lub magnetowidu (do wyjścia „video out"), albo może 

erać informacje bezpośrednio ,.z pow ietrza" za pomocą dostępnego osobno tuner i CTV. 
s Prostym układem służącym do wprowadzania i wyprowadzania dźwięków w zasto
j a c h  multimedialnych może być SOUNDMAN 16 (firmy LOGITECH). Karla ta 

kuje dźwięk z częstotliwością 44 KHz (z rozdzielczością 16-bitową) i ma wbudowany 
FM OPL-3 z 20-glosowym stereofonicznym dźwiękiem. Dostępny jesl leż port 

I o h  oprogramowaniu karty obok standardowych programów7 do nagry wania, syntezy 
MlyVarZania dźwięków znajduje się bardzo wygodny moduł Pocket Mixer tworząc} pliki 

* °kreślające sposoby strojenia składania dźwięków' z kilku plików' dźwiękowych.
,. ^nnym przykładem karty dźwiękowej może być Pro Sonic firmy Media Vision. Ta 
lloxya karla wyposażona jest także w interfejs do napędów' CD-ROM, co pozwala na jej 

ś ^ ^ s t a n i e  także w charakterze układu służącego do dołączania tych pożytecznych no- 
°xv pamięci masowej.
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wania dźwięków przez komputery jest jednak na tyle obszerne i samodzielne (vVlî  
się nie tylko z technikami przekazu multimedialnego, ale występuje często jako sa  ̂
modzielne zastosowanie techniki komputerowej), że zostanie obszerniej przedyskut0 
wane w następnym podrozdziale.

Systemy multimedialne coraz częściej wyposażane są także w możliwość au 
tomatycznego rozpoznawania mowy. Najwyżej cenionym rozwiązaniem dotyczą0) 
rozpoznawania mowy (oczywiście - angielskiej) jest system opracowań}' przez 1“ ‘ 
znany z tego, żc nic wymaga robienia dłuższych przerw między wypowiadanymi 
razami (starcza 1/10 sekundy), rozpoznaje do 1000 słów (wybranych z bazy !>cẐ  /  
20 tys. wyrazów) i może być douczany do indywidualnych cech głosu osoby nl® 
wiącej. System ten wykorzystuje w swoich produktach multimedialnych międz> 
nymi firma Compton's New Media403.

1 Ć
Karty dźwiękowe do komputerów wyposażane są w mechanizmy zwiększania Ja 

produkowanego dźwięku, znane uprzednio ze sprzętu audio. Na przykład podnoszący " 
ność rejestracji dźwięku i eliminujący uciążliwe szumy w najlepszych magnetofonach , 
tem Dolby wbudowany jest także w niektóre karty dźwiękowe - na przykład SX-20 1 
Antex Electronics. .

Prawdopodobnie najtańszy kartą dźwiękową jest urządzenie firmy Oak Techno 
znane pod nazwą Mozart lub (mniej romantycznie) M-16. Karta ta mimo niskiej c e n y ^  
dobre parametry (dźwięk o 16-bitowej rozdzielczości próbkowany z częstotliwością 48 
i 20-głosowy syntezator Yamaha). Wśród koneserów za najlepszą kartę dźwiękową uC ^  
UltraSound kanadyjskiej firmy Advanced Gravis. Jej wyjątkowym atutem jest nl ^nje" 
wytwarzania przestrzennego pola dźwiękowego (3D Sound), co pozwala na „atakom 
użytkownika dźwiękiem dobiegającym z dowolnego kierunku. Daje to możliwość stw 
nia Akustycznej Wirtualnej Rzeczy wistości - dynamicznej sfery dźwięków. Czy to jest 
prawdę komuś potrzebne? Wątpię, ale w rażenie jest istotnie niezwykle. ^

Warto wiedzieć, że za budowę kart dźwiękowych zabrali się też producenci °Pr^ ^  
mowania. Zaczy nając od największych - firma Microsoft wypuściła swoją własną 
o nazwie Foghorn. Jej parametry' są dość typowe, nie warto ich więc tu po raz kolejny 
taczać, natomiast ciekawostką Foghorna jest możliwość bezpośredniego sprzęgania tej ‘ 
z oprogramowaniem Microsoft - na przykład za pomocą karty i dołączonego do lliê ^ ch 
gramu można odczytywać na glos (niestety po angielsku) liczby zawarte we wskazy^ *
komórkach arkusza Excel. h to ^

Z kolei firma New Media opracowała urządzenie YVAVjammer, będące ^ ^  
kartą dźwiękową dostosowaną do współpracy z komputerami typu notebook (w który ^ 
wiadomo nie ma wolnych slotów do wstawienia kart dźwiękowych). WAVjammer kon^  
kuje się z notebookiem przez złącze PCMCIA i pozwala nagrywać i odtwarzać plik1 
kowe w formacie MIDI i WAVE. aI1ia

4 03 Wszystko wskazuje jednak na to, że prymat IBM w dziedzinie rozpozn^^gp  
mowy nie utrzyma się długo - opracowanie systemu o nazwie Speech Processing 6
6000) pozwalającego na bezpośrednią komversję mowy ciągłej na łańcuch alfanunieO 
zapowiedziała też firma Pilips Dictation Systems. SP 6000 dysponuje słownikiem - 
wyrazów (angielskich) i wymaga douczania (około 45 minut) do indywidualnych ccc i b 
osoby mówiącej. Także firma CIC Computers wypuściła już specjalny model komp
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Specyficznie związane wyłącznie z techniką multimediów są także możliwości 
orzenia i wykorzystywania w systemach komputerowych sekwencji animowa- 

p. , często zawierających liczne efekty specjalne405. Jednym z „tricków'’ gra- 
^ y c h ,  które są trudne do wykonania „ręcznie” ale dają się latw'0 zaprogramować 
}  komputerze - są metamorfozy, czyli plenne przejścia od jednego zadanego obrazu 
0 do\\olnegę innego. Komputer automatycznie wytwarza serię obrazów pośrednich. 
*ęki czemu można uzyskać ciekawe efekty graficzne względnie (po zarejestrowaniu 

Pośrednich a taśmie video) - ciekawą animację406. Oczywiście im bliższy' jest ob- 
z końcowy obrazowi początkowemu - tym pewniejszy jest efekt. Łatwro jest więc 
2cksztalcać twarz jednego człowieka w twarz innego człowieka, natomiast próba 
2cksztalcania człowieka w słonia daje dość marne efekty.

Techniki multimedialne rozwijają się w znacznym stopniu spontanicznie i ży- 
0‘owo, co powoduje, że brak jednolitych uzgodnień między firmami i brak po- 
2echnie uznawanych standardów. Można jednak wskazać kilka powszechnie ak- 
Ptowanych „platform”, na których rozwinęło się U le konkretnych programów', że 
°żna mówić o swoistych lokalnych standardach. Jednym z głównych jest lansowany 

firmę Intel standard platformy Indeo (wraz z wcześniej opracowaną platformą 
. ' • Produktem, który w znaczącym stopniu przyczyni! się do „nakręcenia ko

n tu ry "  dla multimediów, był Multimedia Pack for Windows, wypuszczony 
2 Microsoft pod koniec 1993 roku408. Pakiet ten bywa obecnie niekiedy dodawa-

ardStar (klasy notebook), który może być sterowany bezpośrednio poleceniami wydawa-
1111 gościn właściciela.4041

WCn . Wygodnym narzędziem do animacji komputerowej są programy tworzące sek- 
g0 kadrów pośredniczących pomiędzy dwoma wybranymi obrazami. Przykładem takie- 

PIO| (ramujest Morph for Windows firmy Giyphon Software. 
ter "Największą firmą świadczącą usługi w zakresie komputerowej animacji i kompu- 

ouo generowanych efektów' specjalnych dla filmów jest LucasArt Entretainment. Firma 
.ieę̂ °U0iana zosta â przez George Lucasa w celu wyprodukowania filmu ..Gwiezdne wojny”, 
rilnnak wbrew oczekiwaniom samego Lucasa nie zakończyła działań po ukończeniu tego 

^ Jego następnych części), lecz zaczęła całkowicie samodzielną działalność gospo
dy między innymi jako producent specjalnych programów wykorzystujących multime- 
d̂ i ?e środki wyrazy i różne efekty specjalne w programach edukacyjnych i grach. Ich 
^  je* min. wypuszczona na CD-ROMie pięknie skonstruowana multimedialna gra

40r
Pb Programem, z pomocą którego można wykonywać metamorfozy jest PhotoMor-
granUV°rZąCy an*m(nvanc sekwencje faz pośrednich na dysku w formacie .AVI. Innym pro- 
\v r 1Cin do podobnego celu jest shareware'owy BMorph. tworzący sekwencje obrazów

° m 4 0 7 a c h  T G A  l u b  F L C

^Dt\; n̂ne znane platformy to MPC. Ultimedia, PliotoCD ( firmy Kodak), QuickTime, 
4n s*andard zaproponowany przez firmę Sony i wiązany zwy kle z jej nazw ą. 

st0\ W pakiecie tym dostępne były następujące programy: Ilyper Guide (hypertek-
^ o t  P0radmk użytkowania Windows). Multimedia Tour (przegląd multimedialnych 

1Wości komputera PC), VidTest (pozwala sprawdzić przydatność posiadanego sprzętu
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i y za darmo do różnych produktów multimedialnych, co służy dalszemu „nakręcam 11 

koniunktury'
• * ̂  •

Techniki multimedialne znajdują bardzo liczne i różnorodne zastosowani*
powstają dziś coraz liczniejsze multimedialne książki409 i gazety410. Bardzo dużi
popularnością cieszą się multimedialne leksykony i encyklopedie411 (czasem wyda
Y'tnc oddzielnie, ale często dostępne od razu w całych zestawach412). Z a s t o s o w a n i a

w zastosowaniach multimedialnych) oraz Video for Windows (pokaz możliwości korzysta 
nia z techniki video na komputerze).

409Z wielu książek wydanych wr formie multimedialnej (na CD-ROM ie) na uW3& 
zasługują m.in. The World o f Flight (Świat lotnictwa) oraz The World o f Train (Świat po 
ciągów) zawierające obok ciekawego tekstu bardzo bogaty wy bór pięknych ilustracji, h111) 
ciekawym wydawnictwem udostępnianym w tej same technice jest zbiór wszystkich ar.' 
kulów 7 ostatnich kilku roczników' miesięcznika komputerowego BYTE (od 1990 ro 
wydany wr 1994 roku na jednej płycie CD.

4I0Gazetą wydawaną w postaci multimedialnej jest od 1994 Washington Post.
41 lNa przykład firma M icrosoft wydala na płycie CD-ROM  encyklopedię m i /n 

dialną Encarta, opartą na 29-tomowej edycji Fnnk&Wagnalls New E n c y c l o p e d i a .  

danych /uwiera ponad 25 tys. elementów multimedialnych - w tym około 350 utworów n ^  
zycznych. wiele głosów' zwierzęcych i ptasich, ponad 100 recytacji, wymowę ponad 3 . 
trudniejszych slów; angielskich, próbki dźwiękowe 45 języków. W warstwie ilustracyj 
encyklopedia zawiera ponad 1000 map, w tym ponad 100 map m ultim edialnych, 1111 
liwiających swobodne przemieszczanie się po mapie, powiększanie wybranych fragmen 
zmianę skali itp.  ̂ e

W encyklopedii zadbano o łatwość dostępu do poszczególnych wiadomości (dos vl  ̂
są różnego rodzaju indeksy, spisy treści, środki do wyszukiwania kontekstowego - V 111 '̂  
Category Browser itp.), a także w szerokim zakresie stosowane są techniki hyperteks 
Przy wyszukiwaniu informacji można stosować złożone formuły logiczne, a także pos 
wać się techniką warunków „rozmytych” (operator NEAR). Wyszukiwanie informacji 
iycznych ułatwia narzędzie zwane Timeline, a kontrolę zależności geograficznych - z‘ * 
growany Atlas. . te

Ważną zaletą elektronicznej encyklopedii jest to. że wszystkie dane wr niej 
(zwłaszcza obrazy) mogą zostać łatwo skopiowane do innych aplikacji (np. do edyt°ra^ ^ ô  
czym zabezpieczane są prawa autorskie (na skopiowanym ry sunku jest automatycznie 
szona odpowiednia adnotacja). ktelll

Warto wiedzieć, że opisana wyżej encyklopedia nie jest jedynym tego typu produ 
dostępnym na rynku. Inne dostępne multimedialne encyklopedie na CD-ROM ach to 
innymi New Grolier Multimedia Encyclopedia (oparta na 21 tomowej Amerykan . 
Encyklopedii Akademickiej) oraz The Conscise Columbia Encyclopedia należąca d° 
wydawnictw multimedialnych znanej jako Microsoft Bookshelf. ^

412Firma Microsoft wyprodukowała i udostępnia programy o nazwie Booksnc , 
dący multimedialnym „regalem z książkami”. Na jednym krążku CD zgromadzono P 
600 MB (odpowiednik 200 tys. stronic ty powego maszynopisu + elementy multimc u 
dźwięk w formatach MIDI i WAV, liczne obrazy) różnych informacji. Jest tu atlas ge 
ficzny, encyklopedia, kilka słowników (łącznie ze słownikiem popularnych powie
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1n'k multimedialnych mogą być jednak bardzo różne. Na przykład duże znaczenie 
• kal w USA program TaxCut Multimedia, wyprodukowany przez MECA Softwa- 

którego zadaniem jest ułatwienie zeznań podatkowych. Program, którego autorem 
, Andrew Tobias, został przygotowany ściśle według instrukcji 1RS (Arnery-
lj iego Urzędu Podatkowego). Jego czytelna i zabawna (dzięki wmontowanym

żHyni widcoklipom), a także sugestywna i czytelna forma stanowi dla wielu 
• Równików wystarczający powód, by zakupić komputer i go stosować! Z kolei do 

. °'2cnia różnych raportów służyć mogą specjalizowane multimedialne narzędzia 
'Hiatyczne. takie jak Crystal Reports firmy Contemporary Software.

L Jednak najchętniej wykorzystywane są multimedialne atlasy413 (w tym coraz 
¿ * * c j  popularne atlasy samochodowe), podręczniki-414 (zwłaszcza przeznaczone 

'^alych dzieci) i programy edukacyjno - rozrywkowe415. Szczególnie te ostatnie 
20 mogą zyskać dzięki multimedialnej oprawie, gdyż skuteczność przekazu edu-

! motów). tezaurus, rocznik statystyczny - to tylko niektóre z elementów zgromadzo-
' ' i l i '01 l)ro8 rannc-

(. Coraz, liczniejsze są programy wykonystujące techniki multimedialne do prezen- 
dC|j| budowy ludzkiego ciała. Obok słynnego programu ADAM, doskonałego pod wzglę- 
, /au;|riych treści lecz bardzo kosztownego, dostępnych jest wiele programów bardziej 

''•orskich" Przykładem mogą tu by programy Bodyworks firmy Giiilclsoft. 
cyCl Technikę multimediów zastosować można na przykład do nauczania języków ob-
0pr ^  użyciu są bardzo skomplikowane programy tego typu. wymagające specjalnego 
uj. ; r/^d°wania (płyty video), jednak przy ograniczonych wymaganiach (brak wspomaga- 
kó\Nf nilnowan> ni obrazem) można uzyskać multimedialne stanowisko do nauczania języ- 

/tl bardzo umiarkowaną cenę.
Pq Odstawowym warunkiem jest oczywiście posiadanie urządzenia dźwiękowego (np. 
W <1,n> SoundBlaster), gdyż w przeciwnym razie można tylko nabywać wprawy wyłącznie 
spe1- ^ n i u  językiem pisanym, a to stanowi znaczne ograniczenie. Czasami wymagany jest 
Uĉ >  przetwornik (na przykład do użycia dobrego programu o nazwie MiniEuro. na- 
bitow CCg0 ^iłku języków; konieczne jest zainstalowanie specjalnej karty dźwiękowej z 12- 
k0S/(‘ m Przetwornikiem (standardowe karty są 8-bitowe), jednak nawet wt takim przepadku 
Hiq,,. u^>cia komputera jako narzędzia nauczającego praktycznej znajomości języka jest 
slllcl, Uv Pr/>.ięcia nawet przez osoby indywidualne - nie mówiąc o specjalistycznych 

,C/> zbiorowych kursach, dla których opłaca się to w jeszcze większym stopniu, 
d/. , 'Naturalnymi odbiorcami programów' multimedialnych są także dzieci. Wielu ro- 
cin> " ^  stnrs/>ch braci korzysta z PaintBrusha lub Corel Draw! żeby na chwilę cho- 
Û \c ^  młodego człowieka i uzyskać chociaż trochę upragnionego spokoju. Jednak 
\ \1Vloe. dymieniom ch programów wymaga pewnej wiedzy, popularne są więc też uboższe 
V ^ o s c i .  ale znacznie prostsze programy pozwalające maluchom malować na ekranie 

Cyklad łubiany sharcware’owy program Crayons (czyli Kredki), 
di-i . rl° wiedzieć. żc istnieją specjalne programy multimedialne przeznaczone głównie 
V(lv/ICci * służące wyłącznie do zabawy. Przykładem może tu być Crayola Amazing Art 
< urcs- program opracowany przez Micrografx, łączący możliwości rysowania i ani- 
ky s y bardzo ciekawymi efektami dźwiękowymi. Ten w pełni multimedialny program ma 

X°JJ! odmianę dla doroslvch - Cravola Art Studio.
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kacyjncgo wyposażonego w dobrej jakości ilustrację graficzną, wstawki film0"  , 
dźwięk i środki do hypertekstowej „nawigacji" wśród tych wszystkich możh" 
mogą przekazywać wiedzę skuteczniej i przy zdecydowanie lepszej motywacji os . 
uczącej się. niż klasyczna książka"*16. Jednak przygotowanie takiej multimedia 
prezentacji wymaga ogromnej pracy i zajmuje czas. Wiem coś o tym. bo PraC • 
właśnie nad multimedialną wersją tego podręcznika! ,Q

Szczególnie duża jest liczba i różnorodność programów multimedialny0" 
zastosowań domowych (publikowanych oczywiście na CD-ROMach). Są wśród m 
wspomniane wyżej encyklopedie i atlasy (na uwagę zasługuje bardzo dobry P*ctlj| 
Atlas of the W orld - Obrazkowy’ Atlas Świata - wy dany przez National Geogf^I 
Society), ale znaleźć także można Dr Schuler's Home Medical Advisor - D°nl 
Poradnik Medyczny dr Schulera - wydany przez firmę Pixel Perfect. j

Godną uwagi cechą multimediów jest oczyw iście możliwość interakty'' 
współpracy użytkownika z programem. Interakcja ta może mieć charakter d> ‘ 
tyczny (liczne programy nauczające .,wciągają" ucznia do aktywnego uczestnicz 
w  zabawie, której celem jest w istocie zdobycie określonej wiedzy), albo rozry" < •
(liczne i coraz bardziej wyrafinowane gry). Bywają zresztą także programy P°- 
nie, w których trudno pow iedzieć, czy jest to jeszcze dydaktyka, czy7 już tylko 
wa. Przykładem takich programów mogą być K araoke Shakespeare: ^ ,/.v,
{Multimedia Publishing Studio) lub PC Karaoke: Elvis the King (Sinus f 11 
hing). W pierwszym z tych programów użytkownik może brać aktywny 11 
w prezentowanym przez komputer przedstawieniu sztuki Szekspira (Makbet)- P ■ 
czym można wybrać i odegrać samemu dowolną z ról. W drugim z programo" 
użytkownika jest narzucona, ale za to jakaż to jest rola! Oto można się wcielić "  
mego Elvisa Preslcya, gdyż na dysku są nagrania z jego koncertów do kto • 
użytkownik może wpisywać własny glos (podkładając go w miejsce oryginał11) 
dobno zabawa jest jedyna w swoim rodzaju!

Poważne firmy komputerowe także doceniły znaczenie i wartość multim 
nych metod komunikacji i produkują obecnie nowe wersje swojego oprogramo"' 
użytkowego wyposażone w multimedialny interfejs użytkownika417. Ciekawą 11 .|fl. 
medialną propozycją podobnego typu jest pakiet Talking Icons (pracujący PoC* c 
dows), przygotowany przez amerykańską firmę Aristoso/i. Pakiet ten pozwala 4 •

ll ^“̂ Czasem  skutecznc nauczenie multimedialne może dotvc/\, bardzo prost> •• • I i*
potrzebnych umiejętności. Na przykład Firma Apt Projects oferuje multimedialny P b ^  
o nazwie Fingcrs (palce), służący do nauki pisania na klawiaturze komputera. .Q̂ \ 
przewiduje treningi sprawnościowe, w trakcie których wykorzystywane są nl0Z . ^ vj 
dźwiękowe techniki multimedialnej (dyktanda!), ale także prezentowane są użytków11 ^  
różnego rodzaju zabawy i giy zręcznościowe, mające przezwyciężyć nudę towarzyski ‘ 
ningom spraw ności palców na klawiaturze. Niby niewielka rzecz, a jakże przy datna-

■**'Na przykład jeden z czołowych producentów' baz danych, firma O r a c le  ' ^  
wprowadziła w 1994 roku bibliotekę Oracle Media Library 7.1. przeznaczoną do /tlS 
wań multimedialnych.



J  t '

Vl?ki z wybranymi zdarzeniami w Windows, co ułatwia pracę z komputerem i mo- 
Uczynić ją  mniej monotonną.

Nie ty lko poważne zastosowania związane z nauką czy nauczaniem wykorzy- 
J<ł możliwości, jakie stwarza technika multimedialna. Rynek oprogramowania 
- Ikowego zalewany jest dosłownie od kilku lat multimedialnymi grami, w których 
Uczenie dźwięku i animacji służy do lego. by stworzyć amatorom tego typu roz-

■ " ck najbardziej frapującą namiastkę przygodowej rzeczywistości. Nie widzę po-
Icii a -̂N lcn ^zwijać, ponieważ mam powody- sądzić, że doskonale znasz

r°dzaj oprogramowania (nawet jeśli nic znasz żadnego innego), a z kolei ja osobi- 
. okropnie nie lubię tych wszystkich symulowanych wyścigów, bijatyk i innych 

-j. bylyci'\ których obfitość i różnorodność dosłownie mnie przeraża. Ja wiem. żc
■ lr>asz na ten temat dokładnie odmienne zdanie, ale uwierz mi - dla kogoś zwią- 

cgo intelektualnie i emocjonalnie z poważną techniką komputerową to jest na- 
"dę okropne: widzieć najwspanialszy wynalazek ludzkiego geniuszu wykorzysly-

c n-N głównie do prymitywnej i ogłupiającej zabawy! Dlatego zamiast komentować 
faz Multimedialnych gier komputerowy ch powiem Ci tylko, żc powstają także co-
Su^i82niejSze mu*l‘mcdialnc wydawnictwa służące do uzyskania odprężenia i relak- 
^  oraz programy czysto rozrywkowe419 nic polegające jednak na masowym 
lak Van'  ni na szczć^clc  ̂ mordowaniu wszy stkiego, co się rusza, chociaż czasem 
. 2c Uspakajające dość nie wyszukane gusty420. Bywają także multimedialne uzu- 

1Cn>a do klasycznych programów421 oraz multimedialne dokumenty 422.

418
pr  Wśród programów multimedialnych zdarzaj;} się wyroby o bard/o oryginalnym
, . ^ cnu , należy do nich niewątpliwie oferowany na dysku kompaktowym program 

K a* love. prezentujący sekwencje obrazów i dźwięków, mające służyć relaksowi i od- 
d^^eniu- 0bra/y (obfitujące w różne odcienie purpury ) i zarejestrowany sześciościeżkowo 
sPr/ • '\-vw°d/ą się z doświadczeń azjatyckich (joga. czakry. mandale itp ) i podobno 
ści S/ybkicj regeneracji sil fizycznych oraz psychicznych. Producentem lej osobliwo-

JCsl firma Software Toolworks.
4l9r\^ Dużą cześć programów’ multimedialnych poświęcono zastosowaniom czysto roz-

ncL.0^ .  Przykładem takiego programu może być przeznaczony dla dzieci program Tu- 
w który m interaktywnie animowana przez użytkownika postać znanego aktora ko- 

pr l0wcg° /Iowie Mendla śpiewa piosenki Scotta Page, saksofonisty zespołu Pink Floyd.
wytworzył Gorge G ray son z firmy Micrografx. 

rlk, .. Program Kap’n Karaoke firmy WordPerfect może Ci pomóc w uzyskaniu kwali- 
aindcji ë^viazdy estrady. Program odtwarza (poprzez kartę ty pu SoundBlaster oraz ewentu- 
Paiv Sville/'i,ior w standardzie General MIDI - na przykład Yamaha PSR-410) linię akom- 
\ ^ n*nt i linię melodyczną wybranego utworu muzycznego, a równocześnie na ekranie 
<*ko 1Cllany lc^sl P,oscnki- Możesz szybko nauczyć się śpiewać z profesjonalnym 
jak ^Paniamentem (Twoje ..wyczyny wokalne" są nagry wane i możesz potem odsłuchać.

r/AXl{ Twój glos razem z akompaniamentem), możesz oczy wiście wielokrotnie próbo- 
WVą ^ P°praw iać swoje nagrania, możesz wreszcie gotowy produkt zarejestrować na kasecie 
lUcj . ct°ionowcj i podarować znajomym. W sumie - nic poważnego, ale dla określonych 
^  ^P°czątkujący piosenkarze) może być bardzo przy datne, a w' dodatku stanowi świetną 

dla wszystkich. Firma WP dostarcza z programem pewną ilość gotowych (odpo-



Technika multimedialna może być realizowana na dowolnym komputerze. ,lc 
nak pełne możliwości korzy stania z jej zalet uzyskać można głównie przy zas o 
waniu specjalizowanych stacji graficznych423. ,

Problemem, który’ nieodmiennie wylania się w systemach multimedial*1) 
a zwłaszcza na styku vidco-kompuler, jest problem objętości dany ch obrazo" > 
Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie efektywnych metod k o m p r e s j i ^  obra 
(zwykle algorytmem JP E G 424), który' bywa także stosowany sprzętowo42'"' ^ |C J

ijVj
wiednio zaaranżowanych) utworów muzycznych, ale można także dołączać własne 
MIDI oraz można dokupywać dalsze utwory na dyskietkach. .jCS

421 Jeden z najlepszych pakietów grafiki prezentacyjnej, sławny Harvard Gr̂ .P e 
firmy SPC został poczynając od wersji 3.05 wyposażony w środki nuiltime ‘ 
Użytkownicy mogą urozmaicać pr zy gotowywane prezentacje rejestrowanym pr/c/. komP 
tłem muzycznym iub komentarzem słownym. ^

422‘̂ ajnowsza historia stała się obiektem wydawnictwa multimedialnego pod n‘ 
Changing Time. Płytka CD-ROM pod tym tytułem zawiera tekst}7 oraz obraz} d°tyc" ^ 
wydarzeń, które miały miejsce w7 ciągu ostatnich dwóch stuleci. Podstawą do °PraC° ^ ó 'v 
tej swoistej encyklopedii były artykuły zamieszczane w ciągu ostatnich dwóch 
w piśmie „The Time”. Kompakt zawiera ponad 12 tysięcy artykułów. Towarzysz^ , v 
oprogramowanie pozwala bardzo szybko dotrzeć do interesujących użytkownika < 
a także umożliwia eksport informacji i obrazów (w7 formacie PCX) do innych aP ^ ilCJl̂ Vir 

W zastosowaniach multimedialnych dobrze sprawują się też urządzenia bu . 
ne pod kątem szybkiej generacji grafiki. Przykładem takiego komputera może b>c 
R4400 firmy Silicon Graphics. Stacje te, wykorzystujące procesor MIPS R4400 ^
MHz zegarem pozwalają na szybką pracę w grafice 2D i 3D (kreślenie 1,6 min X 
sekundę o 800 tys. wektorów' trójwymiarowy ch na sekundę), co pozwala na pracę z , *r0̂  
miarową prezentacją danych w czasie rzeczywistym. Stacja pracuje z monitorem 16 ^
dzielczości 1280x1024 piksele (24-bilowy kolor, 8-bitowy dithering), dysponuje PaI1̂ cS/- 
RAM o pojemności 2 MB i dyskiem 535 MB oraz wyposażona jest standardowo w un 
czoną nad monitorem kamerę cyfrową IndyCam. Systemem operacyjnym stacji J 
a środowisko użytkownika organizuje program Indigo Magic. pcep'

“̂ Algorytm JPEG (nazwa pochodzi od zespołu, który opracował i wdróż} 1 . ^
cję tego algory tmu - Joint Photographic Expert Group) został przyjęty przez dwa * ,yf. 
narodowe komitety standaryzacyjne: ISO (International Standards Organization) 1

Algorytm JPEG zakłada wykonanie na obrazie pięciu czynności: sfl
1. Obraz jest dzielony na bloki o rozmiarach 8 x 8  pikseli i wartości wszystkich p1̂ 

poddawane skalowaniu zmierzającego do tego, by ich wartości były rozłożone ^ 
zera. Tak spreparowane dane ¿*n , poddawane są dyskretnej transformacji k°s11 ^  
(DC I - Discrete Cosine Transform). W wyniku transformacji otrzymuje iCj 
każdego bloku 64 współczynniki Sin, określane dalej jako współczynniki
chwili transformata jest bezstratna i w pełni odw racalna.

2. Wartości współczynników DCT reprezentuje się za pomocą dyskretnego zbiór11 ^  ^[V
ści (liczb całkowitych), przy czym stopień tej dyskretyzacji zależy od zadawał sjn
rametru QP (Quality Parameter). W następstwie tego działania następuje.
ilości informacji zawartej wf obrazie, czemu towarzyszy jednak utrata części m



to standard unikatów7)426 jednak z pewnością chwilowo najpopularniejszy. W związku 
2 Popularnością i powszechnością używania algorytmu JPEG w7 prezentacjach multime
dialnych, programy służące do dekompresji427 obrazów7 zakodowanych przy pomocy tego 
^gorytmu stanowią obecnie obligatoryjny element wyposażenia wszelkich systemów- 
Multimedialnych. Programy dekompresji do standardu JPEG428 są zresztą także przy-

Wielkość kompresji i związaną z nią wielkość straty dokładności odwzorowania obrazu 
reguluje parametr określany jako QP.
W każdym bloku obliczana jest różnica średniej wartości jasności jego pikseli i analo
gicznej wartości średniej pikseli sąsiedniego bloku ( z w ą  kle w kolejności skanowania 
obrazu - od lewej do prawej i od góry do dołu). Zmniejsza to istotnie przedział zmien
ności ponieważ dla typowych obrazów wartości średnie w sąsiednich blokach są iden
tyczne lub różnią się bardzo malo.

4* Współczynniki DCT są skanowane wzdłuż zygzakowatej drogi zaczynającej się w le
wym górnym rogu obrazu i kończącej się w prawym dolnym narożniku. Podczas ska
nowania wypisywane są wszystkie niezerowe współczynniki w następujący sposób: 
najpierw podaje się liczbę poprzedzających zer. a potem napotkaną niezerową wartość 
Współczynnika. Następuje tu kolejna kompresja informacji, ponieważ z reguły znaczna 
część współczynników7 DCT ma (po dyskretyzacji) wartość zero i serie takich 
współczynników zastępowane są jedną liczbą określającą, ile tych zer napotkano.

^  Strumień danych utworzony w punktach 3 i 4 jest kodowany metodą minimalizującą 
entropię (zwykle używa się kodów arytmetycznych lub metody Huffmana). Następuje 
kolejna redukcja ilości informacji.

^Na przykład dostępna jesl realizująca te czynności karta JPEG Blaster firmy CPS.
426Firma Intel zaproponowała własny standard kompresji obrazów umożliwiający 

f^Pis sygnału video w czasie rzeczywistym. Franie Grabber wykonany w technologii Indco 
Procesorem i750) kosztuje jednak chw ilowo znacznie drożej, niż zwykły przetwornik.

427Dekomprcsja obrazu w metodzie JPEG odbywa się metodą odwrócenia czynności wy- 
jcnionych w poprzednim przypisie w punktach 1-5. Dekompresja laka prowadzi do odtworze- 
< Wejściowego obrazu, przy czym jakość odtw orzenia zależy od w artości przyjętej dla parametru 

(jlr- (niożliwe jest uzyskanie dużej kompresji przy malej wierności odtworzenia lub zachowanie 
^ ^ J  wierności szczegółów przy stosunkowo mniejszym zysku wynikającym z kompresji).
, Przypadku małych wartości parametru QP mogą pojawiać się na odtwarzanym obrazie znie- 
l^ nia. Ich źródłem są niedoskonałości związane z aproksymacją fali prostokątnej przez 
to nî >̂nacJe hniowe funkcji trygonometrycznych; na odtworzonym po kompresji obrazie znajduje 
I . %raz wr postaci pojawiania się artefaktów (..duchóyy*) w pobliżu ostrych krawędzi oddzic- 
-ntych pola o drasty cznie różniącej się jasności. Efekt ten. zwany fenomenem Gibbsa, zależny 
. °d zawartości obrazu - obrazki zawierające liczne światłocienie i miękkie przejścia między 

Uranii czerni bieli można skompresować bardzo radykalnie, kłopoty pojawiają się natomiast 
pozornie prostych obrazach, przedstawiających kontrastowe obiekty - na przykład czarne 

&Ury |eometryczne na jasnym tle.
 ̂ 28Standard JPEG obejmuje nie tylko sposób kompresji obrazu, na który m skupiali- 

y Uwagę, ale także definiuje standard zapisu skompresowanego obrazu na dysku lub pod- 
f s Jego przesyłania za pomocą łączy teleinformatycznych. Szczegóły tego formatu 
do i wszystkich inny ch formatów zapisu danych graficznych) są dość złożone i są

atkoyyo wzmiankowane w innych rozdziałach książki, jednak dla kompletu informacji
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datne w zastosowaniach nie mający ch bezpośredniego związku z techniką m u l t i m e d i ó w  - 

ponieważ pliki429 zawierające skompresowane algorytmem JPEG obrazy’ lub ry sunki są 
często przesyłane na przy kład za pomocą sieci komputerowej.

W wytwarzaniu programów do zastosowań multimedialnych specjalizuje się ^i 
firm430. Można też budować takie programy samemu431, jest to jednak bardzo trudn 
i czasochłonne, nawet jeśli używa się specjalistycznych języków, takich jak HTML cz> 
JAVA. Są jednak pakiety programów wspomagających432, które mogą tę PraĈ  
znacznie usprawnić i przyspieszyć433, niestety - dosyć drogie...

na lemat JPEG kilka ogólnych uwag na temat formatu danych może być użyteczne. Pode 
nie jak w innych formatach graficznych, w plikach JPEG można wyróżnić nagłówek i ir 
W nagłówku wymieniane są główne charakterystyki obrazu (m.in. jego rozmiary ), identy 
kowany jest sposób jego kodowania. Często podawane są także dane na temat stop 
kwantyzacji (podawane są współczynniki OPuv jeśli nic stosuje się wartości standardów} 
lub jeśli obraz jest eksportowany i nie ma pewności, czy w miejscu użycia 'var ^ 
współczy nników będą poprawnie identyfikowane) oraz uży tej techniki kompresji min11)1* 
żującej entropię w raz ze współczynnikami Huffmana (te zgodnie z normą trzeba podać \ 
wet jeśli korzy sta się z ogólnych standardów). Dodatkowo można w nagłówku umie 
szereg dodatkowych elementów' sygnalizujących (flag), dzięki który m programy N • ° ^c. 
stujące obrazy' mogą rozpoznawać przez siebie utworzone pliki, co upraszcza proces 
kompresji. . rCj

42^Mimo bardzo szczegółowy ch ustaleń co do formy kodowania plików sam stall^ vjC 
JPEG nie definiuje formatu plików graficznych do końca, dlatego skojarzone są z nim 
dodatkowe normy, określające już w najdrobniejszych szczegółach, jaka ma być forma 'u 
su plików. Są to standardy JFIF używany w prostszych aplikacjach oraz JTIF 6.° ^y 
rzystywany w bardziej skomplikowanych zadaniach. Trzeba także odnotować tu fakt- 
chnika JPEG jest stale rozwijana przez zespól określany jako Independent JPk(r ^  
w związku z czym mimo mojego wysiłku, zmierzającego do umieszczenia w ksią/cc i c 

symalnie aktualnych informacji, może się okazać, żc w momencie korzystania z tyd1 " 
domości natkniesz się na pewne niespodzianki wynikające z dalszego rozwoju sys 
który’ nastąpi w okresie upływającym od momentu napisania książki do chwili jej Pr/ ^  
tania. Nie będą to jednak zapewne zmiany o charakterze rewolucyjnym, przeciwnie ^  
snąca liczba zastosowań aktualnego standardu JPEG zmuszać będzie także w przy szl° 
zachowania ciągłości linii koncepcyjnej z niewielkimi najwyżej jej udoskonaleniami. j

430Na przykład firma Compton's NewMedia. Wy produkowała ona między 11 ^  
takie programy, jak Compton’s Interactive Ency clopedia oraz The Sporting News Pr° 
ball Guide. Programy te wy korzystują między inny mi opracowaną przez IBM teclmi v 
poznawania mowy. . v

43,Do celów opisu multimedialnych przekazów’ informacji opracowano spec)a . 
zyk ScriptX. Język ten opracowano w firmie Motorola (konkretnie w jej oddziale N<  ̂
Labs) w taki sposób, by możliwe byio wykorzy stanie w tworzeniu aplikacji multimecm 
procesora PowerPC i specjalnego kontrolera pamięci i grafiki, opracowanego w  ̂
Atlanta układu scalonego o nazwie Malibu. AVtr

432Firmy Lotus Development Corp. i Microsoft wyprodukowały programy 1
łające na stosowanie techniki multimediów w środowisku Windows. Pakiet V ideo  1 0  - ¡ cg 
dows pozwala włączać do programów elementy techniki video, a pakiet Freelance u u
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Wreszcie na koniec jeszcze jedna uwaga. Multimedia to nic tylko produkcja 
1 dystrybucja nowych typów oprogramowania. To także wielki i nie do końca wy- 

sPloatowany obszar usług"434 komputerowych, na którym można zrobić naprawdę 
Użc Pieniądze. Może jest to szansa dla Ciebie?

 ̂ I fC o m p iu i ie ry  u m u u i^ y k a

astosowania techniki komputerowej w dziedzinach związanych z muzyką 
mają stosunkowo krótką historię. Początkowo komputer, jako narzędzie ma
tematyków i inżynierów stosowany byl głównie do obliczeń i jako taki nie 

nilal nic wspólnego z rozrywką, której służy muzyka. Jednak olbrzymi postęp, jaki 
Sl? dokonał w informatyce spowodował, że komputery' trafiły do ludzi o rozmaitych 
Presjach, co sprawiło, że powstało zapotrzebowanie na programy różnego typu.

-Vlri także na oprogramowanie muzyczne.
, Jednym z najbardziej oczywistych zastosowań maszyn cyfrowych w muzyce 
* 0 użycie ich jako urządzeń do generowania dźwięku4,55. Dużą rolę w tej dziedzinie 
egraly gry komputerowe, które wzbogacone o muzykę i efekty dźwiękowe zysk i- 
ly bardzo na atrakcyjności, a co za tym idzie - lepiej się sprzedawały. W tej tech- 

Cc powstawały także pierwsze prymitywne programy muzyczne, pozwalające na 
1 r°'vadzenic do pamięci i odtworzenie najpierw jednogłosowych, a następnie także

^Pełnia to dodaniem wysokiej jakości dźwięku, ponieważ obok modułu Lotus Media Ma
ny xvyP°sażony jest w nowoczesny program Lotus Sound. Komunikacja pakietów z in- 
f.:^1 aplikacjami odbywa się za pomocą typowej dla Windows techniki OLE (Object Lin-

7*V on cl Embading).
Sjj^ kaletą oferowanego przez Microsoft pakietu Video jest sprawny proces kompre- 
p ckompresji obrazów zwany Indco. Dzięki temu informacje video mogą być efektywnie 
o p r a n e  pomocą większości istniejących sieci LAN. Aktualnie pakiet ten pozwala na
• 0̂ anie na ekranie komputera obrazami o rozdzielczości 320x240 z szybkością 24 kła-

na4sckundę.
|>UI) Do tworzenia aplikacji multimedialnych służyć może także Multimedia Viewer
klon1? * ”8 Toolkit firmy Microsoft. Narzędzia tego używali między innymi twórcy cncy- 
liko Encarta. jest to więc narzędzie dobrze wypróbowane, a przy tym tanie (pub-

^ n e  informacje mówią o cenie 500 S). 
lVs Na przykład firma Bell Atlantic świadczy usługi multimedialne dla ponad 250
i .p r^ a tn y e h  odbiorców w stanach Maryland i Virginia. Dostawcą oprogramowania 

^^.komputerowego dla tych zadań jest firma Oracle Systems Corp. 
byjv ' Już pierwsze mikrokomputery domowe (Spectrum. Atari XL/XE. Commodore 64)

vv stanie generować dźwięk. w tym niektóre nawet polifoniczny. Następna generacja 
stąęj fCrów' -  16-bitowe Amigi i Atari ST były pod tym względem znacznie ulepszone, 

niIędzy innymi duża ich popularność na rynku komputerów domowych.
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polifonicznych utworów muzycznych436. Powstała bogata biblioteka program0'' 
wykorzystujących te możliwości brzmieniowe Zastosowania tej metody generowany 
i analizy dźwięku za pośrednictwem komputerów są szerokie Można tu wynrieIllC 
systemy rozpoznawania głosu, sterowania głosem, zastosowania profesjonalne wmu 
zyce. prezentacje multimedialne oraz gry437. Należy podkreślić, że z a s t o s o w a n i a mu 
zycznc oparte na sprzęcie tego typu, miały i nadal mają charakter wyłącznie amator 
ski. ze względu na niską jakość generowanego dźwięku. Dynamiczny rozwój te*eh11 
multimedialnych zaowocował jednak pojaw ieniem się różnego rodzaju dźwiękowi 
kart rozszerzeń do PC438

Z kartami dźwiękowy mi typu SoundBlaster związane są zwy kle program) P° 
zwalające na pełne wykorzystanie nowych multimedialnych możliwości użyt 
wanego sprzętu. Oczyw iście im bardziej zaawansowany sprzęt, tym bardziej 
nowanc są też program) , które mogą wykorzystywać jego możliwości. Rozważm) 
na przvkladzic serii kart dźwiękowych tego samego producenta. Z prostą i tanią 
tową kartą Sound Vision 8 otrzymuje się jedynie proste programy do nagrywa 
i odtwarzania oraz generacji dźwięków: (' /) Si ud to, PC Organ, Melodia Kcif‘i{0 ' 
Niecu drozsza w pełni 16-bitowa karta Sound Vision 16 przynosi obok program 
typu \iulio Recorder i Mixer dodatkowo Intended Recorder, Audio Clip Lior * 
oraz specjalne program)' ,.mówiącev: Talking ( alculator, Talking Clock i al 
Time ■ Wreszcie najbardziej zaawansowana karta Sound Vision AISP pozwala n 
lonuast używać bardzo zaawansowane program) Voyelra Multimedia, M o n o lo g 116, 
HSC Interactive oraz Voice Recognition. 9

Powróćmy teraz do interfejsu MIDI. Powstał on w ten sposób, że w 1 '°"  . 
producenci elektronicznych instrumentów muzycznych uzgodnili standard kom 
kacji i do jego nazwania stworzyli akronim oznaczający interfejs cyfrowy dla ms 
mentów muzycznych (Musical Instruments Digital Interface439). Zamierz^

j*0 "

436Kiedy w 1985 roku Atari ST wchodziło na rynek jego możliwości dźwięk°vV 
biły spore wrażenie. W maszynie tej zainstalowano trój kanał owy generator dźwięku W) * 
sażony w generator szumów i programowany generator obwiedni. Amiga była bestsci 
na rynku gier komputerowych. Jej możliwości dźwiękowe i graficzne doskonale naĈa^ cj) 
się do takich zadań. Również na Amidze powstał jeden /. najbardziej rozpowszechni011' 
formatów muzycznych dla komputerów domowych -  MOD. ^

437Najłatwiej można się spotkać z tą metodą w systemie Windows, który ma 
liwość przypisywania dźw ięków zapisanych w formacie *.\\ AV do różnych zdarzeń , 
mowych. Pliki WAV są właśnie jednym z formatów zapisu spróbkowanego dźw ięku.

438Na przy kład stereofoniczny dźwięk o miernej jakości można też uzyskać z k° 
tera dzięki zastosowaniu karty Pro Audio 16 Basic firmy Media Vision. 0~

43(>)interfejs MIDI jest prostym złączem transmisji szeregowej wykorzystując)111 
wszechnic dostępne kable stereofoniczne DIN. Składa się on z wejścia (MIDI IN)> ^
(MIDI OUT) oraz opcjonalnego wyjścia MIDI THRU (do przekazywania dalej całej n 
¡nacji z wejścia IN) umożliwiającego kaskadowe ląc/cnie większej liczby instrumentów



t\\>* /
°rców tego standardu było ujednolicenie sposobów komunikacji między- instrumen- 
11 (głównie syntezatorami) produkowanymi przez różnych wytwórców.

|v. Najprostsze zastosowanie systemu MIDI polega na zwykłym łączeniu za po- 
0cą tego interfejsu szeregu elektronicznych instrumentów'440. Początkowo wielu 
uzyków wy korzystywało go właśnie w ten sposób. Powstały nawet specjalne synte- 

\v t^  W 'versJ' boz klawiatury' (zwane niekiedy ekspanderami lub modułami), które 
i • orzystywać można tylko za pośrednictwem MIDI. Jest to bardzo celowe, gdyż 
: i tak posiada tylko dwie ręce. a profesjonalna, dynamicznie czuła klawiatura
skl sztcm'na- Może on w ten sposób zbudować cale studio muzyki elektronicznej 

gające się z jednej lub dwóch klaw iatur i całej „wieży" modułów. Taka właśnie 
m .- ^a stosowana jest w studiach nagraniowych. Jednak prawdziwie szeroka gama 

zliwośei otwiera się dopiero przy zastosowaniu komputera do współpracy z in- 
mcntami441. Właściwie wszy stkie nowoczesne syntezatory cy frowe są w istocie

■440j, Podstawową informacją potrzebną do zrozumienia zasady działania MIDI jest to.
^Poprzez to zl ącze przesyłane są komunikaty, informacje sterujące (natury głównie mu- 
gni' Uê ‘ a n*c dźwięk jako taki (czy to w postaci analogowej, co sugerowałby wygląd 
klnn^ C/*v nawet cyfrowej). MIDI to specjalizowany język porozumiewania się. Przy- 

c °wynii zdaniami, których używają syntezatory ,,w rozmowie między sobą" mogą być: 
tep b odpowiadający klawiszowi A#3" lub „zmień barwę - numer barwy 46". Dla-
tist' ^y instrument realizuje te rozkazy w sposób wynikający z jego „wrodzonych” bądź 
^ ‘onych możliwości; każdy sy ntezator (w sensie różnego typu, innego producenta) mo- 

Zl44?ć inaczej, nawet jeśli otrzymuje te same komunikaty, 
y Pierwszym i najważniejszym zastosowaniem komputerów współpracujących ze
c; fr/cm MIDI są programy sckwencerowc. zwane też po prostu sckwcncerami. Maszyna 
^ki- XV ro^ naś^duje pracę wielościeżkowego magnetofonu studyjnego. Programy 
(¡ub s l̂,źą do rejestrowania, odtwarzania, edycji i zapamiętywania utworówr muzycznych 
'Hst °c^  ̂ śc ie  mniejszych jednostek, jak np. fraza muzyczna, sekwencja perkusyjna, partia 
^ Unicntalna). Najbardziej rozbudowane systemy (Cubase firmy Steinberg) oferują nie- 
C(iv rillc bogate możliwości w tej dziedzinie, jak generowanie zapisu nutowego, graficzną 
\y br Wsze^ich danych MIDI. interakcyjną interpretację frazy muzycznej, ingerowanie 

pUllenie instrumentu w czasie rzeczywistym (za pomocą graficznie zorientowanego 
njąj, c*,Su suwaków, pokręteł itp). W chwili obecnej nawet najprostsze programy udostęp-

ścieżek lokalną oraz globalną kwantyzację (quantize -  funkcja wyrów ny- 
krrti'1 '’brzydko“ zagranego materiału do określonej wartości nutowej) i transpozycję 
°r;wtllla tonacji), możliwość nagrywania w czasie rzeczywistym lub w trvbie krokowym 

standardowe funkcje edy cyjne jak wycinanie, kopiowanie, wklejanie. Jeżeli nui- 
k°nic^ c być pewnym, że nic popełni błędu podczas nagrania -  może zmienić tempo (bez 
ki^drc£n°śei zmiany tonacji). Może nagrywać w' pętli dany fragment utworu, przy czym 
k[yi* k°lejna sekwencja może bądź zastępować poprzednią bądź być z nią miksowana. Jak 
d/0 s°bic wyobrazić można nagrywać od i do dowolnego miejsca utworu. Raz wp rowa
ns - ninterial można dowolnie przcaranżowywać bez konieczności ponownego nagrywa
ją}^  ̂c^'wiście można zachować utwór na trwały m nośniku posiadającym wygodną formę 
d/jc$. dyskietki. Średnio rozbudowany utwór muzyczny o długości 5 min. zajmuje kilka- 
lyni ^  ^B. Jest to więc metoda o w iele bardziej oszczędna pamięciowo niż sampling. Poza 
'̂kó\v',C n*eP°rówTianic łepsze możliwości edycyjne. Jedyną wadą tego sposobu pracy mu- 

Jest niemożliwość nagrania partii wokalnej. Natomiast wszelkie instrumenty natu-



specjalizowanymi systemami komputerowymi posiadającymi własny system 
cyjny, więc współpraca z komputerem jest dla nich czymś naturalnym. Dlatego altc 
natywnym sposobem wykorzystania komputera w muzyce jest uży cie go jako c 
trum sterowania instrumentami muzycznymi poprzez system MIDI. W  tej s y tu a • 
każdy z instrumentów może grać oddzielną partię instrumentalną, gdyż komp11 
zastosowany jako sekwenccr zastępuje kilku muzy ków"*42. :c

Technika komputerowa pozwala zarejestrować443 utwór muzyczny. naS^ , , 0, 
go odtworzyć, poddawać edycji, zapamiętać na nośniku magnetycznym i wy dru 
wać w postaci nutowej. Stwarza to zupełnie inny i o w iele bardziej efektywny SP° 
pracy w studiu nagraniowym. Pracę ułatw iają przy tym liczne programy pomoc*11 _ 
które w skrócie teraz omówię., Na początku wymienię program y do obsługi ^ 
tek barw 444. Ten typ aplikacji umożliwia pobranie z urządzenia MIDI oraz P 
sianie do niego pewnych informacji konfigurujących (poprzez System l‘-xC‘ ,0 
Messctges) oraz przechowywanie ich w bazie danych445. W  szczególności dotycz.' 
danych opisujących poszczególne barwy syntezatora, a także całe zestawy’ ban'-

. , cVfro-
ralne mogą być symulowane pr/ez. samplcry będące pewną odmianą instrumentów .

" ych- . ■ ich l6-442Jcst to możliwe d/.ięki pojęciu kanałów MIDI. Standard MIDI definiuje ^
Każdy z kanałów może być reprezentantem innego instrumentu. W praktyce odby^^ ôrCni
w ten sposób, że każdy komunikat przesyłany w systemie jest opatrzony identyfik1 ^
0..15 który rozpoznają odpowiednio ustawione instrumenty. Właściwie, nowoczesne . u
zatoń posiadają pewną cechę, zwaną mułti-timbral, która umożliwia granie kilku 1 ^ lUe 
partii instrumentalnych na jednym instrumencie. Sprzęt taki może „odbierać ’ jednoC/‘ nt 
na kilku kanałach. W skrajnym przypadku można stosować jeden rozbudowany I1 
o dużej połifonice symulujący całą orkiestrę. W ten właśnie sposób zachowują sic 111
karty dźwiękowe do komputerów PC. . incji

443Warto w tym miejscu dodać, że istnieje standard zapisu do plików7 injo ^
MIDI o charakterze „sekwencerowym". Zbiory tego typu posiadają rozszerzenie Ml ^cCpto'
na je porównać do plików ASCII w dziedzinie edytorów tekstu. Standard ten jest a . 
wany przez większość istniejących programów' sckwencerowych, które zazwyczaj P0“' 4 
także własny format. , nIlięr

444 Ba rwa czy też instrument w kontekście techniki cyfrowej jest zestawem P< ‘ ^[V
trów dotyczących różnych aspektów7 brzmienia. Mogą to być dane o obwiedni dźwię 
rametrach generatorów' lub dźw ięk spróbkowany dla samplera. 0pror

445Programv tego ty pu dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza z nich ® £fluy 
gramowanie dedykowane konkretnemu typowi urządzenia (np. program Synt/w*01 
Steinberg dla syntezatorów z serii Roland D-10). Aplikacje takie posiadają zwyk c rejsc111 
dowany mechanizm edycji banv, co w połączeniu z graficznie opracowanym 111 ^  W  
użytkownika niezwykle ułatwia żmudny proces kreacji brzmień (żmudny w 
nieczności pracy z niewieloma przyciskami syntezatora i mały m wyświetlaczem cy 
natomiast -  wręcz fascynujący podczas pracy z dobry m programem). Drugą grllP̂  . 
oprogramowanie o charakter :e uniwersalnym, dające się stosować przy pracy z . 
urządzeniem MIDI. które jest zdolne wy syłać i przy jmować dane typu System i,-h fiinkĉ
Programy te z reguły posiadają okrojone lub wręcz zerowe możliwości edycyjne. >c ^  nî  
sprowadza się do magazynowania banków brzmień na nośniku informacji, co " sA 
jest bez znaczenia.

306 .



Również do programów ..bibliotekarskich" można zaliczyć edytory dźwięku 
Próbkowanego współpracujące z samplerami446. Analiza przebiegu sygnału, prze
grzanie sygnału cyfrowego, edycja punktu zapętlcnia jak również transportowanie 
°między różnymi typami sprzętu, to tylko niektóre z ich możliwości.

Mimo. żc wysokiej jakości sekwcncery oferu ją bogate możliwości generowania1 Qr]\, . ** * J t O
- CJ> zapisu nutowego, istnieją też specjalizowane program y do edycji nutowej, 

fil FroSramach tych można dokonać transkrypcji i konwersji standardowych (midi- 
c) i/lub sckwenccrowych plików do standardowej notacji muzycznej. Po konwersji 

\\°h ‘*C P ° ^ a" a^ edycji oraz generować wydruki. Aplikacje takie pozwalają
I 2 °gacić part\lurę nulową o dodatkowe elementy specyficzne tylko dla tej notacji 

Przetlumaczalne na język MIDI (charakterystyczne dopiski w jęz. włoskim typu 
a/7°. allegro, staccato, słowa do utworów wokalnych itp ). Często posiadają one 
kow any prosi)’ sckwcncer pozwalający na nagrywanie utworów w czasie rze- 

0 -."'Stym lub w trybie krokowym. Osobny rozdział stanowią program y wspoma- 
¡^J{tce proces komponowania. Są to aplikacje, które działając w sposób algoryt-

'Zny dokonują automatyzacji pewnych aspektów' procesu komponowania utworu 
c Cz|iego447. Pewną uproszczoną odmianą tej rodziny aplikacji są tzw . aranżery. 
(Pc 1 programy które za pomocą pewnych predefiniowanych akompaniamentów 

1 ' l,sja. bas. inne) pozwalają zaaranżować tło dla tematu muzycznego. Potrafią też 
2 ‘ c°Wać interakcyjnie, rozpoznając kilka kombinacji klawisz)' (na klawiaturze mu- 
• 2nęj). Są one wykorzystywane głównie przez amatorów chcących się popisać 

iol niuzykalnością ale niezbyt biegłych w operowaniu palcami lewej ręki. Ważną 
V odgrywa też muzyczne oprogram owanie edukacyjne. Ten rodzaj aplikacji po- 

>vin r udos^°nalić szeroko pojętą edukację muzyczną448. System MIDI oferuje 
r, i ’"'ość wzbogacenia suchego wykładu o teorii muzyki lub znanych kompozyto- 
? 1 dźwiękowymi przykładami449. Szczególnie dobre efekty daje to w połączeniu 

llVnii technikami multimedialnymi4^*.

44r
^  Sampler należy tu rozumieć jako instrument muzyczny (na przykład Yamaha FZ1). 

lra Programy takie ..-słuchając" tego, co gra człowiek i wydobywając pewne elementy,
W j 0rnuiją je jednocześnie przy pomocy zestawu zaprogramowanych i losowych operacji 
t0 ^  stanowiącą pewną nową jakość w stosunku do danych wejściowych. Odbywa się 
u  C/̂ i e  rzeczywistym. Muzyk może więc odczuwać wrażenie giy w zespole. Program 
ty j^crem y  spełnia tu rolę inteligentnej istoty. z którą, na zasadzie interakcji, można 
..pr lu°rzvć muzykę. Zawodowi muzycy znajdują liczne zastosowania dla tego typu
1 iiar^Varzanui danych MIDI” używając tych programów zarów no jako źródeł inspiracji jak 

^dzi wykonujących za nich pewne mechaniczne czynności, 
nuto Przy^lad do ułatwienia nauki nut służyć mogą programy Nutki (prosty edytor
br^ v>* pozwalający zapisać określony utwór za pomocą nut. a potem wysłuchać jego 
cl>\\ - !?n ê: funkcjonuje na dowolnym komputerze klasy PC i nie wymaga dostępu do karty

VK<
nic£^y w uży ciu Vmusic (firmy Vulcan).

Uod
j , -  * u . i i x v j v i m j v  iici  u u H u i . n u .  i x i t . o ,  i i u . v ,  u w o i y p u  u v  i x c i u y

vKowej - wytwórca firma PC Software) lub mający podobny zakres czynności, ale wy-

so\v. . Dziedzina edukacji jest obecnie najszybciej rozwijającym się kierunkiem w zasto- 
ks-J ?lach MIDI. Istnieją przykłady programów' wspomagających nauczanie teorii muzyki, 
i i,|  ̂ Ccnie słuchu muzycznego (ear-training czyli solfeż), naukę harmonii, czytania nut 

c Powstają obecnie w wersjach CD prezentacje dorobku znanych twórców muzyki, jak
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Óo 11. Oo W  mmsy kompiiiiteirowe

ażde osiągnięcie nauki i techniki ma zawsze swoją ciemną, złą i szkodli"^ 
stronę, będącą zresztą nic tyle efektem właściwości samego dokonania .

----------wilizacyjnego, lecz prostym następstwem ludzkiej podłości lub gh'P° -
W informatyce przejawem tej ciemnej strony, wynikającej z podłości jednych * g 
poty innych - są wirusy komputerowe. Każdy taki wirus jest złośliwym i ba , 
niebezpiecznym programem, opracowanym przez człowieka, którego poziom m° 1 
ny zdecydowanie nie przystaje do jego możliwości intelektualnych. Program taki t\ 
rzony jest anonimowo i rozprowadzany maksymalnie szeroko w sposób potaje« ■ 
i ukryty - specjalnie z zamiarem szkodzenia innym komputerom i ich użytkowW 
Jest to pospolita podłość, podobna w swojej istocie do podkładania bomb "  11 
scach publicznych. Ponieważ wirusów komputerowych jest ostatnio coraz xVÎ  nl,
- powinieneś zdobyć na ich temat pewną wiedzę, żeby w iedzieć, jak się PrzC
mi chronić. . ^

Wirus komputerowy jest z reguły programem bardzo małym, a ponadto, J 
już wspomniałem, umieszczany jest przez jego autora w sposób ukryły - naJcẐ e£jy 
jako niewidoczny dodatek do jakiegoś szeroko używanego pliku-*-"'1. Wirus jest w - 
całkowicie niewidoczny (może go ujawnić tylko dokładna analiza długości p ^ 
czyli liczby bajtów, jakie on zawiera. Kto jednak na pamięć wie, ile bajtów p°" _
zaw ierać każdy plik452? Wirus doczepiony do pliku jest w ięc praktycznie nic"?1

I b 21̂ "Beethoven. Chopin, jak również programy prezentujące podstawy gry na pianinie iu »
rzc' nlCin

450Rozwój koncepcji multimedialnych skłonił organizacje zajmujące się s) slc ^  
MIDI (JMSC -  Japoński Komitet Standaryzacji MIDI oraz MMA -  Stowarzyszenie / criil 
centów MIDI) do opracowania pewnych rozszerzeń ujęty ch pod wspólną nazwą ^  ,rCl! 
MIDI. Standard ten definiuje pojęcie instrumentu z nim zgodnego. Określany jako ^ .cii 
MIDI Instrument, keyboard czy syntezator powinien posiadać minimum 128 podstaw  ̂
brzmień -  zdefiniowano ich nazwy oraz uporządkowanie (od 001 - Grand Piano do ^
- Gunshot). Dodatkowo określono minimalną polifonię instrumentu, która nic powiu ‘ 
mniejsza niż 24 glosy, a tryb pracy modułu brzmieniowego pow inien umożliwiać je 1 
sną grę 16 różnych instrumentów (tzw. 16-częściowy multitimbral). 10 kanał MIL' 
zano z  zestawem instrumentów perkusyjnych, przy czym dokładnie zd efin io w a n o  ie 
(przy porządkowanie brzmień instrumentów perkusyjnych do poszczególnych klawisz>^^r

451 Do niedaw na w irusy „przyczepiały się" wyłącznie do plików będący ch P 
mami. ostatnio jednak pojawiły się doniesienia o wirusach „zakażających" teksty I 
w edytorze Word 6.0. .

452Na szczęście są specjalne programy skanujące, które po każdym wląc'/ennl^ /C". 
putera automatycznie sprawdzają, czy któryś z plików podejrzanie nie „przybrał na ^  
Niestety7 nie są one całkowicie skuteczne - są wirusy, które potrafią „okłamać s>ste1̂ . njni 
racyjny w taki sposób, że nie wykryje on zwiększenia rozmiaru pliku, chociaż wirus 
już dawno siedzi. Co gorsza takie skanowanie dysku w poszukiwaniu wirusów d°sC 
trwa i nie każdy chce tak długo czekać przed rozpoczęciem pracy.



"aln>’, ale w tej utajonej postaci bardzo niebezpieczny, ponieważ każde użycie 
Prażonego'’ pliku - w jakiejkolwiek formie - powoduje automatyczny atak wiru- 
a- Czasami wirus występuje także jako samodzielny, ale starannie ukryty plik453 

na dyskietce z jakimiś użytecznymi lub ciekawymi programami. Dlatego trudno go 
'vażyć i trudno się przed nim ustrzec. Wtedy podczas ładowania innych progra

mów z zarażonej” dvskietki wirus samorzutnie przenika do pamięci atakowanego 
^ p u te r a .

Po wniknięciu do Twojego komputera typowy wirus początkowa ukrywa 
^v°ją obecność, tak jednak równocześnie zmieniając działanie „zarażonego" kompu- 

ra- że ten podczas wykonywania różnych użytecznych programów w sposób niedo
strzegalny dla Ciebie zacznie wytwarzać kopie w irusa i umieszczać je na każdej dys- 
letce, jaka zostanie do tego komputera włożona. W len sposób ..epidemia’’ wy

wołana przez w irusa komputerowego może się szybko przenosić na inne komputer)'. 
j=dyż przeniesienie dobrze znanej, pozornie bezpiecznej własnej dyskietki do innego 
°>nputcra spowoduje mimowolne „zarażenie" także tego kolejnego komputera, 
'zeba dodać, że wirus potrafi zwykle bardzo sprytnie ukrywać swoją obecność, nie 

'm°żna więc go zauważyć zwyczajnie sprawdzając zawartość dyskietki lub prze- 
 ̂udając pamięć własnego komputera, gdyż albo ukrywa się on w obszarach pamięci 
0 których uż\lkownik zwykle nie zagląda (np. boot sektory), albo „przykleja się" do 
dniejących programów (szczególnie do programów' systemu operacyjnego) w laki 
sP°sób, że oglądając spis plików widzi się na dyskietce wyłącznie dobrze znane programy. 
P°dczas gdy w rzeczywistości niektóre z nich są w istocie „nosicielami" w irusa.
, Gdyby wirusy komputerowa tylko mnożyły się i przenosiły z komputera na 

niPuter - nie było by to takie złe. Nawet była by w tym jakaś ciekawostka - takie 
r̂°gramv „żyjące" i „mnożące się" bez żadnego udziału człowieka to w końcu coś 

dającego o Science Fiction! Niestety większość wirusów po pewnym okresie 
,. Rwania się zaczyna zakłócać pracę komputera, w którym się znalazły. Czynni- 
i Lj- wyzwalającym aktywność ukiytego wirusa może być liczba zarażonych dyskie- 

' jeśli zamiarem autora jest zarażenie określonej liczby „potomnych" komputc- 
'v zanim obecność wirusa zostanie wykryta i zacznie się wielkie polowanie. Często 

c powodem aktywizacji wirusa bywa określona dala45S, godzina4''’6 lub inne

ęjv v Taki samodzielny wirus często lokowany jest w obszarze tzw. boot sektorów• na 
• dietce, to znaczy w obszarze, który wykorzystywany jest podczas ładowania z dyskietki
•slcniu operacyjnego.

Ponieważ po aktywizacji w irus jest już widoczny i można go próbować zwalczy ć - 
Ulele wirusów wstrzymuje manifestację swojej obecności do momentu, aż zarażonych zo- 

ty nic Wystarczająco dużo innych komputerów . Jest to jedna z wielu perfidnych cech lego 
' Programów.
 ̂ ' Wirusy aktywizujące się określonego dnia stanowią ulubiony przedmiot spekulacji
c s°\vych. Dziennikarze robią w1cdv wielką sensację z faktu, że za kilka dni nadejdzie - na 

l^ k lad  - ,.czarny czwartek’’, bo w tym właśnie dniu ma uderzyć wirus Hare Krishna (albo 
r' ls *nny - na przy kład słynny swojego czasu Michał Anioł). Rzeczywiście - te właśnie wi- 

atakują w określone dni i z góry można przewidzieć, że wielu nieostrożnych użyt-
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czynniki - na przykład stopień zapełnienia twardego dysku457. Zachowanie wiru# P 
jego uaktywnieniu zależne jest od pomysłowości (i stopnia perfidii) jego autora- 
Część z nich zadowala się wygry waniem za pomocą wbudowanego do kofflpu  ̂
głośniczka prostej melodyjki albo wypisywaniem na ekranie zabawnych458 0Û  
sem skrajnie chamskich459) tekstów, albo utaidnia uży tkownikow i czytanie za^a ; 
ści ekranu460 lub pisanie na klawiaturze46*. Te żart}' można osta teczn ie  jakoś ZIlieŜ  
Jednak większość wirusów jest maksymalnie szkodliwa i destruktywna, pofllCUi  ̂
zaktywizowali}’ wirus brutalnie niszcz}’ najcenniejszy element każdego komputcra 
- pliki zgromadzone na twardym dysku. W ten sposób po krótkim czasie dzia c 
wirusa może pozbawić użytkownika wyników czasem wieloletniej pracy!

kowników komputerów7 poniesie w tym dniu dotkliwe straty. Jednak wirusów jest już ^
tak dużo, że praktycznie z każdą datą w kalendarzu związany jest prawdopodobny

„zwierzaczków" lubi się a k ty w iz o w a ć  w p
sl prawxiopouui/*v

jakiegoś wirusa. Szczególnie wiele z tych „zwierzaczków* lubi się 
13-go. bądź więc w tym dniu zawsze szczególnie ostrożny! ^

456Wirusy aktywizujące się o określonej godzinie są czasem nawet sympaO 
Sam miałem kiedyś takiego drania, który zawsze o 17:00 włączał się i namawiał innlC'f0̂ i 
bym dal już sobie spokój z robotą i poszedł odpocząć do domu. Sprawdziwszy, że nlC .ei 
on poza tym żadnej innej szkody - traktowałem go jak rodzaj bijącego zegara - jl1 ^  
pożyteczny, bo istotnie często siedząc przy komputerze zapominam o upływie czasu i 1 
..kukułka” wyskakująca o określonej godzinie była wygodna. Niestety kilka micsięc> ^ rV 
niej podczas rozpaczliwego polowania na ponurego by dlaka o nazwie Drak Avengej f ^ 
mi demolował dysk. umchomiony przeze mnie program antywirusowy dopadł tę n10.H - 
pa tyczną ..kukułkę" i stwierdziwszy, że jest wirusem (co było bezwarunkowo prawd*])^ ^  
mordował ją w jakimś zakamarku mojego systemu. Przyznam się. że czasem mi JCJ 
pory brakuje!

4^7Te ostatnie wirusy są szczególnie niebezpiecznie i nieprzyjemne, bo uruclk ^  
swoją niszczycielską działalność dopiero wtedy, gdy zgromadzisz już naprawdę duzo  ̂^  
nych zasobów - które oczy wiście w wy niku akcji wirusa tracisz. Dlatego warto do c& ^
czasu uruchamiać profilaktycznie program antywirusowy, żeby przeszukał wszystkie ^
marki Twojego komputera i wykrył takie przyczajone wirusy zanim zaczną swoj4 
lalność. gdyż w momencie kiedy zauważysz akcję wirusa - jest już z reguły za późno. j

45°Na przykład miałem wirusa, który wypisywał na ekranie, że jest głodny. 1 ^
się żebym wiożyl hamburgera do stacji dysków. Inny z kolei ostrzegał, że wykO ^  
w twardym dysku, jeszcze inny ... No nie. to nie może być zbiór opowiastek o żaba" 
wirusach, więc może sam sobie o tym poczy taj w ciekawym programie Marka Sell*1 
zwie M KSYIR. _ obc|-

459Jcst na przykład taki wirus, nazwany „antyklerykał", który wypisuje różne 
żywe teksty na temat Kardynała Glempa.

460Jeden z wirusów .utrudniających czy tanie ekranu powoduje na Prz  ̂ . ¡ spa- 
..spadających liter" - litery wyświetlanego tekstu odry wają się od poszczególny ch h1111 /C,
dają na doi ekranu. Inny wyświetla ekran w zwierciadlanym odbiciu. Jeszcze inn> 
słania uo swoim napisem lub rysunkiem. Możliwości jest tu bardzo wiele!

461 Jest na przykład taki wirus, który’ pozwala napisać na klawiaturze wszyst^0- cj 
jątkiem kropki. Jak napiszesz kropkę - na ekranie pojawi się „pożeracz kropek ktoO 
się na kropkę i ją zje. W żaden sposób nic da się go wy rzucić!
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Na szczęście są specjalne program}462, które wykrywają i niszczą wirusy, 
c *akże czasem są w* stanie usunąć skutki ich działania. Takim programem jest na 
P^yklad znany w Polsce i ceniony MKS-VIR. Niestety, programy antywirusowe 
JJ°gą wykry ;wać i usuwać jedy nie znane wirusy, a tymczasem ciągle powstają nowe. 

latego trzeba być bardzo ostrożnym, przynosząc do swego komputera dyskietki 
• nowymi programami, jeśli nic są to oryginalne produkty firmowe, bo zawsze jest 
Ozyko przywleczenia na takiej dyskietce groźnego wirusa. Lepiej się pilnować, niż 
P°tcni szukać sposobów ratunku przed atakującym wirusem! I jeszcze jedno. Twórcy 
.n isó w  komputerowych, niektórym mało doświadczonym adeptom informatyki ko- 
Jarzącv się z romantycznymi postaciami w stylu Wallenroda czy Korsarza - w istocie 
S ługu ją  na potępienie i pogardę, gdyż są zakałą i hańbą informatyki. Naprawdę nic 

a nic romantycznego w złośliwym i bezmyślnym niszczeniu, a taką właśnie rolę 
gryw ają w spółczesne wirusy komputerowe.

r-»

H 4 ,  I P r o g r a i n m y  a ir io lk itw jtz s iu ij ią e e

ez względu na to. jak duży będziesz miał komputer i jak wiele miejsca na 
dysku - nieuchronnie przyjdzie chwila gdy zc zdumieniem stw ierdzisz, że nie 
ma już miejsca i nic możesz zapisać kolejnych ważnych danych, interc- 

Hiących programów i odkrywczych tekstów . •
Czy jest na to jakaś rada?
Owszem - nawet trzy . Pierwsza i zawsze najbardziej godna polecenia polega 

lyni, bv zrobić krytyczny przegląd wszystkiego, co się do tej pory pracowicie 
b'0|'iadzilo na dysku i wyrzucić całą masę śmieci, które w momencie zapamięty-

462y. Jednym z najszybszych programów antywirusowych jest Thundcrbytc \nti- 
al!l,S* /nany szeroko jako TbScan. Stosuje on przy sprawdzaniu plików zarówno technikę 
j Rytmiczną (wy szukiwanie charaktery sty cznych fragmentów kodu znanych wirusów) jak 
niclodv heury styczne (poszukiwanie fragmentów' kodów, które mogą być pochodzenia wi

te g o  - chociaż sam wirus nie musi być znany). TbScan próbuje symulować urucho- 
nic kontrolowanego programu i na podstawie kilku pierw szych kroków jego zachowania 

Cn̂ . czy program jest „zainfekowany \  czy nic. Jest to technika znacznie szybsza, niż 
^  awdzanie bajt po bajcie całego tekstu programu. W razie podejrzeń - zawartość dziwnieU / i « j  . » . . .

'«Tu CCg° ProSraniu -iesi dokładnie porównywana z zawartością specjalnej bazy danych 
Wi ,Cra-i^.i zestawy t/w. sygnatur, czyli charakterystycznych fragmentów’ kodu znanych 
a,.1So'v. Po znalezieniu wirusa program „stawia diagnozę" (w przypadku znanych wirusów

p; ^ e 100% trafną) i podejmuje próbę „kuracji" (różnie z tym bywa). Najnowszą wersję 
Sniniu TbScan znaleźć zawsze można na holenderskim komputerze pod adresem sie

w k i 111 ^P-twi.tudcKi.nl w pliku o nazwie tbavX\X.zip, gdzie X X X  oznaczają numer 
cie S*V Pr°gramu (im wyższy numer tym nowsza wersja i skuteczniejsza osłona). W momen- 
j , Piania książki w użyciu b\rla wersja 627. ale teraz pewnie dostępna jest wersja nowsza 
,ePsza!



wania wydawały się niesłychanie istotne, a które w rzeczyw istości nigdy nikomu 1 
niczego się nic przydały. I nawet nic próbuj mi wmawiać, że wszystko jest Ci abso 
lutnie niezbędne do życia - sam robię taką „rzeź niewiniątek” średnio raz w 10 
i doskonale wiem. ile śmieci udaje się przy tej okazji wyrzucić. Bardzo przydatnaJ  ̂
podczas takich porządków opcja sortowania katalogów i plików według daty - 
kle pierwsze „na odstrzał” powinny iść pliki najstarsze - zawierają bowiem , 
nieaktualne już dane, stare (pozostawione „na wszelki wypadek ’) wersje program 
oraz tekst>' dotyczące spraw już dawno przebrzmiałych463.

Kasowanie nie używ anych plików jest niezbędne - między innymi po to. b> 
długiej eksploatacji Twój komputer nie stal się składowiskiem staroci, a system kata 
logów nic zaczął przypominać skomplikowanego labiryntu. Jednak to nic w y s tą p -  
gdyż zwalczać trzeba przyczyny, a nie skutki. Dlatego zapamiętaj radę starego p1 
tyka: Jednym z powodów szybkiego „zapychania się” dysków komputera jest <■ 
przechowywania w ielu kopii tego samego pliku w różnych katalogach lub na różn}  ̂
komputerach (jeśli są połączone w sieć). Ręczne wy kiycie i usunięcie takich dup 
tów jest praktycznie niewykonalne, można to jednak zrobić stosując specjalne Pr  ̂
gramy - na przykład Duplicate File Locator opracowany przez W.S. A,cn 
(Shareware). . . a

Co jednak można zrobić, jeśli wyrzuciłeś już wszystko, co mogłeś - a nuć! 
nadal brakuje?

Najmądrzej jest wtedy zastosować drugie z rozw iązań, jakie Ci rekomenduj?
- dokupić now y, większy dysk. Tak już jest w informatyce, że sprzęt po jakimś c 
trzeba uzupełniać i rozbudowywać - bo potrzeby zawsze rosną w miarę coraz m 
sywniejszego korzystania z techniki komputerowej i w pewnym momencie nie 
innego wyjścia - albo się rozbuduje komputer (dodatkowa pamięć RAM, nowy 
szybszy procesor, lepsza karta graficzna itd. - albo praca stanie się nieefektywna 
torgą. Decyzja o zakupie now ego dysku jest jednak także bolesna, podobnie jak 1 
stanic z ulubionymi starymi plikami - tylko że boli jak gdyby w innym m*eJ
(w kieszeni...). / iho

Jest jednak jeszcze jedno, trzecie wyjście: stosowanie a r c h i w i z a c j i  

mówiąc inaczej - kompresji) danych na dysku. Służą do tego specjalne programy

J  ✓N

■^Nie ukrywam jednak, żc takie żegnanie się z ulubionymi (kiedyś) Pr°£ran^inie 
danymi i tekstami jest dość bolesne (te rozstania po latach...), a przede wszystkim °gr° -e
czasochłonne (tu nic wolno się spieszyć - każdy plik przed skasowaniem trzeba doK ‘ 
obejrzeć i chwilę pomyśleć, bo bardzo łatwo przy takich porządkach ..odstrzelić so 
nogę" i pozby ć się czegoś rzeczywiście niezbędnego. Oszczędnościowe zabiegi nie p0' ^
w szczególności dotyczyć plików o dziwny ch nazwach i nieznanym pochodzeniu. C-zę 
to bowiem pliki robocze, zakładane przez używane przez Ciebie programy, niczbę ^
icli funkcjonowania - skasowanie takiego pliku nieuchronnie prowadzi do p°ua 
kłopotów. W szczególności trzymaj się z daleka od katalogów' W I N  oraz D O S ,  b° ^
opatrzne skasowanie jakichś plikówr z tych katalogów może tak dalece zdezorgam- 
pracę Tw ojego komputera - żc się już napraw dę nie pozbierasz!
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^"ane archiwizatory. Jest ich wiele, ARJ. PKARC. LHARC, PKZIP464 to przykła- 
Vvc nazwy kilku częściej spotykanych465. Programy te pozwalają automatycznie 
żeksztalcić treść dowolnego pliku dyskowego w taki sposób, żeby zajmowała naj- 

i niciszą możliwą powierzchnię na dysku466. Metody stosowane przy tym są rozma- 
> stosunkow o często wykorzystuje się na przykład kodowanie zaproponowane przez 
J miana467. Nie wchodząc w szczegóły techniczne stosowanych algorytmów7, stwier- 
c trzeba, że redukują one objętość plików tekstowych średnio o około 60%, co sta
wi wprawdzie jedynie część możliwego do uzyskania efektu (nadmiarowość języka 

' halnego przekracza wszak 80%!), jednak w stosunku do tekstów nie upakowa- 
• Cl1 oznacza bardzo istotny zysk, gdyż na tej samej dyskietce można zmieścić ponad 

^krotnie większą liczbę danych.
W podobny sposób można także oszczędnie kodować inne rodzaje informacji, 

1 Przykład obraz}’. Obraz w systemie komputerowym może być zapamiętany w po
ci wektorowej albo w postaci rastrowej. Przy prezentacji rastrowej (częściej obec- 
stosowanej) obraz zapamiętuje się w ten sposób, żc rejestruje się w pamięci kom- 
Cra barwę i jasność każdego punktu ekranu. Ponieważ punktów tych jest bardzo 

20 (wynika to z przyjętej rozdzielczości), zatem obrazy należą do najbardziej 
. ^ięciochlonnych” obiektów zapamiętywanych przez komputery. Ale przecież 

Przypadku obrazu wyjątkowo dużo sąsiadujących ze sobą punktów ma te same 
Obuty (na przykład wszystkie one są punktami tła) - zatem przy zastosowaniu na- 

, riąjprostszych metod kompresji468 można przy obrazach uzyskać wyjątkowo 
Ze Współczynniki oszczędności pamięci. Warto o tym pamiętać!

464Autorem wielu popularnych programów archiwizujących (PKZIP, PKARC, 
^4^VCSt ^ atz’ wtościciel firmy PKWare.

a )v Mniej znanym ale też bardzo dobrym programem pakującym jest RAR, którego
°re46rieSt ^0SJan*n Eunenc Roshal. 

flr ł Jednym z najbardziej wy dajny ch programów pakujących jest Ultra Compressor
Program ten pakuje pliki wydajniej niż ARJ. PKZIP, PKARC i inne szeroko 

pr'yC archiwizatory? jednak robi to zdecydowanie wolniej, co zapewne będzie przeszkodą
* J^o  upowszechnianiu.

^  Zasada działania programów archiwizujących polega w głównej mierze na stoso- 
111 oszczędnego kodowania powtarzających się znaków lub ich gnip. Ilekroć program 

ĝ . a 8rupę identycznych znaków (na przykład serię odstępów w tekście) - zastępuje tę
r%iiy kombinacją złożoną z kodu znaku i liczby określającej krotność powta-
pr/ !a ¿naku. Bardziej złożona i doskonalsza technika polega na tym, by różne znaki (na 

r°*ne ^ter>’ tekstu) kodować za pomocą zestawów bitów o różnej długości - bardzo 
pll: lch dla znaków które występują w pliku bardzo często i dłuższych dla znaków wystę- 
^ 4 CVchjedynie sP°radycznie. W ten sposób średnia liczba bitów przypadających na jeden 

, ni°że zostać znacznie zmniejszona, a tym samym ilość miejsca potrzebna do zapisania 
^ku^calego pliku może zmaleć sumarycznie w sposób bardzo istotny 

liNvi * Niektóre algorytmy kompresji obrazów zabezpieczone są patentami uniemoż- 
^ JĄcymi ich swobodne stosowanie. Bywają z tego powodu nieporozumienia i awantury. 
^  j^ykład 29 grudnia 1994 roku wybuchła gigantyczna awantura, gdy amerykańska fir- 

0|ttpuScrve ogłosiła, że wszyscy programiści wykorzystujący popularny format prze-



Nic jest to właściwe miejsce, by wchodzić tu w techniczne szczegóły proces1' 
archiwizacji danych i obrazów' za pomocą różnych programów - to powinno . 
głównie przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych. Ż e b y  jednak nie p o p r z e s t a w a ć  ^  
samych tylko bardzo ogólnych rozważaniach podam tu kilka elem en tarn ych  zas< 
korzystania z jednego z najpopularniejszych programów archiwizujących - progra 
A R J469. Utworzenie archiwum następuje po podaniu polecenia:

ARJ A NAZWA.ARA  . gZ
spowoduje utworzenie pliku archiwalnego o nazwie NAZWA4in (oczywiście 1110 . 
tu podać dowolną nazwę, jaka Ci się tylko podoba, tylko rozszerzenie J>]j 
obowiązkowe), a w tym pliku umieszczone zostaną skompresowane kopie w sz>s 

plików, które znajdują się w aktualnym katalogu roboczym471. Jedyna dodatK

chowywania obrazów zwany GIF muszą wnosić opłaty licencyjne (wysokości 0, 15% fll 
ści programu) za wykorzystanie algorytmu kompresji zwanego LZW. związanego ^  
formatem danych. Decyzja o wprowadzeniu opłat wynikała z pretensji firmy *,nl^c 
(właściciela patentu na algorytm LZW o którym CompuServe nie wiedział wprowa 
format GIF), wywołała jednak falę oburzenia przeciwko CompuServowi. U b o c z n y m  

kiem tej awantury było opracowanie (przez Steve Rimmerd) rozdawanego za dann° 
gramu, który automatycznie zamienia pliki zapisane w formacie GIF na pliki skomp ^  
wane innym algorytmem, lak dobranym, by nigdy i w żaden sposób nie mógł ^  
przedmiotem czyjegokolwiek patentu, bo był opublikowany w 1977 roku w czasopis11 
programistów pt. ..Dr Dobbs" (publikacja wyklucza patentowanie). Podobno °Prac0^irlyię 
programu przekodowującego wy magało tylko 5 godzin pracy, a pozbawiło zachłanną 
Unisys spodziewanego dochodu w wysokości 125 tys. S. cj,ine.

"^Powszechnie uważa się. że ARJ jest najlepszym program archiwizujący n1 jy\cj 
Posługiwanie się tym programem jest dość proste, warto jednak podać tutaj naj 4 ^
podstawowe zasady, gdyż dzięki temu będziesz mógł łatwo zacząć z nim pracę bez ko1 
ności studiowania dodatkowych podręczników. tvVOje

“*70Plik archiwalny o nazwie NAZWA.ARJ może już wcześniej istnieć - 'vlc 
pliki zostaną do niego dodane (tc, które w nim były wcześniej, pozostaną nie nam • ^  
Jeśli natomiast pliku archiwalnego jeszcze nie ma, to zostanie utworzony i uniics/ 
w tym samym katalogu roboczym, z którego aktualnie korzystałeś. . j^ych

‘471Jest to najprostszy- i najchętniej stosowany sposób użycia programu ARJ 1 
archiwizatorów). Chętnie opisy wane w podręcznikach metody archiwizowania P ^ 0'' ^  
dujących się w zupełnie innym katalogu, niż aktualny katalog roboczy, a także vV> ri 
ne sztuczki zmierzające do umieszczenia pliku archiwalnego w jakimś zupełnie C£? .^ in  
nym miejscu (na przykład na innym dysku) są oczywiście zawsze możliwe do 7 °vejść 
- tylko po co? Czy' nie lepiej zrobić wszystko prosto i skutecznie - najpicr" ,ac7)- 
właściwego katalogu, pooglądać pliki (czy to na pewno te. które chcesz archil1 ' ^scc 
stworzyć plik archiwalny, a potem ten plik skopiować lub przenieś (MOVE) w 'nn l̂liualfli6 
w systemie plików - jeśli trzeba, to do innego katalogu, a jeśli trzeba to również c^ ^ to i1 
na inny dysk - korzystając z typowych, a przez to dobrze znanych narzędzi - DOS -̂
Commandera czy Menedżera Plików w systemie Window s ■ •  _^enics*c|,fi

Także dosc ryzykowna czvnnosc automatycznego kasowania plików po pr/ ^ cf" 
ich do archiwum powinna być stosowana ostrożnie i z umiarem. Znacznie łeprcJ  ̂
wytworzyć sobie archiwum ze spakowanymi wersjami odpowiednich plików. pote111
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Pcja ARJ. z której czasem warto skorzy stać, polega na tym, że można jawnie podać, 
0rc pliki mają być spakowane w archiwum. Robi się to podając nazwy tych plików, 
0rc mają być spakowane. Rozważ prostv przykład:

ARJ A N A ZW A .AR i PROGRAM.E X E  
Znaczać to będzie, że chcesz spakować do archiwum o nazwie NAZW A. AR} jedynie 

 ̂^ 0 nazwie PROGRAM.EXE; inne pliki pozostaną nie spakowane472.
Wyobraź sobie teraz, że masz już archiwum zawierające pewne pliki i chcesz 

jaka jest jego zawartość? Wystarczy w tym celu napisać polecenie 
ARJ L ŃAZWAARJ 

a ekranie dostaniesz dokładną informację podającą, jakie pliki są w archiwum 
az'vy. data i czas utworzenia itd ). Mając plik archiwalny (którego nazwa opatrzo- 
Jcst rozszerzeniem .ARJ) możesz w każdej chwili odzyskać potrzebne Ci pliki 

Pow rotem w postaci nie upakowanej. Jeśli chcesz „wypakować” wszystkie pliki473 
archivvum NAZWA. AKi - napisz:

^  ARJ E NAZWA.ARJ 
- Pakowane z archiwum pliki pojawiają się w aktualnym katalogu roboczy m474, 
torego - jeśli tego potrzebujesz - możesz je skopiować do innego katalogu za po- 
Cił programu Norton Commander.

Q?ić rpj ' .v na pewno w archiwum jest to. co być powinno (zaraz powiem, jak to zrobić), a do- 
kn P°tcni uważnie i rozważnie skasować - jeśli chwilowo ich nic potrzebujesz - nie spa- 
po|':inc "ersje ..źródłowe" plików. Używając zby t spry tnych i zbyt szybkich metod można 
S|ęcm długo żałować nieprzemyślanej decyzji! Dlatego nie opiszę Ci żadnego z kilkudzie- 
ui 11 r°żnvch przełączników i dodatkowych opcji, które ..zdobią" ARJ. gdyż uważam, że 
(ar |l,>Us's/ 7 n*ch nigdy korzystać. Uwierz, mi - nic warto, bo i zapamiętać je trudno 
nic '" ‘zalora nie używa się na codzień...) i łatwo możesz sobie zrobić krzywdę - skasować 
dln,, ,:>lil<i co potrzeba, przerzucić archiwami w jakieś miejsce, gdzie będziesz je musiał 

472^a<̂ ' spakować do archiwum zupełnie coś innego, niż należało itp.
\V/ Zamiast konkretnych nazw plików przeznaczonych do archiwizacji możesz podać 
ju Uwierające znaki ? oraz *. dzięki czemu możesz łatwo wskazać całą klasę plików.

Cyklad możesz napisać:
ARJ A NAZWA.ARJ \E X E

lkic ^ /naczać to będzie, że chcesz spakować do archiwum o nazwie NAZWA.ARJ wszys- 
r/<Cll-)I°Sramy znajdujące się w aktualnym katalogu (dokładniej - wszystkie pliki z rozsze- 

C473^ natomiast inne pliki nie mają być ładowane do archiwum. Proste, prawda? 
Pr/Vki êśh potrzebujesz tylko niektóre pliki - wystarczy, że je wskażesz, pisząc na

A1U E NAZWA.MU PROGRAM.EXE 
potrzebujesz pliku PROGRAM.EXE lub 

. ARJ E NAZWA.MU *.EXE
Jgji chcesz odzy skać wszystkie pliki z rozszerzeniem EXE. 

nlc . Jest także sposób, żeby pojawiły się w tym katalogu, z którego były brane w mo- 
\y lc*c archiwizacji - ale znowu jest to mechanizm, którego początkującym nic polecani. 

0 pamiętać, że mimo wypakowania pliku - jego spakowana kopia pozostaje w ar-
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Możliwości różnych dalszych sposobów wykorzystania programu ARJ Je 
bardzo wiele. Mając archiwum, możesz do niego dodawać dalsze pliki, usuwać taktf- 
które są już niepotrzebne, wymieniać starsze wersje zarchiwizowanych plików na 
aktualne wersje (program sam sprawdzi, które pliki zostały zmodyfikowane i 
pliki wymieni w archiwum) - możliwości jest naprawdę mnóstwo. Jeśli chcesz szy 
poznać najważniejsze - napisz po prostu 

A RJ
Program wywołany bez żadnych parametrów poda Ci na ekranie krótką 
gawkę*’, jak go można używać475. Jeśli nie znajdziesz w tej ściągawce potrzebny 
informacji - napisz

A R J  ? st-
i mocno trzymaj się krzesła. W odpowiedzi na takie żądanie ARJ pokaże Ci ^  
kie swoje możliwości. Nie znam nikogo, kto zdołał by to przestudiować i zap^1111* 
za jednym razem, chociaż niektórzy bardzo się starali. Na ogól nadawali się poten1 
reanimacji, chociaż niektórzy’ nabawiali się trwalej komputerofobii476. ^

Archiwizacja danych obok ich kompresji (o czym była mowa wyżej) d°ę • 
może także wytwarzania kopii bezpieczeństwa (backup), o tym z a g a d n i c n l U ’ 

względu na jego odmienność, będzie jednak mowa w następnym podrozdziale.

chiwum, można więc rozpakowany plik użyć i po użyciu skasować - a w  razie P°n° 
potrzeby znowu wydobyć go z archiwum. g0

475Taki sposób uzyskiwania informacji o prawidłowym sposobie użycia naj- 
programu to już dziś powszechnie obowiązujący standard. Jeśli więc kiedykolwiek %  ̂
dziesz się w  takiej sytuacji, że będziesz wiedzieć o tym, że jakiś program jest na . ^  
i przypuszczalnie może by ć pomocny w Twojej aktualnej pracy, jednak nie wiesz. V 
użyć - nie bój się i napisz samą jego nazwę (bez jakichkolwiek parametrów, bo e ^  
mentując na ślepo możesz przypadkowo trafić na taki zestaw parametrów, który t 
programowi zrobić coś naprawdę okropnego). Gdy naciśniesz ENTER - program (Je ^  
nowocześnie napisany) powinien pokazać Ci na ekranie bardzo krótką (wygodne - n ie . u 
ba dużo czytać!) informację o tym, co robi i jak go należy używać w typowych sytu‘ * ^  
Jeśli okaże się, że to za mało - możesz zawsze sięgnąć do obszerniejszego podręcz1  ̂
ogól jednak krótka ściągawka pokazana przez program okazuje się absolutnie - 

czająca.  ̂ # ^
476Ponieważ jestem zdania, że lepiej poznać i biegle stosować kilka n*l nVcli

podstawowych technik, niż „dać się zwariować” setkom opcji i dziesiątkom eg/° -  ̂ .
możliwości, wśród których niesłychanie trudno znaleźć wr razie potrzeby tę n 
- dlatego podałem Ci wyżej tylko trzy podstawowe polecenia dla programu ARJ' 
prawdę w większości przypadków z powodzeniem wystarczą.
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«•15. T  w o rz e n iie  k o p i i  l& e ^ p ie d z e ń s iw a .

[i y\ rawo Murphy'ego mówi, że jeśli coś złego może się wydarzyć - to się 
IKJ J , z pewnością wydarzy. Dzieje się taka na skutek (najczęściej) ludzkiej nie

ostrożności, zawodności urządzeń technicznych czy wreszcie w skutek 
_ pecha (zauważyłeś numer tego podrozdziału?!). Niestety - setki dobrze 

°Kunientowanych i bardzo bolesnych doświadczeń potwierdzają w informatyce 
uszność prawa Murphy'ego. Informacje znajdujące się na dysku komputera są nie- 

Pcwne, gdyż zawsze grozi ich utrata. Mogą one zostać omyłkowo skasowane, dysk 
°żc się zepsuć i informacji nie uda się odczytać, może się pojawić wirus - czego 
utki mogą być naprawdę opłakane. Dla zabezpieczenia ważnych informacji znaj- 
jących się w systemie komputerowym stosuje się archiwizację (archiwację?), czyli 
resowe kopiowanie zawartości ważnych plików i katalogów z twardego dysku 

&Qzie mogą łatwo ulegać uszkodzeniu) na jakiś nośnik zewnętrzny. Czynność taka 
^ana jest pod nazwą backup*11. W dużych systemach komputerowych preferuje się 

te§o celu taśmę magnetyczną, mieszczącą w niewielkiej objętości i przy bardzo 
tarkowanych cenach bardzo duże ilości informacji478. W małych komputerach 

“Pory koszt urządzeń do zapisywania danych na taśmach magnetycznych nie kom- 
nsuje zysków wynikających ze stosowania taniego nośnika do przechowywania 

^% ch danych - i wtedy używa się po prostu dyskietek. Niestety - do zrobienia kopii 
 ̂ ^pieczeństwa dużego dysku potrzeba wtedy tych dyskietek sporo (bywa, że kilka- 
,es,ąt) - nic bowiem nie ma za darmo.

^  Przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa najważniejsza jest systematyczność, 
^dnym wypadku nie można sobie pozwolić na to, że zaniedba się tworzenie kopii 
żnych plików przez kilka dni, „ho jest oto nawal pilnej pracy i nie czas na jakieś 
v informatyczne fanaberie’'. Akurat wtedy, jak jest nawał pracy najłatwiej o wy- 
1 °k i utratę danych, a awaria najprawdopodobniej wydarzy się właśnie wtedy, kie- 

• " komputerze będą bardzo ważne i trudne do odtworzenia dane, potrzćbne „na 
żorąj”! Dlatego najlepiej jest narzucić sobie pewien system tworzenia kopii zapa- 

Vvych i ściśle go przestrzegać479.

477„ . Techniką dodatkowo zabezpieczającą transakcje jest tak zwany journaling, pole-
na tworzeniu na bieżąco kopii każdej transakcji w specjalnym pliku nazywanym Jo- 

j^ h n ik a  ta nic będzie jednak tutaj omaw iana.
Profesjonalne systemy wykonujące backup wykorzystują zwykle taśmy magne- 

p /Jle* Służą do tego różne typv streamerów wraz ze specjalnym oprogramowaniem. 
K lS la(?em Pro8ramów służących do archiwizacji są MS BACKUP, NBACKUP, SBAC- 
s- » Hle Secure, Sytos i wiele innych. Przy archiwizacji danych na taśmach wykorzystuje 

c?-ęsto kasety DC 2080 o pojemności 83 MB. nie jest to jednak reguła. 
pr Najlepiej opracować sobie swój własny regulamin tworzenia plików' backup, ale
D * ^aku lepszych pomysłów możliwe jest stosowanie regulaminu określanego terminem 
0 ^  („Dziadek-Ojciec-Syn”). Technika ta polega na operowaniu dziesięcioma kasetami.

ac*onymi kolejno
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Przy okazji dyskusji zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych 
dodać kilka uwag dotyczących metod zapewnienia niedostępności własnych w10 
macji dla wszystkich postronnych użytkowników komputera. Była już o tym |110' ‘ 
w rozdziale 3.4.8, a więcej informacji na ten temat podane będzie w rozdziale 4. 
w kontekście generalnego bezpieczeństwa systemów komputerowych (a zwlasz 
sieci). Jednak przy okazji dyskusji problemu tworzenia kopii bezpieczeństwa 
też wspomnieć i o „odwrotnej stronie medalu" - o problemie pozostawania w ~. 
mie komputerowym śladów po informacjach pozornie całkowicie usuniętych. ts _ ‘ 
wzmiankowanego problemu polega na tym, że samo skasowanie plików na dys ^  
ce nie zmazuje ich zawartości. Odpowiednie notatki w FAT zwalniają vvPraAV-e£|j 
odpowiednie sektory na dysku i umożliwiają ich zapis przez inne programy. a*e ^ vć 
nic zostało w nich nic zapisane - ślad poprzedniej zawartości pozostaje i może „ 
odczytany. Wystarczy’ więc, że na „pustą" dyskietkę, z której uprzednio k°r^ ’s z 
sporządzając raport o polityce sprzedaży' firmy, naniesiesz np. fajną grę i poż>° - . 
ją znajomym - by strategiczne tajemnice twojej firmy stały się publiczną własno ^  
W cclu utajnienia prac wykonywanych na komputerze celowe jest więc tak zw 

mycie” dyskietek480, które są przekazywane poza zespól pracowników' zajmują^ 
się jakimś tajnym (lub chociażby tylko poufnym) projektem481.

nazwami dni ty godnia (5 kaset), 
numerami tygodni w miesiącu (4 kasety).
nazwą miesiąca (1 kaseta). c<,o
Na koniec każdego dnia zrzuca się zapisy z dysku na kasetę oznaczoną nazwą c . 

dnia tygodnia. Pod koniec tygodnia kopiuje się zawartości wszystkich 5 kaset „dziei 
na kasetę odpowiedniego tygodnia i od poniedziałku można używać kaset dzienny 
archiwizacji nowych danych, pozostawiając stare dane na kasecie zbiorczej. P°d°bn1̂ . ^  
koniec miesiąca kopiuje się dane /. 4 kaset „tygodniowych’* (i ewentualnie kilku kaset - 
nych") na kasetę „miesięczną; Na ogół dane z okresu dawniejszego niż jeden miesiąc ety 
nic są już potrzebne, zatem nic ma potrzeby przechowywania więcej niż jednej ^  
„miesięcznej*' - chociaż istnieje oczywiście możliwość wydłużenia lego systemu do 0 ^  
całorocznego lub nawet wieloletniego. System jest lani, gdyż w najgorszy m przypa 
maga dokupywania jednej kasety miesięcznie. Bardzo polecam! j.tory

480Mycie polega na tym, że specjalny program wpisuje we wszystkie puste ^  
dyskietki przypadkowe kombinacje znaków, całkowicie niszczące ślady w cześn ie jszy^  
pisów. Myta dyskietka może być oczywiście bez trudu zapisywana nowymi _ '^vć 
(zapełnione przypadkową „sieczką* sektory- są wykazane w FAT jako wolne i 111, 
dowolnie użyte), ale nikt nic dowie się. co na takiej dyskietce było wcześniej. Z pop114 j^t 
w Polsce programów' narzędziowych opcję „mycia** dyskietek ma między innym1 
Norton Utilities oraz \T r c c  Gold. Należy z nich bezwarunkowo korzy stać! l̂ójci

481Dlatcgo np. Departament Obrony USA wydal normę (nr. 5220.22-M)* ^ 
nakłada wręcz obowiązek „mycia** dyskietek używanych w realizacji tajnych zadań.



• 1 6). N a jrzę ilz s iia . ii o  pracy giriuipowej

komputerów można korzystać w pojedynkę (na przykład redagując za po
mocą edytora własne teksty lub prowadząc na własne potrzeby kalkulacje 
za pomocą arkusza kalkulacyjnego), jednak znacznie większy pożytek 

l0żna z niego mieć, jeśli wykorzysta się go jako narzędzie pracy grupowej. Bardzo 
2(?sto zachodzi potrzeba współdziałania w grupie czy zespole roboczym z wieloma 
sPólpracownikami podczas kolektywnego tworzenia jakiegoś wspólnie redagowane- 

4,0 dokumentu, wspólnie kalkulowanego projektu czy wspólnie zapełnianej bazy da- 
• ch Klasyczny sposób pracy zespołowej zakładał, żc wszyscy autorzy wspólnego 
'cla musieli spotykać się. dyskutować ze sobą. przekazywać sobie uwagi i kolejne 
Clsje tworzonego opracowania itd. Musieli więc z reguły być w tym samym miejscu| Vi' i # # k ~

l>m samym czasie w rzeczywistej, fizycznej przestrzeni. Technika komputerowa 
,'orzyla w tym zakresie zupełnie nowe i bardzo ciekawe możliwości. Dzięki istnie- 
u specjalnych programów482 wspomagających pracę grupową możliwa jest ścisła 
sPólpraca całej grupy wykonawców, których spotkania odby wają się wyłącznie 
cyberprzestrzeni483. Brzmi to okropnie skomplikowanie, ale oznacza po prostu 

’ ?-c każdy z pracujących nad wspólnym dziełem członków grupy dodaje swój 
Klad do wspólnego dzieła pisząc na swoim własnym komputerze, który dzięki 

Ączeniu w sieć z innymi komputerami członków grupy przekazuje efekty pracy 
^'stkim członkom grupy. Nie ma więc potrzeby- fizycznych spotkań i członkowie 

I ^pracującego ze sobą zespołu mogą być w innych budynkach, innych miastach 
nawet na innych kontynentach. Dla systemów pracy grupowej nie jest też żadnym 

«śnieżeniem czas - każdy z członków grupy w łącza się do pracy w tedy , gdy jest to 
c niego najwygodniejsze, co pozwala usuwać bariery' związane z różnymi strefami 
Nowymi w różnych krajach albo z różnymi rytmami biologicznej aktywności 

0źnvch ludzi484

IO?
( Lotus Notes jest zapewne najbardziej znanym programem wspomagającym pracę

Po\yą Program ten nic ogranicza w żaden sposób przedmiotu ani obiektu wspólnej pra- 
^ly ż jest przeznaczony dla wszelkich łudzi pracujących razem. Lotus Notes ma na celu 

 ̂ "y/szenie wydajności pracy i przyspieszenie jej. Dzięki Notes ludzie mogą mieć szybszy 
sl£P cło baz technicznych i problemowych, mogą wspólnie uzgadniać terminy spotkań. 

r  .'« ać  nurtujące ich problemy, przesyłać do siebie potrzebne dane. Notes zapewniają 
* i dostęp do baz danych, obojętnie która jest godzina i który jest dzień tygodnia.

Sęc Cyberprzestrzeń to przestrzeń informacji. W cyberprzestrzeni nic istotne jest miej-
* gdyż informacje mogą być swobodnie przesyłane na dowolne odległości, ani czas. gdyż 

c 'ilcnt stworzenia (nadania) informacji i moment jej odczytania (odebrania) mogą być 
°W*Cie sw°b°dn*e wybierane przez nadawców i przez odbiorców, jako żc informację 

/!1o dowolnie zachowywać w pamięciach komputerowych.
\\ic Jedni chętnie pracują rankiem, inni osiągają szczy t swoich możliwości dopiero
^  C/°rem. Przy tradycy jnej organizacji pracy biurowej z ustalonymi godzinami - ci drudzy 

0/̂ n  są zawsze na niepowodzenia. Użycie cyberprzestrzeni uwalnia ich od tej zmory.



Dla wspomagania efektywnej pracy grupowej nie trzeba wiele. W zasa 21 
wystarczą programy dla realizacji trzech podstawowych aplikacji:

-  Rozpowszechnianie informacji, takich jak wiadomości i dokumenty.
-  Przesyłanie informacji, takich jak listy i formularze.
-  Wielodostępne bazy danych oraz listy dyskusyjne. , n .
Wszystkie te zadania spełnia na przy kład program Notes firmy Lotus.

w największym skrócie opiszę, żebyś wiedział, czego możesz się spodziewać p° P 
gramach tego typu. Podstawą pracy z systemem pracy grupowej są dwa r0 
urządzeń: serwery i stacje robocze. Serwer485 jest systemem usługowym dla s ^  
roboczych. Stanowi on dla stacji miejsce przechowywania plików i zapewnia o y 
wiednie przekazywanie wiadomości pocztowych. Stacje robocze komunikują 
z serwerem aby mieć dostęp do współdzielonych (czyli używanych przez wszy s 
uczestników pracy grupowej) baz danych486. ^

Współdzielona baza danych przeznaczona jest do przechowywania i wSP 
nego bezpiecznego487 przetwarzania różny ch dokumentów. Baza ta jest umieszc 
na jednym lub (zwykle) na wielu serwerach488. Dostęp do baz dany ch w S>/S

sa-
485Serwer w systemie pracy grupowej (na przykład w Lotus Notes) nie jest ty 

mym co serwer plików. Serwer plików jest komputerem udostępniającym stacjom ro& ej 
swoją przestrzeń dyskową (pliki i aplikacje) lub drukarki. Serwer systemu pracy yy
jest programem, który' przechowuje bazy danych i zapewnia specjalną obsługę stacji 
czyrch. Komputer nie powinien być jednoczenie serwerem i serwerem plików P011ie'vaZe ĉić 
dy nie mógłby zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa. Administrator może 111111 yj- 
oprogramowanie stacji roboczej na serwerze plików do łatwiejszej instalacji, ale nie I 
nien wtedy uruchamiać na serwerze programu pracy grupowej. . sieCi

486Serwery i stacje robocze mogą być umieszczone pojedynczo w lokalnej ^
(LAN) lub wiele sieci lokalnych zorganizowanych w' sieć rozległą (WAN). Serwery 1 ^
robocze mogą się komunikować na różne sposoby (sieci, routery, modemy, linie tele 
ne, satelity). Stacje robocze, jak i serwety systemu pracy grupowej (na przykład ^otuS ^  
tes), są w sieci tyiko stacjami, dzięki temu z bazy danych systemu możesz korzystać rov 
z komputera w domu lub hotelu.

487Program do obsługi pracy grupowej strzeże danych na kilka sposobow. • 
kownicy są dopuszczani do baz danych serwera po podaniu specjalnego hasła i P° 
dzeniu ich certyfikatu (nadanego przez administratora bazy). Każda baza dany ch P 
własną listę praw dostępu, która zawiera informację o osobach lub grupach, które n1̂  
dopuszczone do baz danych. Nikt spoza tej listy dostępu do danych nie uzyska. W 
informacja w bazie danych może być szyfrowana, aby inni użytkownicy nie mogli jej
taC. . 'r[Ć ^

488Zwykle w rozproszonym systemie pracy grupowej bazę danych trzeba unlieo(j S\C'
kilku serwerach w tym celu, aby była łatwiej dostępna dla użytkowników, którzy są ^
bie oddaleni i nic mogą stale wymieniać informacji, gdyż to powoduje wysokie kos/- - ^  nn
ploatacji sieci łączności. Konieczne jest jednak wtedy okresowe (raz na godzinę ^  ̂ od'
dobę) przenoszenie informacji pomiędzy kopiami (replikami) tej samej bazy celem ^
nienia ich zawartości. Czy nność uzgadniania i aktualizacji zawartości współdzielony ^
danych (zwana replikacja) wykonywana jest automatycznie przez program (na P1 *



Pfacy grupowej uzy skujesz przez tak zwany obszar roboczy. Jest to okno, w którym 
ażda baza jest reprezentowana przez ikonę. W trakcie pracy w systemie Lotus Notes 
^sze widzisz albo okno obszaru roboczego (wtedy sterujesz pracą systemu), albo 

0 zestawienia-489 (wtedy wybierasz, jaki dokument chcesz w danym momencie 
Czytać lub obrabiać), albo okno dokumentu490.

Poczta elektroniczna w systemie pracy grupowej oparta jest także na kon- 
j^Pcji współdzielonej bazy danych491. Baza danych poczty zwykle jest umieszczona 

Wspólnym serwerze, ale w taki szczególny sposób, że tylko jedna osoba może mieć 
sl?p do każdej konkretnej informacji (listu elektronicznego). Zanim list zostanie 

-'siany, osobą tą  jest nadawca listu. Może on do woli zmieniać, poprawiać i uzu- 
niać list. Może to robić za jednym razem lub może wracać do swojej pracy kilka 

*y nawet w ciągu kilku kolejnych dni. W momencie jednak, kiedy powiadomi sys- 
i > że skończył i chce list wysłać - traci do niego prawa (może sobie zachować we 
asnej bazie danych kopię listu, ale to już nie to samo co oryginał!), natomiast 
aścicielem listu staje się jego adresat (odbiorca). Dostaje on sygnał z systemu, że 
doszła dla niego przesyłka i może ją  odczytać, skasować, dodać do listu własne 
Piski, zapamiętać go we własnym katalogu - wreszcie może także odesłać list do 
dawcy lub dowolnej innej osoby (lub grupy osób - komputer wtedy wytwarza au- 
lr>aty'cznie potrzebną liczbę kopii dokumentu). Podstawą jest jednak reguła, że je- 

śc* list ma w każdej chwili tylko jednego właściciela i komputer nie ujawni jego tre- 
aikomu innemu. Listy dyskusyjne działają podobnie jak poczta, z tą jednak

j Us Notes) i ogranicza się tylko do tych danych, które się zmieniły od ostatniej replikacji, 
sta • Proces powodujący, że w końcu każdy użytkownik widzi bazę danych w identycznym 
in lC’ nawet jeśli ma jej kopię na swoim komputerze oddalonym o setki kilometrów od 

■'e*' użytkowników. Czasem trzeba jednak wykazać pewną cierpliwość - zwłaszcza 
S p a d k u  replikacji zachodzących w odstępach dobowych.

. Zestawienia są jak spisy treści dla bazy danych. Jednak zestawienia nie muszą 
dok'-ac  wszystkich dokumentów. Baza danych może mieć wiele zestawień. Na przykład 
ko Ulllenty wchodzące w skład określonego zestawienia mogą być wybierane i porząd- 

' ' ane według daty. według autora, według pewnych słów kluczowych występujących 
">b° lenc*e y 7°baczyć określone zestawienia dla wybranej bazy danych, musisz

rac to zestawienie z menu. Możesz również utworzyć zestawienie prywatne, przezna- 
le tylko ci0 twoich specjalnych potrzeb. 

je Dokument jest podstawowym pojęciem w systemie pracy grupowej. Zasadniczo
011 plikiem zawierającym pewien tekst, jednak możesz wstawić do dokumentów tabele, 

^ c liczbowe, grafikę, skanowane obrazy, obiekty OLE (w Windows), wiadomości głoso- 
;iI)rLP°d Windows możesz wstawiać łączniki do innych danych lub osadzać dane innych 
r? acji stosujących DDE. Dodawanie informacji do baz danych polega zawsze na utwo
ry  I10wego dokumentu lub modyfikacji istniejących dokumentów. Z kolei projektanci 
2 h ?an.Vch tworzą formularze do określania sposobu wprowadzania i wyświetlania danych
n, llI>ieniów. Tworzą oni również zestawienia określające sposób wyświetlania list doku- 

er>tów.
491iVą Uż\tkownicy, którz>̂  działają w terenie, zwykle mają replikę bazy danych poczty

Sxvoim komputerze przenośnym, a replikują ją tylko w miarę potrzeby.
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różnicą, że odbiorcami listów stają automatycznie się wszyscy subskrybenci odpo 
wiedniej listy. W jednym systemie pracy grupowej może być wiele list dyskusyjnac 7 
dotyczących różnych tematów i grupujących różne podzbiory zbioru wszystKi 
użytkowników7 systemu. Jeden użytkownik może oczywiście być członkiem wielu *  ̂
dyskusyjnych, jeśli jednak nieopatrznie skorzysta z tej możliwości - w krótkim czasie 
zasypie go lawina korespondencji!

. I 7 . P r o g r a m y  n a r z ę d z i o w e

P rogramy narzędziowe służą głównie do tworzenia i doskonalenia novO 
programów, są więc przeznaczone dla tych bardziej doświadczonych i 
dziej wymagających użytkowników komputera, do których Ty się en> J  J  O  J “  - — "  .  ----------- --  -------’ — J  . / y f j f l

jeszcze nie zaliczasz. Jednak pewna wiedza na temat oprogramowania narzędziom & 
też się przyda, zatem ten rozdział trzeba potraktować jako pigułkę z w i a d o m o ś c i  

z egzoty cznego świata prawdziwych informatyków. , -c
Żeby nie traktować sprawy nadmiernie jednostronnie muszę Ci napisae- 

zdaniem wielu autorów7 w skład oprogramowania narzędziowego wchodzą także P 

gramy pozwalające na wykonywanie różnych skomplikowanych działań, nic 
cych swego bezpośredniego odpowiednika w' systemie operacyjnym kom putera  
Jednak ja  osobiście uważam, że oprogramowaniem narzędziowym są jednak g1°" . 
jak już powiedziałem, programy służące do pisania innych programów7, czy li S10'
translatory języków programowania i systemy CASE. ■

Języków programowania jest kilkadziesiąt. Napiszę ci o nich obszerniej "  
nym miejscu, poniew7aż języki programowania są skomplikowanym i zbyt zl°z°n\ ,  
tematem, żeby omawiać je tutaj pospiesznie i w7 skrócie. Chwilowo umówmy sl? 
ko, że są to sztucznie zbudowane języki, tak zaprojektowane i p rzygotow an e, z® 
sanie programów w7 tych językach jest łatwiejsze i szybsze, niż tworzenie ich w J?: .
komputera. Języki programowania są powszechnie używane przez zaawansować 
informatyków do pisania nowych programów7. Aby jednak możliwe było korzy 
z jakiegokolwiek języka programowania na konkretnym komputerze - konieczne^, 
uży cie translatora, czyli programu tłumaczącego. Jego użycie jest niezbędne z 
powodu, że program napisany w dowolnym języku programowania jest * 
komputera zawsze absolutnie niezrozumiały493. Musi on więc najp ierw  do

492Klasycznym przykładem tego typu oprogramowania jest pakiet Norton t ty  ^  
(ostatnio reklamowana wersja 8.0 przeznaczona do pracy w środowisku zarówno V  ̂
i W I N D O W S ) .  Pakiet ten służy do odzyskiwania utraconych plikówr i k a ta lo g ó w , oC^ rfny 

danych, naprawiania błędów iip. Jest to bardzo użyteczne narzędzie renomowane) 
Symantec, od lat cieszące się najlepszą opinią użytkowników na całym świecie. jCgo

493Komputer może przyjmować i wykonywać programy wyłącznie napisane ^  
języku wewnętrznym, natomiast każdy z języków7 programowania jest dla niego 
obcym.
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umączenia poleceń zawartych w programie, a dopiero potem może je wykonać. 
r°gram napisany przez programistę w wybranym przez niego języku programowa- 

11 la naz\-\va się zwykle programem źródłowym, a ten sam program po przetluma- 
C2en>u go na język maszynowy nazywa się programem wynikowym. Komputer pra- 
CuJe więc nad nowym programem dwukrotnie: najpierw dokonując (za pomo- 
c3 translatora) tłumaczenia programu źródłowego na wynikowy, a potem wyko- 
uJąc program wynikowy (z uwzględnieniem danvch) celem uzyskania potrzebnych

Uników.
Translator} można podzielić na kompilatory i interpretery. Kryterium tego 

P°dzialu związane jest ze wzajemnym stosunkiem etapów: tłumaczenia programu 
go wykonania. Jeśli cały program źródłowy przetłumaczony zostaje na język ma- 

Sz> nowy, a dopiero potem następuje jego wykonanie - wówczas uważamy, że transla- 
r jest kompilatorem. Jeśli natomiast proces tłumaczenia przeplata się z procesem 

'^konywania programu (na przykład tłumaczone są pojedyncze instrukcje programu 
jodłowego i natychmiast następuje ich wy konanie), wówczas translator nazywa się 

Preterein Każda z tych technik ma swoje zalety, warto więc je znać, aby świa- 
°ni*e (w razie potrzeby) wybierać.

Interpreter jest wygodniejszy w przypadku, kiedy przewidujesz wielokrotne 
Prawianie i kory gowanie programu494, ponieważ przechowuje cały czas program 
°dlowy. więc wprowadzanie poprawek jest łatwe i naturalne. Wygodne jest także 

że przy korzystaniu z interpretera widzisz na ekranie równocześnie program 
nik jego działania. Niestety ta wygoda jest okupiona znacznym spowolnieniem 

acy, bo trzeba te same instrukcje tłumaczyć wielokrotnie.
Jeśli więc masz rozwiązać za pomocą komputera skomplikowane zadanie, 

-magające dużej liczby obliczeń, jeśli zamierzasz napisany program bez żadnych 
|an wielokrotnie wykonywać, jeśli wreszcie piszesz duży program, zajmujący nie- 

całą pamięć i nie pozostawiający miejsca na interpreter - wówczas użyj kompila- 
a Ta technika udostępnia translatorowi program źródłowy wr całości, w rezultacie 
2c on wykryć większość ewentualnych błędów. Ponadto kompilator może opty- 
izować495 kod wynikowy, to znaczy tak poprawiać program napisany przez Cie- 

- by uzyskać dalsze przyspieszenie jego działania lub zapewnić maksymalnie eko- 
11lczną gospodarkę pamięcią.

494
pr Przykładowo badasz nowy algorytm i doskonalisz jego działanie próbując, po-

i sprawdzając efekty, albo uczysz się programowania i liczysz się z koniecznością 
ok[otneg° poprawiania programu z powodu błędów. 

lęQ Nawiasem mówiąc optymalizacja dokonywana jest zwykle na żądanie, gdyż praca
^  P^atora przy poszukiwaniu możliwości optymalizacji programu trwa bardzo długo, 

^tyczeniu z wcześniej podanym faktem, że w ogóle translacja jest bardziej czasochłon- 
wykonanie programu, stosowanie optymalizacji w sposób mechaniczny może dopro

s i  ?IC te8°> że zyskasz ułamki sekund na czasie wykonania, tracąc całe minuty na bar- 
J Wyrafinowaną pracę translatora.

L
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Program otrzymywany z kompilatora (program wynikowy) wytwarzany J^s 
zwykle na którymś z urządzeń pamięci zewnętrznej komputera (typowo - na d>s 
magnetycznym), ponieważ w trakcie kompilacji pamięć operacyjna zajęta jest przeZ 
(bardzo duży z reguły) program kompilatora i (ewentualnie) źródłowy teksi przct"a 
rżanego programu. Program po kompilacji wymaga uzupełnienia496, co przepro\'a 
dza program, nazywany linker (polska nazwa „program łączący” jest niestety ma 
popularna).

Wada techniki kompilacyjnej polega w pierwszym rzędzie na tym. że na" 
najdrobniejsza zmiana w programie wymaga przejścia całego cyklu pracy - 
uruchamianiu programu jest to bardzo duża niedogodność, gdyż stale w uż>cll‘ 
muszą być kolejno różne programy: edytor do wprowadzania poprawek, komplla 
do tłumaczenia kolejnych wersji tworzonego programu i linker. To ciągle „żonglo"a 
nie" wieloma programami jest tak niewygodne, że w wielu wypadkach użytków 
rezygnuje ze stosowania kompilacji na rzecz wygodniejszej, choć mniej wydaj  ̂
techniki interpretacyjnej. Uświadom sobie bowiem, jak wiele programów narzędzi«^ 
wych potrzeba, by uzyskać dobry kompilowalny program. Do tworzenia takich pr0 
gramów' obok edytorów (ewentualnie specjalizowanych, takich jak M ulti-Edit ti - 
American Cybernetics), kompilatorów, linkerów i bibliotek używać można 
dalszych specjalistycznych narzędziowych programów' wspomagających. Do progra 
mów tych zaliczyć można:

-  pakiety wspomagające projektowanie systemu - na przykład program Sys 
tem Architect firmy Popkin Software;

-  pakiety wspomagające zespołowe tworzenie programów na poziomie ko 
źródłowego i zarządzanie projektem - na przykład SourceSafe 11 
Microsoft;

-  pakiety formatujące tekst źródłowy programu do postaci bardziej czytelne 
ułatwiającej analizę - na przykład C-Clearly firmy V C o m m u n i c a t i o n s ,

4%Ta sprawa znowu warta jest kilku słów komentarza. Pisząc program w o k r e ś l o n )  

języku, z reguły używamy jako elementarnych poleceń operacji o dość dużyni stop 
złożoności. Przykładowo tworząc wyrażenia korzystamy z funkcji sin lub log. a przy P1  ̂
wyników lub czytaniu danych nie zastanawiamy się nad tym, jak dokonać zamiany . 
z postaci dziesiętnej na dwójkową (w pamięci maszyny). Tymczasem do obliczenia va 
odpowiednich funkcji lub do wykonania potrzebnych czynności wymagane są konK 
programy - i programy te są brane ze zbiorów' zwanych bibliotekami. Można v,?,r0/'t ..1In 
blioteki kompilatora (dostarczające podstawowych modułów uzupełniających P aji- 
w wyżej omówionym zakresie), biblioteki standardowe, zawierające podprogramy dla ' 
zacji typowych czynności (odwracanie macierzy, rozwiązywanie równań, całkowanie . 
rażeń itp.) oraz własne biblioteki użytkownika. Wszystkie te biblioteki muszą byc " 
mencie ładowania programu przeszukane, a potrzebne moduły muszą uzupełnić tekst P 
gramu. ^

497Z ponowną kompilacją całego programu, ładowaniem, uzupełnianiem tekstu- 
bliotekami itd.
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-  pakiety analizujące poprawność kodu źródłowego programu w sposób ukie
runkowany na zastosowania (analiza semantyczna, uzupełniająca syntak- 
tyczną analizę prowadzoną rutynowo przez translator) - na przykład PC- 
Lint firmy Gimpel Software;

~ pakiety wykrywające niewłaściwą gospodarkę pamięcią w dużych projek- 
tach - na przykład BoundChecker firmy Nu-Mega Technologies;

Prawne operowanie tak dużą liczbą różnorodnych programów narzędziowych jest 
Prawdę nie lada sztuką i wymaga wiele wysiłku.

Alternatywą jest koncepcja zintegrowanego środowiska programowego498, 
r NVlCrającego wszystkie niezbędne programy: edytor, kompilator, linker itd. zebrane 
L| *’'■ Programy te „same" się ładują w miarę potrzeby - na przykład wykrycie 

?du powoduje automatyczne uruchomienie edytora i załadowanie do niego tekstu 
°§ramu celem wprowadzenia poprawek. Może jest to metoda przezwyciężenia kla- 

• C2r>ej dwoistości „świata” interpreterów' i kompilatorów?
Do programów narzędziowych pożytecznych dla zaawansowanego 

r~ytkownika należą programy umożliwiające śledzenie zawartości rejestrów proceso- 
1 Wybranych komórek pamięci (lub zmiennych programu) podczas krokowego 
zkaz po rozkazie) wykonywania programu. Programy tego typu służą do poszuki- 
n*a błędów w tworzonych programach i stąd się bierze ich nazwa: debugger 

Pluskwiacz"). Z kolei do odczytania i modyfikacji kodu programu wynikowego

498's Środowisko takie, zwane IDE (Integrated Development Environment) jako pierw-
(/'! SlWorzy1 Philipe Kahn, założyciel firmy Borland, który swoimi produktami „Turbo” 
,0; ^  ^  linię znakomity TurboPascal, potem były TurboC, TurboBasic, TurboPro- 
(eęj  ̂Stworzy1 nowy standard obsługi programisty, udostępniając mu narzędzia do pisania 
(prVf0r^ '  uruchamiania (kompilatory i linkery), poprawiania (debuggery) i optymalizacji 
akt •  ̂ nowych programów. Tę linię rozwojową kontynuuje Borland do dziś, oferując 
I* Ualnie Delphi95 - nowe środowisko całkowicie graficzne. Delphi rywalizuje z Visual 
Wi * ^icrosofta, a ponieważ oparty7 jest na nowym, w pełni obiektowym Pascalu (taka już 

lradycja u Borlanda), więc jako środowisko kodów kompilowalnych może okazać się 
znie atrakcyjniejszy od wszystkich środowisk interpretowanych (obok Visual BASICa 

r°*nić tu można Power Builder i SQL Window s).
C*V ^ ocn^ slroną Delphi jest w pełni obiektowa orientacja budowanych programów, przy 
Z n 1 °biektowość ta jest tak łatwo i wygodnie zorganizowana, że nawet zupełny laik może 
)w  ̂ skorzystać. Bardzo pomocny jest przy tym moduł Ol (Object Inspector) pokazujący 
* Srednio podczas redagowania programu właściwości używanych obiektów i zdarzenia 
br?c wiązane. Do budowy programu używa się narzędzi związanych z czytelnymi i do- 
dla Ugrupowanymi ikonami, którymi steruje się w sposób graficzny i bardzo łatwy nawet 
O l o  wprawnego użytkownika. Szczególnie rozwinięty jest zestaw do programowania 
C0/ Pfacy z bazami danych. Możliwe jest uży cie dowolnej bazy (standard Open Database 
&//? :?ecm^ ) ,  jednak wymaga to użycia - poza Delphi - narzędzia zwanego Database En- 
pr0̂ /  °nfiguration. Możliwe jest także dołączanie do Delphi innych narzędzi (także innych 

Ucentów). Służy do tego interfejs AI>I (Application Programming Interface). 
s W sumie Delphi jest obecnie jedną z najlepszych propozycji dla tych, którzy jednak - 

11)0 wszystko - chcą sami programować. Tylko czy są jeszcze tacy?
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służą programy nazywane deassemblerami. Pokazują one, jakim rozkazom °dP° 
wiada aktualna zawartość pamięci. Umożliwia to między innymi „zajrzenie" do s>s 
temu operacyjnego lub „podglądnięcie'’ sposobu działania translatora. Techniką P° 
zwalającą na jeszcze bardziej dogłębną analizę gotowych programów jest 
(reverse engineering, nazwa polska - na ile wiem - nie została jeszcze ustalona)- 
rzędzia służące do celów RE pozwalają analizować kod gotowych programów i _
rzyć raport (repository), w którym zestawiane są wszystkie potrzebne informa J 
na temat używanych w programach struktur danych i algorytmów przetwarzań 
W następstwie stosowania RE otrzymuje się: ^

-  automatycznie tworzoną i maksymalnie aktualną dokumentację używam 
programów i danych;

-  analizę skutków proponowanych zmian, które użytkownik chciałby wpr° 
wadzić do programu, co przyspiesza proces wprowadzania modytiK
i może ostrzegać przed ich nieoczekiwanymi skutkami;

-  automatyczną dokumentację wprowadzanych zmian w oprogramowań10 
wTaz z ich analizą; lęg'

-  identyfikację części oprogramowania, które wymagają powtórnego 
towania;

-  wzrost niezawodności i pewności działania programów, których wlascl 
wości mogą być badane za pośrednictwem analiz}' kodu, a nie testowa 
implementacji;

-  ocenę jakości programów i ich zgodności z określonymi normami i slan 
dardami499.

Oprogramowanie RE pozwala uzyskać: .
-  diagramy strukturalne pozwalające schematycznie przedstawić używane 

gorytmy - od poziomu pojedynczego podprogramu do całego zlożon r> 
systemu;

-  schematy ilustrujące hierarchiczne zależności poszczególnych części P

graniU; po--  macierze używalności, pozwalające stwierdzić, jak i kiedy używane są V  

szczególne fragmenty kodu; ,
-  macierze wykorzystania danych, pozwalające śledzić (dla danych g10

• nych), gdzie i kiedy są one używane; ...
-  informacje diagnostyczne na temat fragmentów kodu zawierających b ę 

zbędnych (redundantnych, nie używanych) lub brakujących (są odwo 
a brak podprogramów).

Z oprogramowaniem RE wiąże się tylko jeden problem. Otóż buszowanie we 
trzu programów napisanych przez innych autorów (do tego właśnie RE świetnie

499Jedną z inicjatyw zmierzających do opracowania standardu oprogramowani^^ 
grupa COSE (Com mon Open Software Environment). W skład grupy wchodzą nUn* 
Hewlett-Packard Co., Unix System Laboratories Inc., SunSoft Inc. oraz DEC.
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nadąje) rna najczęściej bardzo podejrzany charakter prawny i co najmniej dwu- 
j  aczną konotację moralną. Wprawdzie można przytoczyć przynajmniej tuzin sytu- 

J'- w których jest to zasadne, potrzebne i ze wszech miar uzasadnione (na przykład 
^ „łamaniu” kodu wirusów komputerowych i przy znajdowaniu programów nisz

a c h  wirusy i usuwających skutki ich działania), jednak środki RE najczęściej 
yi<orzystuje się do tego, by tworzyć pirackie kopie zabezpieczonych programów - 
Czyli po prostu służą one do kradzieży cudzego dorobku informatycznego. Dlatego 

Podam tu żadnych informacji na temat konkretnych programów służących do 
,. â wiem, wszyscy Czytelnicy tej ksiżki są nieskazitelnie uczciwi, ale czy jest ja- 

s Pożytek z publikowania poradnika dla włamywaczy? Kto nie zna sposobów nie 
^ le g a  pokusie...

Oprogramowanie narzędziowe służące do tworzenia innych programów to nie 
- Ko narzędzia podstawowe, takie jak translatory, linkery czy debuggery. Przy two- 

niu dużych systemów informatycznych i dużych programów5*®, obejmujących 
K| powiązanych ze sobą modułów, konieczne są narzędzia znacznie mocniejsze 
-fajniejsze. Po pierwsze konieczne jest wspomaganie grupowej pracy wielu pro- 
hiistów. Dlatego specyficzną grupę programów narzędziowych stanowią progra- 

p • u^twiającc i koordynujące pracę wielu programistów nad tym samym projektem, 
^ a m y  te, najczęściej działające w sieci, pozwalają na śledzenie i nadzorowanie 

eJnych zmian i modyfikacji wprowadzanych do wspólnego „dzieła"’ przez poszcze- 
^ n>ch uczestników' zespołu, rejestrują i na życzenie prezentują, które linie progra- 

> kiedy i przez kogo zostały dodane, usunięte, zmodyfikowane itd. Pozwala to 
>kłe na szybkie wykrycie przyczyn i usunięcie skutków ewentualnych pomyłek. 

r -" iście programy wspomnianego typu dokonują automatycznej archiwizacji two- 
n'ch projektów, nadzorują proces rozwoju pracy i pozwalają na bezpieczne 

?n • c°fanie się na z góry upatrzone pozycje'’, gdy któryś kolejny genialny pomysł 
»W u „nie wypali”. Przykładem programu narzędziowego omawianego typu jest 

l,Crosoft Delta.
Przy naprawdę dużych projektach nawet to nic wy starcza, gdyż nawet najlep- 

organizacja pracy grupowej nie jest w stanie zmienić faktu, że w dużym i często 
n i U  lkowanym programie tworzy się taka dżungla powiązań i współzależności, że 

Slę w tym nie jest w stanie połapać i na bieżąco kontrolować. W związku z tym 
acowana została w ostatnich latach cala metodyka komputerowego wspomagania
0 ^wiązanych z tworzeniem oprogramowania zwana CASE (Computer Aided 
'wcire Engineerwg)5®!. Jest ona coraz bardziej znacząco obecna także i w pols-
1 firmach produkujących oprogramowanie dla potrzeb polskich przedsiębiorstw

kin '-kdnostką określającą wielkość napisanego przez programistę kodu programu jest 
r<i- ° l'nes ° f c°de) czyli liczba linii napisanego w określonym języku programu, wy-

/0n<50 l' s' ;lcnc*'-
UH Istnieje już spora grupa programów' wspomagających pracę programisty w syste-
■ij, (,ASE - na przykład Oracle CASE firmy Oracle czy Systems Engineers firmy LBMS 

0 AD\v (Application Development Workbench) finny KnowlerigeWnre.
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i instytucji, gdzie jest obecnie uznawana za jedyną skuteczną metodę szybklC5 
i bezpiecznego tworzenia systemów oprogramowania dla konkretnych potrzeb i 
konkretnych użytkowników.

Oprogramowanie CASE ułatwia tworzenie projektów i realizację oprogral11' 
wania w bardzo szerokim zakresie zastosowań. Dzięki oprogramowaniu CASE dr s> 
od wstępnej koncepcji, poprzez szczegółów)' projekt i prototyp do działają 
i wdrażanej aplikacji potrzebnego programu jest łatwiejsza oraz bezpieczniejsza, g - 
CASE dba o pedantyczne dokumentowanie poszczególnych etapów projektu 0 
kontroluje jego logiczną spójność i kompletność. Aby dobrze odróżnić oprogra11̂  
wanie typu CASE od narzędzi typu Turbo Pascal Borlanda warto przyjrzeć się- 
zawiera pewien konkretny program rozważanego tu typu. , ,

Jednym z cenionych narzędzi typu CASE jest T rackW are - pakiet pr°Sr 
pozwalających na sterowanie i zarządzanie procesem tworzenia i rozwoju 0 ^
nych programów, systemów i całych aplikacji komputerowych w całym cyklu 1 
tworzenia i rozwoju. Każdy nowo tworzony moduł oprogramowania jest P 
Track-Ware rejestrowany, analizowany i dokumentowany wraz z informacj 
o osobie, która dokonała modyfikacji czy rozbudowy systemu (ważne i użyteczne  ̂
względu na bezpieczeństwo przy' pracy grupowej). Także procesy związane z dystr\  
bucją nowego oprogramowania, wymianą modułów, „upgrade” i innymi zabieg 
związanymi z pielęgnacją i bieżącym utrzymaniem systemu są w tym programie 
jestrowane, dokumentowane i nadzorowane. Umożliwia to łatwą orientację w P° 
danych zasobach i aktualnych możliwościach systemu, a także ułatwia pracę w P • 
padkach, kiedy trzeba jakieś wcześniej podjęte decyzje dotyczące modyfikacji s> 
mu wycofać lub ograniczyć. Program wspomaga także funkcje typowo hand 
(bazę danych klientów, którym sprzedano system, dane o zawartych kontrakta 
specyfikację sprzętu i oprogramowania klientów, dokumentację historii koniak 
dystrybucji programów, zakresu szkoleń itd.). ,u

Budowa programu TrackWare502 przewiduje występowanie w nim mo 
zarządzającego (CORE) i siedmiu modułów roboczych:

-  CIS - Customer Information System - moduł wspomagający wspólp
z klientami; „

-  CTS - Call Tracking System - moduł monitorujący wspomaganie klientom
pomocą telefonicznie udzielanych rad i wyjaśnień; ' j

-  ARS - Action Request System - moduł nadzorujący działania (na PrẐ
naprawy lub udoskonalenia systemu) wnioskowane przez użyt
ników503.

502xrackWare współpracuje z językiem MUMPS, ale podobne programy są °^eCl 
dostępne dla wszystkich ważniejszy ch języków i technik programowania.

503w trakcie tych działań rejestrowane są następujące etapy:
-  przyjęcie zgłoszenia,
-  ocena potrzeby podjęcia określonej akcji,
-  akceptacja i przesłanie do wykonania,
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TSR - TimeSheet Entry and Reporting System - moduł kontrolujący i rapor
tujący czas, jaki byl potrzebny na wykonanie poszczególnych czynno
ści wchodzących w skład działań wyszczególnianych przez ARQ 
(może być wykorzystany przy’ wystawianiu rachunków za wykonane 
prace, a także jest przydatny przy poszukiwaniu możliwości uspraw
nień);

DTB - Developer's Tool Box - biblioteka programów wspomagających prace 
nad modyfikacją i doskonaleniem oprogramowania, będącego przed
miotem pielęgnacji;

CCS - Configuration ControI System - centralny moduł programu TrackWa- 
re, pozwalający nadzorować kompletność i spójność dokonywanych 
mody fikać j i oprogramowania504;

SDS - Software Distribution System - moduł nadzorujący proces dystrybucji 
i instalacji oprogramowania;

Wymienione wyżej możliwości wnoszone przez system TrackWare pokazują, 
v ,ri jest i czym może być nowoczesne oprogramowanie typu CASE. Jednak zadania

ocena pracochłonności i kosztu realizacji zlecenia, 
opracowanie planu realizacji,

" rozpoczęcie realizacji,
początek testowania wewnętrznego (u twórcy programu), 
opracowanie dokumentacji, 
zakończenie procesu modyfikacji,
wysianie potrzebnych modułów do odbiorcy (uży tkownika), 
dokonanie aktualizacji (upgrade) u innych użytkowników,

 ̂ zakończenie akcji.
^ . v Konieczność nadzoru ze strony CCS nad wszelkimi modyfikacjami wynika z fak- 
d0 ?e różne moduły dużego systemu przechodzą w trakcie modyfikacji różne etapy procesu 
kci °nalcnia, Przy czym prace prowadzone są w wielu punktach systemu (w wielu jego fun- 
Pui n-vch częściach) w sposób współbieżny, co wymaga koordynacji. Wyróżnia się nastę-
do\ c âra t̂erystyczne stany, w jakich mogą się znajdować poszczególne moduły rozbu

ja n e g o  systemu:
początek procesu modyfikacji i rozwoju, 
prace programow e w toku,
ukończenie modyfikacji programu i rozpoczęcie testowania wewnętrznego, 
trwają testy alfa, 
trwają testy beta,
program „zamrożony” (wersja aktualnie eksploatowana, której nie powinno się 
zmieniać),

" program „poprzedni” (poprzednia wersja w stosunku do aktualnie eksploatowanej, 
przechowywana,
na wypadek pojawienia się kłopotów),

" program zarzucony (stara wersja, która już nie jest dalej w spomagana), 
program archiwalny (wersja, która została zarchiwizowana i usunięta z biblioteki).
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systemów CASE nie muszą się ograniczać tylko do wymienionych funkcji i zadań 
Dobre oprogramowanie CASE dysponuje także z reguły biblioteką gotowych obie 
tów programowych, które można wykorzystać w swoim projekcie uzyskując szybciej 
zamierzone cele. Jednym z ważniejszych elementów metodologii CASE jest tak̂ c 
opracowana przez IBM technika FPA (Function Point Analysis) pozwalająca P'cC' 
zyjnie określić, kiedy w danym projekcie zakończony został określony etap jego c>P,a 
cowywania, przy czym istnieje możliwość indywidualnego dopasowywania stosowa 
nych tu kryteriów w zależności od rodzaju tworzonego oprogramowania.

Metodologia CASE jest jeszcze obecnie (w chwili pisania tej książki) PeV>na 
nowością. Bez wątpienia jest to jednak ten rodzaj nowości, której rozwój i P°sl^  
trzeba bacznie i uważnie śledzić, gdyż tylko w ten sposób można zapewnić sobie ^  
prawdę nowoczesną wiedzę i pełną orientację w tym, co w danej dziedzinie (tu - w tech111 
ce programów' narzędziowych) jest naprawdę najw'ażniejsze.

óo Ho. S z t  nucona, Inteligencja

omputery dawno już udowodniły, że są w stanic rozwiązywać szereg 
nych zadań znacznie szybciej i efektywniej niż ludzie. Jednakże w więksZ° 
ści przypadków' wiedza, wykorzystywana przez tradycyjny komputer ‘ . 

rozwiązać dany problem, musiała mu być bezpośrednio dostarczona w postaci kon 
kretnego algorytmu. Innymi słowy - problem musiał być zadany komputerowi " 
z metodologią, niezbędną do jego rozwiązania. Pojęcie tak zwanego „inteligent11 s 
komputera’’ zakłada, że komputer taki potrafi efektywnie rozwiązać problem, nav 
jeżeli nie wszystkie kroki procesu rozwiązania były mu z góry zdefiniowane. I'1 
gentny komputer, w odróżnieniu od konwencjonalnego, jest także w stanie j 
wiązywać różne problemy z danej dziedziny oraz radzić sobie z ich modyfikacjami- 

Sztuczna inteligencja (SI) jest stosunkowo nową^03 interdyscyplinarną a 
dziną nauki i w sensie teoretycznym łączy w sobie zagadnienia m in. z takich dzie 
jak informatyka, psychologia, antropologia, matematyka, elektronika, neurofizj0 » 
czy filozofia. Sztuczna inteligencja jest gałęzią informatyki, o której można P0' 
dzieć (mocno upraszczając problem), że zajmuje się produkcją sprzętu kom p11 
w'ego i oprogramowania, umożliwiających imitowanie procesu myślowego czio' 
ka506. „Sztucznie inteligentne*’ metody rozwiązywania problemów mogą być st

505pienvsze (jak się wydaje) prace w dziedzinie sztucznej inteligencji zapoczą^o 
matematyk angielski Alan Turing („Computing machinery and Intelligence”, 1950)- ^

50<>Termin „sztuczna inteligencja " zaproponowany został (podobno przez ^ aV£jZi- 
Minsky’cgo) w 1956 roku na kongresie Darthmouth Sununer Conference. Cele tej dz*c 
ny wiedzy nakreślono następująco:

zrozumienie natury inteligencji człowieka,
budowa maszyn zdolnych do inteligentnego zachowania.



"anc do wielu różnych typów zadań507. Prawie każdy problem, który nie nadaje się
rozwiązania czysto algorytmicznego jest potencjalnym kandydatem dla metod SI.

w szelkie działania w dziedzinie sztucznej inteligencji są zwykle klasyfikowane jako
tew. silna sztuczna inteligencja, która stara się stworzyć komputery wyposażone
" Proces myślowy zbliżony do ludzkiego (co jest jednak wyjątkowo trudnym zamie-
zeniem, chwilowo niestet}’ nie realnym^08), albo tzw. słaba sztuczna inteligencja,
0ra zajmuje się symulowaniem inteligencji na użytek rozwiązywania pewnej (dość

'"'ąskiej z reguły) klasy zadań. Do najbardziej znanych (i najszerzej używanych) przy-
*adów wykorzystania słabej sztucznej inteligencji należą tak zwane systemy eks

perckie509.

C l 'o\vne wyniki uzyskiwane w tej dziedzinie są rokrocznie odnotowywane na kongresach 
7 crnational Joint Conference on Artificial Intelligence IJCAI. Ponadto obecnie rokrocz- 
e odbywa się na świccie kilkadziesiąt innych konferencji naukowych poświęconych 

hucznej inteligencji.
W okresie rozwoju sztucznej inteligencji atakowano głównie następujące problemy: 
automatyczne programowanie (R. J. Waldinger, R. C. T. Lee);

-  przetwarzanie języ ka naturalnego (T. Wingrad); 
rozumienie języka naturalnego (J. Weizenbaum);

~~ rachunek symboliczny (zwłaszcza całkowanie J. R. Slage);
~~ gry i łamigłówki (A. I. Samuel, E. A. Feigenbaum, J. Feldman);
-  rozpoznawanie obrazów' (F. Rosenblatt. M. Minsky);
"  logika obliczeniowa (R. S. Boyer, J. S. Moore);

automatyczne dowidzenie twierdzeń (H. L. Gelernter, J. A. Robinson); 
p sterowanie robotów (B. Raphael, P. H. Winston).

Ujmowane były również próby uogólnienień metod sztucznej inteligencji. Najbardziej 
^ iną  próbą zbudowania programu o „uniwersalnej sztucznej inteligencji” był projekt GPS 
‘ Aewell, J. C. Shaw, II. A. Simon).50o '
• v Jednym z dążeń specjalistów zajmujących się problematy ką sztucznej inteligencji 
ki °dUvorzenie w komputerze tak zwanego „zdrowego rozsądku”, czyli wspólnej wszyst- 
. 111 Uidziom wiedzy na tematy codzienne i potoczne, bez której niemożliwy jest (między 

yrcii) swobodny kontakt językowy między człowiekiem a maszyną. Zagadnienie to podej- 
ę ^ vala między innymi grupa badaczy amerykańskich pod kierunkiem Douglasa Lenata. 

11 Pa ta rozpoczęła prace w 1984 roku stawiając sobie za cel zbudowanie bazy wiedzy typu 
fulowego (podobnej do baz wykorzystywanych w systemach ekspertowych). Do końca 
. roku zgromadzono i oprogramowano 2 min reguł, szacuje się jednak, że do pełnego 
lgnięcia celu konieczne jest zaprogramowanie 100 min reguł.

 ̂ ^Pierwsze (najbardziej znane) systemy eksperckie to:
ÖENDRAL (1965) Wykonawca: E. Feigenbaum - Stanford University (USA) 
Dziedzina: Interpretacja widma masowego molekuły 

ci Wyście: Histogram molekuły ze spektrografu masowego; Wyjście: Identyfikacja
lic zn e j molekuły

H r\JKarzęd:ie: LisP
^SPECTOR (1976) Wykonawca: R. Rebohsri (USA)

Dziedzina: Poszukiwanie złóż minerałów
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Systemy eksperckie są programami, które wykorzystując zarejestrowaną p,zC, 
komputer wiedzę eksperta (człowieka) mogą w ograniczonym zakresie prowadź'0 
symulowany proces automatycznego wnioskowania, w wyniku czego mogą udziel30 
odpowiedzi i rad - podobnie, jak by to robił żywy ekspert, a znacznie taniej. Ogro111- 
wzrost zainteresowania w ostatnich latach metodami SI został spowodowany gló"1110 
pojawieniem się coraz większej liczby wykorzystujących je i działających systę 
mów510. Coraz więcej zakładów nie tylko wykorzystuje istniejące już systemy a

1 ' *Wejście: Dane geologiczne z badanego terenu; Wyjście: Specyfikacja typu złoz
neralów

Narzędzie: Lisp
MYCIN (1973) Wykonawca: E. Shortliffe - Stanford University (USA)

Dziedzina: Diagnozowanie i terapia chorób infekcyjnych ■■
Wejście: Wyniki laboratoryjne, symptomy chorobowe; Wyjście: Nazwa infeK •

i propozycja terapii 
Narzędzie: Lisp

R1/XSEL (1978) Wykonawca: J. McDermott - Carnegie Mellon University (USA) 
Dziedzina: Konfigurowanie systemów komputerowych VAX 
Wejście: Specyfikacja przeznaczenia i wynjagań; Wyjście: Lista podzespołów P

złożenia
Narzędzie: OPS5
510w  dziedzinie ekonomii w użyciu są między innymi następujące systemy:

FINEX Wykonawca: L. Kerschberg - George Mason University (USA)
Dziedzina: Analiza finansowa
Wejście: Bilans, rachunek wyników7; Wyjście: Ocena sytuacji finansowej
Narzędzie: Prolog 

PEP Wykonawca: T. Bayer - Carnige Mellon University (USA)
Dziedzina: Planowanie promocji towaru
Wejście: Wyniki badań marketingowych; Wyjście: Plan promocji i sprzedaży
Narzędzie: EMYCIN 

MARBLE Wykonawca: J. Shaw - University of Illinois (USA)
Dziedzina: Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 
Wejście: Informacje o stanie finansowym; Wyjście: Określenie zdolności kredytom
Narzędzie: Pascal 

CLUE Wykonawca: I.S.T.G. (USA)
Dziedzina: Analiza polis ubezpieczeniowych
Wejście: Rodzaj polisy oraz informacje o kliencie; Wyjście: Określenie stop

ryzyka polisy
Narzędzie: NEXPERT Object 

DREAM Wykonawca: J. Hynynem - University of Helsinki (Finlandia)
Dziedzina: Planowanie produkcji :e
Wejście: Zapotrzebowania produkcyjne, horyzonty czasowe; Wyjście: Ustali

planu działań
Narzędzie: Lisp 

ACS Wykonawca: Japan Airlines (Japonia)
Dziedzina: Zarządzanie kadrami
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Tworzy własne ośrodki rozwoju SI. Dwa główne trendy rozwoju i zastosowań SI to 
,Uże systemy eksperckie, których budowa wymaga specjalistycznych umiejętności 
‘ niekonwencjonalnych metod oraz nieduże systemy eksperckie tworzone przez użyt- 
°wników lub firmy wykonujące je na zlecenia mniejszych przedsiębiorstw, często 

Przy użyciu specjalnych programów, tzw. systemów szkieletowych (shell)5 n . Syste
my te dają możliwość szybkiego zbudowania bardzo wygodnych (z użytkowego pun- 
tu widzenia) aplikacji512.

. W trakcie rozwoju SI poszukiwano głównie technik reprezentacji wiedzy513, 
dało się w tym zakresie osiągnąć naprawdę znaczące sukcesy, co rozbudziło wiele 

^dziei i spowodowało napływ sporych funduszy do obszaru sztucznej inteligencji, 
ałszy rozwój tej dziedziny poszedł w kierunku badań podstawowych, w których 
0|ninują kwestie związane z uczeniem maszyn. Między innymi te zagadnienia eks-

Wejście: Dane o kwalifikacjach pilotów; Wyjście: Harmonogram przydziałów
alóg do lotów

Narzędzie: ES/Kernel 
AF Wykonawca: K. Michalik - AITECH (Polska)

Dziedzina: Monitoring finansowy przedsiębiorstw 
.. Wejście: Dane finansowo-księgowe: Wyjście: Ocena sytuacji finansowej przedsię-
Dl°rstwa

Narządzie: PS Shell 1̂1Najlepsze systemy szkieletowe ( ze 100 dostępnych na świecie) to:
"  ADS - prod:  Aion Corp.

Automated Reasoning Tool - prod:  Inference Corp.
"  Kappa - prod:  IntelliCorp. Inc.
"  Knowledge Engineering Enviroment - prod:  IntelliCorp. Inc.
~~ KES - prod:  Software A & E, Inc.
"  Level5 Object - prod:  Information Builders Inc.
^ NEXPERT Object - prod:  Neuron Data

Na przykład rozważ niektóre z aplikacji stworzonych za pomocą NEXPERT-a:
"  Zarządzanie bezpieczeństwem operacji finansowych - Chemical Bank (USA)
"  Planowanie promocji nowych produktów' - Microsoft (USA)
"  Opracowanie wykończenia samochodów’ na podstawie wymagań klientów - SAAB 

(Szwecja)
Kompleksowy system ochrony na olimpiadzie w Lillehammer w 1994 r. - Policja 
(Norwegia)

"  Wspomaganie projektowania i testowania kamer wideo - Sony (Japonia)
^ Planowanie lotów' - American Airlines (USA).
' Potrzebę posiadania systemu pozwalającego na precyzyjny zapis wiedzy dostrze- 

^  0 *luż stosunkowo dawno. Jak się wydaje pierwszym człowiekiem, który z powodzeniem 
i . °s°wal metody formalne do zapisu i odwzorowania wiedzy byl trzynastowieczny filozof 
tyst ^ amon Luli. Zaproponował on w swoim dziele ,A rs magna generalis et ultimata”  

M em logiczny nadający się do odwzorowania dowolnej wiedzy na dowolny temat. Jeśli 
sloVC.lnformatykom potrzebny byłby patron - to powinien nim zostać właśnie ten trzyna- 

ec^ny kataloński franciszkanin.
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ploatowal europejski program badawczy' związany ze sztuczną inteligencją, zvvan> 
ESPRIT (European Strategie Programme in Research in Information Technolog) - 
Aktualnie jednym z głównych kierunków współczesnej sztucznej inteligencji Ie 
problematyka Sieci Neuronowych (Neural Networks), znajdujących liczne zastos° 
wania w technice i ekonomii.

<5. 1 9 .  „ I  rzy jiazsnośc  © p r o g r a m o w a n i a

514 pO'r r

cdną z cech nowoczesnego oprogramowania jest jego „przyjazność 
nieważ jest to ważna właściwość wszystkich dobrych programów - przeto 

O J' zakończenie tego rozdziału poświęcimy jej nieco uwagi. Postulat wy1113 
gający, by programy komputerowe były łatwiejsze w użyciu (user friend!}’) sI 
mulowano stosunkowo dawno-"'15. Od niedawna jednak istnieją warunki po temu, • 
tego typu postulat mógł być spełniony. Wiąże się to głównie ze wzrostem możliwo 
graficznych komputera („przyjazność" zakłada graficzną komunikację czlo"1 
z komputerem), a także z faktem rosnącej dostępności sprzętu komputerowego.

Przyjazne oprogramowanie legitymuje się zespołem czynników, określany 
w literaturze jako WIMP. Skrót ten można rozszyfrować jako: windows (okien* ' 
icons (ikony), mouse (myszka) i pull-down menus (rozwajalne menu). ^zup 
nieniem atrybutów WIMP bywa w przyjaznym oprogramowaniu stale dostęp 
i możliwa do natychmiastowego użycia „ściągawka” (tzw. context sensitive n r 
oraz opcja znana pod dość skomplikowanym skrótem W YSIW YG (What You Sec 
What You Get, co po polsku bywa tłumaczone jako masz dokładnie to, co widzisz*

-----------------------------------------------------------------------------  U

^N aukow ą podstawę dla systemów „przyjaznych” stanowiły prowadzone w 
sześćdziesiątych badania w ramach tzw. Augmentation Research Project (SRI ^  
nic w tym projekcie po raz pierwszy jasno sformułowano myśl, że skoro w systemie 
wiek - komputer centralną częścią jest człowiek, to jego możliwości p s y c h o f i z y c z n e  i P 
rencjepowinny być podstawą wszelkich działań.

^U w aża  się. że początki idei przyjaznego oprogramowania datują się od praC:
C. Kaya z Xerox Polo Al to Research Center (PARC), a praktycznym wyrazem t)c 
byl zaproponowany przez niego język programowania SMALLTALK.
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4 as ćos© wanna

1» U w agi i wianom ości wstępne

1 1 .1 .  K  ommu k o m p u ć e r ,  L o m u . . .  ?

pisane podstawowe elementy systemu komputerowego, to znaczy sprzęt 
(rozdz. 2) i oprogramowanie (rozdz. 3) pozwalają obecnie spojrzeć na za- 

p gadnienie zastosowań tej techniki. Trzeba bowiem pamiętać, że ani kom-
Cr ani program nie są nigdy celem samym w sobie: ich sens zawarty jest w tym, 
czcg° j e zastosujesz. Już w poprzednim rozdziale wspominałem o zastosowaniach 

I lch, jak redagowanie tekstów, wykorzystanie baz danvch, używanie arkuszy kalku- 
in̂ nvch . Tak więc wiesz już zapewne, żc nie należy utożsamiać sfery zastosowań 
Stoi . t yk i  wyłącznie z niżej opisanymi zagadnieniami - chociaż im właśnie po

sileni ten właśnie osobny rozdział, aby zaakcentować ich znaczenie1. 
ró\v? ^ acze§° sĄdzę, że powinieneś poznać opisane dalej zastosowania kompute
rom ^  głównie po to, żeby wiedzieć, czego chcieć. Jak się wydaje - technika 
i Puterowa osiągnęła już ten poziom doskonałości, że wiedząc, czego pragniesz 

° P°trzebujesz, możesz to stosunkowo łatwo uzyskać. Natomiast prawdziwą 
nl0. ^ «alo się wymyślanie nowych obszarów, w' których technikę komputerową 
kô  i należy zastosować - gdyż mimo ogromnego postępu nie zbudowano jeszcze 
tem ^ulera odgadującego życzenia. Dlatego przedstawię Ci niżej szereg informacji na 
$1̂  kilku przykładowych zastosowań techniki komputerowej, mając nadzieję, że 
C|Ci^ one dla Ciebie źródłem inspiracji i podstawą dla Twoich własnych, nowych, 

avvych i twórczych pomysłów, 
tr^ Zastosowań techniki komputerowej są tysiące. Na przykład wdzięcznym i in- 

n>m obszarem zastosowań komputerów są wszelkie prace biurowe2. Dotyczy' to

Hyc. Zabawne i interesujące może być przypomnienie faktu, że możliwości wszechstron- 
lo s o w a ń  komputerów okazały się najbardziej zaskakujące dla ... ich producentów. 

S ° c.vtowana jest, pochodząca z 1948 roku, wypowiedź Thomasa J. Watsona. prezesa 
hiZll' , (obecnie 85% światowej produkcji komputerów'!): „Świat potrzebuje najwyżej

komputerów ” ,

da„ Zastosowanie biurowa są i będą dużym tynkiem dla techniki komputerowej. Według
r°̂ u k ^ 0mteca jednym z najlepiej sprzedających się programów komputerowych w 1996 

^  pakiet MS Office (Office to po angielsku biuro - gdybyś przypadkiem nie wie- 
s, " finny Microsoft. Jest to duży program o bardzo bogatych możliwościach, w dodatku 

k$ję Onfigurowany, że można go użyć w bardzo szerokim zakresie różnych zastosowań - od 
?xv°ści do biura notariusza. Duże wzięcie mają także mniejsze programy. Do zastoso- 

^ r o w y e h  służy między innymi pakiet SOHO (Smali Office/Home Office) firmy 
Crfcct. W skład tego pakietu wchodzi edytor tekstu, baza danych, arkusz kalkula-



zarówno komputerowego wspomagania pracy samych urzędników biur3, jak klientov' 
obsługiwanych przez odpowiednie biura4. Szczególnie biura związane z różny 
formami obsługi ludności (ZUS, Urzędy Finansowe, Urzędy Celne5) powinn) 
dobrze skomputery zowane - chociaż prawdę powiedziawszy różnie z tym bywa. L1CZ 
ne dobrze przemyślane i łatwo już dostępne systemy i programy w s p o m a g a ć  mog 
przy’ tym zarówno cale biuro, jak i poszczególne zadania, jakie się z pracą biurem 
wiążą, na przykład księgowość6. Odpowiednie programy mogą przy tym służyć 
równo pojedynczym użytkownikom, jak i całym ich grupom7. Obszarem bar

cyjny, a także program ExpressFax+3.0, pozwalający nadawać i odbierać faksy. Istotny 
uzupełnieniem pakietu jest program OCR (patrz podrozdział 2.4.4.7) o nazwie TcxIp1 
ge, zakupiony w firmie Xerox.

3Na przykład do zarządzania (obsługi) urzędów gminnych służyć może system bi 
wy o nazwie SZOGUN (System Zarządzania i Obsługi Gminnych Urzędów) wypus/c 
przez firmę Radix z Gdańska. ^

“*Na przykład formalności celne mogą sprawiać wielu klientom sporo kłopotów, 
ba bowiem wypełniać formularze zgłoszeń celnych (SAD). W pracy tej m o g ą  jednak P° 
gać specjalne programy, które nie tylko ułatwiają wypełnienie formularza (wykonują0 ^  
tomatycznie wszystkie niezbędne obliczenia), ale także mając wbudowane bazy 
(m.in. o stawkach celnych w różnych krajach, podatkach, akcyzach, kodach urzędów 
nych, symbolach krajów, aktualnych kursach i skrótowych nazwach walut, typie transp 
metodach płatności, stosowanych preferencjach itp.). W razie potrzeby program PoCls 
potrzebne informacje (możliwy jest wybór z usłużnie otwieranych menu) i także uzupc  ̂
jeśli potrzeba, fragmentaryczne dane podawane przez użytkownika. Program sprawdza ^  
pełniony formularz pod względem logicznym i rachunkowym a następnie drukuje go ^  ^
mie akceptowalnej przez urzędy celne. Przykładem programu o omówionych własnosci 
może być SAD firmy KEN-SOFT z Wrocławia. . ^

^Komputeryzacja urzędów celnych jest zadaniem bardzo ważnym i ... bardzo m 1 
nym. Podstawią systemu komputerowego dla takiego urzędu musi być rozproszona baza 
nych, zawierająca informacje na temat stawek celnych, towarów, przedsiębiorstw' tran F 
towych i ... znanych przemytników. W Polsce Główny Urząd Ceł wdraża kosztujący 
sto min dolarów system niemieckiej firmy CGK (Computer Gesełlschaft ^ of1S 0y$ 
własność Siemens-Nixdorf), znanej z tego, że system tej firmy (zwany Cobra) od 1990 r 
eksploatują niemieckie służby celne.

6Za najlepszy program do obsługi księgowości uważany jest M AJOR firm)
System ten stosowany jest powszechnie w krajach francuskiej strefy językowej a Ł 
w Hiszpanii. Pozwala on na prowadzenie księgowości wielu firm na tym samym k°nlP^^* 
rze i ułatwia rejestrowanie operacji, wymianę danych, naliczanie VAT, obsług? 
i wiele innych elementów. M aksym alna pojemność systemu przewiduje możliwość o ^ 
254 firm, dla każdej firmy można otworzyć do 45 rejestrów z dowolnie dużą 
Ciekawą możliwością systemu jest stosowanie symulacji - przeliczanie wybranych w< ^  
tów księgowych z kontrolą ich wpływu na wynik finansowy ale bez tworzenia trwały 
pisów w plikach stanowiących dokumentację księgową. ,

7Oprogramowanie dla grup użytkowników współpracujących ze sobą w ramac^,vV 
tomatyzacji prac biurowych stanów dziś na tyle wyodrębnioną dziedzinę Pr0 ,nlpie 
użytkowych, że przyjęło się nawet używanie specjalnego terminu groupware, w 8
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Wdzięcznym do zastosowań komputerów jest także handel8. Odpowiednie oprogra
mowanie pozwala na kontrolę i obsługę procesów sprzedaży i zakupu, komputer 
j^oże wystawiać rachunki i faktury, prowadzić księgi podatkowe, oceniać „chod- 
Klw°ść” towarów, kontrolować stan zapasów magazynowych i mnóstwo innych. Do
ty program do zastosowań handlowych potrafi automatycznie produkować podsta

wowe dokumenty (PZ, WZ), naliczać podatek VAT, prowadzić całą księgowość 
KlePu, automatycznie sporządzać i drukować raporty i etykietki na towary oraz za

mówienia. Pożytki z komputeryzacji są tym większe, im większe obroty ma firma 
Psująca komputerową obsługę sprzedaż}'. Nic więc dziwnego, że na przykład 
^  Krakowie najbardziej skomputeryzowanym sklepem jest gigantyczny magazyn 
™AKRO firmy Cash and Cary. Korzyści z komputeryzacji mają także sprzedawcy 
Paliw płynnych9. Z usług komputerów chętnie korzystają także (w różnym zakresie 

w różny sposób) hotele10 i szpitale11, straż pożarna12 i policja. Dostępne są pro-

sPólnie pracuje się nad pewnymi dokumentami, wspólnie eksploatuje się bazy danych 
p i e n i a  się bardzo wiele informacji. Klasycznym programem, umożliwiającym pracę 

takim systemie jest Notes firmy Lotus, znany głównie z bardzo wydajnego i efektywnego 
temu zabezpieczeń, uniemożliwiających nieupoważnionym osobom dostęp do określo- 

 ̂ 1 informacji czy przesyłanych komunikatów. System zabezpieczeń w Notes był tak do
ty że przez długi czas podlegał ochronie COCOM i nie mógł być za żaden pieniądze 

J; Ovvadzony do Polski ani innych krajów socjalistycznych, żeby KGB się do niego nie 
£1° ,̂dobrać”.

W programach do tych zastosowań najistotniejszą oczekiwaną zaletą musi być mak- 
^  alna prostota obsługi, dlatego nie znajdują tu zastosowania programy zagraniczne 

^era językowa). Jest jednak wiele wygodnych i dobrze dostosowanych do polskich wa- 
^kow programów rodzimych. Przykładem takiego programu może być Hermes wyprodu- 
vvanv przez firmę Hu man Soft (z Radomia).

(Iw Przykład Petrochemia Płocka SA wykorzystuje komputer Micro VAX 3100 oraz 
ty a komputery PDP-8 przy hurtowej sprzedaży paliw. Oprogramowanie całego systemu, 
ki u którego wchodzą także sterowane przez komputer urządzenia nalewające, czytni- 

Kart magnetycznych kierowców cystern, kontrolowane cyfrowo barierki ochronne 
cj ^ wjeździe do terminala paliwowego i szereg innych urządzeń, opracowała w całoś- 

lrma Digital Equipment, specjalizująca się w tego typu systemach instalowanych na 
tym świecie.

jyj 10Do obsługi hoteli wykorzystywany jest głównie specjalny program o nazwie Guest 
*Ster flrmy Performance Technologies. Program ten tworzy i obsługuje bazy danych

i °rniacie .DBF i ma m.in. możliwość prezentowania informacji o w;olnych i zajętych po- 
Jach w postaci trójwymiarowej grafiki.

Typowy system komputerowy w szpitalu obejmuje rejestrację pacjentów, historię 
.rc% , diagnozy, zalecone badania i ich wyniki. Na tej podstawie lekarze i pielęgniarki 
' 'Stâ  wgląd w dane każdego pacjenta, uproszczona jest dokumentacja i sprawozdaw- 

^ ^  (zwłaszcza statystyczna), a sam pacjent wychodząc ze szpitala otrzymuje automa- 
^ie sporządzoną, bardzo dokładną kartę wypisową. Ma to także bardzo pozytywne skut- 

^ z y  konieczności powtórnego leczenia tego samego pacjenta - jego dokładne dane są 
c^as od razu dostępne w systemie.
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gramy obsługi bardzo wyspecjalizowanych klas klientów, na przykład agencji p° 
średnictwa i handlu nieruchomościami13. Komputery znajdują też zastosowań.^ 
w muzeach - głównie przy ewidencjonowaniu eksponatów14. Komputery pojawiły s . 
także w ... operach. Obecnie większość teatrów operowych na świecie oferuje wi 
dzom tłumaczenie tekstu śpiewanych arii w formie tekstu wyświetlanego na speęj . 
nym ekranie na proscenium. Takie rozwiązanie bywa jednak krytykowane, poniew<■ 
obraz na ekranie rozprasza uwagę i odciąga ją  od akcji toczącej się na scenie. Dlateg 
w słynnej Metropolitan Opera w Nowym Yorku zastosowano inne rozwiązanie - nl° 
nitory komputerowe wbudowano w oparcia foteli. Każdy z widzów ogląda (J 
chce, ponieważ monitor można wyłączyć) tekst śpiewanej arii na oparciu fotela wi 
siedzącego przed nim15. - ^

Do opery chodzą tylko nieliczni, natomiast masową rozrywkę zapewnia ~ 
wizja. I tu także spotyka się jednak technikę komputerową i to w  wielu różny ch o 
mianach. Telewizyjne agencje informacyjne (przygotowujące dzienniki) korzyć 
nagminnie z techniki komputerowej do zbierania, przekazywania i r e d a g o w a n ia  ^  
formacji. Dość często widujemy także efekty pracy różnych innych komputerom

Pierwszym całkowicie skomputeryzowanym polskim szpitalem był Szpital K°leJ^ ^  
w Katowicach Ligocie. W szpitalu tym działa około 50 komputerów klasy 386 połączo ^  
siecią Novell. Dzięki temu możliwe jest stosowanie zintegrowanej bazy dany ch, co u < 
dostęp do informacji i unika się dublowania danych. Dodatkową zaletą systemu s*eCl0'  raZ 
jest fakt rygorystycznej kontroli uprawnień dostępu do danych (tajemnica lekarski 0 
uprawnień do wydawania dyspozycji (np. na temat leczenia, diety, zabiegów itd). 
wyposażony jest oczywiście w urządzenia zapewniające niezależność od sieci energety  ̂
(UPS), a także ma zabezpieczenia na wypadek awarii głównego serwera sieci (jest s 
zapasowy, do którego kopiowane są najważniejsze dane raz na dobę - o północy)- ^ 
wdrażaniu systemu komputerowego wr opisanym szpitalu zatrudnieni byli lekarze (. 
internista Marek Kareł), co przesądziło o akceptacji komputera przez personel med> 
Kierownikiem szpitalnego centrum informatyki jest Karol Szyszka. ^

12Do ostrzegania przed pożarem służy Noma 2000 - wyspecjalizowany Kornpn . 
System Transmisji Alarmów Pożarowych. 0(j

13Dla agencji pośrednictwa i handlu nieruchomościami dostępny jest program 
nazwą Agencja Pośrednictwa opracowany przez firmę BigVent. Program ten obs & 
kartoteki, oferuje usługę korespondencji seryjnej, wspomaga zawieranie umów. rê e .jaIl6. 
i sortuje zgłaszane nieruchomości (oddzielnie biura, domy, mieszkania, działki budów 
magazyny, lokale handlowe, garaże itp.) i analizuje napływające oferty. Przy Prze^ cenje, 
ofert bardzo przydatne są filtry, pozwalające wybrać lokal o wymaganej p o w i e r z c h n i ,  

stanie wykończenia, lokalizacji, typie ogrzewania itp. ę/6000
1 4 N a  przykład Muzeum w Oświęcimiu wykorzystuje dwa komputery IBM ** 

model 34H i trzy X-stacje graficzne model 150. Całość tego sprzętu wraz z oprogra 
niem, które opracował dr Manfred Thaller z Instytutu Historycznego im. Moxa ^ vn0 
w Getyndze, służy do lepszego zabezpieczenia i udostępniania akt poobozowych - 7x1 
badaczom, jak i rodzinom pomordowanych więźniów. f0^

^Przedsięwzięcie komputeryzacji opery jest kosztowne - we w s p o m n i a n y m   ̂
wiązaniu przyjętym w  Metropolitan konieczne było zabudowanie 3800 monitorów. c0 
wodowało koszty rzędy 1,5 min dolarów.
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kranach naszy ch domowych telewizorów. Przykładem może być komputerowa ob- 
s*u§a studia wyborczego16 albo niezliczone efekty specjalne, w których „celują*’ 
klaszczą producenci teleklipów.

Z oprogramowania komputerowego korzystać też mogą z dużym pożytkiem 
akże pracownicy wykonujący tak zwane „wolne zawody"’, w szczególności lekarze. 

Piwnicy17 i tłumacze18. Ludzie ci mogą bardzo istotnie podnieść wydajność i efek
tywność swojej pracy korzystając z licznych przeznaczonych dla nich programów' 
Ornputerowych.

Duży poży tek z komputerowego wspomagania pracy mają także firmy, które 
^dno by było o to w pierwszej chwili podejrzewać, na przykład transportowce19 lub

16 Warto wiedzieć, że wizualizacja informacji dla potrzeb telewizji może być przed- 
Iolem działania bardzo zaawansowanego profesjonalnego oprogramowania, większość 

p ciC'l1 telewizyjnych wykorzystuje wr tym celu programy firmy Image North Technologies. 
r°gramy te pozwalają między innymi na swobodne generowanie różnych napisów i ele- 
entów graficznych, umożliwiają swobodne ich mieszanie wzajemne i składanie z typowym 

gnałem  TV. a także pozwalają na korzy stanie z zaprogramowanej animacji. Programem. 
0r.v jest często stosowany do tych celów, jest Inscriber wymienionej już firmy INC.

Specjalnie dla prawników przeznaczony jest pakiet programów' pod nazwą Word- 
^e |fect Legal Bundlc, składający się z edytora WordPerfect i specjalistycznych, prawni- 

- ch modułów7 programowych wykonanych przez firmę Jurisoft.
Tłumaczenie tekstów z jednego języka naturalnego na inny jest w ogólnym przy- 

c ku zadaniem zbyt trudnym dla komputera - zwłaszcza jeśli idzie o literaturę piękną.
dktu, że coś jest trudne, nie należy jednak wyciągać wniosku, że jest niemożliwe, dlatego 

k 0rmatycy wciąż i wciąż od nowa podejmują próby zbudowania programów tłumaczących, 
tych działanie, chociaż trzeba uczciwie przyznać, że wciąż dalekie od ideału - jest jednak 

tl az lepsze. Trudno jeszcze przyjąć tekst produkowany przez taki program jako gotowe 
Raczenie, są to więc raczej programy wspomagające pracę profesjonalnego tłumacza - 

Powieka, a nie w pełni automatyczne translatory7, jednak ich działanie może w zna- 
nc m st0Pniu ułatwiać pracę. Najniższy poziom usług tego typu oferują skomputeryzowa- 

słowniki, w śród który ch klasyczną pozycją jest doskonalony od blisko 10 lat i ceniony 
p użytkowników angielsko-polski i polsko-angielski słownik Jacka Skalmierskiego, 
sk indowy programu wykonującego automatyczne tłumaczenie tekstu z języ ka angiel- 

c£o na język polski podjęły firmy CertusSoftware i LexiLab. Program, który jest udo- 
\vhPniany nazwą LexiTools pozwala dość sprawnie tłumaczyć proste teksty, gdyż ma 

udowany obszerny7 słownik i duży zasób reguł gramatycznych. Jest on także wyposażo- 
H prostym edytor o nazwie TED. Warto wspomnieć, że podobny program tłumaczący 

iW^ka angielskiego na francuski i odwrotnie pod nazwą French Assistant oferuje fir- 
*A'ticroTac.

j 19Do planowania drogi przejazdu (na przykład samochodem) z jednego miejsca do 
. cSo wygodnie jest stosować specjalne programy mające wbudowane mapy potrzebnych 

tS' informacje o ich parametrach (np. klasa dróg. odległości, atrakcje turystyczne itp.) 
,v il/ Wyposażonych w7 moduł pozwalający zaplanować drogę z jednego punktu do innego 

zgodnie z zasadą najszybszego przejazdu albo najmniejszego kosztu. Dla Wysp Brylyj- 
tego rodzaju programem doradczym jest AutoRoute. Nieco rozleglejszy obszar po- 

• Ava program Milemaster.



zajmujące się drogami20. Są jednak instytucje, które bez komputerów wręcz flie 
mogły by istnieć w aktualnej formie. Przykładem instytucji, która w zasadniczy sp0' 
sób opiera swoje działanie na obiegu informacji jest Giełda Papierówr W a rto ś c i  
wych. Nabywane lub sprzedawane papiery wartościowe (akcje) nie mają swojcg0 
bezpośrednio fizycznego odpowiednika w postaci - jak to było kiedyś - przechodzą 
cych z rąk do rąk świadectw własności, obligacji czy' akcji. Obecnie inwestor nab) 
wający akcje jakiejś spółki lub inne papiery wartościowe (na przykład obligaCJf 
Skarbu Państwa) otrzymuje wyłącznie potwierdzenie dokonanej transakcji, natom^ 
samych akcji nie widzi, gdyż one ... nie istnieją21. Wszystko odbywa się więc wytecZ 
nie w pamięciach komputerów22. .

Jednak komputer może się przydać także w domu do zadań czysto dom o^  ̂ o 
nie związanych z wykonywaną pracą - do prowadzenia rachunków23, do nauki ,

20Komputery dają się stosować dosłownie wszędzie. Na przykład Przedsiębiorą 
Dróg i Mostów w Grajewie (woj. łomżyńskie) używa komputera do optymalizacji spOs 
wania solanką oblodzonych fragmentów dróg. Szacuje się, że dzięki stosowaniu kompu 
maszyna dozująca solankę może podczas jednego kursu odlodzić 50 km dróg, podczas g • 
bez optymalizacji komputerowej ta sama maszyna opróżniała swój zasobnik na 7 km tra 
Jakie to daje korzyści i w jakim stopniu ogranicza szkody ekologiczne - łatwo o b l i c z y  ć.

21Dokladniej - nie istnieją w postaci fizycznej (takiej, jak na przykład banknoty)* 
bowiem tylko zapisami w komputerach KDPVV (Krajowego Depozytu Papierów y> a 
ściowych). KDPW przechowuje wszystkie notowane na giełdzie papiery wartościowe w 
staci tzw. zbiorczych odcinków akcji, a także ma rejestr wszystkich kont depozytowych. ^  
tych danych prowadzi się wszystkie operacje (sprzedaży i kupna akcji) a także realizuje 
zobowiązania emitenta (na przykład wyplata dywidendy). Do zadań KDPW należy ta 
wydawanie świadectw' depozytowych uczestnikom posiadający m własne konta depoz>
(tj. biurom maklerskim). Dzięki takiej organizacji procesu obrotu obsługa giełdy jest p 
i bezpieczna, ponieważ prowadzony jest stały nadzór m.in. nad zgodnością stanu posia  ̂
na poszczególnych kontach z wysokością emisji akcji. Wyklucza to w praktyce wsz
fałszerstwa. /frirtf

22Komputerowa obsługa samej giełdy oparta jest od 1 9 9 1  roku na f r a n c u s k i c h  ( 
EDS-GFI) systemach OBSŁUGA NOTOWAN GIEŁDOWYCH oraz DEPOZYT. Są to ^  
adaptowane systemy wywodzące się z giełdy Lyońskiej, wprowadzone na polski rvn 
podstawie porozumienia Giełdy Warszawskiej ze Stowarzyszeniem Giełd Francus 
(Société cle Boures Françaises). Systemy te napisano w specjalizowanym języku RP 
Działają one na sieci komputerów PC połączonych z dwoma komputerami centralnym1 
AS/400 i kilkudziesięciu terminalami INFOWINDOW. ey

23Do zarządzania domowymi finansami użyć można programu M ic r o s o it  i ^
3.0. Program działa w środowisku Windows i ułatwia prowadzenie domowych rac^ur^ elJo 
a za pośrednictwem opcji Bank On-Line pozwala dołączyć się do systemu komputero ^  
banku prowadzącego konto właściciela programu i dokonywać (24 godziny na do 
wolnych operacji na koncie. To ostatnie możliwe jest oczywiście wyłącznie w przvp n0ść 
kiedy system bankowy przewiduje taką możliwość i dodatkowo jest osiągalna stała lQPz 
między komputerem domowym i bankowym. ^

24pr0gramy wspomagające proces nauczania i uczenia się są obszernym dzia  ̂
stosowań informatyki. Wiele z nich wiąże się z techniką multimedialną i jest onia\via
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0rganizacji czasu25, do zdobycia majątku26, do tego, by w nowoczesny i wygodny 
sPosób dokonywać zakupów27 - i oczywiście do zabawy (znasz z pewnością niezli
czone gry komputerowe!). Coraz więcej zastosowań komputerów (szczególnie w wa- 
^nkach domowych) wiąże się z używaniem ich jako wielozadaniowych podręcznych 
otatników. Rejestrując poszczególne wiadomości jako obiekty i powiązania pomię- 

nimi - można łatwo zgromadzić znaczne ilości informacji nie tracąc łatwości 
UŻYwania ich i odnajdywania w razie potrzeby28. Komputer może także występować 

r°li domowego lekarza2  ̂ lub doradcy pozwalającego zaplanować wyjazd na wa-

innym miejscu, tutaj natomiast warto wymienić jeden program, który zyskał sobie uzna-
c wielu autorytetów: SuperMemo. Program ten, opracowany z wykorzystaniem najnow-
vch osiągnięć psychologii, ułatw ia nauczanie języków' obcych, biologii, przepisów ruchu
°go\yego i wielu innych zagadnień.

25Bardzo popularnym typem oprogramowania domowego (chociaż z możliwością
orzystania także w biurze) są różnego rodzaju terminarze, pozwalające zaplanować

°Je zajęcia i spotkania na wiele tyggdni naprzód. Programy te pomagają unikać
^padek” służbowych i towarzyskich, przypominać o terminach spotkań i pilnych prac,
jtakże mogą organizować pracę pojedynczej osoby lub całego przedsiębiorstwa. Przy-

m programu tego typu jest bardzo zgrabny program Organizer firmy Lotus. Ciekawą
^laną programów omawianego tu typu są też programy pozwalające na ustalanie wspól-

* ch terminów7 i koordynowanie działań przez kilka osób. Przykładem takiego programu
*e być Net->vork Sceduler firmy Power core.26n

s- Całe mnóstwo programów powstało ostatnio w celu wspomagania osób chcących
$ szybko dorobić majątku. Na zasadzie przypadkowej próbki wymienię tu program DIG 

r 0r°dca Inwestora Giełdowego firmy MaGSoft), który może współpracować z dekode- 
, 1 teletekstu, co pozwala na automatyczne bieżące śledzenie notowań, podawanych w te-

&*zecie.27
 ̂ , Jednym z bardziej osobliwych „domowych'" zastosowań komputerów są programy,

^  właściciela zakupy w sklepach (oczywiście w krajach, w których rozpo- 
^chniona jest pojawiająca się i u nas praktyka zakupów' przez telefon). Programy Ma-

S aporaz Telesript firmy General Magie odbierają polecenia właściciela dotyczące 
rtymentu, cen i ilości potrzebnych towarów, a następnie łącząc się telefonicznie z punk- 

ko11 sPrzedaży (oczywiście też skomputeryzowanymi) znajdują sklep, w który m można do- 
WaraC za^uPu na najkorzystniejszych warunkach i w tym sklepie zamawiają określony to- 
^  z dostawą do domu. Płatności załatwiają także - w krajach, gdzie rozpowszechnione są 
Jest kredyt°we jest t0 najprostsza część całej operacji. Sama opisana wyżej technika nie 
S/ , niC2ym szokująco nowym - w końcu dokładnie na tej zasadzie od lat biura podróży wy- 
dob U*  ̂ swoich klientów' najtańsze hotele i najkorzystniejsze połączenia lotnicze, po- 
u nie w skomputeryzowany sposób wy konuje się dziś zakupy na giełdzie. Nowość polega 
, tym, ¿e ta forma może sie tak upowszechnić, że nawet bułki na śniadanie będzie dla nas 
kû v a ł komputer!

Przykładem programu obsługującego „notatnikową” funkcję komputera może być 
^  °^entral firmy WordPerfect. Program ten stanowi część linii produktów WP znanej pod 

Pólną nazwą Main Street. 
p0 Służy do tego program Medical Advisor firmy Pixel Perfect Inc. Program ten dvs- 

uJe plikami danych, pozwalającymi na ustalenie objawów (SYMPTOM FILE), ustalenie
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•kacje30, a nawet narzędzia umożliwiającego dobór właściwego ubioru do spod#e' 
wanej pogody31.

Systemami komputerowymi posługują się dziś nie tylko urzędnicy, naukoWw 
czy nawet poeci. Sięgają do nich również ... święci. Otóż dzieci na całym świe°ie 
piszą masowo listy do Świętego Mikołaja, a dobre obyczaje wymagają, żeby na 1$) 
odpowiadać. Dlatego w „Kwaterze Głównej” Świętego Mikołaja w miejscowość 
Korvatunturi Feli w Finlandii zainstalowano w 1990 roku specjalny komputer na 
zwany MikroMikko (fińskiej firmy Nokia Data należącej do ICL) obsługujący kofC' 
spondencję z dziećmi w 8 różnych językach. Od tego czasu Mikolajowo- kom puter 
wy interes się rozkręcił (do Korvaturunturi Feli przychodzi rocznie ponad 500 ty* 
listów), co spowodowało, że ICL podarował Świętemu Mikołajowi jeszcze 8 da 
szych komputerów^32.

przypuszczalnego schorzenia i jego bliższy opis (DISEASE FILE), informacji o lekac1 
(DRUG FILE), informacji o możliwych badaniach i szczepieniach (TEST FILE) i 
cie cały rozdział na temat różnych ukąszeń, ich skutków i środków zapobiegawczych
JURY FILE).

30Ciekawvm i wciąż rozwijającym się fragmentem rynku komputerowego są c}#0" ̂  
mapy. Dostępne są już komputerowe atlasy' całego świata, przeznaczone do różnych koi1 
kretnych celów'. Z punku widzenia „domowego" zastosowania najciekawsze są niewątphvV 
komputerowe atlasy samochodowe, pozwalające obejrzeć trasy przewidywanej podróży' 
ekranie, wydrukować na drukarce, a także zaplanować (i uzyskać w formie wydruku) szc^ 
golowy plan przebycia określonej drogi (z zaplanowanymi - jeśli trzeba - noclegami i Pr/C 
rwami na odpoczynek). Planowana przez komputer trasa może być automatycznie optynia 
lizowana z punktu widzenia różnych kryteriów - minimalnej drogi, minimalnego czasu P° 
dróży (zwy kle NIE jest to trasa najkrótsza, lecz wiodąca w większości drogami szybkie# 
ruchu), a także wybrana z punktu widzenia innych kryteriów (na przykład atrakcyjna kraJ 
brązowo). Światowym leaderem na rynku tego typu programów była od lat firma brytyjs . 
firma NextBase Ltd. (wykupiona na początku 1995 roku przez Microsoft). Produktami  ̂
firmy były między innymi programy Automap (komputerowa mapa samochodowa StaflO 
Zjednoczonych) oraz jego rozszerzona „profesjonalna” wersja Automap Pro, następ 
obejmujący system dróg europejskich program AutoRoutc Express (wydawany w dzieSl 
ciu wersjach językowych), wreszcie pakiet MapBase pozwalający użytkownikom na sal11 
dzielne zmienianie i redagowanie zawartych w systemie map. Dostępnych jest też sP 
ro polskich programów' tego typu m.in. komputerowy atlas polskich dróg (program Au 
Plan firmy Next).

310 tym, że współczesne prognozy' meteorologiczne wypracowywane są przez komp . 
tery. wic dziś każde dziecko. Wszyscy znają też rolę komputerów w zbieraniu i interpreta 
dany ch satelitarnych, stanowiących podstawę dla większości prognoz. Mało kto natomi 
wie, że oprogramowanie do analizy' i interpretacji danych meteorologicznych można & 
i używać nawet na domowym komputerze - na przykład w tym celu, by zaplanować strój 
niedzielną wycieczkę. Jest wiele służących do tego programów, na przykład Earth W * 1.. 
interpretujący dane meteorologiczne na stacjach graficznych Indy oraz Indygo firmy *1 
eon Graphics. r # JL

32Masz już więc gotową odpowiedź na quizowe pytanie: Kto obdarowuje Swię1̂  
Mikołaja?
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Nie jest to wątek, który można by było szczegółowo omawiać w tej książce
Poznaczonej zdecydowanie dla ekonomistów, jednak dla kompletu informacji mu-
Sz? Ci powiedzieć, że bardzo istotne znaczenie ma rozwój techniki komputero-
" eJ dla rozwoju wielu dziedzin nauk ścisłych i związanych z nimi nowoczesnych 
technologjj33

Nieocenione usługi oddają komputery w procesie gromadzenia i wyszukiwania 
'formacji bibliograficznych34, co ma ogromne znaczenie w sytuacji, kiedy ilość 
Vvażnych informacji produkowanych przez ludzkość rośnie w tempie wykładniczym 
2 każdym rokiem.

Z anim zacznę - w kolejnym podrozdziale - przedstawiać Ci nieco dokładniej, 
do czego i jak stosować komputery, pozwól że podzielę się z Tobą kilkoma 
wiadomościami bardziej podstawowej i ogólnej natury. Możesz mieć wąt
ło śc i, czy taka wiedza jest Ci potrzebna. Czy nic wystarczy po prostu znać kilka 

Pr°gramów' użytkowych i sprawnie je stosować, zamiast studiować jakąś tam teorię?
'estety: - sądzę, że jednak teoria jest Ci też potrzebna. Pisałem Ci już, że masz duże 

ko 11Se 2e^cn^  s'ć z problemami komputeryzacji niemal od pierwszej chwili, gdy tyl- 
2nąidzicsz się w swojej przyszłej firmie. Zapamiętaj, że nawet pilne studiowanie 

Panicznej literatury'35, ani wielogodzinne testowanie programów' może nie przy-

33^  . Rozważmy to na przykładzie chemii. Stosując opracowane już pakiety oprogramo- 
tya ̂ la d u ją c e  na metodach dynamiki molekularnej i chemii kwantowej można przewidy- 
J  Echowanie się określonych związków7 chemicznych szybciej i taniej, niż tradycyjnymi 
°pt\° 1 ab°rator\rjnymi. Metody komputerowe wykorzystywane są tu także do określania
far ma û- c^ technologii uzyskiwania określonych substancji chemicznych - na przykład 
j ITlaceutyków\ Na marginesie warto odnotować, że programów7 do komputerowej analizy7 
^  lulacji danych chemicznych opracowano ostatnio wiele i ta mnogość zaczyna stanowić 

- h *  utrudniający międzynarodową współpracę w tym zakresie. Dlatego w 1993 roku 
^Poczęto (pod kierunkiem E. Clementicgo z koncernu IBM) prace nad projektem MO- 

(Modern Techniques in Computational Chemistry), który ma integrować w formie 
cj/j c§° pakietu programowego wszystkie najważniejsze osiągnięcia algorytmiczne w dzie- 

nie^hemii obliczeniowej, 
zj^l Na przykład większość wartościowych wyników naukowych dotyczących chemii
C0 m°żna obecnie nie tylko w specjalistycznych pismach (na przykład „ Journal o f 
ję ;/PHtationaf Chemistry ”) ale również w komputerowych bazach danych (m.in. w ośrod- 

SuR^komputerowym w Ohio. USA).
^  "Przez wiele lat Polska odcięta była od nowoczesnych technologii, które w krajach 
p r  j ę t y c h  wywierały coraz większy7 wpływ na funkcjonowanie społeczeństw. Oprócz 
Port °w finansowych przyczyniały się do tego bardzo ry7gory7styczne ograniczenia eks- 
tiie-°We państw gmpy COCOM. Nawet sprowadzenia mikrokomputera z Europy Zachod- 
0 J lub USA wymagało licencji eksportowej. Funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw 

c bylo zatem o tradycyjne rozwiązania, odstające technologicznie, a pośrednio i orga- 
^Xinie, od nowoczesnych systemów zachodnich. Sytuacja uległa nagłej /mianie, kiedy



nieść jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy program jest dobry i czy się nadajc 
dla Twojej firmy. Dlatego chcę Ci udzielić tutaj tylu przynajmniej rad i wskazówe • 
żebyś nie dal się „wpuścić w maliny” zaraz na początku swojej działalności zawo 
wej. Myślę, że kluczowe będzie zapoznanie Cię z kilkoma prostymi podziałami sy 
temów informatycznych i ich zastosowań, które pozwolą Ci wstępnie klasyfik°v' a 
oferty, z jakimi się zetkniesz i tym samym ustalić swój stosunek do tych ofert.

Podziały o których wspomniałem, to podział na systemy bezpieczne w uz> 
kowaniu i takie, z którymi wiązać się może niebezpieczeństwo (zwłaszcza p°dc 
dłuższej eksploatacji), dalej na system)' wygodniejsze i mniej wygodne oraz na s>s 
my nowoczesne i klasyczne. Powinieneś oczywiście wybierać systemy bezpiecZl̂  
nowoczesne i wygodne - chociaż nie łudź się, że zawsze zdołasz stosować się 
tych zaleceń. A teraz kilka uwag szczegółowych.

Zacznę od kwestii bezpieczeństwa. Z tego punktu widzenia pamiętaj, że naJ 
istotniejszą rzeczą przy instalowaniu nowego oprogramowania w Twojej firmie J 
t°, żeby: ,u
-  oprogramowanie, które kupujesz, było przetestowane w praktyce przez 'v 

użytkowników o potrzebach podobnych do Twojej firmy, . .
-  firma sprzedająca produkt miała siedzibę blisko Twojego przedsiębiorstwa i 

wala rozsądne gwarancje36,

0

to ograniczenia COCOM zostały bardzo rozluźnione i w wielu przypadkach proceduia  ̂
skania licencji stała się jedynie biurokratyczną formalnością. Polskie przedsiębiorstwa ^  
skały dostęp do rozleglej oferty nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, powszechny . 
sow;anego na całym świecie. Jest to wyjątkowa sytuacja, gdyż polskie firmy mogą . ^  
temu jednym krokiem przeskoczyć kilkanaście lat rozwoju informatycznych systemów 
kowych i wykorzystać doświadczenie wielu firm zagranicznych w budowie sw0*c^ :  nje 
mów informatycznych. Trzeba jednak chcieć po to doświadczenie sięgnąć. Dlatego czy1 
literatury zagranicznej jest ważne, a nawet konieczne. Niestety jednak - nie wystarczają • 

•^Twórca (sprzedawca) systemu informatycznego obejmuje zwy kle oferowany s\ ' 
określonym poziomem gwarancji. Gwarancja ta obejmuje zwykle naprawę uszko 
(Remedial Maintnance) oraz wspomaganie działań związanych z profilaktyką CP?eve ^  
Maintnance). Standardowe warunki gwarancji obejmują zwykle 9-godzinny okres te 
nicznej gotowości serwisu (8:30 - 17:30) oraz 4-godzinny czas reakcji. Jak Ci ktos u
wcisnąć inne warunki gwarancji to możesz mu od razu dać w łeb tą książką, bo wyrażą

na
ro

w * *  v cnfZvl
ma Cię za nie znającego się na rzeczy naiwniaka. Powinieneś także wiedzieć, że na v ^  
informatyczny udzielana jest zwykle gwarancja 3-letnia, przy czym w pierwszym roK
prawy wykonywane są u użytkownika (on-site), natomiast po tym okresie naprawy y 
gają przesłania sprzętu do producenta. Na oprogramowanie obok gwarancji P°Pravvnê ajicu 
cy, bieżącego wspomagania i doradztwa, a także wspomagania użytkownika w Prz^LrZeZ 
awarii - nakłada się zwykle gwarancję wspomagania użytkownika przez producenta P 
określony czas za pomocą specjalnych plików aktualizacji, dostarczanych °kreso^ ^ 0/j 
przykład co dwa miesiące) w postaci specjalnych pakietów CDDS (CD ROM Distr* ^  
Sen>ice). Wiele firm oferuje także możliwość zaabonowania specjalnych dodatkowy0*1 ^  
gwarancyjnych (warranty extensions) - na przykład serwisu 24-godzinnego, gwarancji 
niej, serwisu dostępnego przez 7 dni w tygodniu itp. Szanujące się firmy mają J 
biura zajmujące się serwisem ich wyrobów i usług - na przykład Digital Help Desk.
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Produkt był nadal rozwijany pod kątem zmieniających się potrzeb.
Te trzy proste reguły nie zastąpią całej wiedzy, jaką możesz (i powinieneś!) 

P°siadać na temat bezpieczeństwa zastosowań komputerów w przedsiębiorstwach - 
' a|e zapewne bardzo Ci pomogą. Jeśli będą Cię namawiali, żebyś zakupił oprogra
mowanie w warunkach, kiedy chociaż jeden z podanych warunków nie jest dotrzy
many - bądź ostrożny!

Jak już będziesz miał pogląd na temat bezpieczeństwa proponowanych Ci 
02Wiązań - możesz zacząć troszczyć się o wygodę użytkowania. Z tego punktu wi
ania można także dokonać ogólnego podziału37 systemów komputerowych bez 

'Vz§lędu na sposób i miejsce ich stosowania. Otóż w każdej dziedzinie zastosowań 
oniputer musi mieć dostarczane określone dane i produkuje określone wyniki. 
'°rąc za podstawę sposób dostarczania danych i metodę dystrybucji wyników mo- 

?-esz wyróżnić generalnie dwa typy systemów.
Pierwsze nazywane są systemami o działaniu bezpośrednim lub częściej 

angielska systemami on-line. Ich cechą charakterystyczną jest fakt, że dane są 
"Prowadzane bezpośrednio tam, gdzie powstają3**, a wyniki są dostarczane bez- 
P°średnio  tam, gdzie są potrzebne39. Komputer jest tu włączony w obieg infor- 
rriacji i jest jego niezbędnym elementem - stąd angielska nazwa. Te systemy są wy
godne i pod każdym względem przyjemne w użyciu. Niestety jednak ten sposób in- 

iTiatyzacji jest z reguły bardzo kosztowny, 
j. Drugi typ systemu (który jest już dziś anachronizmem) mamy w przypadku, 
*edy komputer znajduje się w wydzielonym ośrodku obliczeniowym, do którego 

^stkie niezbędne dane są dostarczane w postaci tradycyjnych (papierowych) 
°kunientów i dopiero w samym ośrodku wprowadzane są do komputera przez au- 
tyzowany personel z wykorzy staniem maszynowych nośników informacji. Podobnie 

jyniki produkowane przez komputer na drukarce rozsyłane są do zainteresowa- 
ych w postaci odpowiednich dokumentów - na przykład pocztą albo za pomocą 
PCcjalnych posłańców'. Ten drugi przypadek określany jest terminem off-line 

‘skiego terminu brak)40. Od metody ofl-line przechodzi się wszędzie, gdzie jest to

3 7^ Każda klasyfikacja zastosowań komputerów ma zawsze charakter niepełny i arbi-
ny* Jest ona niepełna, gdyż wciąż rodzą się nowe zastosowania i arbitralna, gdyż przyj- 

0 ;̂ c ^ne kryteria można je poklasyfikować inaczej. Podane niżej uwagi mają na tyle 
jilu i orientacyjny charakter, że zapewne nie przeszkodzą Ci w samodzielnym wyrobie- 

sobie zdania na temat zastosowań techniki komputerowej, ale pomogą w „osadzeniu” 
vych wiadomości w pewnych ustalonych ramach.

Np. w kasie sklepowej lub przy wadze w magazynie.
Np. na biurko dyrektora albo do zaopatrzeniowca, który’ ma uzupełnić zapasy. 

je Porównując obie wymienione wyżej metody pracy, stwierdzamy, że pierwsza z nich
^  decydowanie wygodniejsza dla użytkowników komputera, natomiast związana jest ze 
ga lżo n y m i wymaganiami odnośnie wyposażenia i mocy obliczeniowej komputera. Dru- 

P^eciwnie - gwarantuje dużą wydajność wykorzystania komputera, któremu zadania 
/na dostarczać równomiernym, rytmicznym strumieniem, lecz wiąże się z dużym dys



możliwe, do metody on-line, ponieważ tryb on-line pozwala na monitorowani 
wskaźników' stanu przedsiębiorstwa (na przykład banku) na bieżąco. Jednak życie ma 
swoje prawa i przekonasz się zapewne dotkliwie, jak uwodzicielski i zniewalają0.'1 
może być urok niższej ceny - zwłaszcza dla Twoich zwierzchników...

Wreszcie trzecim podziałem, o którym musisz pamiętać, jest podział 
związanym z nowoczesnością zastosowanych systemów informatycznych. Jest wiele 
atrybutów nowoczesności, które chciałbym Ci objaśnić jeszcze przed przystąpienie ' 11 

do szczegółowej dyskusji różnych konkretnych systemów, jednak jak się wydaje naj" 
bardziej kluczowe znaczenie ma w  tym zakresie pojęcie architektura k l i e n t / s e r w e '  

(k/s)41, będące wr znacznej mierze synonimem nowoczesności systemu. A rch itek tu ra  

klient/serwer oznacza, że w  dużym systemie komputerowym, zlozonym z serwera 
i stacji roboczych znaczna część zadań realizowanych na komputerze pracownika 
może być realizowana w jego własnym procesorze, lecz może być także obsługiwana 
procesorami komputera centralnego (serwera)42 - jednego lub kilku. A rchitektura 
taka pozwala na zmniejszenie obciążenia zarówno procesorów', jak i pamięci masowej

komfortem dla korzystających z usług komputera ludzi. W chwili obecnej systemy oiT-l*IlC 
spotyka się coraz rzadziej, ale wciąż jeszcze mają one wielu zwolenników - na przykład " |C 
le banków działa i funkcjonuje na zasadzie przyjmowania i przesyłania dokumentów przed£ 
wszystkim w wersji papierowej - natomiast samo przetwarzanie (związane między innyn" 
z rozliczeniami międzybankowymi oraz z księgowością oddziałów i centrali Banku) - rea*1 
zowane są zdecydowanie w systemie off-line. Obszerniej napiszę o tym w rozdziale 4.5.

41Klienl jest dowolnym systemem żądającym usług od innego komputera. Scn>CI 
jest dowolnym systemem odpowiadającym na żądania klienta. Współczesne systemy lÛ01, 
matyczne są już budowane w architekturze k/s. Proces klienta żąda wykonania serwisu 0 
procesu serwera. Współpraca klienta z serwerem trwa tylko od momentu zgłoszenia zadafl1*1 
do chwili wykonania serwisu przez serwer, czyli ich kontakt jest tymczasowy. W inn>* * # • r WV
momencie relacja może być zupełnie odwrotna - klient z serwerem może się zamienić 
lami. Dostępność do wszystkich zasobów poprzez sieć powinna się odbywać automatyce1110 
i w sposób przeźroczysty dla użytkownika bez względu na ich odległość, rozmieszczeni 
platformę sprzętową i systemową oraz format przechowywania.

Zależnie od tego, kim jest uży tkownik systemu, formułowane są nieco odmie11 

wymagania na cechy funkcjonalne architektury k/s. Wyróżnia się trzy' podstawowe 
zastosowań:
-  zespoły robocze, w których chodzi przede wszystkim o zagwarantowanie spra^llCk 

dostępu do wspólnych danych za pomocą wprowadzenia do systemu scrwCI 
działających na ty ch samych danych; ^

-  zespoły projektowe, które wymagają zapewnienia właściwej modulary zacji tworzofl>  ̂
produktów, ich bezpieczeństwa oraz zaawansowanych mechanizmów7 zarząd^1 
całością projektu; {]

-  zespoły menedżerskie, które uznają za najistotniejsze sprawy autoryzowanego d° ^  
do baz danych przedsiębiorstwa na różnych poziomach zarządzania i zapewnienia 111 
symalnego stopnia integralności i spójności danych w bazach.
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serwera, a jednocześnie pozwala na lepsze zabezpieczenie lokalnych danych przed 
^powołanym dostępem43.

Podejście typu k/s jest obecnie coraz bardziej rozpowszechnione44 w bizneso
wych zastosowaniach systemów komputerowych45. Na przykład w zestawieniu sys
temów bankowych latwro zauważyć, że większość z nich jest zrealizowana w architek
turze k/s w sieci Novell NetWare (patrz podrozdział 4.9). Mimo, że architektura k/s

43Z najważniejszych wymagań, które są istotne dla wszystkich użytkowników syste- 
°w architektury k/s należy wymienić: 

dostępność do wszystkich zasobów poprzez sieć, 
mechanizmy przekształcania danych, 
wspólna i przyjazna prezentacja danych, 
wspólne protokoły dostępu, 
mechanizmy zarządzania danymi, 
mechanizmy zarządzania pocztą i dokumentami, 
mechanizmy administrowania systemem,
Prawa dostępu do zasobów systemu, 
mechanizmy zabezpieczenia i odzysku danych,
mechanizmy zwiększania niezawodności systemu oraz integralności danych.

44Dane przechowywane i przetwarzane w systemach o architekturze k/s mogą mieć 
r°żne formaty, dlatego muszą istnieć takie mechanizmy ich przekształcania aby dane te 

zrozumiałe dla wszystkich modułów' programowych przetwarzających je. a lakże dla 
^tkowników. Ponieważ wzrasta złożoność systemów komputerowych zwłaszcza tych, któ- 
j^ch zasoby są rozproszone, dlatego niezwykle istotnym problemem staje się zarządzanie 
. mi systemami na różnych poziomach ich organizacji. Systemy o architekturze k/s muszą 
^pewniać sprawne zarządzanie danymi przechowywanymi na różnych platformach sprzę
ty c h  i systemowych. Podobnie musi być możliwe przesyłanie komunikatów i dokumen- 

na zasadzie poczty elektronicznej bez względu na to z jakimi typami sieci mamy do 
C:0'nienia. Dla większości użytkowników rozbudowa systemu komputerowego łączy się 

Ponoszeniem dużych nakładów7 finansowych i stratami nakładów zainwestowanych do tej 
£0ry. Dopiero przyjęcie założeń architektury k/s zapewnia otwartość tworzonego systemu 
0 puterowego. Konsekwencją takiego założenia jest możliwość włączenia do systemu 

^ększości urządzeń, zwłaszcza mikrokomputerów; które działały dotychczas samodzielnie, 
także nowego sprzętu i oprogramowania, które są niezbędne. Usługi realizowane przez 

tystem o architekturze k/s są dobrze zdefiniowane i dlatego użytkownik może konstruować 
rozbudowywać system wybierając sprzęt i oprogramowanie od różnych producentów’ 

P°slugująC się kryterium jakości bądź ceny.
4:>Jedną z największych korzyści stosowania tej architektury jest możliwość dowolne- 

rozmieszczania zasobów systemu. Z punktu widzenia użytkownika przestaje być istotne 
jp ie  one się znajdują. Przeźroczystość dostępu dla użytkowników do serwerów w sieci 
°n*puterow'ej jest jedną z  podstawowych cech architektury k/s. W miarę rozrastania się 

SlCc* komputerowych coraz większego znaczenia nabiera problem ochrony zasobów', 
z w ła s z c z a  poufnych danych. W systemach mających architekturę tradycyjną wr miarę 
/r°stu ich złożoności ochrona zasobów7 staje się coraz trudniejsza. Natomiast przemyślane 

/^Proszenie funkcji systemu w postaci serwerów może znacznie uprościć proces weryfi- 
tlcji praw; dostępu użytkowników do zasobów.

347



zmniejsza czas pracy komputera centralnego46 i wydawałoby się, że w związku ^ ty1!! 
dopuszcza konfigurację z większą liczbą terminali, wspomniany przegląd instaluj1 
bankowych47 niezupełnie to potwierdza. Producenci systemów bankowych Pra" 
cujących w środowisku NetWare/DOS, przeciętnie wykazywali się m a k s y m a l n i  

liczbą instalacji złożoną z 40 terminali48. W naszym kraju architektura k/s stosować 
jest w małych instalacjach oraz bardzo dużych. Natomiast średnie konfiguracje rzędu 
100 terminali najczęściej korzystają z rozwiązań UNIXowych.

Z pojęciem architektury typu klient/serwer wiąże się także często pojęcie arch1' 
tektury otwartej. To także jeden z svnonimówr nowoczesności w dziedzinie systemom 
informatycznych. W systemach otwartych zarządzanie transakcjami odbywa się na 
tej zasadzie, że każdy proces typu „klient” zwraca się do systemu TM ( T r a s a c i^  
Manager) z żądaniem określonej usługi, a dopiero TM wykorzystuje (za ponioc4 
sieci lub bezpośrednio, gdy cały system jest zlokalizowany na tym samym kompute 
rze) odpowiednie „serwery" obsługujące różne usługi, między innymi bazy danych •

46Architekturę k/s cechuje równolegle działanie wielu procesów wykonywanych pr/C  ̂
różne procesory w systemie. Możliwość rozproszenia bazy danych na kilku serwerach P° 
woduje znaczny wzrost wydajności aplikacji bazodanowej. Decentralizacja systemu kompu 
terowego powoduje obniżenie kosztów’ wykorzystywania linii komunikacyjnych.

^Systemy o architekturze k/s są obecnie najnowocześniejszym rozwiązaniem w $ s 
ternach informatycznych. Mimo swojej złożoności mają one dla użytkowników tak 'vie 
zalet, że trudno sobie wyobrazić tworzenie nawet niewielkich systemów składających s  ̂
z kilku komputerów7, które nie realizowałyby modelu architektury k/s. W Polsce archil 
ktura ta została doceniona i jest stosowana zarówno w7 małych instalacjach bankowych. J
i w bardzo dużych.

48Zdecydowanie przelicytowują ich producenci systemów unixowych z centrali1) 
komputerem i nieinteligentnymi terminalami. Warszawski Softbank osiągnął tu
malną liczbę 60 końcówek, a NCR/ICS aż 80. Osobna uwaga należy się systemowi Co 
Bankier pracującym w architekturze k/s. Pod Unixem w warszawskiej centrali Kredyt Ba*1 
ku zdołano zainstalować ów system „ciągnący" aż 300 terminali. Przy tak wielkiej hc/ 
prawdopodobnie rezy gnacja z architektury k/s byłaby już po prostu niemożliwa.

4^W omawianym schemacie występują zatem moduły trzech rodzajów:
-  AP - aplikacje (czyli procesy typu „klient" albo typu „serwer”);
-  RM - procesy zarządzające bazami danych;
-  TM - program zarządzający transakcjami.
Pomiędzy tymi modułami musi być utrzymywana łączność, w związku z czym w skład s> 
temu wchodzić muszą trzy interfejsy:
-  APTM - komunikujący aplikacje z programem zarządzającym transakcjami;
-  XA - komunikujący system zarządzania transakcjami z programem zarządzaj^

bazą danych;
-  SQL - system bezpośrednich zapytań od aplikacji do programów zarządzających

zami danych. -e
Implementacja systemu działającego według wymienionych wyżej zasad wykonana w fi* 
UNIX System Laboratories nazywa się TUXEDO i jest jednym z ważniejszych standai 
w środowisku systemów otwartych.
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• 1 . 0 .  E t a p y  w p r o w a d z a n i a  s y s t e m u  in i l lo rm aćycz in iego  

w  p r z e J s i ę l i n o r s ć w i e

astosowanie komputera w przedsiębiorstwie poprzedzone musi być pewnymi 
działaniami przygotowawczymi. Dla każdego elementu składającego się na 
funkcyjny opis wdrożenia musi być przeprowadzona analiza możliwości 
i ograniczeń, przede wszystkim technologicznych i budżetowych. Pra- 

''•dlowa analiza powinna zawierać wszystkie elementy, opisane z dużą dokładnością. 
0re mogą wpływać na podjęcie decyzji: 
charakterystykę funkcjonalną, 
wymagania technologiczne, 
zasoby niezbędne do realizacji (w tym koszt),
Przewidywany czas wdrożenia,
Porównanie rozwiązań alternatywnych.

Wyniki analizy i rekomendacje zaaprobowane wc właściwym trybie, są dosko- 
%m przygotowaniem do wyboru sposobu komputeryzacji50

Jak wynika z przedstawionych rozważań - nie ma jednego uniwersalnego spo-
■ u wyboru kierunku komputeryzacji firmy, a wybierać będziesz musiał, jak Ci to
■ 2 Wcześniej napisałem. Dlatego niżej zostanie dokonany krótki przegląd różnych 

Szarów zastosowań komputerów pomyślany w taki sposób, by zasugerować Ci, na
0 będziesz musiał zwracać uwagę w praktyce.
. Jak wspomniałem na wstępie, różnorodnych zastosowań komputerów jest bar- 

0 wiele, zatem nie sposób ich wszystkich wyczerpująco omówić. W tym rozdziale

. ' Stosowane są różne modele wyboru sy stemów informatycznych. Pierwszy z nich to
p *elarg>. Sposób ten jest dość bezpieczny dla przedsiębiorstw, jeśli chodzi o weryfikację 
jestejm°Wanych dec>^- Wadą tego modelu wyboru jest jednak fakt, że w7 przetargach nie 
ty. b^ażne co ma si? do zaoferowania, ale co się będzie miało za 3-4 lata. Drugi model to 
tya.0r najlepszego dostawcy sprzętu. Jest on coraz rzadziej stosowany i chyba dobrze, gdyż 

eJS2® jest ścisłe powiązanie dostawcy sprzętu i oprogramowania. Trzeci sposób to wy- 
nyr ^°konywany przez niezależnych specjalistów. Sposób ten jest bardzo dobry i bezpiecz- 
^P^ede wszystkim dla specjalistów, którzy nie ponoszą w zasadzie ciężaru ani wdrożenia, 

1 kosztów. Wiary godna firma doradcza zapewnia profesjonalizm i jakość analiz, przed- 
( via rezultaty jasno i precyzyjnie, jednak bez stałej współpracy i uważnego kontrolowania 

ę/^biegu i wyników pracy konsultantów, wynik mógłby być niekoniecznie najlepszy. 
ęj0 Varty sposób to wybór na zasadzie rankingu i postkwalifikacji spośród kilkudziesięciu 

s aWców oprogramowania oferujących aktualnie różne systemy dla rozważanego obszaru 
ob 0s°wań. Jest to sposób dość bezpieczny merytorycznie, ponieważ podczas rankingu 
tyj^iązkiem każdej z firm jest pokaz działającego systemu w polskich realiach. Najlepszą 
Pr ? fikację takiej oferty przeprowadzi zespól pracowników firmy z różnych dziedzin, który 
prc tycznie oceni przydatność systemu dla danego przedsiębiorstwa. Zarzuty kierowane 
p0?e* ^chodnich konsultantów do tego sposobu sprowadzają się do opinii, że specjaliści z 

sKich firm nie wiedzą jak wygląda i jak działa nowoczesna firma w wydaniu zachodnim.
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skupimy uwagę na kilku zaledwie - za to szczególnie ważnych. Oczywiście •'  ̂
omówionych zastosowań nie jest kompletna, gdyż kompletna być nie może. Nie of>10 
wię - między innymi - zastosowań komputerów w malej poligrafii (tzw. desktop P^ 
blishing), roli komputerów w edukacji51 i dziesiątków innych zagadnień szczc 
golowych. Jednak nawet ten zakres zagadnień, który omówiłem, już skłania do rC 
fleksji, że komputer nadaje się - właściwie do wszystkiego!

4.¡2. O L I  ic z e n i ia  m tam ery czm e

lasyczne i najstarsze52 zastosowanie komputera wiązało się z zadaniem ■ 
konywania obliczeń. Z reguły były to skomplikowane obliczenia Pr0" a j, 
ne według złożonego algorytmu i ukierunkowane na uzyskanie jakiegoś J 

norazowego ustalonego wyniku. Przykłady takich obliczeń wiążą się z reguł) z 11

- i t cj
51 Programy edukacyjne stanowią dziś szeroką klasę ważnych zastosowań. Są ^  

klasie programy o bardzo zróżnicowanym przeznaczeniu i stopniu złożoności. Najprc\s 
same po prostu czegoś nauczają - języków obcych (np. seria programów Eteacher 1 ^  
NahlikSoft albo Grammar Tree firmy WitSoft), matematyki (seria programów Pita£  ̂
firmy NahlikSoft), fizyki (Physica firmy BMS'), geografii (Atlas Polski firmy Vulcan)- ^  
storii. ortografii (Ortografia firmy VIPS), a nawet umiejętności jazdy samochodem (* 
Jazdy firmy Free Mind). Można tu wymienić programy przeznaczone dla dzieci w * 
przedszkolnym (na przykład SOFTECZKA firmy IPS-NIKJTA lub Magiczne K* * 
MatMiś oraz Literki-Cyferki firmy VIPS), vCji

Inne, bardziej złożone, wykorzystywane są jako narzędzia do tworzenia włas ̂  u 
lekcji przez nauczyciela. Jednym /  prostszych i tańszych (shareware) programów te^°of'^ć 
może być PowerGraph napisany przez Davida LaBrecque. Program ten pozwala W * 
różne rysunki, wykresy, łączyć je z tekstem a także organizować ich interaktywne pr ' ,
tacje (lekcje wspomagane komputerowo lub specjalne gry edukacyjne). Bardzo Jn̂ v$. 
programem ułatwiający m nauczanie różnych przedmiotów jest Super Memo for ^ 
Program ten wykorzystywany bywa do nauczania słów języ ka angielskiego (wraz z ^  
i ilustracjami). ^

Warto jednak pamiętać, że obok programów o dużych walorach edukacyjnych 1 ^ 0, 
wyróżnić także programy ewidentnie szkodliwe. Jedną z bezspornie szkodliwych ^  
wawczo gier komputerowy ch jest Cannon Fodder firmy Sensible Software Game, 
które powinny znaleźć się na „czarnej liście” to Sydicate, Wolfenstein, Spera of PcS 
Doom i Mortal Combat, przy czym lista ta z całą pewnością nie jest kompletna! ^  

^Ponieważ ten ty p zastosowań (to znaczy obliczenia numeryczne) dominowa V  ̂
pierwsze dziesięciolecia rozwoju informatyki, nic dziwnego, że postęp w zakresie SP gj 
odbywał się nierównomiernie: obserwowaliśmy niewiary godny rozwój mocy oblicz 
jednostki centralnej przy umiarkowanym postępie w zakresie właściwości i cen nr7̂ 0\\i 
peryferyjnych. Dopiero w latach 80. rozwój innych zastosowań komputerów wyflius1 ^  
skalę wartości, co natychmiast zaowocowało postępem w zakresie urządzeń Per  ̂ ^*oró'v- 
Male, sprawne i tanie drukarki, dyski, ekrany - to efekt przesunięcia uwagi konstru 
zafascynowanych dotychczas procesorem, na urządzenia peryferyjne.



aiT1> ścisłymi (zwłaszcza fizy'ką i chemią) z techniką lub z wojskowością (pierwsze 
0lr>putery wykorzystywano do precyzyjnego obliczania torów lotu pocisków)53.

Obecnie obliczenia numeryczne też są ważną i znaczącą dziedziną zastosowań 
‘°rmatyki, do obsługi której stworzono szereg wysoce udoskonalonych i wąsko wy- 

sPecjalizowanych programów (pisałem o nich w rozdziale 3.10). Obliczenia nume- 
Oczne były bowiem są nadal najambitniejszym obszarem zastosowań informatyki. 

0 tutaj rodzą się i rozwijają podstawowe idee i koncepcje zarówno w zakresie 
*prz<?tu, jak oprogramowania. Jednak z punktu widzenia liczby zaangażowanych 
0rnPuterów czy liczby uży tkowników - jest to margines zastosowań techniki obli- 

Czeniowej.

r z e t w a r z a m e  (ILamycli

iekwestionowany pry mat pod względem liczby komputerów ma dziedzina 
przetw arzania danych. Wszelkie zastosowania biurowa, związane z przyj
mowaniem i rejestrowaniem określonych informacji oraz sporządzaniem na 

Podstawie raportów ,̂ zestawień, wyciągów', analiz itp. - to właśnie przetwarzanie 
nychS4 W tym schemacie mieszczą się komputery pracujące w wielkim banku35,

S3Wskażmy na podstawowe cechy takich zastosowań.
Obliczenia mają charakter jednorazowy. Po obliczeniu wyniku nie ma potrzeby dal
szego wykorzystywania tego samego programu, gdyż kolejne zadanie wymaga stwo
rzenia nowego programu.
Algontm obliczeń jest skomplikowany, a liczba operacji, jakie trzeba wykonać, aby 
otrzymać wymagany wynik jest ogromna. Bardzo ważna jest więc duża szybkość 
procesora i stosowanie języków dających możliwość zaprogramowania najbardziej 
złożonych algorytmów.
Liczba danych wejściowych, potrzebnych do rozpoczęcia obliczeń jest niewielka. 
Mała jest także liczba produkowanych przez komputer wyliczeń. Nie ma żadnych 
szczególnych wymagań odnośnie postaci danych czy formy wyników.
Zasadnicze znaczenie mają tu parametry procesora (szybkość obliczeń, dokładność. 
Pojemna pamięć operacyjna umożliwiająca ulokowanie dużego i skomplikowanego 
Programu itp.):
Małe wymagania wiążą się z urządzeniami peryferyjnymi (nie jest konieczne stoso
wanie szybkich urządzeń wprowadzających dane lub szczególnie wyrafinowanych 
Urządzeń wyprowadzających wyniki, bardzo pojemnych pamięci masowych i rozbu
dowanych sieci telekomunikacyjnych);
W oprogramowaniu najważniejsze są sprawne i wydajne translatory wielu różnych 
Języków programowania, a także inne elementy oprogramowania narzędziowego 
.Wspomagającego tworzenie coraz to nowych programów. 

t\v ' Większość funkcjonującego obecnie oprogramowania do przetwarzania danych 
/0na była w języku CLIPPER. Istnieje jednak narzędzie doskonalsze, chociaż mniej 

<ne~ języ k GUPTA, które zapewne będzie zy skiwać na znaczeniu.
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ale także komputer pracujący w małym sklepiku2'6. Do przetwarzania danych # 1 
czyć można zarówno skomputeryzowany gabinet dyrektora jak i komputery' sprẐ  
dające bilety na dworcu lotniczym57 czy kolejowym58. Ogólnie można powiedzie, 
systemy przetwarzania danych przydają się obecnie wszystkim i do wszystkiego^ ? 
więc zdecydowanie najpowszechniej spotykaną formą wykorzystania komputerów. 
Można wprowadzić pewną klasyfikację zadań przetwarzania danych, wyróżniając- 
-  Wspomaganie prostych prac biurowych60 wraz z gromadzeniem i porządkoma 

niem dokumentów61.

w
55Na temat informatyki bankowej napisałem obszerny podrozdział nieco da eJ* 

wspominam jednak o niej w' tym miejscu, żebyś wiedział, że mimo swojej specyfiki syste* 0 
informatyki bankowej są w istocie systemami przetwarzania danych - tyle tylko, że bar 
dużymi i bardzo odpowiedzialnymi. ^

^Komputery coraz częściej trafiają do kas sklepowych. Przykładem może byc K 
IBM Entry 01. która obok funkcji rejestracji i bilansowania prz\rchodów ma tak : 
moduł fiskalny, dzięki któremu pochodzące z kasy zapisy elektroniczne są bezpośred 
akceptowane jako dokumenty finansowe w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym, 
wiedzieć, że warunkiem uznania jakiegoś sprzętu komputerowego za „fiskalny" jest ta 
konstrukcja pamięci, aby niemożliwe było skasowanie raz zapisanych informacji. K la u ^  
„fiskalności" mają też kasy ELZAB oraz EPC wyposażone w środki komunikacji oparte 
sieci Lantastic.

57Sprzedaż biletów za pomocą komputera to już banał. Spotykamy się z tym na d^ 
cu kolejowym i autobusowym a także w Orbisie. Jednak pierwsze były systemy sprzed 
biletów' lotniczych i właśnie programy obsługi rezerwacji biletów' lotniczych są najbara • 
rozlegle (obejmują swoim zasięgiem praktycznie całą kulę ziemską) i najbardziej wyra*1 
wanc (zasady naliczania taryfy lotniczej w zależności od rodzaju lotu (rejsowy czy czart 
wy), trasy, przewoźnika i terminu są bardziej złożone, niż analogiczne reguły obowiązuj 
dla autobusów' lub pociągów’. Aktualnie najwygodniejszym międzynarodowym system . 
sprzedaży biletów lotniczych jest Amadeusz. Centralna baza danych tego systemu m1 
się w Erding (niedaleko Monachium). y

58Do rezerwacji miejscówek i sprzedaży biletów kolejowych na PKP wykorzysta ^ 
jest system KURS’90, działający w oparciu o specjalistyczną kolejową sieć komputer 
KOŁPAK. JJ0

^Obszarów' zastosowań jest tu co niemiara, wymienię jedynie dla przykładu K 
z nich:
-  gospodarka finansowa w przedsiębiorstwach i obsługa kont w bankach,
-  ewidencja obrotów' magazynowych w fabrykach i w sklepach,
-  zagadnienia kadrowe,
-  problematyka remontów,
-  ewidencja zapasów,
-  wspomaganie zarządzania,
-  operatywne informowanie kierownictwa o stanie instytucji. ^

60Zadanie to obejmuje narzędzia usprawniające tworzenie i wykorzystanie P° /;r 
nych zbiorów danych, opracowywanie korespondencji, obliczenia i inne formy przet^j1 
nia tekstów, a przede wszystkim komunikację (przesyłanie pomiędzy stanowiskami 
mentów elektronicznych” bez użycia papieru).



Zastosowania „operacyjne’’, wspomagające bieżące funkcjonowanie instytucji (np. 
°bsluga kont w bankach62, ewidencja materiałowa, rejestracja sprzedaży' wraz 
z fakturowaniem i rozliczaniem odbiorców itp.).
Wspomaganie decyzji polegające na analizie danych i symulowaniu63 procesów 
Schodzących w przedsiębiorstwie w celu sprawdzenia skutków różnych decyzji. 
Planowanie strategiczne i harmonogramowanie64, będące kompleksowym prze
twarzaniem danych na temat przewidywanej przyszłości65.
W warunkach polskich dominuje i długo jeszcze dominować będzie pierwszy lub 

ugi typ zadań, przeto dalsze uwagi w zasadniczy' sposób odnosić się będą do tego 
Pu zastosowań. Jednak ograniczenie rozważań do jednego podobszaru zadań prze
grzania danych nie oznacza ograniczenia sfery naszyeh zainteresowań. Przeciwnie,

dok zar^ /-an'a dokumentami tworzone są specjalistyczne programy, pozwalające
"ittenty łatwo gromadzić, przeglądać wyszukiwać i aktualizować. Dokumenty podle- 

ny . °bsludze mogą być tworzone w różnych formatach, mogą zawierać grafikę, mogą 
jn c kompresowaną postać itp. Przykładem takiego programu zarządzającego jest Outside 

^Produkowany przez firmę Systems Compatibility.
 ̂ * Zagadnienia informatyki bankowej omówione są dodatkowo w osobnym podroż-

63d Zagadnienia symulacji komputerowej omówione są dodatkowo w osobnym podroż
c ie .

|̂ 0j ^Wynikiem pracy programów harmonogramujących są zwykle tabele terminów' wy- 
Icp <lRla określonych czynności, wykresy Gantta, WBS lub kosztów i zasobów. Programy 
l l̂k tyrPu współpracują zwykle na wejściu i na wyjściu z różnymi pakietami typu arkuszy 
ŝn UlacWnych* baz danych, edytorów itp.. d/.ięki czemu możliwe jest uzyskanie znacznych 

Sla przy ich częstym używaniu z tymi samymi zestawami danych. Pełne wykorzy-
qĵ o le możliwości programów7 harmonogramujących wymaga jednak pewnej (minimalnej 
ten Clażb-y) wiedzy na temat badań operacyjnych, będących dla tych programów7 fundamen- 

1 ^oretycznym.
pr> planowania różnych przedsięwzięć wygodnie jest stosować specjalne programy
8r^ /naczone tworzenia i doskonalenia harmonogramów. Dzięki odpowiedniemu pro- 
tty (przykładem może tu być CA-SupcrProject firmy Computer Associates) można 
p0s dla planowanego przedsięwzięcia szczegółowy projekt, w który m automatycznie 
r̂ - k iw an e  są możliwości jego optymalnego (najszybszego, najtańszego, wymagającego 
pro niej szych zasobów itp.) wykonania. Podczas realizacji wspomaganego komputerowo 
/?q ?Csu Panowania znajdowane są między7 innymi czynności tworzące tzw. ścieżkę krytycz- 
kor;Siu% a do tego tzw7. metoda PERT była jednym z pierwszych algorytmów szeroko wy- 
l̂ó ' Styvvan.vch jeszcze na komputerach pierwszej generacji), dzięki czemu wiadomo, od 

Szyk 1 działań w istocie zależy czas realizacji przedsięwzięcia i jakie są możliwości naj- 
\Vs S/ego jego wykonania. Podczas tworzenia planu odpowiedni program komputerowy 
(lud°maga usta ĉn ê hierarchicznej struktury projektu, określenie niezbędnych zasobów 
\  materiałowych, finansowych itp.) i ustalenie szczegółowego harmonogramu mo- 
Dia, ̂ vv rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań. Harmonogram może uwzględ- 
* c> e  kalendarzowe (m.in. dni wolne od pracy), a także może być łatwo modyfikowany 
sA-ĥ V̂ '  gd*y Podczas rzeczywistej realizacji termin wykonania jakiejś czynności będzie 

^  lub - co częściej bywa - opóźniony.
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właśnie te zadania stanowią najbardziej powszechny66 model wykorzystania komp 
tera, decydujący o sposobie widzenia tego urządzenia przez większość użytkownik®' 
i determinujący politykę handlową oraz preferencje techniczne największych pr0 ’  ̂
centów komputerów. Postęp tej dziedziny informatyki powoduje - jako jeden z 
rzystnych czynników7 ubocznych rozwijanie nowoczesnych bezpapierowych (c - 
dokonywanych bez udziału papierowych dokumentów') technik wymiany dan> c . 
Technika ta, znana jako EDI (Electronic Data Interchange) jest przy dzisiejszy  ̂
środkach teleinformatycznych łatwa do uzyskania od strony technicznej. Gorzej 
stroną prawną. Przy posługiwaniu się techniką EDI nie ma tego, co prawnicy na? c 
wrają oryginałem dokumentu - wszyscy mają do dyspozycji wyłącznie kopie  ̂
spory i do tej pory nie do końca rozeznany problem. W dodatku często zarówno zro 
dlem i odbiorcą elektronicznej informacji bywa odpowiednio zaprogramowany koi11 
puter (na przykład komputer kontrolujący zasoby magazynu po stwierdzeniu z 
malej ilości towaru przesyła do komputera producenta zamówienie na kolejną do 
wę). W takich wypadkach może pojawić się problem odpowiedzialności za *"inan 
we skutki przesianych wiadomości67 (czy właściciel magazjnu ma z a p ł a c i ć  za 
war nawet jeśli go nie potrzebował a komputer wysyłając zamówienie zwyczajnie

p0mylil?)- mię fa-Od strony intelektualnej systemy przetwarzania danych nie są szczegow* 
scynujące68 - zwłaszcza w zestawieniu z  wyżej omówionymi z a s t o s o w a n i a m i  

czeń numerycznych. Ich cechy charakterystyczne są następujące:
-  liczba przetwarzanych danych jest duża, co warunkuje celowość uży cia kom 

putera.
• hledY **-  wprowadzane dane pochodzą od różnych ludzi i dlatego mogą zawierać d1* - 

- konieczne są rozbudowane systemy kontroli, .
-  proces przetwarzania danych jest bardzo „płytki”: na pojedynczej jedno^00^  

nych wykonuje się najwyżej kilka operacji nie wykraczających poza podstaw 
działania arytmetyczne69,

66Właśnie powszechność zastosowań powoduje tak duże zainteresowanie Pr^ VI1o 
rzaniem danych, gdyż system informatyczny, który nadaje się do zastosowania 
w małym sklepie, jak i w wielkiej fabry ce, do ewidencji pacjentów' w szpitalu i do ^sl^^isnej 
ści w banku, do obsługi sprawozdawczości wymaganej przez zwierzchników i do ^ 4 
kontroli zapasów - taki system się doskonale sprzedaje! -aSt

67Wbrew; początkowym obawom znacznie mniej problemów7 nastręcza nat0 ĉ/eń 
kwestia autentyczności przekazu oraz zagadnienie poufności informacji. Z doś\M<n 
wynika, że pomiędzy odpowiedzialnie traktującymi EDI partnerami uwierzytelnieni ^  
kumentu przesianego środkami teleinformatyki nie nastręcza większych problemom * n6 
uwierzytelnienie faksu, a transmitowane w7 małych pakietach i odpowiednio s/> ^
wiadomości są praktycznie nie do przechwycenia w sieci.' Potwierdzają to liczne j ę 
czenia opisane w literaturze: wszystkie wykryte do tej pory przypadki bezprawne#0 „ 
tania przesyłanych informacji miały miejsce na nadawczym lub odbiorczy m końcu 
- nigdy w7 środku sieci.

^Dotyczy to zwłaszcza zadań wymienionych w punkcie 1.

354



wyniki pracy komputera stanowią dokumenty dostarczane ludziom nie mającym 
zawodowej styczności z komputerem, dlatego bardzo ważna jest czytelność i este
tyka wydruków (przy pracy w trybie off-line) lub optymalne z ergonomicznego 
punktu widzenia rozmieszczenie informacji na ekranie przy' korzystaniu z systemu 
Online,
konieczne jest oparcie przetwarzania na bardzo dużych bazach danych gromadzo
nych w pamięciach masowych, do których zalecany jest dostęp swobodny, 
z reguły wykorzystywany jest stale jeden program, raz napisany (lub zaadaptowa
ny do rozważanego zadania) i nie zmieniany potem latami70.

Z podanej charakterystyki wynika, że wymagania sprzętowa i programowe, 
Wiązane z omawianym tu zastosowaniem, są zdecydowanie odmienne niż w przy
lądku systemów dla obliczeń numerycznych. Na plan pierwszy wybijają się wyma
cania dotyczące urządzeń peryferyjnych: liczne i szybkie czytniki danych przygoto
wanych na nośnikach maszynowych, dobrej jakości wydajne drukarki, szybkie i po- 
JCnme pamięci masowa. W przypadku sy stemu pracującego w trybie on-łine polrzeb- 

są dodatkowo liczne konsole rozmieszczone w punktach wprowadzania danych 
1 '^prow adzania wyników oraz stosowna sieć łączności. Wprawdzie ani charakter 
Wykonywanych operacji, ani ich liczba nie dorównują złożoności i liczbie obliczeń 
"  systemach numerycznych, jednak kolosalna masa danych, z jakimi muszą borykać 
Slę systemy przetwarzania, a także konieczność obsługi wielu końcówek, które po- 
ler>cjalnic mogą zgłaszać się równocześnie, zmuszają do stosowania dużych (w sensie 

°cy obliczeniowej) i wydajnych procesorów'także i w tym zastosowaniu.
W stosunku do oprogramowania systemów przetwarzania danych stwierdzić 

należy, że ważny jest tu dobry system operacyjny (obsługa wielodostępu) oraz goto- 
' e programy do konkretnych celów7 (zarządzanie danymi, generowanie raportów 
llP ). Natomiast oprogramowanie narzędziowe jest praktycznie zbędne, ponieważ 
r°z\vażane systemy pracują przeważnie jako staloprogramowe.

ctiamyc.
pecyficznym rodzajem systemu przetwarzania danych jest baza danych. 
O tym rodzaju zastosowań komputera była już mowa w podrozdz. 3.5, ale 
lemat ten jest tak ważny, że należy go powtórnie omówić w kontekście 

Prżcglądu zastosowań systemów informatycznych, czyli właśnie w tym rozdziale.

r>9Na przykład dodanie nowej dostawy do stanu zapasów lub obliczenie należnych od- 
Sĉ k od udzielanego przez bank kredytu.

7()Oczywiście od tej reguły bywają wyjątki: fluktuacje otoczenia (na przykład zmienne 
jaspisy finansowe), a także zmiany potrzeb użytkowników (powstające w miarę zdobywa- 

1(1 Przez nich umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych) - mogą wymuszać 
j /wne modyfikacje używanych programów, chociaż nie tak radykalne, jak w przypadku
* Kernów dla obliczeń numerycznych.



Wynika to z jednego, obserwowanego od wielu lat faktu: chęć uporządkowania P° 
siadanych informacji w formie komputerowej bazy danych jest najczęściej "> s 
pującym powodem zakupu pierwszego komputera w określonej instytucji. P°lcl 
gdy komputer już jest - przychodzi czas na inne zastosowania, jednak decyzja o 
kupie jest zwykle wynikiem zmęczenia ciągłym poszukiwaniem wciąż ginących 
kumentów i świadomością, żc tylko automatyzacja gromadzenia i wyszukiwania 
nych może istotnie podnieść efektywność pracy biurowej - niezależnie od tego, - 
wiąże się ona z rozliczeniami finansowymi, gospodarką materiałową, ewidencją 
montów, katalogiem części zamiennych czy wykazem własnych pracowników.

Bazy danych mają obecnie bardzo liczne, często wręcz „egzotyczne za 
sowania. Głównie stosuje się je w przedsiębiorstwach - do ewidencjonowania P  

duktów71, zapasów magazynowych, danych finansowo-księgowych, inform 
o klientach, dostawcach, konkurentach itp. a także danych personalnych wiasn) 
pracowników. . . .

Częstym obszarem zastosowań komputerowych baz danych są jednak ta 
inne instytucje - na przykład gabinety lekarskie. Wygoda, jaką daje komputer0 
kartoteka pacjentów powoduje, że w tym właśnie charakterze komputer najczęs 
wkracza do lekarskiego gabinetu72. Specjalistyczne bazy danych chętnie wy ■ 
stują także inni pracownicy wykonujący tak zwane „wolne zawody": prawnicy, aj 
ubezpieczeniowi, agencje pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, detektywi, a 
wet - biura matrymonialne.

Rozważając bazy danych trzeba koniecznie uświadomić sobie, że mówim} 
taj .jednym tchem” o programach ogromnie różniących się skalą. Jest ogrom»“

różnica między podręczną bazą danych, gromadzącą na przykład informacje o P 
cjentach, posiadanych książkach czy zasobach gier komputerowych, a dużą 
danych obsługującą - przykładowo - cały Bank z jego licznymi oddziałami w różn) 
miastach, tysiącami rachunków' i milionami wykonywanych na tych rachunkach op 
racji. Dlatego do tworzenia i obsługi baz danych stosuje się bardzo różne narzę 
(programy). Pewien wstępny pogląd na tę sprawę daje tabela 4.1.

71Na przykład rafineria w Gdańsku wykorzystuje komputer klasy mainfranie "
firmy Hewlett-Packard jako jądra bazy danych o wszystkich procesach i produktach P
twarzam ch w Rafinerii. Oprogramowanie wykorzystuje sieć Informix. ,0£ć

7^Warto zdać sobie sprawę, że wymagania, jakie to zastosowanie generuje, są  ̂
łatwe do spełnienia. Oceniając (na podstawie konkretnych przykładów sys 
działających w gabinetach lekarskich, głównie stomatologicznych), że dla 7̂ Panll^ cba 
danych jednego pacjenta potrzeba około 0,5 kB, i dla zapisu wyników badania też p°  ̂
0,5 kB - wówczas obszar dysku o pojemności 10 MB wystarczy do zapamiętania . ' sję 
o wizytach 1000 pacjentów w ciągu pięciu lat (przy7 założeniu, że każdy pacjent P0Ja^ 0lfl- 
u lekarza średnio raz na 4 miesiące). Każdy przyzna, że są to wymagania więcej niz s



Tabela 4.1. Klasyfikacja baz danych według ich wielkości

Użytkownik Przeznaczenie Rozmiar Właściwości Bezpieczeństwo Programy

Pojedyncza
'-^_osoba

Prywatne
dane

Mały
(< 500 MB)

Bardzo elasty
czna

Brak zabezpie
czeń

Paradox,
Access

^rupa robocza Dane dzielo
ne przez 
LAN

Niewielki 
(< 6 GB)

Niewielki sto
pień wspólne
go dostępu do 
danych

Prosty system 
kontroli dostępu

dBase
SQL

Odział przed-
siębiorstwa

Liczne i róż
norodne dane 
dzielone 
przez dużą 
sieć

Duży 
(< 60 GB)

Znaczny sto- •

pień wspólne
go korzystania 
z danych przez 
wiele osób

Staranna kontro
la dostępu, bepie- 
czeństwa i inte
gralności danych

RDB
ORACLE

Ingres

Cale przedsię- 
lorstwo

Ogromne za
soby różnoro
dnych danych 
mających róż
ny stopień 
poufności

Bardzo du
ży
(< 100 GB)

Sfery upraw
nień i przy wi
lejów poszcze
gólnych użyt
kowników sil
nie zróżnico
wane

Dokładny nadzór 
nad użytkowni
kami, dostępem 
do danych i ich 
bezpieczeństwem

DB2 In
formix* 
Oracle 
DBC

Schemat systemu informatycznego będącego bazą danych jest w istocie iden- 
>ezny z opisanymi wyżej schematami systemów przetwarzania danych, gdyż uwa- 
^•nkowania tu występujące są w istocie identyczne z tymi, jakie występują w syste- 
lle przetwarzania: duże strumienie wejściowych i wyjściowych danych, które trzeba 

"prowadzać, wyprowadzać i gromadzić. Jedyna różnica polega na tym, że w syste- 
111 lc bazy' danych przetwarzanie danych jest bardzo „płytkie" - najczęściej dane są po 
pr°stu wyszukiwane zgodnie z określonym kluczem i udostępniane użytkownikowi 

v trybie on-line) lub drukowane w zbiorczym raporcie (w trybie off-line)73.
Bazy danych dzieli się na scentralizowane (z pojedynczym komputerem gro- 

adzącym i aktualizującym informacje i licznymi komputerami udostępniającymi 
ne zainteresowanym użytkownikom) oraz na rozproszone (z wieloma „inteli- 

Ser|tnymi” węzłami, z których każdy gromadzi dane potrzebne z punktu widzenia 
Je§° bieżącej pracy, a w razie potrzeby może „importować” dane z odległych

'7'ł
h Jednak fakt braku jakichkolwiek obliczeń wykonywanych na informacjach zgroma- 
. °nych w bazie danych nie zmniejsza w istotny sposób zapotrzebowania na moc oblicze- 

vvą komputera, ponieważ nakład pracy związany z wyszukiwaniem i (zazwyczaj także 
yrnaganym) sortowaniem danych jest porównywalny z tym, jaki jest wymagany w syste- 
ch przetwarzania. W dodatku często na danych wyszukanych w bazie trzeba wykonywać 

^Tie obliczenia (na przykład statystyczne), a to zwiększa i tak spore wymagania odnośnie 
°cy jednostki centralnej.



węzłów, jeśli tego wymaga aktualnie postawione pytanie użytkownika). Bazy S&0' 
tralizowane są technicznie prostsze i łatwiejsze do tworzenia i aktualizacji, natomias 
bazy rozproszone mogą lepiej służyć zdecentralizowanej administracji i mogą 111111 
malizować liczbę przesyłanych między węzłami informacji.

Warto wiedzieć i pamiętać, że problematyka komputerowych baz danych nia 
(bardziej niż jakikolwiek inny dział informatyki) bezpośredni związek z zagadwc 
niami prawnymi. Z jednej strony bowiem bazy danych mogą zagrażać ludzi011’; 
Gromadząc duże ilości danych na temat ludzi, ich gustów, zachowań i przyzwyczaję11 
można - z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę - naruszyć sferę określaną jako ob 
szar życia prywatnego jednostki. Dlatego w prawodawstwie wielu krajów (w ty®1 
także Polski) występują liczne ograniczenia związane z tworzeniem i eksploatacją 
danych gromadzących informacje o ludziach74. Z drugiej strony jednak znacznie cz? 
ściej ludzie zagrażają bazom danych, w  związku z czym warto także wiedzieć i Pa 
miętać, że zawartość komputerowych baz danych jest obecnie traktowana jako 'va. 
tościowy zasób, na równi z obiektami o bezpośredniej wartości materialnej. Z now c  
zowany polski Kodeks Karny przewiduje - co jest nowością - konkretne zapisy kar z3 
przestępstwa informatyczne75.

Mimo tych problemów' i ograniczeń,, baz danych jest coraz więcej i będą °ne 
odgrywały coraz większe znaczenie. Warto przy tym wiedzieć, że kierunek rozWOl 
systemów baz danych, obserwowany w rozwiniętych i uprzemysłowionych krajac 
świata, zdecydowanie wskazuje na tendencję do stałego wzrostu ich wielkości, do 
stępności i znaczenia. Obserwuje się też zastępowanie baz scentralizowanych bazan1 
rozproszonymi. Można sądzić z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że pod°bnC 
trendy i podobne kierunki rozwoju dadzą się także zaobserwować w Polsce.

74Ochrona sfery prywatności ludzi przed „wścibstwem” komputerowych systen^' 
informacyjnych stała się nawet przedmiotem uregulowań prawnych w Konstytucji. ^  
może przypomnieć, że wniosek o włączenie do Ustawy Zasadniczej zapisu zakazując^ 
gromadzenie i udostępniania informacji osobistych o obywatelach RP (poza podstawo" '1 . 
informacjami ewidencyjnymi) zgłosiła Podkomisja Praw' i Obowiązków Obywateli Kon*1 
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego dnia 9 grudnia 1994 roku. . „

75Odpowiednie uregulowania zawarte są w rozdziale XXXIII „Przestępstwa Pr/cCl' \  
ko ochronie informacji”. I lak karane jest nielegalne przechwycenie informacji (art. - ,
do 2 lat), uszkadzanie jej (art. 270 - od 3 do 5 lat) oraz zakłócanie przetwarzania zwlasz 
informacji istotnych dla bezpieczeństwa kraju (art. 271 do 8 lat). Z kolei w rozdz* 
XXXV („Przestępstwa przeciwko mieniu”) zrównano pirackie pozyskanie programu . 
puterowego z przywłaszczeniem sobie dowolnej innej cudzej własności - za jedno i ^ c;\ 
grozi kara więzienia do lat 5 (art. 280). Natomiast za bezprawne naruszenie infonlv 
w komputerowej bazie danych grozi od 3 miesięcy do 5 lat (art. 287).



“»So S y s t e m y  i n f o r m a ^ y l o  Tbaulsowej

^  ^  eclinika infomiatyczna odgrywa coraz większą rolę w rozwoju bankowo
ści76. W latach 60-tych komputery służyły tylko do ewidencjonowania wy- 
konywanych transakcji, w 70-tych weszły do bezpośredniej obsługi klientów 

(spowodowały to automaty kasowe - w samych tylko Stanach Zjednoczonych ponad 
0 tys. systemów - oraz popularne karty kredytowa), a w latach 8()-tvch sieci kompu- 
erowe o zasięgu całego globu stały się koniecznym warunkiem operacji pomiędzy 
ankami, przy czym udział operacji wykonywanych za pośrednictwem komputerów 

Ustawicznie rośnie77. Odbywa się to ogromnym kosztem - z danych amerykańskich 
"'Ynika, że koszt komputerowej obsługi banku wynosi blisko 1 /8 jego rocznych obro- 
lów (wynoszących dla dużego banku ponad 30 rnld dolarów).

Jeszcze wyższe są koszty wdrożenia nowego systemu komputerowego dla 
Użcgo banku78 (a przed taką operacją stoi obecnie wiele polskich banków - jeśli 

chcą one konkurować z bankami zachodnimi wchodzącymi na nasz rynek). W kosz
ach tych istotną rolę odgrywa cena sprzętu, gdyż dla skomputeryzowania dużego 
anku trzeba kupić dużo maszyn i muszą to być komputery o dużych mocach obli-

2

K’Typowy komputerowy system bankowy składa się z następujących modułów: 
Podsystemy obsługi działalności operacyjnej 
*•1. System lądowej obsługi operacji 
1-2. System księgowej obsługi operacji
1-3. Systemy ogólnobankow^e (kartoteka kontrahentów^ baza danych o zastrzeżeniach, 

wspomaganie wewnętrznej gospodarki pieniężnej, systemy sprawozdawcze, obrót 
bezgotówkowy)

*•4. Administracja systemu 
Podsystemy wspomagania zarządzania 

, . 77 W 1981 roku w Wielkiej Brytanii dokonywano 8,7 min transakcji komputerowych
^nnie, w 1991 roku liczba ta wyrosła do 16,3 min, a w 1995 roku odnotowano 93 min 

ch transakcji.
78Przykładowe koszty wdrożenia systemu bankowego prześledzić można na

 banku PKO BP., który w 1994 roku wdrażał nowy zintegrowany system infor-
tyczny. Planowane koszty były następujące (wszystkie kwoty podano w tysiącach USD): 

Wykonanie i pilotowe wdrożenie systemu 14 700
Koszty rozpowszechniania systemu:

“ sprzęt 212 400
- szkolenie 31 200
- wdrażanie 18 000 

Koszty utrzymania i rozwoju systemu:
~ sprzęt 28 900

^ - oprogramowanie 5 800
/fen ie  planowane kosztv przekraczały 300 milionów dolarów, a rzeczywiste b\ ły jeszcze
'w-sze.
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czeniowych - a więc drogie79. Przedsięwzięcie, jakim jest komputeryzacja banku jc^ 
także przedsięwzięciem organizacyjnym na wielką skalę. Trzeba z m o d e r n i z o w a ć  

wiele stanowisk pracy, co wiąże się z koniecznością opracowania nowych zasad (n 
przykład obiegu dokumentów) i nowej organizacji pracy. Bardzo istotnym s^ a . 
nikiem determinującym trudność realizacji przedsięwzięcia jest przy tym oczywiści 
problem szkolenia kadr81. Jest to ogromny wysiłek organizacyjny i finansowy.

Budowa nowego systemu informacyjnego dla banku82 jest więc przedsię^zię 
ciem trudnym, złożonym i kosztownym83. Na całym świecie wydatki banków

790  rozmiarze kosztów zakupu sprzętu dla typowego systemu bankowego świadek 
mogą między innymi następujące liczby (dane dla banku PKO BP z końca 1993 roku):
-  Liczba bardzo dużych oddziałów - 8 (cena komputerów - 1.650.000 USD)
-  Liczba dużych oddziałów - 50 (cena komputerów - 950.000 USD)
-  Liczba średnich oddziałów - 207 (cena komputerów - 455.500 USD)
-  Liczba małych oddziałów - 565 (cena komputerów - 40.000 USD)

80Skalę tego problemu ilustrować mogą dane na temat PKO BP. W prowadzają  
w 1994 powszechną komputeryzację tego banku musiano sprostać między innymi ta 
wyzwaniom:
-  Liczba stanowisk pracy wymagających skomputeryzowania - 28.199
-  Liczba osób wymagających przeszkolenia komputerowego - 38.392
-  Liczba obsługiwanych kont (objętość bazy danych) - 38.670.000

81Zakladając (nadal na przykładzie PKO BP), że trzeba przeszkolić personel
nujący wdrożeń (czas szkolenia - 6 ty godni, około 3.5 tys. osób), personel zajmujący 
administracją systemu (czas szkolenia - 6 tygodni, około 4,5 tys. osób) i personel wvkorz> 
stujący komputery' w bieżącej pracy banku (czas szkolenia 3 tygodnie, około 22 tys. oso
- potrzeba łącznie ponad 100.000 „osobo-tygodni” szkoleń.

82W planie kont PBK’9l powiedziano, że banki mogą kształtować własne syste ' 
komputerowe, w zależności od możliwości informatycznych. Banki eksploatują więc o 
nic aż kilkadziesiąt różnych systemów. Jest to wynikiem właśnie tego, że nie zakreślono 
nich żadnych ram działania. Także producenci systemów tworzą je tak, jak im jest wyg 
nie. Sprzedają kilka czy też kilkadziesiąt kopii systemów do małych banków, a P° .
utrzymują firmy z unowocześnień własnych systemów, których nikt inny efektywnie llie ^
w stanie przeprowadzić. Nie jest to najlepsze zjawisko. Systemy powinny być tworzone ^ 
wyznaczonych norm np. przez NBP, a wtedy część firm nie dająca sobie rady od razu _ 
upadla. Powstałoby w len sposób kilka firm oferujących dobrej jakości systemy banko 
Na takie rozwiązanie trzeba jednak będzie jeszcze poczekać. -6

83Istnieją liczne przesłanki dla rozwoju w Polsce informatyki bankowej. Powsta 
w ostatnich latach ponad 1.5 miliona firm prywatnych i nadal rosnąca ich liczba stwor^  
dla polskiego systemu bankowego szczególne wyzwanie: sprostania obsłudze potrzeb c 
kowicie nowej kategorii klientów: przedsiębiorstw małych i średnich, rozproszonych, 
zwykle ruchliwych, realizujących miliony operacji zarówno handlowych, jak i usługoW 
oraz produkcyjnych, wymagających dokonania dużej ilości operacji finansowych w cz 
możliwie jak najkrótszym. Napór klientów zwłaszcza tej kategorii na ogniwa systemu L 
kowego w ostatnich latach spowodował, iż bankowy' sektor gospodarki byl w stanie ro/w J 
się bardzo dynamicznie, osiągając zwłaszcza w roku 1995 niezwykle wy sokie zyski. K



^chnologie komputerowe stanowią największą część ich kosztów operacyjnych. O ile 
konkurencja innych banków nie zmusza do szczególnie szybkiego wdrażania syste
mów informacyjnych, tworzenie systemu informacyjnego84 banku powinno być pre- 
tysyjnie zaplanowane i systematycznie prowadzone85. Począwszy' od zdefiniowania 
strategii organizacji, przez określenie funkcji nowego systemu86, aż do zdefiniowania 
1 wdrożenia rozwiązań, konieczne jest przestrzeganie kolejności i logicznego powią- 
^ nia poszczególnych faz przedsięwzięcia. Zakres działania, koszt i zależność banku 
°d sprawcie funkcjonującego systemu informacyjnego są ogromne87. Niezbędne jest

inwestowane w rozwój sieci oddziałów banków pozwoliły na wykształcenie się tego sekto- 
ra gospodarki w najstabilniejszy element nowo powstającego systemu gospodarczego.

Sprostanie temu naporowi stało się możliwe zarówno na drodze rozwoju sieci banków 
Powstania ponad 100 banków prywatnych z wieloma nierzadko oddziałami (na przykład 

H SA ma obecnie 98 oddziałów w całej Polsce), jak też dzięki wykorzystaniu dostępnych 
tym czasie środków technologii informacji, tj. komputerów' i systemów komputerowych 
a obsługi klientów i realizowanych przez banki procedur i funkcji.

, 8>4Historia komputeryzacji polskich banków liczy już ponad 20 lat. W przeszłości 
anki polskie komputeryzowały się w dwóch zasadniczych etapach. Pierwszy z nich miał 

l^jsce na przełomie lat 60 i 70, a dotyczył NBP i pozostałych dużych banków. Drugi etap 
Jest związany z wczesną fazą rewolucji pecetowej lat 80-tych. Pierwszy etap rozwoju zaowo- 
c°Wal powstaniem standardu zapisu danych systemu NBP SOB (System Operacji Banko- 
Ar^7)’ PracuJ^ccg° na bardzo już dziś zabytkowych komputerach mainframe NCR czy' RI- 
^  (RWPG-owskich klonach IBM). Z drugiego etapu pochodzi praktyka stosowania forma- 

baz danych związanych z systemem miniSOB, a także liczne programy pisane w Clipperze.
85Duża dynamika poiskiego systemu bankowego, a także dynamika zmian wprowa- 

. ^nych w ty m systemie przez bank centralny powoduje, iż szans na sprostanie wyzwaniom,
* ̂ le niesie ze sobą obecny etap rozwoju polskich baraków trzeba szukać w potencjale miej- 
ĉowyCh firm software’owych. Firm mających stały dostęp do najnowocześniejszych narzę- 

1 technologii informacji i umiejących wykorzystać je dla stworzenia i ciągłego rozwijania 
ntegrow'anych komputerowych systemów bankowyrch. Warunkiem dostosowania tych sys- 
mów do najbardziej aktualnych potrzeb banków' jest stworzenie klimatu partnerskiej 
sPólpracy domu software'owego i banku, który pozwoli nie tylko na wystarczająco wcze- 
e rozpoznawanie potrzeb uruchomienia nowych produktów7 bankowych, ale również na 
ne wykorzystanie walorów' systemu przez pracowników' banku oraz na wprowadzanie 

, ra  ̂to nowych wersji systemu w sposób naturalny i płynny, zauważalny dla klientów ban- 
tylko przez wyraźnie odczuwalną poprawę jakości ich obsługi.

86Bardzo istotną sprawą jest też przyjęty sposób organizacji pracy w banku, ponieważ 
a on bezpośredni wpływ na sprawność komputerowego systemu informatycznego. Nieste- 

. regułą bywa stawianie żądań opracowania i wdrożenia sprawnego systemu komputero
wo przed opracowaniem i wdrożeniem systemu organizacji i zarządzania. Zadanie dla 

informatycznych banków w tej sytuacji jest dość problematyczne. Nie jest łatwo odpo- 
ledzieć na pytanie - czym bank by chciał zajmować się dziś i w przyszłości? a zwłasz- 
^  nie powinno się oczekiwać, że na to pytanie odpowiedź znajdą informatycy!

'Ze względu na wielkość sprzętu, komplikacje oprogramowania i złożoność wypo- 
f j^nia dodatkowego ceny urządzeń i programów dla systemów bankowych są bardzo wy- 

Pow;oduje to, że bank musi ponieść ogromny koszt inwestycji początkowej. Do tego



zatem głębokie, autentyczne i zdecy dowane zaangażowanie się ścisłego kierownictw1 
banku w proces definiowania i realizacji systemu88. Na szczęście Zarządy i  ̂
polskich banków doceniają rolę i znaczenie informatyki89 w o wiele większym stop 
niu, niż zarządy jakichkolwiek innych instytucji90. Rozmiar i znaczenie przedsię 
wzięcia, jakim jest budowa dużego systemu komputerowego dla informatyki banko 
wej, są na tyle skomplikowane i odpowiedzialne, że tylko nieliczne, najlepsze 
software'owe są w stanie podołać tym wymaganiom. W szczególności żadna z P°

należy dodać koszty uzyskania lub zbudowania pomieszczeń, wyposażenia oddzia ov 
wr urządzenia potrafiące komunikować się z centrum, zapewnienie łączności. Jednak ^y1 
końcowy, rozumiany jako wpływ systemu informatycznego na jakość funkcjonowania ban 
ku, może uzasadniać te koszty. _

88Pierwszy etap komputeryzacji banków w Polsce można uznać za zakończony, 
wodzą tego między innymi następujące fakty:
-  liczba czynnych instalacji sy stemu ZORBA przekroczyła 180,
-  mniejsze banki (prywatne i spółdzielcze) także zainstalowały systemy komputerowe,
-  najwięcej instalacji ma system NOVIJM (ponad 600) oraz system SABA, który wykazu 

je się ponad 150 instalacjami, .
-  firma CSBI zainstalowała swój produkt, system BANKIER, w ponad 130 p l a c ó w  kac 

bankowych r
-  system rozliczeń międzybankowych SYBIR, opracowany i wdrażany na zlecenie & ■ 

obejmuje swoim działaniem około 2850 banków i ich oddziałów; skraca to przecię 
termin rozliczenia płatności do 1,6 dnia,

-  prakty cznie każdy bank wykorzystuje jakiś system komputerowy.
89Względna łatwość pierwszego etapu komputeryzacji banków spowodowała P 

wstanie zasadniczych nieporozumień:
-  co do możliwości i szybkości wejścia w drugi etap, czyli wdrożenia w bankach zintegi0 

wanych systemów komputerowych,
-  co do kosztów realizacji tego etapu,
-  co do sposobu rozumienia wymogu kompleksowości tego systemu,
-  co do możliwości realizacji drugiego etapu w warunkach ciągłego wprowadzania Pr 

bank centralny zmian w systemie bankowym.
W wyniku wszystkich tych czvnników; powstała sytuacja, wr której stale rosnące o 

kiwania banków' wobec systemów bankowych i tworzących je firm, wyprzedziły znac 
realne możliwości ich spełnienia w krótkim czasie.

Także sposób interpretacji stawianego przez banki wymogu kompleksowości 
terow;ego systemu bankowego wywołuje wiele nieporozumień. Jest ona najczęściej rozv 
na w ten sposób, że system powinien obsługiwać każdą operację, jaką użytkownik t> 
chce. Takie rozumienie przez banki dyskwalifikuje każdy system opracowany w Po ^ 
ponieważ żaden z nich, z historycznych powodów nie obsługuje wszystkich możli") 
funkcji, które obsługują systemy zainstalowane w bankach zachodnich.

90Jest to niewątpliwie efekt konkurencji międzybankowej, zapoczątkowanej v> . 
1989, kiedy to na podstawie znowelizowanego prawa bankowego (ustawa z dnia 3 1 styc  ̂
1989 r., Dz. U. nr 4, poz.21) i wcześniejszego rozporządzenia RM (11 kwietnia 19° 
wy brane oddziały NBP zostały przekształcone w 9 banków.
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skich firmyi nic zdołała do tej pon' przedstawić kompleksowego systemu bankowego, 
cnociaż wiele z nich zbudowało i z powodzeniem wprowadziło na rynek szereg pro
gramów' do szczegółowych zadań związanych z działalnością bankową - na przykład 
Programów' do obsługi pojedynczych produktów bankowych (na przykład określo
nych form rachunków lub kredytów') albo programów do księgowania operacji. Na
tomiast rynek zintegrowanych systemów bankowych jest obecnie całkowicie opano
wany przez firmy zagraniczne, co wynika z faktu, że miały one o kilkanaście lat wię- 
Cej czasu do wypracowania i wypróbowania określonych rozwiązań systemowych 
w okresie, gdy w krajach socjalistycznych rola banku była traktowana administra- 
cyjnie a nie biznesowo. Działają na tym polu obecnie amerykańskie (głównie IBM 
1 NCR) oraz między narodowe posadowione w Europie (między innymi Olivetti), jcd- 
nak największy zainteresowaniem cieszy się - jak się wydaje - oferta firm DEC (jako 
dostawca sprzętu) i Sánchez92 (jako dostawca oprogramowania).

Podstawowe formy bankowych systemów informacyjnych93 dają się sklasy
fikować w trzy zasadnicze kategorie: scentralizowana, zdecentralizowana i roz
proszona94.

91 Producentami oprogramowania dla banków są w Polsce między innymi także Soft- 
)ank S.A. (m.in. twórca systemu ZORBA i dystrybutor systemów ICL i Oracle) oraz Pol- 
s°ft> który stworzył i wdrożył w Wielkopolskim Banku Kredytowym wieloodziałowy kom
puterowy system obsługi tego banku.

92Firma Sanchez Computer Associates założona została w7 1980 roku przez Michaela 
Sancheza. Siedzibą firmy jest Malvern (Pasadena). Firma zatrudnia zaledwie 110 ludzi, 

y^chael A. Sanchez rozpoczął swoją działalność na polu informatyki tworząc w; 1975 roku 
lrmę Milford Null Modem, która zajmowała się instalacją okablowania i sieci komputero

wych. Sanchez miał zaledwie 17 lat gdy stworzył swoją pierwszą firmę i do razu odniósł 
^ikces - uzyskał ponad 2.5 miliona $ rocznego zysku zatrudniając zaledwie 40 ludzi.

1(̂ 80 roku utworzył firmę Sanchez Computer Associates Inc. będącą jednym z czołowych 
^°stawców' oprogramowania bankowego (m.in. system PROFILE, którego twórcą jest 

R. Sanchez, przyjęty przez firmę DEC jako ich podstawowy system do zastosowań 
ankowych), a w 1987 roku utworzył Interconnect Technologies, Inc., firmę zajmującą się 

korzeniem i instalacją sieci komputerowych.
930 becnie na polskim rynku nie ma pełnego rodzimego oprogramowania, reali

zującego w pełni aktualne i potencjalne potrzeby typowego polskiego banku. Nie ma też 
.°orego zachodniego systemu bankowego, który’ odpowiadałby naszym potrzebom bez 
pełnych zamian czy poprawek. Wynika to z faktu, że zachodni system bankowy7 może być 
°bry i może spełniać pokładane w nim nadzieje tylko w banku o bardzo stabilnym profilu 

. P alności i ustabilizowanym wachlarzu produktów' bankowych. Polskie banki takie nie są 
jeszcze długo nie będą. Wynika to ze specyfiki polskiego rynku finansowego. Jednak wy- 
^ Je się dość rozsądnym następujące rozwiązanie, szczególnie dla dużego banku: zagra- 
niC/ne moduły dla centrali, a polskie moduły dla pracy oddziału. Spowodowane jest to tym, 
fc właściwie wszystkie polskie svstemv przeznaczone są dla oddziałów, bądź małych czy 
Srednich banków. ‘ '

940d początków7 komputeryzacji w Polsce trwa wrśród informatyków spór co do wybo- 
111 modelu przesyłania i przetwarzania danych, nie rozstrzy gnięty’ do dziś. Zarówno prze-
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Architektura scentralizowana oparta jest o jeden kompleks komputerów? 
(jeden lub więcej procesorów) obsługujący centralną bazę danych oraz zdalny dostęp 
do niej95. Centralna baza danych zawiera w' sobie informacje o wszystkich rachun 
kach i klientach, niezależnie od ich oddziału macierzystego96. Każda transakcja. ie 
alizowana w dowolnym oddziale, jest przekazywana po łączach telekomunikacyjny0 
do centrum97. Tu następuje aktualizacja zapisów w bazie danych (włączając księg? 
główną oddziału i banku). Informacja o rezultatach aktualizacji jest odsyłana na sta 
nowisko, z którego operacja wyszła98.

System zdecentralizowany składa się z wielu identycznych (lub bardzo po 
dobnych) instalacji99. Każda z nich jest jakby zmniejszoną wersją systemu scentra i

twarzanie scentralizowane, jak i rozproszone ma swoich zwolenników i przeciwników. ^ 
letą przetwarzania scentralizowanego są niższe koszty oraz możliwość dostępu do wszys 
kich przesyłanych danych z terminali. Jednak aw;aria łączy lub komputera centralnego p° 
woduje, że cały system przestaje funkcjonować. Niewątpliwą zaletą przetwarzania rozpi'0'  
szonego jest fakt, że system nie jest uzależniony od stanu łączy i pozwala na zakup systeniu 
dostosowanego do specyfiki danego oddziału. W rozwiązaniach światowych częściej stosuje 
się przetwarzanie scentralizowane i na to powołują się jego zwolennicy. Zaś jego pr^ec v̂V̂  
cy twierdzą, że jest to dyktat IBM - jedynego do niedawna potentata w produkcji dU/3 
komputerów (80% całej produkcji), a poza tym jest słabiej chronione (łatwo podłączy0 
do sieci telefonicznej i sfałszować przesyłane informacje). . ,

95Przykładem systemu scentralizowanego jest używany w największych polski 
bankach (np. BPH) system PROFILE, opracowany przez wspomnianą już wyżej aineO 
kańska firmę SANCHEZ i pracujący głównie na platformie komputerów DEC (Alpha Server).

^6Dla naszych banków i ich etapu komputeryzacji najważniejszą cechą jest włas 
stopień integracji systemu, tzn. stopień w jakim system integruje w module centralnym o < 
w centralnej bazie danych wszystkie operacje realizowane w bankach. Integracja syst 1̂ 
wymaga szerszego omówienia. I tak. w systemie o wysokim stopniu integracji każda 
cja odnotowana w jednym z modulow systemu jest automatycznie odnotowywana w flioa  ̂
centralnym i każdy z użytkowników7 systemu - jeżeli ma takie uprawnienia - może naty 
miast uzyskać informacje o ich wykonaniu. Natomiast systemy dedykowane, o niskim stop̂  
niu integracji, obsługują poszczególne funkcje odrębnie i nie pozwalają na automaty c/  ̂
przejmowanie informacji przez moduł centralny (moduł księgowości). Do tego modułu 
niki operacji wprowadza się ręcznie. . ^

^Obsługa centrali w zarządzaniu całym bankiem, przesyłanie informacji w 
oddziałów, kontakty międzybankowe i międzynarodowe nie są w pełni uwzględniane pr 
żaden polski system bankowy. ZORBA, Bankier i kilka innych systemów oferują zale A 
kilka modułów przeznaczonych do bardzo ograniczonej pracy centrali. . t

98Łatwo zauważyć, że sprawne funkcjonowanie wszystkich oddziałów banku J 
całkowicie zależne od bezawaryjnej pracy centralnego systemu komputerowego. Niezaw 
ność sprzętu i nowoczesne oprogramowanie zredukowały ryzyko przerwania obsługi 
niemal pomijalnego minimum. -e

klasie oprogramowania dla małych banków bez oddziałów wyróżniają się & 
firmy: Novum z Łomży oraz spółka def z Warszawy. -e

Modułowy system Novum-Bank został zainstalowany w ok. 600 bankach na tere 
całego kraju, co stanowi rekord w tej dziedzinie. Natomiast system defBANK, który J
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Cwanego. Lokalny system komputerowy obsługuje wszy stkie transakcje oraz zbiory 
danych oddziału. Baza danych zawiera wszystkie dane o własnych rachunkach i klie- 
ntach? a transakcje na nich są całkowicie rozliczane, do poziomu księgi głównej od
działu włącznie100. Podstawową zaletą architektury zdecentralizowanej jest łatwość 
Uruchomienia i stosunkowo niski koszt pojedynczej instalacji. Jednak ten system ma 
Więcej wad niż zalet101.

W systemie rozproszonym mamy do czynienia z samodzielnymi instalacjami 
1 s êcią łączności102. Systemy rozproszonych baz danych są bardzo złożone i trudne 
Vv eksploatacji. W systemach takich problemem nie jest już sama tylko dystrybucja 
danych, ale synchronizacja dostępu i aktualizacji bazy danych, która może być doko- 
nywana w tym samym czasie przez różne komputery103.

Oprogramowanie aplikacyjne systemu bankowego jest zwykle dzielone na 
Warstwy104. Każda warstwa składa się wtedy z wielu programów i jest odpowie-

r°ższy? mniej modularny i rzadziej stosowany (ok. 60 referencji), zdobył sobie uznanie 
°ncepcją przenośności i elastyczności na wymagania klienta.

1 °Ponieważ nie ma dostępu do baz danych innych oddziałów, konieczne jest ustale- 
^lc procedur obsługi klientów banku posiadających rachunki w innych oddziałach. Bank 

takim systemie musi stworzyć mechanizmy rozliczeń międzyoddziałowych i przesyłania 
st°warzyszonych dokumentów transakcyjnych. Konieczne jest też regularne przekazywanie 
an} ch do centrum w celach konsolidacji księgi głównej całego banku.

101 Większość tych wad wynika z mnogości instalacji i zwielokrotnienia potrzeb poje- 
- uczego systemu. Wielość instalacji jest również przyczyną marnotrawienia wielu zasobów 
1 ]n. pamięci masowej, która przechowuje oprogramowanie w każdy m oddziale). System 
Centralizowany jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla banków prowadzących działalność 
Hową (Wholesale) - duże kredyty, finansowanie edycji obligacji, obsługa portfeli akcji, 
sługa finansowa dużych firm, gdyż taki tryb działalności nie wymaga szybkiego rozli-

, /<inia operacji z innymi oddziałami. Natomiast dla banku prowadzącego działalność deta- 
k *ną zalecany jest jednak system scentralizowany, który góruje możliwościami wyni- 

J^cymi z bezpośredniego i naty chmiastowego dostępu do danych dowolnego od Iziału.
102 Wśród systemów przeznaczonych dla małych i średnich banków z oddziałami wy- 

^niąją się: Bankier, SABA oraz system ZORBA. Mają one odpowiednio dużą liczbę 
erencji: oferowany przez firmę CSBI (Computer System for Business International Ltcl)

^ sieni Bankier tworzony i ulepszany od 1990 r. ma ich około 60, podobnie jak system 
Sa (system Zintegrowanej Obsługi Rachunków BAnkowych), podczas gdy rok starsza 

(System Automatyzacji operacji Bankowych) zdobyła sobie już ok. 150 użytkowników.
10̂ Konieczne jest przechowywanie dodatkowych informacji wskazujących, w którym 

eJscu można odszukać potrzebne dane. Utrudnione jest przeprowadzanie operacji global- 
potrzebnych w systemach informowania kierownictwa. Zapewnienie odtwarzalności 

danych w razie awarii programu, który mógł je modyfikować, jest czynnikiem spra- 
aJąc\ni największe kłopoty.

“*Są to następujące warstwy: 
lec ^  anjtwa obsługi operacji odpowiada za dotarcie systemu bankowego do jego osta- 

^nego użytkownika. Do niej należy np.: system oddziałowy wspomagający pracę okienek, 
^ Zaniżmy samoobsługi umożliwiające korzystanie z bankomatów, system informacji 

Cr°wnictwa prezentujący wyniki działalności warstwy zarządzania w skondensowanej



dzialna za dostarczenie środków do obsługi jednego szczególnego fragmentu dzia 
lalności banku105. Na przy kład rozważając oprogramowanie bankowe znanej lirnlN 
Elba odnajdujemy w7 nim między innymi programy do obsługi poszczególnych pr0 
duktów bankowych (depozytowych i kredytowy ch). Są więc programy o nazwa 
KREDYTY, LOKATY, WALUTY, ROR (do obsługi Rachunków O szczędno
ściowo Rozliczeniowych, zwanych także kontami osobistymi) i szereg innych sysjc 
mów, wspomagających bezpośrednio pracowników7 banku zatrudnionych przy » . 
dowej” obsłudze klientów7. Do tego samego celu, ale niejako na wyższym poziom^ 
służą programy o nazwach System Kontroli Zastrzeżeń SEZAM oraz System K°nl 
pleksowej Obsługi Klienta K LIEN T (ten ostatni jest w7 gruncie rzeczy specjalistycZ 
ną bazą danych gromadzącą informacje o konkretnych klientach w celu na przyK  ̂
usprawnienia procesu oceny ich wiarygodności kredytowej). Przy podejmowaniu 
cyzji o wypłatach wspomaga pracę personelu banku Moduł Kontroli Wolnych oro 
ków ADYS (Arkusz DYSponenta), a pracę kasjera wspomaga program KASJ * 
który nie tylko pomaga zliczać wpłaty i wypłaty oraz przepływy pieniędzy związa 
z zasilaniem kasy ze skarbca banku i odwózki nadmiaru gotówki z kas z powro

formie. Cechy jakie powinny posiadać modliły tej warstwy to: szybkość działania, Pr 
sty sposób komunikowania się z użytkownikiem (klientem lub pracownikiem  ban ; 
możliwość autonomicznej pracy w przypadku, gdy nastąpi przerwa współpracy z inn. 
warstwami. ^

Na warstwę produktów składają się moduły oprogramowania odpowiedzialne 
automaty zację obsługi produktów bankowych oferowanych przez bank. Ich zadaniem J 
zakładanie odpowiednich rachunków, księgowanie operacji, monitorowanie zdarzeń - 
zanych ze sprzedanym produktem, itp. Podstawowe wymogi stawiane modułom tej war  ̂
to bogactwo funkcjonalne, możliwość współdziałania w ramach warstwy oraz paranie . 
cja umożliwiająca łatwe budowanie nowych produktów. . I

Warstwa wspomagania tworzy środowisko narzędzi wspólnych dla modułów o s 
produktów oraz konsolidujących finanse i operacje banku. Im lepiej rozbudowana je 
warstwa, tym mniejsze może być zatrudnienie na zapleczu. r„

Warstwa zarządzania ma zapewniać wgląd w sytuację banku. Jej programy ^ j v 
czają najbardziej przetworzone informacje, które niezbędne są kierownictwu banku. - ^
zarządzania muszą być bardzo elastyczne, aby udzielały informacji nietypowych, potrze 
nych w danej chwili. _ ^

1 05trzeba przy tym pamiętać, że zarządzanie bankiem to jednak coś więcej nl/^nll0 
gowość czy obsługa ladowa. Na świecie uznaje się, że 5% zatrudnionych w banku po 
być informatykami. W Polsce żaden bank nie osiąga tej proporcji 5%. To także nie^ n', 
odbija się na jakości oprogramowania. Największym błędem w7 postępowaniu naszyć * 
ków wydaje się być fakt. że nie doceniają oni wagi określenia strategii banku przed r0 -e 
częciem poszukiwań systemu informatycznego. Często jest tak, że bank dopiero w tr< 
Imającego przetargu zaczyna pracować nad swoją strategią. Dotyczy to nie ty lko c 
informatycznej, ale także samego banku, kierunków jego rozwoju, organizacji ^  
działów. Ważne decyzje strategiczne banku zapadają więc na ostatnim etapie, kiedy p 
sprawy mogą być jeż nieodwracalne.
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skarbca, ale także na koniec dnia bilansuje wszystkie czynności kasowe i podaje 
asJerowi informację, ile pieniędzy powinien mieć w kasie i w jakich banknotach (!).

Po wykonaniu czynności związanych z obsługą klientów trzeba dokonać 
'Vszystkich niezbędnych księgowań, do czego służy powszechnie używany w polskich 
ankach program MINISOB (czasem także jeszcze tradycyjny off-line pracujący 

^sadowy SOB) oraz program za pomocą którego przygotowuje się dokumenty źró- 
°We do księgowania o nazwie System Automatyzacji Procesu Opracowywania 
°M,odów Księgowych i Pozaksięgowych SAPOD. Wreszcie dla uzyskania orientacji 

" stanie zasobów całego banku użyteczny jest System Raportowania Banku RABA.
Niesłychanie ważnym składnikiem informatyki bankowej jest posiadanie sys- 

ernu sprawnego przesyłania informacji między bankami i ich oddziałami - czyli po
ddanie stosownej sieci komputerowej. W związku z tym grupa 17 banków7 polskich 

wiązek Banków^ Polskich założyła Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne 
e'bank SA, które jest ogólnopolską106 specjalizowaną bankową107 siecią teleko

munikacyjną108.

I06podstawowa międzymiastowa struktura sieci Telbank oparta jest o radioliniowe 
‘Uialy cyfrowe (stopniowo będą zastępowane przez światłowody) o szybkości transmisji 
 ̂Vlb/s. Każdy węzeł wyposażono w multiplekser, tworząc w ten sposób centralnie zarzą- 
^ną podstawową sieć kanałów' cyfrowych zwaną Telbank-M. Na tej sieci zbudowane są 
vv*c podsieci komutacyjne: 

lelbank-T - sieć central abonenckich telefonicznych (PABX), która umożliwia reali
zację połączeń telefonicznych w celu przeprowadzenia rozmów, transmisji faksów lub 
danych komputerowych,
*elbank-P - sieć pakietowa (protokół X.25), będąca standardową siecią transmisji ća- 
nych. Sieć ta oparta o sprzęt ERIPAX typu PSIO i PS550 umożliwia rozbudowę więzła
°d 16 do 1528 portów.

107 ,^ Sieć ta umożliwia między7 innymi utworzenie na terenie kraju sieci bankomatów7.
a bazie tej sieci mogą być realizowane dodatkowe usługi teleinformatyczne, jak np. poczta 

^Ironiczna. Korzystając z usług sieci Telbank-P można ponadto utworzyć rozległą sieć 
 ̂ 1TlPuterową banku, umożliwiającą m.in. :

komunikację między oddziałami danego banku oraz centralami innych banków7,
Uczenie wielu sieci lokalnych w jedną rozległą sieć,
dostęp do baz danych i innych zasobów informaty cznych w7 kraju i na świecie, 
dostęp do systemu rozliczeń międzybankowych KIR.
Przesyłanie informacji zarówno między dwoma komputerami, komputerem a siecią 
komputerów, jak również między' lokalnymi sieciami komputerowymi - LAN. 

y Wa banków7 bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo transmisji danych oraz jej nie- 
w°dność, a sieć Telbank - poprzez zastosowanie różnych rozwiązań technicznych i orga- 
^cyjnych - zapewnia to bezpieczeństwo, pewność i dobrą jakość transmisji.

^ l08Dostęp do tej sieci realizowany jest poprzez interfejsy standardowe CCITT (X.25,
k* X.32, X.75). Dostęp do węzła pakietowego może być zrealizowany na kilka sposo-
0vv- poprzez łącze bezpośrednie (kablowe, światłowodowe, radiowe, satelitarne), za pośred- 

sieci Telbank-T i poprzez publiczną sieć telefoniczną (PSTN). Sposób dołączenia 
/uca tryb pracy i prędkość transmisji.



Jednym z istotnych udogodnień, jakie technika komputerowa wnosi do °Pe' 
racji bankowych, jest możliwość istotnego zwiększenia obrotu bezgotówkowego 
W związku z tym w skład informatyki bankowej wchodzą także urządzenia samoo - 
sługowe109 (m in. bankomaty110), służące operacjom finansowym (wyplata gotówki; 
przelew, depozyt, zakup czeków podróżnych,...), które mogą działać w trybie bezpo 
średnim111 lub samodzielnie112. Proste bankomaty wypłacające pieniądze fi1111'

109 Wraz z wprowadzeniem samoobsługi pojawia się problem zarządzania kartami 
magnetycznymi i rejestrem ich użytkowników. Oprogramowanie obsługujące bankomat) 
powinno przyjmować i weryfikować karty, umożliwiając w ten sposób ich posiadaczom sa 
moobsługowe wypłaty gotówki. Rola oprogramowania bankomatu do tego się jednak m 
redukuje, gdyż musi ono także odnotowywać karty, których użyto wr sposób niewłaściwy 
zostały zgłoszone jako zagubione (tzw. hot car cl). Oprogramowanie to powinno też wyko 
wać próbę wykorzystania nieważnej lub skradzionej karty i wysłać do urządzenia poleci 
jej zatrzymania (również w przypadku kart przeterminowanych lub uszkodzonych). Za 
nie wystarczy samo tylko odczytywanie danych z kart i analiza zapisanych na ich ściezK 
magnetycznych kodów - dodatkowo niezbędna jest baza danych, w  której wszystkie ka . 
muszą być zarejestrowane, łatwo identyfikowalne, a jej stan musi być stale monitorowafl} 
i aktualizowany. .

110Bankomaty umożliwiają wykonywanie samemu operacji bankowych, bez kon < 
towania się z obsługą banku. W zależności od skomplikowania operacji, jak i samego ufzą 
dzenia, bankomaty można podzielić na trzy grupy:
-  proste automaty do wypłacania pieniędzy,
-  automaty służące do obsługi własnego konta,
-  automaty marketingowe do reklamy i sprzedaży usług lub towarów.

W każdej grupie zasady obsługi są takie same. Klient określa swój rachunek za P 
mocą plastykowej karty' z paskiem magnetycznym zawierającym podstawowe inlor 
cje o koncie i jego właścicielu. Następnie, za pośrednictwem małego ekranu i kiav 
tury, identyfikuje siebie poprzez podanie osobistego hasła związanego z kartą oraz u 
la rodzaj i kwotę transakcji. Maszyna wykonuje pracę pracownika w okienku banków. > 
czyli rejestruje operację i realizuje ją na tyle, na ile pozwala na to bankowy system Prze 
rzania informacji. Liczących się producentów'jest niewielu, ponieważ nie jest łatwo vvyp 
dukować dobry i niezawodny bankomat. Do czołówki należą NCR (36%), IBM ( 
DIEBOLD (23%) * , ^

1 ̂ Oprogramowanie zarządzające bankomatami pracującymi w trybie bezp°sre ̂ c  ̂
umożliwia sprawdzanie stanu konta klienta i informuje centralny komputer o wszys 
wypłatach. Oprogramowanie to musi dodatkowo:
-  szybko i niezawodnie informować o stanie bankomatów,
-  monitorować pracę linii komunikacyjnych (m.in. nawiązywać i przerywać łączność),
-  inicjować i zatrzymywać pracę bankomatu.
-  odczytywać elektroniczny dziennik transakcji i zdarzeń,
-  wspomagać zmiany w procedurze korzystania z urządzenia przez klientów. ^

*12W trybie „na bieżąco"' (on-line) wszelkie transakcje klientów są natychmiast P 
kazywane do komputera obsługującego dany rachunek. Dzięki tej stałej łączności bai 
tu z komputerem obsługującym rachunek można zapewnić bezpieczeństwo operacji, 
wszystkim klient nie wypłaci pieniędzy, jeśli nie dysponuje odpowiednią sumą na rac
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NCR działają już od kilku lat w Polsce. Prekursorem był tu bank PKO, który od roku 
•990 dysponuje kilkudziesięcioma bankomatami firmy NCR na karty magnetyczne. 
Obecnie jednak „monopol' PKO został złamany i praktycznie wszystkie większe 
banki wprowadziły dla swych klientów sieci bankomatów113. Prostą konsekwencją 
informatyzacji banków jest też możliwość wykonywania przez klientów operacji ban
kowych w domu (w praktyce częściej - w firmie). Wyrażając się nieco dokładniej 
vvyróżnia się w tym zakresie zwykle:
bonic banking - zdalne korzystanie z usług banku przy pomocy domowego lub

firmowego terminala podłączonego on-line do systemu informa
tycznego banku;

Phone banking - korzystanie z usług banku na podstawie zleceń przekazywanych
telefonicznie specjalnemu pracownikowi banku, który mając 
dostęp do końcówki bankowego systemu komputerowego wpro
wadza do niego stosowne dyspozycje;

Electronic teller - automaty wielofunkcyjne typu ATM (Automated Teller Machi
ne), do samoobsługowych wpłat i wypłat klientów legitymują
cych się „inteligentną kartą"

POS termináis - bezpośrednia obsługa automatycznych kas sklepowych, umoż
liwiająca bezgotówkowe dokonywanie płatności w sieci han
dlowej i usługowej114.

j^ożna też wprowadzić ograniczenia w liczbie i sumie dziennych wypłat, a to w; razie zagu- 
lcnia kart>' przez klienta ogranicz}7 jego straty. Automaty gotówkowe pracujące w trybie 

^Hine muszą jednak posiadać możliwość autonomicznego funkcjonowania w razie utraty 
3Czności z systemem obsługi transakcji. Umożliwia to odpowiednio oprogramowany i za- 
1 Stalowany w bankomacie mikrokomputer klasy PC/AT lub wyższej. Banki polskie ze 
^ględu na słabą sieć łączności instalują obecnie głównie bankomaty „samodzielne” (off-li- 
;?eX które nie mogą komunikować się z komputerem obsługującym rachunki klientów.

113Korzyści jakie ma bank z wprowadzenia w użycie bankomatów to: 
oszczędność pracy ludzkiej (personel jest najdroższym elementem organizmu bankowe
go; Deutsche Bank AG za rok 1984 wykazał aż 18.5% ogólnej sumy wydatków banku), 
Jak też oszczędność w zatrudnianiu, zwiększenie czasu dostępności usług, 
Automatyzowanie rutynowych transakcji, 
zwiększenie wydajności,
wzrost atrakcyjności oferty banku (o ile konkurencja nie stosuje bankomatów), co może 
Przyciągać nowych klientów,
*ysk z opłat operacyjnych.

Bankomaty mają jednak wadę - ich wprowadzenie wy maga dużych nakładów. Do- 
)0dzą do tego także koszty operacyjne. Obserwując jednak kraje rozwinięte łatwo stwier- 

że korzyści wypływające z wprowadzania bankomatów przyczyniają się do ich upo- 
S2echniania, co i u nas nieuchronnie nastąpi.

114Znaczenie terminali sklepowych jest nawet większe, niż bankomatów i innych 
aszyn typu ATM, chociaż są one bez wątpienia mniej widoczne dla przeciętnego 

/ytkownika. Na przykład warto wiedzieć, że w USA pracuje obecnie zaledwie (a może aż) 
20o bankomatów i ponad 60.000 terminali sklepowych, a więc blisko pięć razy więcej.
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W zinformatyzowanym systemie bankowym jest także ułatwiona możliw°sC 
realizacji innych transakcji bezgotówkowych115 bezpośrednio przez klientów za P° 
mocą ich komputerów dołączonych do sieci lub przy wykorzystaniu telefonu116

Kolejnym wymiarem informatyki bankowej jest dostęp do sprawnego niecha 
nizmu rozliczeń międzybankowych117. Rozliczenia te są dwojakiego rodzaju - krajo 
we, wykonywane wyłącznie między bankami polskimi, oraz międzynarodowe, w W° 
rycli transfer pieniędzy musi się odbywać pomiędzy polskim bankiem i jedn}111 
z banków zagranicznych. Obydwie formy rozliczeń nabierają ostatnio coraz większe 
go znaczenia w związku z rozwojem poziomu usług bankowych w Polsce. W obydwu 
przypadkach w rozliczeniu uczestniczą systemy komputerowe, są one jednak różne
- inne dla rozliczeń krajowych i inne dla rozliczeń zagranicznych. Do rozliczeń z: baj^ 
kami zagranicznymi służy7 międzynarodowy system telekomunikacyjny SW IfT

Jako węzły centralne sieci obrotu bezgotówkowego dla sklepów występuje w USA P°n^  
1300 banków i instytucji kredytowych. Sieć Ifinet obsługująca te urządzenia pośredni , 
w wykonywaniu ponad 25 min operacji miesięcznie.

11 ̂ Proste transakcje realizowane bezgotówkowo stanowią dużą część operacji ban* 
wych. Także i te operacje można objąć samoobsługą. W Europie Zachodniej w roku 1 
statystycznie na 100 wypłat i 28 depozytów7 realizowanych było 300 operacji bezgotow 
wych (saldo, potwierdzenie, wyciąg, dane o operacji, przelew, zmiana nr identyfikacyjnej > 
wydanie książeczki czekowej). Wszystkie operacje tego typu mogą być realizowane pr \  
bankomat. Jednak opłacalne jest czasem instalowanie urządzeń przeznaczonych wyłąc - 
do realizacji transakcji bezgotówkowych. Można znacznie odciążyć obsługę okienko 
umieszczając je w sali operacyjnej banku. .

116Komputer bankowy, po nawiązaniu łączności telefonicznej, steruje (za p o ś : a* 
twem syntezatora mowy) procesem wyboru i wypełnienia transakcji, a klient odpo^lc 
naciskając klawisze telefonu. Wadą tego rozwiązania jest nieco powolna komunika J^ 
a także niepraktyczne stosowanie klawiatury telefonu do wprowadzania nazw. ^  
AT&T, chcąc rozwiązać te problemy, wyprodukowała specjalny SM ART P ,/0 
Urządzenie to jest wyposażone w ciekłokrystaliczny ekran w rażliwy na dotyk. Jest to baf 
małe urządzenie, umożliwia też dużo szybszy odbiór informacji (w' przeciwieństwie do L 
fonu). Zaletą SMART PHONE jest możliwość wykorzystania go do przekazywania dotf ^  
nych informacji, a także wygoda ich wprowadzania. Opisane wcześniej automaty sam 
sługowe, wzbogacone o możliwości prezentacji wizualnej i dźwiękowej, jak też i urząd/ 
SMART PHONE mogą być wykorzystane do reklamowania nowych form oszczędź 
informowania o usługach świadczonych przez bank, itp.

117System rozliczeń międzybankowych składa się z trzech elementów składowy en-
-  wymiany zleceń płatniczych między bankami,
-  rejestracji wierzytelności wynikających z wymienionych zleceń,
-  rozrachunku między bankowego.

118Główną zaletą SWIFT, która spowodowała, że stal się on de facto monop0 i 
w komunikacji międzybankowej, jest rygorystyczny standard sposobu przekazywania n 
macji. Dla każdego typu operacji lub wiadomości finansowej SWIFT zdefiniował ie®  ̂
budowania komunikatów. Wprowadzone ustalenia dotyczą też reguł kontroli procesu . 
syłania i otrzymywania komunikatów. Dostawcy sprzętu i oprogramowania, dzięki istni 
tego powszechnego i precyzyjnego protokołu wymiany informacji, mogli zbudować sys
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Society fo r  Worldwide Inter - Bank Financial Telecommunications), którego użyt
kownikami są też polskie banki. Natomiast rozliczenia pomiędzy bankami polskimi 
°bsługuje spółka akcyjna prawa handlowego Krajowa Izba Rozliczeniowa K IR 119. 
Struktura organizacyjna KIR jest dwustopniowa120. Pierwszy stopień tworzy 17 
bankowych Regionalnych Izb Rozliczeniowych (BRIR)121, drugi - ośrodek central- 
nV122. Działanie Izby na dwóch poziomach wymaga wspomagania informatyczne- 
§°123, czyli sieci telekomunikacyjnych124, sprzętu komputerowego, oprogramowania 
aPlikacyjnego oraz komunikacyjnego125.

rejestracji komunikatów oraz przekazywania ich z sieci do sieci SWIFT. Na tynku jest do- 
ŝ Pnvch wiele takich systemów. Przy wyborze jednego z nich należy przede wszystkim 
Avrócić uwagę na: •

'wydajność systemu w stosunku do oczekiwanej liczby transakcji, 
niożliwość automatyzacji wysyłania komunikatów; w małych bankach operację przelewu 
zagranicznego można obsługiwać ręcznie, natomiast w większych bankach (czyli przy 
dużej liczbie operacji) konieczne jest automatyczne generowanie komunikatów w for
macie SWIFT, a także automatyczne przekazywanie do systemu SWIFT,
Poziom ochrony przed niepowołany m użyciem, 
vvygodę wprowadzania i edycji komunikatów, 
sprzęt.

119System KIR rozpoczął swą działalność operacyjną z dniem 5.04.1993 r.
120Szacuje się, że miesięcznie wykonywanych jest w Polsce średnio 5400 tys. dyspo-

płatniczych, z czego uczestnicy KIR stanowią 92% ogólnej liczby dyspozycji w syste- 
bankowym.

121BRIR rejestruje wierzytelności uczestników izby wynikające z wymiany dokumen- 
'v rozliczeniowych przeprowadzanych za pośrednictwem danej BRIR dla oddziałów 
znych banków przypisanych jej terytorialnie. Kolejny krok to przekazanie informacji 
stanie zobowiązań i należności poszczególnych banków wynikających z dokumentów' roz- 

^Zeniowych do centrali KIR. W związku z tym BRIR musi prowadzić punkty przyjęć i od
oru przesyłek papierowych, magnetycznych przesyłek informacji, jak też musi prowadzić 
^dzyregionalną pocztę bankową.

122Centrala KIR rejestruje wierzytelności uczestników izby i dokonuje potrącania 
Ujemnych zobowiązań i należności. Centrale banków są powiadamiane o wynikach, 
także z upoważnienia banków KIR składa zlecenia obciążające ich rachunki w NBP. 
Clltrala KIR prowadzi też nadzór nad wszystkimi BRIR-ami.

123Działanie sy stemu KIR możliwe jest dzięki informatycznemu systemowi wspoma- 
nia SYBIR (System Bankowych Izb Rozliczeniowych). System ten organizuje pracę KIR 

: Um°żliwia przetwarzanie danych na poszczególnych etapach pracy systemu, a wynikiem 
/ p° pracy Jest stan wzajemnych rozliczeń dla dokonania rozrachunku w NBP. Zgodnie 
j ^gulaminem działania KIR SA system obejmuje trzy' kategorie uczestników:

Oddziały banków' uczestniczących bezpośrednio w systemie rozliczeń za pośrednictwem 
j KIR SA,

Oddziały banków; które mają status korespondenta i rozliczają się z innymi bankami za 
3 Pośrednictwem oddziałów uczestniczących bezpośrednio w systemie rozliczeń,

Oddziały banków korzystające wyłącznie z usług poczty kurierskiej.
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Jak łatwo się domyślić, w informatyce bankowej szczególnie doniosła jest rola 
problemów bezpieczeństwa. Ze względu na szczególną rolę informacji w działaniu 
banku przetwarzane dane stanowią zasób, bez którego bank staje się organizacji 
martwą do czasu ich odzyskania. Nie dość na tym - dane te mogą być narzędziem, za 
pomocą którego można dokonać nadużycia lub kradzieży na szkodę określonego ban' 
ku, ponieważ zawarte wr określonych bazach danych informacje są w istocie takim1 
samymi pieniędzmi, jak te, które przechowuje się w pilnie strzeżonych skarbcac 
bankowych lub przewozi się konwojami z uzbrojonymi strażnikami i pancernym1 sa 
mochodami transportowymi. Należy więc dokładać wszelkich starań, by uniemoz 
liwić utratę126 lub nadużycie127 danych. System bankowy musi być także zabezplC

124Przekazywanie danych pomiędzy BRIR-ańii a centralą odbywa się w systemie te c 
transmisji cyfrowej Telbank. Wszystkie oddziały banków, uczestników' KIR. zostały prz> 
porządkowane do odpowiednich BRJR-ów. BRIR-y zorganizowały z  Pocztą Polską ja* 
przewoźnikiem transport zbiorów dokumentów' rozliczeniowych z oddziałów' do ośrodkom 
Dla dokonania rozliczeń BR1R umożliwia także transport zbioru dokumentów przesyłany 
z jednego oddziału do innego oddziału tego samego banku, nie podlegających c z y n n o ś c i o m  

Izby w zakresie rozliczenia. Przesyłki te określone są jako tzw. przesyłki k u r i e r s k i e  

W przypadku jednak transportu we własnym zakresie, a nie za pośrednictwem BRlR*°"j 
koszty mogą być niższe w odniesieniu do oddziałów7 położonych w bliskiej odległości 
siebie. Uczestnikiem w systemie KIR może być tylko licencjonowany bank, który u/>s ‘ . 
akceptację Rady Nadzorczej KIR SA. Uczestnik musi oczywiście posiadać rachunek bieżąc) 
w NBP.

125KIR SA zamierza wdrożyć system telekomunikacyjnego przekazywania d o k u  men 
tów; źródłowych oraz rozrachunku o nazwie ELIXIR. Do momentu wejścia wszystkich ban 
ków w nowocześniejszy system ELIXIR, rozliczenia będą prowadzone równoległe w o 
systemach: w obowiązującym - SYBIR i we wdrażanym - ELIXIR. W tym celu podpisany 
umowę z amerykańską firmą UNISYS na instalację systemu komputerowego. Powinno  ̂
zapewnić sprzęt i oprogramowanie na poziomie światowym i zgodnie ze standardami o 
wiązującymi we Wspólnocie Europejskiej.

ELIXIR jest systemem elektronicznego przelewał pieniądza netto, tj. wynik roẐ  
chunku i jego rezultat na rachunku bieżącym powstaje na skutek kompensaty wzajemn} 
należności i zobowiązań banku. System ten opeaije pojedynczymi dokumentami roZ^c^ a 
niowymi na poziomie indywidualnego klienta w postaci zbioru rekordów zapisanych^ 
nośniku magnetycznym (tzw. dokument elektroniczny). Istotą tego systemu jest to. że p 
stawa transakcji czyli dokumenty rozliczeniowe złożone w oddziale A. są źródłem 
nicznego zapisu księgowego w oddziale B, mimo że pozostają w formie papierowej w 
dziale A.

126Przyczyną strat danych są najczęściej ludzie związani z instalacją lub z obsu&‘ 
systemu komputerowego, ale też zdarzenia losowe czy awaria sprzętu. Należy więc st°soV̂  
ścisłe procedury (backup) umożliwiające szybkie i niezawodne odtworzenie utraconych 1 
formacji, które zostały szczegółowo omówione w innych częściach książki. W zastoso* 
niach bankowych niezbędne jest również tworzenie rejestrów' drukowanych na bieżąco 
przy stanowisku tworzącym now e dane. Konieczne jest też stworzenie planu postępom a 
na wypadek, gdy dane trzeba będzie odtwarzać, w celu szybkiego rozpoczęcia norma 
działalności po zapaści systemu. Dodatkową formą ochrony danych są zabezpieczenia P



czony przed różnymi niebezpieczeństwami zewnętrznymi128 i wewnętrznymi129, jest 
jednak temat dotyczący nie tylko banków (strzeżenie informacji jest niesłychanie

Wencyjne. Dla każdej kategorii zagrożeń przygotowuje się zalecenia, które powinno się re
gularnie weryfikować pod kątem stosowania. Bardzo często jednak te zabezpieczenia nie są 
°ść poważnie traktowane. Wyjątkiem jest tu ochrona przed utratą zasilania. Powszechnie 
Waża się, że stabilizatory napięcia i urządzenia podtrzymujące zasilanie są koniecznym 

eknientem instalacji komputerowej. Stosuje się też, chociaż rzadko, generatory zasilania 
Pozwalające na większą swobodę planowania działań awaryjnych. Nigdy jednak nie można 
Całkowicie wyeliminować możliwości katastrofy, należy więc zaplanować procedury, które 
Minimalizują straty. Najbardziej popularnym rozwiązaniem, zabezpieczającym ciągłość 
Pfacy systemu, jest dublowanie instalacji. Dotyczy to przede wszystkim procesora nadzo- 
^jącego pracę systemu. Uchronić to może bank przed skutkami awarii poszczególnych 

Jadowych systemu.
127Dane są narażone na nadużycia głównie:
ośrodku przetwarzania danych, w wyniku działań osób z obsługi systemu przetwa

rzania danych,
na stanowisku roboczym, na skutek uzyskania dostępu przez nieuprawnione osoby, 
na liniach przesyłania danych, na skutek biernego lub czynnego podsłuchu.

Należy więc wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia: szyfrowanie danych operacyj- 
ych, ścisła kontrola poruszania się (np. poprzez zastosowanie kart magnetycznych otwie

rających zamki elektromagnetyczne), autoryzacja dostępu do funkcji systemu, 
j utoryzacja dostępu jest systemem opartym o trzy rodzaje działań:
• Rejestracja użytkowników i nadanie im uprawnień,
• Identyfikacja użytkownika,

' • dynamiczna kontrola wykorzystania systemu.
Bardzo trudnym zadaniem jest zabezpieczenie linii telekomunikacyjnych przed 

Posłuchem. Przed biernym podsłuchem, mającym na celu odczytanie transmitowanych 
uych, chroni szyfrowanie. Wymaga to instalowania specjalizowanych urządzeń na koń- 

_ach linii komunikacyjnych. Stosowane algorytmy szyfrowania zapewniają pełną ochronę 
umości danych. Natomiast przy7 zwalczaniu prób aktywnego podsłuchu danych, tzn. mo
cowania przesyłanych informacji, stosuje się procedury' budowania i rekonstrukcji 

naczników integralności danych. Pakiet danych zostaje przed wysłaniem uzupełniany 
Unikiem, który za pomocą specjalnego (chronionego) algorytmu jest wyznaczany na 

j ^stawie treści tego pakietu. Na drugim końcu linii znacznik ten jest ponownie wyliczany 
Porównywany z nadesłanym. Niezgodność tych znaczników7 powoduje odrzucenie prze-
ianego pakietu.

1 "Jeszcze do niedawna w modelu pracy polskiego banku pojęcie ryzyka bankowego 
Etycznie nie istniało. Gdy jakieś przedsiębiorstwo nie spłacało kredytu, karna nacjonali- 
cJa krnąbrnej, ale już dawno upaństwowionej firmy nie miała wielkiego sensu. Mimo 
Ielu zmian, do dziś trwamy w sytuacji, gdy klient z przyzwyczajenia przychodzi do banku 

J* kredyt, od razu zakładając jego niespłacenie. Takich problemów' na masową skalę banki 
chodnie nie notują. Zarzuca się bankom polskim brak mobilności w' pewnych dziedzi- 
ch. Tymczasem również ich klienci nie przestrzegają podstawowych zasad np. o ubiega

l i  s*ę o kredyty'. Ryzyko bankowe, ponoszone wskutek niewłaściwego doboru klienta 
ĵ .0/ua łatwiej ocenić poprzez odpowiednie oprogramowanie systemu komputerowego. Ta- 

e °programowanie istnieje i działa zazwy czaj na zasadzie systemu ekspertowego. Na razie
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ważne właściwie w każdym systemie ekonomicznym - handlowym czy produkcyj' 
nym), a także jest to temat zbyt obszerny, by go tu próbować wyczerpująco i w 
całości omówić. Poświęcę mu zatem oddzielny podrozdział (patrz 4.10), gdzie do
wiesz się o zagadnieniach bezpieczeństwa w systemach komputerowych znacznie 
więcej, chociaż niestety nie wszystko130.

4 .6 . System y wspomagające podejmowanie 

decyzja

ystemy dostarczające informacje dla kierownictwa firm pojawiły się P0<̂ 
koniec lat 60-tych, ale nie uzyskały większej akceptacji131, gdyż tylko 
w nieznacznej mierze pomagały w kierowaniu przedsiębiorstwem. Najeżę- 

ściej było tak, że właśnie dyrekcja firmy jako jedyna nie korzystała z tych systemów. 
Sytuacja ta jednak zaczęła się z czasem zmieniać i dyrektorzy firm poszukują wręcz

0

realizacje zabezpieczeń logicznych są, z uwagi na wysokie koszty, znacznie uboższe. Jedn1 
twórcy oprogramowania ograniczają się tu do rejestracji „sum wysokich i podejrzanych , 
czy „kontroli spójności danych”, inni zaś stosują bardziej wyrafinowane metody analizy 
rozproszonych dokumentów. Wydaje się, że najdalej w zabezpieczeniach merytorycznym 
poszła w tej chwili firma Softbank.

129Zabezpieczenia wewnętrzne koncepcyjnie niewiele odbiegają od tego, co oferuje 
dowolny wielodostępny system operacyjny. Są to mianowicie hierarchie haseł dostępu, za
bezpieczenia używania poszczególnych funkcji, operacji, a nawet ograniczenia wglądu u 
pojedynczych kont klienta. Dodatkowo można zainstalować oprogramowanie, notujące 
każdą operację wykonaną na danym terminalu. Są to wszystko zabezpieczenia od wewnątrz, 
które służą unikaniu zarówno dywersji aranżowanej przez pracowników banku, jak i zwy 
kiego ich roztargnienia.

*30Dalsze rozdziały związane z problematyką bezpieczeństwa elektronicznych p1 
niędzy dopisuje praktycznie codziennie samo życie - by wspomnieć tylko o aferze wsp 
wlaściela spółki Art-B, Andrzeja Gąsionwskiego, która bulwersowała prasę pod koni 
1996 roku. Gąsiorowski oraz jego w spólnicy - Chaim Barmoński, Roni Bajkowski i M 
Bar - jak donosiła prasa - metodami komputerowymi z pomocą genialnego hackera Danie 
Kohena obrabowali na miliony dolarów kilka dużych banków w' Izraelu. ,

131 W prowadzeniu interesów ogromną, choć czasem jeszcze nie docenianą rolę 0  ̂
grywa informacja. Znajomość klienteli, jej oczekiwań i potrzeb, niezależnie od tego c0 
się do zaoferowania, może w znaczący sposób wpłynąć na pozycję firmy na rynku. * a 
rosnąca konkurencja oraz ogromna masa tych informacji konieczna do kierowania n 
sprawiają, że od oprogrampwania wymaga się obecnie nie tylko szybkiego i szerokiego 
stępu do danych, ale również szybkich oraz nowoczesnych narzędzi do ich interpre J 
i kompleksowej analizy, wspomagających podejmowanie decyzji. Doceniane przez wsze 
międzynarodowe organizacje finansowe, szeroko wykorzystywane przez banki na caiy 
świecie, w Polsce są obecne od niespełna roku.
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Programów132, które mogą wspomagać ich pracę133. Coraz częściej dostęp do sys
temów informowania jest rozszerzany też na innych pracowników firmy134.

Poważnym ograniczeniem w używaniu systemów informowania kierownictwa 
Jest konieczność nabywania przez szefa firmy nowych umiejętności. Ponieważ zaś 
systemy te nie są używane codziennie, wystarcza to, by zapomnieć nabyte umiejętno
ści. Z powyższego wynika, że od systemu informowania kierownictwa wymaga się 
tego, aby byl on dobrze przystosowany do potrzeb konkretnego szefa firmy135. Po 
drugie, w celu spełnienia pierwszego wymagania, musi być opracowany przez osoby 
dające równie dobrze aspekty ekonomiczne pracy szefa, co aspekty techniczne opro
gramowania. No i oczywiście, system ten musi być łatwy w użyciu. To wymaganie 
ezęsto jest związane z koniecznością efektownej graficznej prezentacji danych dla 
szefa firmy.

132Jak podaje firma IDC (.International Data Corp.), zajmująca się badaniami rynku 
komputerowego, w 1996 roku nakłady na systemy informowania kierownictwa EIS 
(Executive Information Systems) wyniosły w USA ok. 100 min USD, a przyrost nakładów' 
na te systemy wynosi aż 40% rocznie. Systemy EIS mają zapewnić dyrektorowi łatwy do
stęp do informacji ważnej dla sukcesu firmy. Takie systemy muszą: 

być przystosowane do indywidualnych potrzeb szefa, 
umożliwiać uzyskanie, filtrację i śledzenie ważnych danych,
umieć korzystać z szerokiej gamy informacji, zawartych w lokalnych lub oddalonych 
bazach danych,
pozwalać na pogłębioną analizę istotnych danych (można za ich pomocą dotrzeć do źródła), 
być przyjazne użytkownikowi,
prezentować dane w dogodnej postaci (tabele, wykresy, teksty ).

133Czasami pod pojęcie systemów EIS podciąga się obszerniejszą kategorię syste- 
mow wsparcia szefa firmy ESS (.Executive Support Systems), zawierającą dodatkowe udo
godnienia typu poczta elektroniczna, terminarz grupowy oraz możliwości dogłębnej analizy 
anych (arkusze obliczeniowe, pakiety statystyczne, bezpośredni dostęp do baz danych itp ).

134W przypadku pierwszych systemów tego rodzaju nie istniała możliwość korzysta
ł a  z danych dostępnych na bieżąco. Dane miały charakter zbiorczy , a ich aktualność była 
V(,Upliwa, dawały więc raczej statyczny obraz firmy. W obecnej dekadzie, znacznego rozwo- 

^  sieci lokalnych, powstają programy spełniające rolę systemów EIS na szczeblu oddziału. 
*ału, czy biura. Mają one jednak raczej charakter wstępnie przygotowanych gotowych 

ni°dulów programowych, z których daje się złożyć mniej lub bardziej udany system infor
mowania. Powstają także specjalistyczne pakiety programowe przeznaczone do opracowa- 

. la indywidualnych systemów informacyjnych. Zwiększone wymagania co do terminowości 
Jakości produkcji powodują, że systemy informacyjne powinny zapewniać o bieżącym sta- 

Illc działalności operacyjnej firmy. Wartość takiej informacji powinna być doceniana za- 
°Wno przez firmy produkcyjne, jak i instytucje finansowe.

13^Specyfika produktów' EIS powoduje, że w zasadzie nie istnieją handlowo dostępne, 
?°towe systemy. Każdy produkt wykonywany jest na zamówienie. Pow;oduje to, że jego cena 
JCst bardzo wy soka, więc na zakup takiego systemu może pozwolić sobie tylko duża firma.
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Takim systemem jest niewątpliwie SAS. Jest to ogromny system oprogramo
wania136 zawierający moduły do tworzenia aplikacji i korzystania z baz danych, ar
kuszy kalkulacyjnych i wielu innych. W Polsce system ten zyska! już ponad 1™ 
użytkowników'. O popularności Systemu SAS decyduje jego uniwersalność137 i 
stosowanie do bardzo specyficznych potrzeb138, zarówno pod wzgiędem możliwośp1 
pracy na różnych platformach sprzętowych i w różnych środowiskach, współpracy 
z większością popularnych baz danych, jak i różnorodności proponowanych narzędzi 
obsługi informacji139. Największą jednak zaletą SAS jest możliwość kompleksom 
obsługi informacji finansowej za pomocą jednego tylko systemu140. Pomaga to 
zaoszczędzić czas i pracę na zbudowanie łącz między różnymi pakietami i baza- 
mi danych.

Innym systemem o podobnych możliwościach jest EXPRESS141. System ten 
jest narzędziem do tworzenia systemów klient/serwer, przeznaczonym dla firm zaj- 
mujących się sprzedażą produktów. Pozwala kierownikom firm142 na przeglądani

136Sercem systemu jest pakiet Base SAS System. Pracuje on w każdym nienr<*Hro 
dowisku informatycznym i na każdym sprzęcie. System bazowy zawiera procedur} 
zarządzania danymi. Obsługuje on zarządzanie pamięcią i bazami danych oraz ł ą c z n o ś ć  

z komputerami innych typów. Dlatego wszystkie platformy pracujące z oprograinow anicn1 
Base SAS mogą łączyć się i wspólnie korzystać z rozproszonych bądź scentralizować c 
danych. Pozostałą część systemu stanowi ponad 20 pakietów oprogramowania dołączany 
do systemu bazowego, oferujących wy specjalizowane usługi.

137System posiada moduł SAS/EIS - wspomagający programowanie obiektowe, P° 
zwalający na szybkie tworzenie Systemów' Informowania Kierownictwa z pełnym inform 
waniem i reagowaniem on-line.

138Na przykład obsługą hipoteki zajmuje się procedura MORTGAGE. Może ona 
dokonywać obliczania oprocentowania kredytu hipotecznego i określania jego amortyzacją 
analizę wielkości kredytu, jego terminu, oprocentowania i wielkości spłat oraz ich wzajenl 
ne zależności

139Procedura COM PUTAB pozwala generować raporty w  formie tabel, zaw iej 
jących dane dotyczące rachunku zysków' i strat, zestawienie bilansowe czy inne dane 
tyczące firmy. Inna procedura zajmuje się obsługą działalności kredytowej i obejmuje 
analizę oraz porów nanie warunków umów różnych kredytów i wybór optymalnego wanan  
z uwzględnieniem warunków płatności, podatków, staw7ek amortyzacyjnych, itp. . ,

140SAS/CALC to główny moduł wspomagający analizy finansowe, dostarczaj^  
możliwości wieloplatformowej analizy finansowej, modelowania oraz konsolidacji i z ir7̂  
dzania danymi w7 skali całej firmy. Oprogramowanie pozwala projektować standardo 
dwuwymiarowe, trójwymiarowe a także łączone arkusze kalkulacyjne. Moduł wyposazo 
jest w bogaty system graficzny z menu, wykresami, itp.

14^Twórcą systemu EXPRESS jest IRI (Information Resources Inc.). ^
.142EXPRESS/EIS jest systemem informowania kierownictwa wykorzystującym 

awansowane metody analizy danych. Bazuje na własnej wielowymiarowej relacyjnej b 
danych, ale daje także możliwość wyboru i prezentacji dowolnej, żądanej informa 
Użytkownik może korzystać z systemu wspomagania decyzji obejmującego prognozowały 
modelowanie, statystykę i inne metody, w celu właściwej interpretacji danych. Jako doda

A
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1 analizę ogromnej ilości danych (rzędu 4 terabajtów i nieograniczonej liczbie wymia
rów). Zazwyczaj firma stosująca EXPRESS korzy sta z tradycyjnych baz danych, 
dlatego system ten służy’ jej jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji143. 
Początkowo EXPRESS przeznaczony byl jedynie dla komputerów centralnych. 
Obecnie istnieją dwie wersje:
"  EXPRESS MDB144, przeznaczona dla serwerów,
^ pcEXPRESS145, wersja dla PC.

Najczęściej pcEXPRESS jest używany jako system do tworzenia oprogramo
wania peryferyjnego146 i wspomagania klienta147. Może pracować w dowolnym śro
dowisku LAN148."

do EXPRESS/EIS firma oferuje szereg aplikacji. EXPRESS/FMS (Financial Management 
System) jest zintegrowanym środowiskiem do tworzenia sprawozdań i analiz finansowych. 
Zawiera też oparty na systemie eksperckim moduł do kontroli odstępstw od normy pod 
nazwą Financial CoverStory.

143Na wewnętrzną staikturę systemu składają się trzy komponenty: 
wielowymiarowy motor (engine) bazy' danych, 
słownik danych,
środowisko dla tworzenia oprogramowania.

Większość danych wewnątrz systemu jest przechowywana w tablicach. Słownik służy 
Jako obiektowo zorientowany magazyn. Oddzielnie przechowywane są dane i ich definicje, 
Zwarte w słowniku danych aktywnych. Jeżeli definicja obiektu zmienia się, słownik auto
matycznie aktualizuje wszystkie programy, w który ch była użyteczna.

144MDB jest skrótem od Multidimensional Data Base
145Może być wykorzystywana jako autonomiczne środowisko do wspomagania decyzji.
146Środowisko dla tworzenia oprogramowania zawiera środki pozwalające anality- 

0rn na pracę z informacją zdefiniowaną w wewnętrznym słowniku. Język EXPRESS 4GL 
WsPólpracuje z jego wewnętrznym, wielowymiarowym modelem danych. Dostarcza takich 
narzędzi jak wykrywanie i analiza błędów oraz kompilacja. Język zawiera również wbudo
wane narzędzia dla zapytań i sprawozdań. Mogą one obsługiwać dane z różnorodnych źró- 

a następnie przetwarzać je i przedstawiać w różnorodnych formach. Generator spra
wozdań pozwala tworzyć urzędowe raporty.

147Bogate są szczególnie możliwości graficznej prezentacji danych. Tworzenie przez 
u^>tkownika modeli finansowych jest w spomagane przez różnorodne procedury do analizy 
slatystycznej i prognozowania. System zawiera też zaawansowane metody statystyczne, jak 
analiza regresji, anali/a czynnikowa, programowanie liniowe oraz metody analizy szeregów 
^sowych, obejmujące prognozowanie liniowe, wykładnicze i Holta-Wintersa. Gotowe me- 
°dy kalkulacji marketingowych i finansowych dają możliwość analiz modeli konkurencyj
nych, porównywania prognoz i aktualnego budżetu, itp. EXPRESS może być również wyko- 
^stywany do tworzenia systemów eksperckich. Użytkownik może wprowadzać swoje 
Własne indywidualne metody i procedury rozwiązywania problemów i analiz finansowych, 

powyższe możliwości systemu są integrowane.
148Modul DataServer jest przeznaczony do analiz rynkowych i oferuje funkcje w za

ssie przetwarzania rozproszonej informacji i analiz, takich jak sprawozdania, prognozo- 
anie i statysty ka w zakresie marketingu i sprzedaży. Pozwalają one użytkownikom śledzić,
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Służący do podobnych celów system M onitor jest polskim, dość nowym P'° 
duktem firmy CSBI (twórcy systemu BANKIER)149. System ten jest przeznaczony  
dla kadr}' kierowniczej banku150. Jego zadaniem jest udostępnienie użytkowników* 
codziennej, czytelnej i pełnej informacji na temat działalności banku i jego oddzia 
lów151. System ten ma także umożliwiać obserwację zmian zachodzących w czasie 
pracy banku152.

4« 7. Symmitiilacjia i motlelowame

J edną z rutynowo dziś stosowanych technik komputerowych jest s y m u la c ja ;  

Mając matematyczny opis jakiegoś systemu możemy za pomocą symulaCl1 
komputerowej przewidzieć, jak się dany system zachowa w określonych 

runkach. W ten sposób projektuje się obecnie nowe typy samochodów, tą meto

analizować i planować działania rynkowe poprzez interfejs pcEXPRESS. Moduł posiad<) *c 
opcję, wyszukującą nowe informacje związane z daną tendencją na rynku.

149Firma CSBI pracuje nad dalszym rozwojem tego systemu. Obecnie rozpocz?  ̂
prace nad wzbogaceniem systemu o funkcje symulacyjne. Będą one ułatwiały prognozo^ 
nie, pozwalające ocenić w jaki sposób bank zareaguje na hipotetyczne zmiany, np. 
ści stópj>rocentowych, stopy kredytu refinansowego, tendencje inflacyjne itp.

^ Je d n ą  z głównych zalet systemu Monitor jest w związku z tym możliwość uzys c 
nia informacji o różnym stopniu szczegółowości. System ten umożliwia m.in. c0 c ̂  
analizę bilansu banku, jego poszczególnych oddziałów' lub ich grup. Użytkownik może 
wolnie definiować pozycje podstawowego bilansu. Strukturę bilansu mogą tworzyć oper< -. 
w zależności od typu podmiotu oraz aktywa wolnozmienne, czyli nieruchomości, sr 
trwałe i fundusze własne. Monitor ułatwia uzyskanie bardziej szczegółowej informacji
nej pozycji bilansu, co pozwala na poznanie i ocenę każdej z nich. .

151System Monitor może być stosowany w każdym rodzaju banku i na szczeblu £ _ 
dego oddziału. Można go dostosować do obowiązujących procedur, zasad przepływu in 
macji, ich formy i struktury, również do sprawozdawczości prowadzonej wg właściwego 
danego banku planu kont. Może warto tu podać kilka slów; na temat architektury ^ onlê |U 
Dane źródłowe system zbiera i przechowuje we własnych bazach danych, na s/jCî c* 
każdego oddziału. Po zaniknięciu dnia są one przesyłane do centrali banku (siecią p< 
Iową lub na dyskietce) i integrowane w znajdującej się również tutaj bazie danych sys  ̂
Są one podstawą do automatycznego utworzenia pakietu informacji dla prezesa banku- 
logicznie - baza danych na szczeblu oddziału stanowi podstawę do utworzenia pakietu 
formacji dla jego dyrektora. s-

^H ierarchia dostępu do wszystkich danych jest standardowo zdefiniowana ^ • . 
temie Monitor. Monitor przekazuje użytkownikowi informacje przydatne do wszechsti ^ 
i jakościowej analizy aktywów' oraz pasywów banku. Umożliwia on obserwacje ich stri siy 
w różnych przekrojach i śledzenie tendencji zmian. System zapewnia użytkownikowi P . 
dostęp do wskaźników obrazujących m.in. efektywność ekonomiczną działalności ^  j 
racjonalność polityki kredytowej i skuteczność wykorzystania zasobów. Sposób prezei 
tych danych w Monitorze ułatwia analizę współzależności zjawisk zachodzących w ‘ 
oraz przyspiesza rozpoznanie tendencji i trendów.



filujem y znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania gospodarcze, za pomocą symulacji 
filujem y leż odkryć przyszłość całej planety. Komputer może bowiem służyć do 
Modelowania różnych systemów i zjawisk. Komputery modelują dziś właściwie 
"szystko - procesy wewnątrz jądra atomowego, ruch molekuł153 i reakcje chemicz
ne15-̂  prapoczątki wszechświata, reakcje enzymatyczne w komórce... Szczególnie 
e*ektowna i szczególnie chętnie uprawiana jest jednak symulacja systemów znaj
dujących się w ruchu - samochodów, samolotów155, pojazdów' kosmicznych itp. Do 
tcgo celu opracowano szereg bardzo efektywnych narzędzi obliczeniowych (spe
cjalistycznych programów' lub całych ich pakietów, a także dedykowanych do tych 
^gadnień specjalnych języków programowania156 lub kompleksowych systemów 
oprogramowania zawierających wielorakie narzędzia umożliwiające obsłużenie ca- 
*ego procesu symulacji157. Systemy te umożliwiają symulację różnych systemów

153Popularne zastosowanie komputerów, jakim jest modelowanie molekularne 
tworzenie i obrazowanie na ekranie cząsteczek związków chemicznych) może być realizo
wane z wykorzystaniem programu Nemezis firmy Oxford Molecular.

154Symulacja komputerowa jest stosunkowo nową, ale bardzo atrakcyjną i użyteczną 
0riftą zastosowania komputerów w chemii. Przedmiotem badań jest przy tym symulacja 
^olekul, a zwłaszcza modelowanie przestrzenne kształtu cząsteczek i ich wizualizacja, 

ziedzina ta znana jest pod nazwą CAMD (Computer Aided Molecular Design) i wymaga 
°nstrukcji skomplikowanych programów (liczących siły oddziaływań międzyatomowych 

^ C2ąsteczkach i odtwarzających ich trójwymiarowe struktury oraz ich ewentualne zmiany 
Pod wpływem różnych czynników'). To pozwala na tworzenie modeli reakcji chemicznych 

na projektowanie tych reakcji za pomocą komputera. Z kolei wizualizacja cząsteczek wy
maga stosowania wyrafinowanych technik grafiki komputerowej. Największe osiągnięcia 
 ̂ lyni zakresie ma niewątpliwie specjalistyczna firma Molecular Simulation Inc. Odbior

ami oprogramowania CAMD są głównie przemysł chemiczny i farmaceutyczny, ale ogro- 
lllle pole działania otwiera się też przed tymi programami wr badaniach naukowych i w na- 
|Jc2aniu chemii na różnych poziomach. Do szerszego zastosowania w tym ostatnim obszarze 
°Jdzie jednak dopiero wtedy, gdy oprogramowanie CAMD stanie się tańsze, a przez to łat- 

^ ej dostępne.
55Symulację komputerową wykorzystuje się między innymi do tworzenie stanowisk 

en i ligowych dla lotników. Taki symulator lotu (IRIS Crimson firmy Silicon Graphics), 
j^orzystywany jest do szkolenia polskich pilotów' cywilnych i wojskowych przez dzia- 
‘ij^cą na Okęciu w Warszawie firmę IDS PZL Spacc Industries.
^  156Języki symulacyjne umożliwiają symulację działaniową (CSL), zdarzeniową (SIM-
^RlPT) lub procesową (SIMULA). ' '

57Jednym z takich specjalistycznych narzędzi informatycznych, służących do anali- 
 ̂ ruchu, jest system ADAMS opracowany w firmie Mechanical Dynamics, Inc. (MDI) 
aJącej swoją siedzibę w' Ann Arbor (USA). Cały system pozwala na prowadzenie bardzo 

..lansowanej analizy dynamiki obiektów' znajdujących się w mchu, przy czym wyposa
ż y  jest w' szereg specjalistycznych modułów (na przykład ADAMSA ehicle do modelo- 
ai)ia całych pojazdów lub ADAMS/Tire do modelowania własności kola gumowego i in-
rakqji opona-droga). Użytkownik może modelować interesujące go obiekty korzystając 

. gotowych, zaprogramowanych modułów (na przykład dostępna jest biblioteka gotowych 
Inicji różnych typowych układów' zawieszenia samochodów, które można natychmiast



technicznych, a także ludzi1:>8 jako obiektów działających i stanowiących dla całej tej 
techniki najważniejszy punkt odniesienia159. Zaletą stosowania takich specjalist>cZ 
nych narzędzi do symulacji określonych systemów i zjawisk jest możliwość prowa 
dzenia za pomocą komputera zarówno samych obliczeń symulacyjnych, jak i P° 
myślowych sposobów wizualizacji wyników symulacji160.

Modele komputerowe wykorzystywane są obecnie do różnych celów, na 
przykład w ekologii do badania współzależności poszczególnych składników środo 
wiska i symulacji ich wzajemnych oddziaływań. Dzięki temu można przewidy^ 0 
przyszłe losy różnych ekosystemów i m ożna zapobiegać wielu nieszczęściom. ^  
przykład w historii ekologii dramatycznie ważną rolę odegrały oparte na sym tilacj1 
komputerowej modele Meadowsa, zawarte w jego bardzo ciekawej pracy „Granie^ 
wzrostu". Modele te (opracowane na początku lat 70.) wykazały, że prawdziwą Sia

poddać dowolnym badaniom i pełnej symulacji), ale możliwe jest samodzielne zdefinio"a  ̂
nie dowolnego obiektu, którego własności kinematyczne i dynamiczne zostaną wtedy zamo 
delowane.

158Jednym z ciekawszych obiektów7 podlegających modelowaniu i symulacji za po 
mocą systemu ADAMS jest ciało człowieka. Odpowiedni moduł ADAMS/Android pozw „ 
dość dokładnie odtwarzać strukturę i ruchy ciała, przy czym w systemie „predefiniowany 
są standardowe proporcje i masy mężczyzny, kobiety i dziecka, użytkownik może jedfl*  ̂
zadać dowolnie inne parametry uzyskując „androida" o nietypowych proporcjach. 
ny model ciała człowieka uwzględnia podział ciała na 15 oddzielnych se g m e n tó w  ( 
każdego z nich zapamiętane są rozmiary, masa, moment bezwładności a także w ła sn o  
ich powierzchni, co jest potrzebne przy modelowaniu zachowania ciała z kontakcie z „ 
nymi modelowanymi obiektami, na przykład siedzeniem motocykla). Z „ a n d r o i d e m  

współpracuje moduł symulacyjny, w7 którym zgromadzone są gotowe sylwetki poszczeg 
nych faz mchu i poszczególnych pozycji ciała, co pozwała łatwo uzyskiwać na ekranie ko 
putera bardzo naturalistycznie wyglądającą symulację. ^

159Komputerow7o symulowane androidy pozwalają rozszerzyć badania s y m u l o w a n y  

obiektów7 (na przykład samochodów') na badania współdziałania tych obiektów z *u 
w warunkach normalnych (badanie wygody poruszania się wewnątrz kabiny s a m o l o t u  

pasażerów o różnych wymiarach) a także w warunkach ekstremalnych (na przykład w e 
li zderzenia pojazdów, wywrócenia, najechania itp.). Dzięki możliwościom sy m u la c ji  
puterowej możliwe staje się więc projektowanie maszyn - na przykład pojazdów - nie > 
bardziej sprawnych i niezawodnych, ale również wygodniejszy ch i bezpieczniejszych.

160Na przykład wyniki modelowania prowadzonego we wzmiankowanym wyżej * 
tcmic ADAMS można oglądać w postaci dwu- lub trójwymiarowych rysunków tw’°rz01̂  . 
przy' pomocy modułu ADAIYlSAiew. Kształt modelowanych obiektów może być /A  ̂
z wykorzystaniem doskonałych własnych narzędzi graficznych pakietu lub może pocno 
z projektów7 wykonywanych z użyciem innych programów - na przykład p ro g ra m ó w  pr J 
tow7ania inżynierskiego typu CAD (eksport w formacie IGES) lub programów7 roZ\  L  
żujących zagadnienia mechaniki metodami elementów skończonych (np. ANS^S, ^ 
TRAN lub COSMOS/M). Obrazy będące ilustracją wyników symulacji mogą być 1 ^  
animowane (służy do tego moduł zwany Animcition Postprocesor - ADAMS/APS), ^  
czemu ruch modelowanych obiektów może być oglądany i oceniany przez badacza w sp° 
maksymalnie zbliżony do rzeczywistości.

380



nicą wzrostu gospodarczego na Ziemi nie są - jak wówczas przypuszczano - ograni
czone zasoby surowców ani rosnąca liczba ludzi przy malejącym areale upraw rolni
czych - ale zanieczyszczenie środowiska. Pnące się szybko w górę krzywe na wykre
sach symulacyjnych Meadowsa, pokazujące dochody krajów uprzemysłowionych, 
Postęp technologii, wzrost liczby ludności i jej dobrobytu - załamywały się drama
tycznie około roku 2050, kiedy to - zgodnie z modelem symulacyjnym - następowrało 
na Ziemi masowe wymieranie gatunku homo sapiens spowodowane tym, że mniej 
"ięcej w tym okresie stężenie skażeń będących następstwem rozwoju przemysłu 
uczyni naszą planetę niezdolną do życia. Wynik symulacji był tak dramatyczny i tak 
Jednoznaczny, że tak zwany Klub Rzymski, który' zamawiał badania Meadowsa 
Wszczął ogólnoświatowy ruch na rzecz ochrony środowiska, który' trwa do dziś.
I W łaściwie mało ważne jest to, że potem wykazano, że istnieje błąd w modelu Me
adowsa161. Ekologia i ogólnoświatowa troska o ochronę środowiska stały się 
trwałymi elementami naszej rzeczywistości - chociaż naprawdę mało kto wie, że
II źródeł tego ruchu stały właśnie wyniki symulacji komputerowych. Na marginesie 
"arto dodać, że niepowodzenie modelu Meadowsa było właściwie pewne i możliwa 
uo przewidzenia z góry, gdyż ogól tym więcej konkretnych, weryfikowalnych prak
tycznie danych daje się „wydusić" z programów symulujących ekosystem i gospodar
ką im mniejszych i lepiej izolowanych obiektów ma dotyczyć tworzony model.162 
^la modeli globalnych, obejmujących swoim zasięgiem cały świat, liczba trudnych

uchwycenia zależności i czynników staje się tak duża, że margines błędu prognoz)' 
'tyciąganej z komputerowej symulacji wynosi ±100%, czyli może być tak, jak prze- 
"'idzi komputer, ale też może być dokładnie przeciwnie...

Czy jednak tylko prognozy przyszłości mogą być domeną symulacji kompute
rowej? Okazuje się, że nie, komputerowa symulacyjna „lupa” pozwala bowiem rów- 
n,e często wyświetlić zagadki przeszłości. Ciekawym przykładem takiego zastoso
wania komputerowej symulacji do badania przeszłości może być próba odpowiedzi 
r’a pytanie: Co odkrył Kolumb?

Na pozór pytanie to jest sformułowane w sposób jaskrawo no. sensowny. 
Każde dziecko wic: Kolumb odkrył Amerykę. Pozory' są jednak mylące. Gdy w dniu

161 Model ten badano wychodząc od danych 1969 roku jako startowych i właśnie przy 
■ ch symulacjach wyłonił się z komputera opisany wyżej obraz Apokalipsy . Jednak ten sam 
ni°del uruchomiony z danymi startowymi pochodzącymi z 1909 roku przepowiedział 
»koniec świata" w 1967 roku...

162Dlatego klasycznym osiągnięciem w zakresie zastosowań symulacji komputerowej 
'v ekologii pozostaje wciąż praca D.L. Cappocka z National Resource Ecology Laboratory 
K-olorado State University), dotycząca symulacji współzależności pomiędzy aktywnością
u.dzi a stanem środowiska naturalnego na przykładzie plemienia Tukana, zamieszkującego 
^łnocnozachodnią Kenię. Przeprowadzono bardzo szczegółową analizę, obejmującą prze- 

-■ 'V energii, sprawność fotosyntezy, metabolizm roślin, łudzi i zwierząt oraz setki innych 
Ĉ 'nników. Dzięki wieloletnim badaniom model bardzo dokładnie i realistycznie pozwala 
PfZewidywać zachowanie plemienia Tukana w' różnych warunkach (na przykład długo- 
r^ałej suszy). Czy jednak od tego ludzie z plemienia Tukana są szczęśliwsi?
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11 października 1492 roku, po 33 dniach podróż}', marynarze Kolumba dostrzegł* 
wyłaniające się z morza zarysy upragnionego lądu na zachodzie - dotarli do jakiejś 
wyspy. Jaka to była wyspa163?

Niewątpliwie była to jedna z wysp archipelagu Bahama, kłopot polega jed
nak na tym, że jest tych wysp ponad 700. Kolumb nazwał ją San Salvador, jednak 
sto lat temu na próżno by szukać tej nazwy w atlasach. Zaginęła w' niepamięci, p0' 
dobnie jak oryginalne zapiski genueńskiego żeglarza. Dzisiaj nazwę tę (wraz ze 
złotodajną legendą odkrycia) nosi Wyspa Wat linga (oryginalna indiańska nazwa. 
Guanahani), ponieważ w 1942 roku amerykański historyk, Samuel Morison. P° 
wielu latach studiów i analiz wskazał ten właśnie ląd, jako pewne (jego zdaniem) 
miejsce lądowania Kolumba. Przez blisko 40  lat wyniki Morisona uchodziły za nie
wzruszoną podstawę naukowej wiedzy historycznej o wyprawie Kolumba, jednak 
w 1980 roku dyskusja rozgorzała na nowo, ponieważ inny historyk, Piter Vorehoog» 
przedstawił argumenty przemawiające za tym, że miejscem epokowego odkrycia była 
wyspa Caicos, a nie Guanahani (która zdążyła się już przechrzcie na San Salvador)- 

Wybuchła dzika awantura pomiędzy zwolennikami jednego i drugiego poglą
du, która zwróciła uwago Josepha Judge’a, jednego z wydawców słynnego magaz}' 
nu geograficznego National Gographic. Przeczytał on uważnie kopię dziennik3 
pokładowego wyprawy Kolumba i doszedł do wniosku, że zawarte w tych mate
riałach dane dotyczące odległości, kursu statków i czasów ich utrzymywania, 
w połączeniu z wiadomościami na temat właściwości nautycznych średniowiecznych 
karawel, a także znane dziś dokładnie informacje na temat wiatrów' prądów i pl>"vv0" 
morskich w rejonie środkowego Atlantyku - powinny pozwolić na zrekonstruowanie 
trasy rejsu. Oczywiście wymaga to tysięcy skomplikowanych obliczeń, ale prZ% 
użyciu nowoczesnych komputerów powinno być wykonalne!

Judge powierzył przeprowadzenie potrzebnych obliczeń Louisowi Marde- 
nowi, który poza kwalifikacjami w zakresie symulacji komputerowej mial spore do
świadczenie żeglarskie. Marclen (pracując wraz z żoną, także specjalistą - informaty 
kiem) przeprowadził tysiące obliczeń, wykreślił setki tras, obliczył dziesiątki pra"' 
dopodobnych scenariusz}' historycznej wyprawy i doszedł do wniosku, że u końca 
wszystkich możliwych tras leży wyspa Samana Cay, a nie leżąca 100 kilometro 
dalej na północ rozreklamow ana wyspa Guanahani (Watlinga). Był to spektakularny 
sukces, ale środowiska naukowe odniosły się do niego chłodno i z  n i e d o w i e r z a n i e m  

Wyniki symulacji uzyskane przez Mardenów potraktowano jedynie jako c i e k a w o s t k ą

lii3Do niedawna było to przedmiotem zaciętych sporów, bo o miano „wyspy odki) 
cia” ubiegało się ponad 10 karaibskich skrawków lądu. Spory te podsycał brak pewny 
danych źródłowych, gdyż oryginalny dziennik okrętowy Kolumba zaginął, a ponieważ ro"  ̂
nocześnie przywilej bycia „pierwszym kawałkiem „nowego świata’’ wiąże się z bardzo o* 
żymi korzyściami (turyści!), więc przez cale dziesięciolecia zajadle fabrykowano na 
temat różne legendy i apokryfy. Z tego powodu na wielu wyspach Karaibów podziwiać <* 
można pomniki upamiętniające „lądowanie Kolumba“. Życzę Ci gorąco, żebyś móg* 
obejrzeć na własne oczy! Nie są one fikcją. Kolumb w swoich kolejnych wyprawach od",e 
dzil łącznie ponad 100 różnych przystani. Uporczywie powtarza się jednak pytanie: kt 
była pierwsza?
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nie wpłynęły one na powszechne przekonanie o lokalizacji miejsca lądowania Ko
lumba właśnie na wyspie Gucmahcmi.

Joseph Judge nie ustawał jednak w wysiłkach, żywiąc niezachwianą pewność, 
że nowoczesna technika komputerowca pomoże wyświetlić zagadkę sprzed stuleci. 
Jego kolejnym sojusznikiem został Robert Lillestrand, wiceprezydent znanej firmy 
komputerowej CDC a równocześnie badacz polarny, weteran dwóch wypraw na bie
gun północny. Wybór nie był przypadkowy - Lillestrand wsławił się już wcześniej 
tym, że za pomocą symulacji komputerowej odtworzył przebieg i trasę wyprawy Ro
berta Pery?ego, zdobywcy bieguna z 1909 roku. Zadanie, jakim była próba odtwo
rzenia trasy Kolumba było jednak nieporównanie trudniejsze, zarówno ze względu na 
skromne i mało dokładne informacje źródłowe, jak i ze względu na długość trasy
1 czas trwania wyprawy164. Po setkach testów i komputerowych obliczeń okazało się, 
że Marden miał rację: jedynym miejscem, które mogło spełnić wszystkie znane wa
runki było wschodnie wybrzeże wyspy Samana Cay.

Nie wiadomo, czy wyspa nosząca dziś - jak się okazuje niesłusznie - histo
ryczną nazwę San Salvador zechce wyrzec się zaszczytów (i korzyści) płynących
2 rzekomego lądowania odkrywcy Ameryki. Należ}’ wątpić, gdyż dobrze spreparo
wana legenda lepiej się zwykle sprzedaje, niż zgrzebna i surowa prawda. Wyni
ków badań komputerowych nie chcą też uznać biura turystyczne, które zainwesto
wały miliony w legendę wyspy Watlinga i nie mają zamiaru ich tracić. Niezdecydo
wane jest także stanowisko historyków. Jednak wr świetle potwierdzenia wyniku 
dwoma niezależnymi metodami badań komputerowych prawda wydaje się bezspor
na - to Sam ana Cay jest historyczną ziemią, na której po raz pierwszy stanęła 
stopa Europejczyka.

Dla nas w tej historii interesujący jest natomiast inny aspekt. Oto po raz pierw
szy w ustaleniu pewnego ważnego faktu historycznego pierwszoplanową rolę odegrał 
komputer i jest to kolejny dowód jego uniwersalnej przydatności. Co na to polscy 
historycy?

Zostawmy jednak ten wątek, zwłaszcza że chcę teraz dokonać krótkiego pod
minowania wiedz}’ na temat metod symulacji komputerowej jako pewnej metodologii 
badawczej. Otóż wiesz już, że model symulacyjny pozwala badać określony system 
*ub określone zjawisko łatwiej, taniej i bezpieczniej, niż to można by zrobić ekspery
mentując na rzeczywistym systemie. Dzięki temu przygotow ując jakieś działanie (na

164Lillensirand opracował do tego celu wr 1986 roku specjalny program, znany w iite- 
raturze informatycznej pod hasłem CRT (Columbus Research Tool). w którym wykorzysta
no informacje o kształcie brzegów 342 wysp tego fragmentu archipelagu Bahama, do które
go zapewne dotarły karawele Kolumba. Brano nawet pod uwagę wysokość drzew rosnących 
na tych terenach (ze względu na nizinny charakter wysp Bahama z pewnością pierwszymi 
^ostrzeżonymi fragmentami lądu były korony wysokich drzew, żc zaś Kolumb pisał w swo- 
un dzienniku o ogromnych pirogach, w których mieściło się jednorazowo 40 Indian, ciosa
c h  z jednego pnia. mogły to być drzewa bardzo wysokie). Brano także pod uwagę 
Położenie słońca i jaśniejszych konstelacji gwiazd (wiadomo, że upragniony ląd dostrzeżono
* masztu karaweli Santa Maria już po zachodzie słońca około godziny 22) a także uwz
ględniono maksymalnie dokładnie warunki obserwacji prowadzonej ze szczytu masztu, oko- 
0 20 m nad falami oceanu, uwzględniając nawet wpływ kołysania się statku.
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przykład innowację techniczną lub ekonomiczną) możesz sprawdzić jego skutki na 
modelu symulacyjnym, zanim zrealizujesz wybrany wariant postępowania w prakt}'" 
ce. Komputerowe modele służyć mogą przy tym trzem zasadniczym celom:

prognostycznym165; diagnostycznym166; dydaktycznym167.
W ekonomii wykorzystywane są głównie funkcje prognostyczne i dydaktyczne 

budowanych modeli, natomiast funkcja diagnostyczna ma większe znaczenie prZ> 
wykorzystywaniu modelowania w technice (na przykład badanie przyczyn wypadkom 
lotniczych), w biologii (zastępowanie uciążliwych i trudnych badań żywych organ1' 
zmów eksperymentem symulacyjnym) i w fizyce (próby wyjaśnienia za pomocą ba* 
dań modelowych procesu ewolucji wszechświata lub zjawisk zachodzących w niemiC' 
rzalnych ułamkach sekundy wewnątrz jądra atomowego).

Porozmawiajmy tera krótko o tym, jak to się dzieje, że komputer może symu' 
lować jakieś rzeczywiste piocesy. Zasada działania symulacyjnego modelu dow olne- 
go systemu lub zjawiska polega na tym, że komputer oblicza w kolejnych krokac1 
wartości sygnałów opisujących modelowany system. Najczęściej eksperymentator 
podaje sygnały wejściowe, a komputer oblicza i drukuje (lub prezentuje w formie 
wykresów) sygnały wyjściowe i wewnętrzne. Bardzo ważnym elementem procesu 
symulacji komputerowej jest wybór kroku168. Możliwe jest stosowanie kroko^ 
o jednakowej długości lub kroków dostosowanych do zdarzeń zachodzącym 
w modelowanym systemie. Odpowiednio do tego podziału wyróżnia się symulację 
ciągłą i symulację dyskretną.

Przy' symulacji ciągłej model komputerowy naśladuje jak najwierniej wszystkie 
procesy zachodzące w  rozważanym systemie (na przykład tor lotu rakiety), a kro 
symulacji wybiera się lak, żeby nie zakłócić ciągłości modelowanych zjawis 
(w praktyce ma on wtedy wartość ustaloną i z reguły bardzo małą). Przy symulae.11 
dyskretnej wyróżnia się w modelowanym systemie tak zwane zdarzenia (na przykia 
pojawienie się klienta w sklepie) i dostosowuje się krok modelowania do zmienneg 
rytmu zachodzących zdarzeń. Podział na modele ciągle i dyskretne jest tak ważny, 26 
do celów symulacji opracowano szereg specjalistycznych języków programowania, 
ale oczywiście oddzielnie rozwijane są języki do symulacji ciągłej, a osobno ję2) . 
modelowania dyskretnego. Inaczej się także korzysta z wyników symulacji ciąg‘eJ’ 
a inaczej z rezultatów uzyskanych przy symulacji dyskretnej.

W symulacji ciągłej eksperyment symulacyjny dostarcza ogromnej liczby vV̂  
ników, ponieważ ustalony i bardzo mały krok symulacji powoduje, że komputer Pr0  ̂
dukuje miliony liczb, które z reguły trzeba najpierw zapamiętać na dyskach magne

165Za pomocą modelu można zbadać, co się zdarzy w przyszłości, i w oparciu 0 
wiedzę można zmodyfikować podejmowane działania łub zoptymalizować tworzoną strU 
turę. z

166Model pomaga znaleźć przyczyny obserwowanych zjawisk lub dokładniej 0 
taniej prześledzić ich przebieg. . ^

*67Model pozwala tanio i bezpiecznie zdobyć doświadczenie wymagane przy W/ 
nywaniu wielu prac. ^

168Krok modelowania odpowiada odcinkowi czasu, upływającemu w rozważany
systemie pomiędzy kolejnymi momentami, w których wyznaczany jest w modelu komP 
wszystkich sygnałów.
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tycznych, a dopiero potem można je analizować i interpretować, do czego z regu- 
*y konieczne jest przedstaw ienie tych wyników w formie graficznej. Stosuje się wy
kresy, histogramy, wielobarwne mapy, rysunki trójwymiarowe, animację kompu
terową itp.

W modelach dyskretnych liczba wyników uzyskiwanych z pojedynczego eks
perymentu jest znacznie mniejsza (ponieważ rejestruje się tylko zachodzące w syste
mie zdarzenia). W modelach tych uwzględnia się z reguły indeterminizm. czyli przy
padkowość pewnych zdarzeń i ich atrybutów' (na przykład czasu trwania), zatem ko
rzystając z symulacji dyskretnej wykonuje się zwykle ciąg badań symulacyjnych 
(wiele razy modeluje się ten sam system w tych samych warunkach), a wyniki opra- 
c°W'uje się metodami statystyki matematycznej.

Z punktu widzenia wymagań stawianych systemowi komputerowemu symula- 
cja porównywalna jest z omówioną wcześniej dziedziną obliczeń numerycznych169. 
Natomiast odmienność zadań symulacji od zadań numerycznych polega na produko
waniu przez program symulacyjny ogromnej liczby wyników. W związku z tym 
ehcąc skutecznie i wygodnie korzystać z możliwości stwarzanych przez symulację 
komputerową - trzeba zatroszczyć się głównie o odpowiednio wygodne narzędzia 
1 środki do graficznej prezentacji wyników symulacji, o czym pisałem jednak już 
"cześniej w podrozdziale 3.8.

S t e r o w a m e  procesami a p r z e m y s ł o w y m i

alkowicie odmiennym od wszystkich już omówionych jest zastosowanie kom
putera do sterow-ania różnymi procesami170. Wprawdzie zagadnienia stero
wania są od strony technicznej domeną inżynierów, a nie ekonomistów, jed

nak to ekonomiści z reguły muszą podjąć decyzję o tym, czy i jaki system kompute- 
r°Wego sterowania określonych procesów można i należ}' zastosować, w związku

169Proces obliczania sygnałów występujących w modelu jest związany z wykonywa
łem  ogromnych ilości obliczeń, chociaż z reguły polega na wielokrotnym wykonywaniu 
tych samych działań „w kółko"’. Oznacza to, żc wysoce pożądanym atrybutem jest przy sy
mulacji komputerowej jak największa szybkość działania jednostki centralnej komputera.

Praktyki większości ośrodków obliczeniowych wiadomo zresztą, że obliczenia symulacyj
ne potrafią „zatkać” najszybsze komputery na wiele godzin i wykazują najwyższe wskaźniki 
potrzebowania na pamięć operacyjną.

Pojęcie proces należ)’ tutaj rozumieć maksymalnie szeroko: będzie nim każdy proces 
stwórczy lub transportowy, a także zautomatyzowane magazynowanie wyrobów lub ich 

Pakowanie za pomocą robotów. Jako sterowanie procesów można uznać wykorzystanie 
°niputera do automatycznego prowadzenia samolotu, statku lub nawet samochodu. W tej 
a,egorii mieści się także sterowanie eksperymentem laboratoryjnym, elektrownią siecią 
Crgetyczną lub rakietą kosmiczną. W pewnym sensie do kategorii sterowania komputero

wo należą także systemy wspomagające zarządzanie, a nawet systemy nauczające - jeśli
0 nauczania użyje się komputera, a ucznia traktować się będzie jak podlegający sterowaniu 

system.



z czym pewna ogólna orientacja w7 tym, czym są zastosowania komputerów w auto
matyce może się okazać bardzo uży teczne w Twojej przy szłej karierze zawodowej- 
Omawiane zastosowania implikują wiele specyficznych wymagań i uwarunkować 
które teraz spróbuję w skrócie przedstawić.
-  Systemy sterowania wymagają specjalnych urządzeń do sprzężenia komputera 

sterowanym procesem. Urządzenia te, nazywane zwykle sprzęgiem przemyj 
łowyin (ang. interface. popularne jest także spolszczenie „interfejs”) mają za ^  
danie przekształcenie sygnałów z takiej postaci, w jakiej rejestrują je czujnik1 
i przetworniki pomiarowe w rozważanym procesie, do takiej postaci w jakiej może 
je przyjąć komputer. W uproszczeniu można powiedzieć, że przekształcenie t° 
polega na:

próbkowaniu171, konwersji A/C172, multipleksowaniu173.
-  Rola komputera w sterowanym procesie może polegać na samym tylko gr0' 

madzeniu danych i raportowaniu (na przykład dyspozytorowi) stanu procesu, 
względnie możliwe jest bezpośrednie sterowanie za pomocą komputera174. Takie 
scentralizowane i komputerowo wspomagane systemy pomiarowe mają bardzo 
duże znaczenie we współczesnych procesach technologicznych, w który0'1 
złożoność instalacji175 (na przykład chemicznej lub energetycznej) jest niemożliwi

171 Próbkowanie przekształca sygnał ciągły w sygnał dyskretny (to znaczy tak1- 
którego wartości są określone jedynie w ustalonych, wybranych momentach czasu). Poja^Kl 
się przy tym problem, jaki ma być odstęp czasu pomiędzy kolejnymi próbkami. Mniejsi 
odstęp (..gęściejsze” próbkowanie) sprzyja dokładniejszemu śledzeniu sygnału, lecz prowa' 
dzi do większego obciążenia komputera, który musi wówczas przetwarzać więcej 
Optymalne próbkowanie może być określone na podstawie tzw. twierdzenia Shannon#- 
którego omówienie jest tu niestety niemożliwe ze względu na brak miejsca.

172Konwersja A/C polega na przypisaniu sygnałom ustalonych kodów wartości- 
W wyniku konwersji sygnał, który w rzeczywistości zmienia się w sposób ciągły i analog0' 
wy, zamieniony zostaje na kod przesyłany do komputera, który przy ograniczonej liczby 
bitów prowadzi do jedynie przybliżonego odwzorowania wejściowego sygnału (powstaje 
tzw. szum kwantowania). Mimo tej wady konwersja jest konieczna, gdyż tylko w postać 
dyskretnych kodów’ można przesiać sygnał do komputera i tam go przetwarzać.

17̂ Multiplcksowanie polega na szybkim przełączaniu wejścia komputera inięd# 
licznymi wyjściami sterowanego procesu. Na skutek istnienia znacznej dysproporcji niięd2? 
powolnymi zjawiskami zachodzącymi w każdym realnym procesie, a szybkimi obliczen ia^ 1 
komputera - możliwe jest „obieganie” setek źródeł kontrolowanych sygnałów przez jedc11 

kanał wejściowy komputera.
174W pierwszym przypadku mówimy niekiedy o systemach CRPD (centralnej reJe 

stracji i przetwarzania danych) a w drugim o systemach BSC (bezpośredniego sterowany 
cyfrowego, częściej znanych jako systemy DDC od angielskiego określenia Direct Diglil1 
Control). Możliwe są także sytuacje pośrednie (na przykład systemy doradzające jak sic 
rować procesem). .

l75Nadzór komputerowy nad przebiegiem różnych procesów7 tech n olog iczn y  
ułatwiony jest między innymi dzięki dostępności specjalistycznych narzędzi służący ch u 
prezentacji struktury i stanu procesu w przejrzystej i czytelnej formie graficznej. P*^
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do ogarnięcia przez operatora, który' nie miałby do dyspozycji odpowiednie
go skomputeryzowanego systemu pomiarowo - kontrolnego176. Szeroko znanym 
przykładem stanowiska pracy, w którym zbiega się ogromna liczba informacji 
pomiarowych, jest kabina pilota samolotu pasażerskiego. Jak zapewne pamiętasz 
z licznych filmów o tematyce lotniczej - jeszcze w latach 70 kabina taka by ła 
„wytapetowana'’ różnymi wskaźnikami i sygnalizatorami. Były ich setki - na pul
picie przed pilotem, na suficie, na bocznych ścianach - wszędzie. Obecnie wszyst
kie te niezliczone zegary- i wskaźniki zastępuje jeden ekran komputera, do którego 
wprowadzane są wyniki wszystkich pomiarów dotyczących parametrów lotu, sta
nu silników  ̂ i piat owca a nawet ruchów pasażerów. Pilot może na życzenie zoba
czyć na ekranie wynik każdego z tyrch pomiarów, jednak zwykle potrzebuje tylko 
potwierdzenia, że wszystko jest OK (albo ostrzeżenia, że coś jest źle).

~ Specyficzną cechą oprogramowania systemów do sterowania procesów jest ko
nieczność tak zwanej pracy w czasie rzeczywistym (real tirne). Termin ten ozna
cza, że komputer musi uwzględniać w obliczeniach czynnik czasu i wysyłać sy
gnały sterujące dokładnie w tym momencie, kiedy są potrzebne - ani wcześniej, 
ani później. Jednym z parametrów każdej procedury obliczeniowej jest w tym wy
padku czas odczytywany z wewnętrznego zegara, a wszystkie algorytmy muszą 
być tak dobrane, by mieściły się w dopuszczalnych interwalach czasowych177.

"  Centralnym problemem przy sterowaniu procesów' jest niezawodność. Awaria 
komputera w każdym zastosowaniu jest przykrym wypadkiem, lecz w systemach

kładem informatycznego narzędzia, jakie można do tego celu wykorzystać, może być pro
gram ProccssVision kanadyjskiej firmy Comdale Technologies. Program len dostarcza 
Użytkownikowi wygodne w użyciu piktogramy (schematy instalacji, obiektów połączeń itp.). 
1 których można łatwo zestawić schemat automatyzowanej i nadzorowanej przez komputer 
'■nii technologicznej. Wyposażony w narzędzie, jakim jest moduł informacyjny (advisory 
"icinager) program ten może bardzo skutecznie i sugestywnie przekazywać wiadomości 
0 stanie procesu operatorom i kadrze kierowniczej. Program może współpracować z syste
mem czasu rzeczywistego QNX firmy Ouantum Software Systems.

176Przvrządy pomiarowe dołącza się do komputera najczęściej za pomocą interfejsu 
*£EE-488.2, wbudowywanego do komputera w postaci kart zawierających specjalizowany 
kontroler (najczęściej wykonany jako specjalnie dedykowany układ scalony czy li tzw. 
*SIC). Przykładem rozwiązania tego typu jest karta NB-GPIB/TNT firmy National In- 
Stf'uments. Kontroler}' tego typu buduje się zresztą nic tylko dla komputerów klasy PC. ofe- 
towane są też analogiczne systemy dla komputerów Macintosh i Sun Sparc. Rozwiązania 
7 kartą montowaną do magistrali ISA nie można zastosować w komputerach typu notebook, 
Które z innych punktów' widzenia są idealne jako urządzenia współpracujące z systemami 
P°niiarowymi. W takich przypadkach wykorzystuje się układy kontrolera montowane na 
/eWnątrz komputera i komunikujące się z nim przez łącze Centroniks. Przykładem systemu 
lego rodzaju jest GPIB-1284CT firmy National Instruments.

177Jest to wymóg bardzo kategoryczny, gdyż spóźniony sygnał sterujący może być 
Byczyną groźnej katastrofy, przeto prowadząc obliczenia trzeba każdorazowo pamiętać 
^jlepszy z dotychczas uzyskanych wyników, gdyż może się zdarzyć, że konieczne będzie 
U sianie sygnału sterującego natychmiast - nawet kosztem znacznej utraty dokładności.

L
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sterowania (na przykład wspomnianego wyżej samolotu pasażerskiego) niozc 
oznaczać katastrofę178. Dlatego do zastosowań związanych ze sterowaniem Pr0' 
cesami przemysłowymi używa się zwykle komputerów o specjalnym wykona
niu179, gwarantującym szczególną odporność i szczególnie dużą n iezaw od n ość. 

Sterowanie procesami może dotyczyć przedsięwzięć o bardzo różnej skali. Z jednej 
strony mamy tu - najczęściej spotykaną - sytuację polegającą na użycia komputera do 
sterowania jednej konkretnej maszyny, wykonującej określone produkty180 lub usłu
gi. Szeroko znanym przykładem takich systemów mogą być tak zwane robot) 
przemysłowa182, mające już stosunkowo długą historię183, a obecnie mające bardzo

178Dłatego zresztą sterowanie procesów jako dziedzina zastosowań techniki komp11 
terowej rozwinęła się później od innych tu omawianych obszarów: po prostu pierwsze kom 
putery były urządzeniami bardzo zawodnymi i dopiero łata bardzo kosztownych badań i udos 
konaleń (stymulowanych zresztą pierwotnie głównie przez zastosowania militarne) spo^° 
dowaly tak znaczny wzrost pewności działania komputerów, że w wielu współcześnie u/) 
wanych instalacjach przemysłowych komputer jest .najmniej zawodnym ogniwem.

179Do pracy w warunkach przemysłowych przeznaczone są między innymi koinpLllc 
ry AWS-850 i MiPC-50 firmy Advcrntech.

180Na przykład takim rozpowszechnionym zastosowaniem cyfrowego sterowań13 
procesów7 jest sterowanie numeryczne obrabiarek, czyli urządzeń wykonujących autom*1 
tycznie z metali i innych tworzyw określone detale - najczęściej części maszy n. Dla Ciebie* 
jako przyszłego ekonomisty to raczej tylko egzotyczna ciekawostka, ale warto wiedzieć, 
są to na tyle w;ażne i powszechnie spotykane zastosowania, że są dla nich w informat)ce 
przemysłowej przeznaczone specjalne języki programowania, których ogólną specyfikami 
podaje norma ISO 4342-1985 (w Polsce PN-93/M-42033).

181 Warto wiedzieć, że swojsko brzmiące w naszych uszach słowo robot jest rzeczy"'* 
ście słowiańskiego pochodzenia. Użył go po raz pierwszy czeski pisarz Kareł Capek w l* 
worze „R.U.R” (1920) opisując fantastyczne maszyny naśladujące człowieka. Robots Cap 
były bardzo prymitywne, a jednocześnie poglądy autora na ich budowę i zachowanie budzi ̂  
rozbawienie nawet u współczesnych mu inżynierów. Sam termin robot został jednak PI /N ^  
ty entuzjastycznie (czego dow odem mogą być niezliczone utwory z gatunku science f ict10  ̂
i jest obecnie używany na całym świecic do oznaczania automatów manipulujących. His 
ria robotów jest jednak znacznie starsza. Już w7 mitologii greckiej pojawia się opis d"° 
„złotych dziewic” zbudowanych przez protoplastę wszystkich techników - kulawego & # 
Hefajstosa. Te metalowe figury miały chodzić, śpiewać i usługiwać ucztującym, jak t° . 
suje między innymi Homer w Iliadzie (VIII w. p.n.e.). Nawet z punktu widzenia dzisicj • 
techniki wykonanie takich automatów nie byłoby proste, było to więc nic lada „osiągną 
techniczne”. No, ale jeśli się jest bogiem ... . Q

182Roboty Przemysłowe nie są zabawkami, chociaż znacznie mniej malowm ■ 
wyglądają, niż na przykład bohaterowie „Gwiezdnych Wojen”. Są za to bardziej użyte0 
Poszukując dla nich biologicznej analogii możemy odwołać się do ręki człowieka, ktor4 ^  
roboty w pewnym stopniu zastępują, a nawet poniekąd przypominają. Ocenia się, że obcc 
na świecie produkuje się około 500 typów robotów' przemysłowych.

183Za pierwsze udokumentowane, ręką ludzką wykonane roboty' uznać mo1 
tańczące figurki, napędzane sprężonym powietrzem wytwarzanym pod wpływem C1̂  
ognia ofiarnego na ołtarzu. Zbudowane zostały około 100 r. p.n.e. przez genialnego
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duże i stale rosnące znaczenie. Z drugiej natomiast wyróżnić można systemy automa
tyki przemysłowej obejmujące swoim zasięgiem tysiące maszyn (na przykład cale 
Automatyzowane fabryki) i rozciągające się na setki kilometrów w przestrzeni (na 
Przykład sterowanie komputerowo linii elektroenergetycznych). Procesem sterowa
l n i  komputerowo może być (i często bywa) określony system komunikacyjny184.

Podana wyżej charakterystyka tego zastosowania i zestawienie problemów 
Występujących przy praktycznym stosowaniu komputerów jako systemów ste
rujących - wskazuje na dominujące znaczenie sprzętu w komputerowym sterowaniu 
Procesów. Warto podkreślić, że chodzi tu głównie o sprzęt specjalistyczny, (m.in. 
interface) związany’ z tym właśnie zastosowaniem185. Oprogramowanie systemów

slniklora greckiego imieniem Heron, działającego w Aleksandrii, stolicy ówczesnego Egip- 
tu i nieoficjalnej intelektualnej stolicy całego świata starożytnego. Figurki Herona, podob
ne jak wiele innych automatów tego genialnego konstruktora, służyły celom kultowym, 
^olewały one winem ofiary’ płonące na ołtarzu świątyni i wykorzystywane były do wróżb. 
Kolejne automaty człekokształtne budowano też dla potrzeb świątyń lub do celów rozryw
kowych (na przykład pochodząca z około setnego roku naszej ery7 mechaniczna głowa Her
ir la  Akwitańskiego lub szeroko opisywany w eposach rycerskich mechaniczny człowiek 
Alberta Wielkiego). Rozwój sztuki zegarmistrzowskiej przy niósł kolejne osiągnięcia. Jesz
cze w XVII wieku szwajcarscy zegarmistrzowie Jacques i Andre Drozowie budowali na
kręcane mechaniczne lalki o zadziwiająco szerokim zakresie możliwości ruchowych. Poru- 

one całym tułowiem, rękami, nogami, głową, zginały palce, a nawet potrafiły wy
konywać skoordynowane skomplikowane ruchy (na przykład pisały ustalone wyrazy). Nie
które były tak skonstruowane, że imitowały oddychanie, poruszały oczami, zamykały po- 
V̂leki i naśladowały mimikę twarzy. Jeśli poszukujemy najbardziej antropomorficznych 
j*utomatów - to z pewnością powinniśmy na czołowych miejscach listy usytuować dzieła 
^  VI I-o wiecznych szwajcarskich zegarmistrzów!

Po wieku mechanizmów' sprężynowych przyszedł wiek pary. Nic dziwnego, że w 1893 ro- 
J. Moore zbudował „parowego człowieka" o wysokości 2 metrów, który' palił cygara, 

^olejny wiek nazwano wiekiem elektryczności, więc także elektryczne było następne poko
c ie  człekokształtnych robotów'. Z bardziej znanych wymienić można zbudowanego w 1930 
r°ku (w Czechosłowacji) „człowieka - maszynę”, pokazywanego w Londynie „rjbota mo
gącego" (1933) oraz robota amerykańskiego, który zdobył ponurą sławię, ponieważ w 1933 
r°ku zabił sw'ego konstruktora.

184Na przykład ruch pociągów w słynnym tunelu pod kanałem La Manche sterowany 
z wykorzystaniem komputerów' ICL (typ Lille). System ten obok funkcji sterujących 

Pełni również funkcje administracyjne: zarządza sprzedażą biletów, kontrolą pasażerów 
specjalne bramki w terminalach dla wsiadających i wysiadających) i rozliczeniami.

1850ferta takiego sprzętu jest obecnie bardzo duża i stale wzbogacana. Na przykład 
aHę przetworników A/C i C/A nadającą się do wykorzystania w; licznych systemach stero

wnia opartych na technice komputerowej i przystosowaną do współpracy z magistralą ISA 
I Els A (pod nazwą AT-MIO-16X) wyprodukowała firma National Instruments. Karta ta 
^Posażona jest w 18 przetworników A/C (ló-bitowych o częstotliwości próbkowania do 
^0 KHz), dwa 16-bitowe przetworniki C/A, trzy 16-bitowe liczniki impulsów i 8 linii cy- 

Otyych (TTL). Praca przetworników może być sterowana z wykorzystaniem biblioteki 
^programów NI-DAQ, które można dołączać do własnoręcznie pisanych programów 

J?2ykach C++. Pascal lub BASIC. Podobny system dla komputerów przenośnych oferuje 
c sam a firma pod nazwą SCXI (Signal Conditioning extension for Instrumenatiori). SCXI-



sterowania ma też istotne znaczenie, jednak trudno tu mówić o gotowych produktach 
i szeroko akceptowanych standardach ze względu na fakt jednorazowego w praktyk 
pisania programu dla określonej instalacji sterującej i stałego wykonywania przez 
komputer tego właśnie jednego programu. Programy sterujące pisze się zazwyczaj 
w specjalnym (i bardzo trudnym) języku programowania, tak zwanym asemblerze, 
a ich cechy powinny odpowiadać omówionym, specyficznym wymaganiom wy*11' 
kającym z faktu współpracy komputera z realnym procesem.

Z tematyką sterowania procesów za pomocą maszyn cyfrowych ścisb 
związek ma. bardzo burzliwie rozwijająca się ostatnio, problematyka projektowani 
wspomaganego przez komputer. Dyscyplina ta, zwana w skrócie CAD (Computeł 
Aided Design), obejmuje zarówno projektowanie maszyn i urządzeń (sam ochodów*  
samolotów, koparek itp ), jak i układów elektronicznych (między innymi komputC' 
rów). Dotyczy to również takich dziedzin, jak architektura, urbanistyka. budowie- 
two lądowe i wodne, a nawet produkcja butów i konfekcji i wielu innych. Komputer 
wspomaga projektanta przy obliczaniu parametrów tworzonej konstrukcji, pomaga 
w wyborze gotowy ch elementów wchodzących w skład konstrukcji (śruby, łożyska) 
a także bierze na siebie“ całość prac związanych z tworzeniem rysunków technicz- 
nych projektu. Służyć do tego mogą bardzo duże i precyzyjnie kreślące ploter}’. Za 
pomocą odpowiednich programów komputerowych można nie tylko obsłużyć proces 
tworzenia projektów od stron} koncepcji technologicznej, ale również wybrane aspek' 
ty ekonomiczne procesu projektowania - na przykład kosztorysowanie186.

Łącząc ze sobą system CAD oraz zautomatyzowany system wytwórczy stero
wany przez komputer, możemy otrzymać system komputerowo w spom aganego  
wytwarzania187 (CAM - Computer Aided Manufactoring), w którym wystarcz) 
podać pomysł jakiegoś urządzenia, a komputer zaprojektuje je, a następnie całko- 
wicie automatycznie wykona188.

1200 posiada 12-bitowy przetwornik A/C. 8 analogowych linii wyjściowych i 24 linie cy
frowe o poziomie TTL. Układy SCXI współpracują z przenośnym komputerem przez zląc/e 
równolegle (Centroniks).

18%lużą do tego liczne programy, m.in. systemy Interprojekt i Inwestprojekt roz
prowadzane przez firmę PC:\Pach.

187Najnowszym hasłem w rozwoju biznesu jest BPR (Business Process Reengilieł.. 
ing). Polega ono na zamianie masowej produkcji zuniformizowanych wyrobów do produ^J1 
(również masowej) wyrobów ściśle dostosowanych do potrzeb konkretnych klientów. O 1 
jednak produkcja masowa (której sztandarowym hasłem była słynna taśma Taylora) & 
kładala. że ludzie produkujący określone wyroby są (w większości) bardzo nisko wykwalu* 
kowani, w związku z czym możliwe jest jedynie pow ierzanie im wyłącznie bardzo prost}c 
powtarzalnych czynności - o tyle w nowych przedsiębiorstwach tworzonych zgodnie z te11 
dencją BPR zespól wytwarzający produkt składa się z wysoko kwalifikowanych fachow ej 
zdolnych do realizacji całego procesu wytwarzania - od wstępnej koncepcji i uzgodniony 
z klientem projektu wyrobu - aż do jego finalnego wykonania i sprzedaży. Ocz}^sCl 
oprócz bardzo wysokich kwalifikacji pracowników' konieczne jest przy tym odpowie^11 
wyposażenie i oprzyrządowanie - głównie informatyczne - czyli właśnie niezbędne są s-vS 
temyCAD/CAM. ” ‘ ć

188Podobnc postępowanie można kontynuować: Do systemu CAD + CAM doląc^ 
można jeszcze CIO (skomputeryzowane biuro. ang. Computer Integrated Office) i ^
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o niedawna podstawową rozterką, jaka targała duszą dyrektora przedsię
biorstwa stojącego przed progiem informatyzacji, było - kupić komputery, 
czy nie? Obecnie ten problem jest z reguły rozstrzygany szybko i pewnie na 

korzyść komputeryzacji, w związku z czym pojawia się kolejna kwestia - czy każdy 
komputer ma być wykorzystywany oddzielnie, czy też należy je łączyć w sieć? Za 
tworzeniem sieci przemawia wiele istotnych argumentów. Dzięki sieci zasoby kompu
terowe, dawniej potrzebne w każdym komputerze osobno, można przechowywać 
w jednym egzemplarzu. Na przykład oprogramowanie - przy komputerach .,wolno 
stojących’' każdy z nich musi mieć kilkadziesiąt megabajtów twardego dysku 
»»zapakowanych” typowymi elementami oprogramowania: edytory, arkusze kalkula
cyjne. programy graficzne i setki innych elementów typowego wyposażenia skompu
teryzowanego biura nie inuszą być instalowane na każdym komputerze osobno, lecz 
mogą (j powinny!) mieścić się w jednym egzemplarzu na pojemnym i szybkim twar
dym dysku zamontowanym w jednym (dużym i szybkim) komputerze pełniącym rolę 
centrum sieci (tzw. serwerze189), natomiast każdy użytkownik może w każdej chwili 
Zładować potrzebny program do swojego komputera posługując się połączeniami 
sieciowymi. Jeśli połączenia te są dostatecznie szybkie190 - nie widzi się żadnej

(skomputeryzowany system zarządzania, ang. Computer Integrated Management). Z po
uczenia tego ty pu systemów powstają już dziś całe „bezludne fabryki", oznaczane niekiedy 
J3ko CII (skomputeryzowane zakłady wytwórcze, ang. Computer Integrated Industry, ozna
czane także niekiedy - niezbyt szczęśliwie ze względu na zdublowanie skrótu - jako CIM od 
Computer Integrated Manufactoring). które prawdopodobnie będą miały ogromny wpływ 
n<* kształt przyszłego świata i strukturę społeczeństwa przyszłości.

189Serwerem nazywa się każdy komputer albo inny węzeł sieci, świadczący jej 
u*ytkownikom określone usługi. Przy okazji tego objaśnienia chciałbym dodać jedną 
u'yagę bardziej ogólnej natury. Jak każda społeczność, użytkownicy sieci komputerowych 
utworzyli własny język. Przytaczając dalej wybrane informacje na temat użytkowania sieci 
^?dę starał się także podawać i objaśniać znaczenie najczęściej spotykanych słów i zwrotów. 
est to jednak tylko mały fragment języka sieci. Bardziej kompletną listę możesz znaleźć 

książce „The New Hacker's Dictionary Erica Raymonda (MIT Press). Praca Raymonda 
°piera się na elektronicznie dostępnym pliku zwanym „The Jargon File”, który możesz 
Ciągnąć poprzez ftp z serwera ftp.gnu.mit.ai.mit lub jako jarg300.txt.gz w kartotece 
Pub/gnu. Co to jest ftp - dowiesz się już wkrótce!

190Na szybkość działania sieci ma wpływ wiele czynników. Głównym z nich jest 
nic wątpi i wie używany sprzęt - niektóre komputery, karty sieciowe i media transmisji są 
s*>bsze od innych i na to się nic nic da poradzić. Jednak wy bór rodzaju używanej sieci 
l^kże ma istotny wpływ na wyniki. Przykładowo w sieci LocalTalk używanej w' kompute- 
r()ch Apple żadne sztuczki nie pomogą - sieć jest wolna, dlatego że standard przesyłania 
anych został w niej ustalony na 230 KB/s. Natomiast sieć Ethernet, popularnie wykorzy
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różnicy w korzystaniu z programów udostępnianych za pośrednictwem sieci w sto
sunku do korzystania z programów zmagazynowanych na własnym dysku. To samo 
dotycz)' zdalnego (poprzez sieć) dostępu do zbiorów danych i innych zasobów (na 
przykład jedna wspólna drukarka dla wielu komputerów, wspólny modem do telefo
nicznej komunikacji z innymi bazami danych itp.)191.

Jak z tego wynika, sieć komputerowa to system powstający w wyniku 
połączenie wielu komputerów, w którym możliwa jest swobodna wymiana informa
cji192 i danych między wszystkimi komputerami, bez względu na to, jak są od siebie 
oddalone. Sieć komputerowa zwiększa możliwości każdego z użytkowników, gdy2 
potencjalnie każdy ma do dyspozycji w szystkie urządzenia sieci (np. wystarcza .jeden 
duży dysk lub jedna drukarka dla wielu komputerów) oraz w' razie potrzeby może 
użyć do sw'oich celów pełną moc obliczeniowy wszystkich komputerów' sieci193. Siec 
ułatwia także wymianę programów, danych i komunikatów między użytkownikami 
sieci. Aby te funkcje mogły być przez sieć spełniane - niezbędne są specjalne proto
koły komunikacyjne. Ponieważ są one bardzo ważnym składnikiem każdej sieci - 
- omówię je tutaj nieco dokładniej,

stywana przy łączeniu komputerów klasy PC, ma szybkość 10 MB/s, zaś sieć FDDI (Fib?r 
Distributed Data Interface) zapewnia przepustowość 100 MB/s, czyli więcej, niż szybkość 
transmisji danych z własnego dysku w ramach jednego komputera.

191 Sieciami przyszłości będą prawdopodobnie sieci ATM (Asynchronous Transfer

Mode). Prace nad tymi sieciami rozpoczęło w 1987 roku w ramach prowadzonego przez 
IEEE Projektu badawczego nr 802. W Europie analogiczne prace prowadzi od 1990 roku 
ETSI (jEuropean Telecommunications Standard Institute).

^Informacje wymieniane w sieci komputerowej nie muszą dotyczyć tylko danych 
komputerowych. Coraz częściej mówi się o sieciach oferujących zintegrowane usługi. Zaj
muje się tym między innymi EFF (Electronic Frontier Foudalion) - założona przez Mitcha 
Kapora organizacja, zmierzająca do rozwoju takich technologii cyfrowych, które umożliw 
każdemu uży tkownikowi sieci komputerowej komunikację cyfrową, ale także głosową i v̂l" 
zyjną za pomocą zwykłych linii telefonicznych. Jedną z technologii preferowanych pr/cZ 
EFF jest technologia ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) rozwinięta przez Bellem 
re. Technologia ta pozwala przesyłać równocześnie przekaz słowny, dane komputerowe 
i - co najtrudniejsze - skompresowany sygnał video zwykłym kablem telefonicznym. Sens 
działania EFF wynika z faktu, że nowe, doskonalsze systemy telekomunikacyjne* 
a zwłaszcza szeroko propagowane sieci ISDN (Integrated Services Digital Network) wyk°' 
rzystujace światłowody są zbyt drogie dla przeciętnego abonenta.

193Wykonywanie obliczeń w taki sposób, że zaangażowane są w ich realizację liczne 
komputery umieszczone w różnych węzłach sieci, nie jest jeszcze tak bardzo rozpowszech' 
nione, jak korzy stanie w sieci ze wspólnych zasobów (na przy kład plików' czy drukarek)- 
Jednak o rozproszonym wykonywaniu w sieci wielu obliczeń ciągle się mówi i ciągle P°" 
dejmuje się w tym kierunku różne starania. Między innymi firma IBM zaproponowała n o ^  
formę usług sieciowych, zwaną APPC (Advanced Program to Program Communication)- 
Usługa ta (znana również pod nazwą LU 6.2) polega na organizacji zdalnej komunikat1 
pomiędzy dwoma (lub więcej) równoległe toczącymi się procesami obliczeniowymi.



Jak już wiesz z rozdziału 2.5 - do komunikacji miedzy dwoma komputerami 
teoretycznie wystarczy kawałek drutu. Podobnie kiedyś każdy telefon połączony był 
z centralą osobnym przewodem, a telefonistka na żądanie łączyła dwa takie druty 
tworząc bezpośrednie połączenie. Współczesne sieci telefoniczne są bardziej złożone 
i wymagają skomplikowanego systemu sygnalizacji, którego widoczną dla Ciebie 
częścią są tarcze lub klawiatury na aparatach telefonicznych, pozwalające wybierać 
numery żądanych abonentów, zaś w niewidocznych centralach miejskich i między
miastowych są to skomplikowane systemy elektroniczne pozwalające na realizację 
zadań nazywanych generalnie tclekomutacją. Sieci komputerowe są jeszcze bardziej 
skomplikowane dlatego, że trzeba zapewnić niezawodność i szybkość przekazu a tak
że równoległą transmisję wielu danych jednym  przewodem . Wszystko to załatwiane 
jest w świecic komputerów wiaśnie przez protokoły kom unikacyjne, czyli systemy 
sygnałów i odpowiedzi (i obsługujące je programy), dzięki którym „rozmawiające” 
komputery upewniają się nawzajem, że wszystko jest w porządku, albo że coś gdzieś 
nawaliło i trzeba dane przekazać jeszcze raz.

Gdy łączysz się przez modem z komputerem kolegi trzy ulice dalej, protokół 
niusi martwić się tylko o błędy w przekazie. Współczesne sieci komputerowe skła
dają się jednak z tysięcy połączeń miedzy milionami komputerów na całym świecie, 
wiec protokoły używane na nich są naturalnie dużo bardziej skomplikowane. Zaczy
nają wchodzić w' grę kwestie adresowania (skąd niby ten drut czy włókno szklane ma 
siedzieć, dla którego komputera przeznaczona jest dana informacja?), opóźnień 
'v przekazie (niektóre protokoły rozbijają dane na mniejsze kawałki, i mogą one 
przybyć w miejsce przeznaczenia w innej kolejności, niż zostały wysłane), funkcjo
nalności (komputer}' powinny móc współpracować na wiele rozmaitych sposobów), 
efektywności (rożne metody przekazu nadają się najbardziej do rożnych zadań), itd. 
Wszystkim tym martwią się specjaliści, którzy projektują protokoły i piszą programy 
realizujące te protokoły, a używane przez nas, zwykłych śmiertelników. Ale każdy 
użytkownik sieci powinien choć mętnie zdawać sobie sprawę ze złożoności tego, co 
dzieje się w kuluarach, bo wtedy jest w stanie skuteczniej korzystać z usług sieci.

Zacznijmy od wiadomości zupełnie elementarnych. Najchętniej wykorzysty
waną usługą sieci komputerowej194 jest komunikacja wzajemna jej użytkowników,

194Sieci komputerowe wykorzystywane są do różnych celów, w tym także do polityki
1 dyplomacji. W Los Angeles mieszkańcy użyli sieci Internet do zebrania podpisów' po- 
,rzebnych do odwołania senatora Davida Robertiego. Z kolei Biały Dom przyznał, że w lu
tym 1994 roku doszło po raz pierwszy do wymiany not dyplomatycznych za pośrednictwem 
s*eci Internet (korespondentami byli Bill Clinton, prezydent USA, oraz Carl Biłdt. premier 
Szwecji). Równocześnie ujawniono, że do prezydenta USA przesyłanych jest pocztą elek
troniczną blisko 10 tys. listów' miesięcznie. W Polsce Urząd Rady Ministrów ma także 
"łasną ..skrzynkę pocztową” w Internecie pod adresem urm.gov.pl, na przykład możesz 
"yslać list ze swego komputera bezpośrednio do Premiera rządu Rzeczypospolitej podając 
adres premier@urm.gov.pl. Jedyne, czego się zrobić nie da - to wysłać tą metodą anonimu 
' w sieci komputerowej zawsze dokładnie w iadomo, kio wysiał list, nawet jeśli jest on nie 
Odpisany.

mailto:premier@urm.gov.pl


czyli poczta elektroniczna (opisana w osobnym podrozdziale), a najczęściej wyk°' 
rzystywanym wspólnym zasobem, dzielonym za pośrednictwem sieci, są dostępne dla 
wszystkich użytkowników sieci duże wspólnie wykorzystywane zbiory danych ora2 
przechowywane w jednym miejscu wspólnie użytkowane programy. Do udostępni' 
nia takich wspólnie używanych programów7 i danych służy zwykle specjalnie w ydzie
lony komputer nazywany serwerem. Jak z tego wynika, w sieci komputerowej bardzo 
łatwo można przesyłać dane i pozyskiwać informacje z innych komputerów'. Trudniej 
natomiast uzyskać efekt zdalnego wykonywania obliczeń na odległych komputerach 
Jeśli masz tego typu potrzeby - możesz skorzystać ze specjalnego programu, który 
jest w stanie takie zdalne obliczenia zrealizować i zarządzać ich przebiegiem. Siec* 
komputerowe umożliwiają także zdalne wykonywanie programów', polegające na 
tym, że siedząc przy jednym komputerze możesz uruchamiać program}' pracujące na 
innych komputerach połączonych siecią i możesz korzystać z wyników ich obli
czeń195. Jest to jednak zdecydowanie „wyższa szkoła jazdy” i absolutnie nie mogętc' 
go wątku włączyć do tej książki, chociaż sam często z upodobaniem korzystam 
z możliwości uruchamiania kilku czy' czasem nawet kilkudziesięciu procesów obli' 
czeniowych na różnych komputerach w różnych zakątkach świata. Mam wtedy d° 
dyspozycji całą „orkiestrę" komputerów, który mi mogę „dyrygować” za pomocą j°C" 
nej klawiatury, a które dostarczają mi na wyścigi kawałki oddzielnych rezultatów- 
z których dopiero mój komputer potrafi wytworzyć łączną formę użytecznych wyn1' 
ków. To naprawdę ciekawy i zawierający w  sobie ogromne możliwości, nowoczesny  

sposób wykorzystywania sieci komputerowej!
Na zakończenie tego wstępnego rozdziału chcę Ci jeszcze raz przypomnie 

rzecz, którą już wcześniej dyskutowaliśmy, ale która ma tak ogromne i podstawo"' 
znaczenie, że chcę do niej tu ponownie powrócić. Zapamiętaj więc koniecznie, że siec 
sieci nierówna. Wyróżnia się małe sieci komputerowe (tak zwane sieci lokalne) na 
zywane w skrócie LAN196 (Local Area Neiwork). które są najczęściej s t o s o w a n e ,  a 
mają relatywnie mniejsze znaczenie. Wykorzystywane są także metropolitalne sieci 
obejmujące swoim zasięgiem cale miasto lub zespól miast (na przykład T rójm ia s t 0  

Gdańsk-Gdynia-Sopot albo blisko siebie leżące miasta Śląska w rejonie KatówlC 
czy li tak zwane sieci MAN197 (np. w Krakowie taką rolę pełni Cyfronet). One ¡p 
ważniejsze i dają większe możliwości, ale też nie ta klasa sieci z r e w o l u c j o n i z o w a  

świat informatyki. Istnieją jednak także sieci rozlegle zwane WAN - w tym ogólno

195 Przy kładem programu tego typu może być CoSession firmy Triton T ech n olog ii■
^Przykładem popularnej sieci tego typu może być instalacja sieci Novell opartej 

komputerach PC.
197Wprowadzonym przez ogólnoświatową normę IE E E  802.6 oraz ogólnoeuroP 

skie zarządzenia E T SI (European Telecommunications Standard Institute) standar 
sieci metropolitalnej jest D Q D B  (Distributed Queque Dual Bus). Sieć ta wykazuje z " 1’ 
szoną odporność na uszkodzenia.
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krajowe (np. NASK198, KOŁPAK199, TELBANK20» POLPAK201 i inne202) czy7 
międzynarodowe (zwłaszcza INTERNET). To dzięki sieciom rozległym powstała 
zupełnie nowa jakość - społeczność komputerowa o zasięgu globalnym i pojęcie cy
berprzestrzeni.

W sieciach komputerowych, szczególnie tych rozległych, bardzo istotną rolę 
°dgrywają względy bezpieczeństwa203. O sprawach tych była już kilka razy mowa

^ 8NASK to powołana i finansowana przez Komitet Badań Naukowych sieć o pełnej 
Nazwie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Sieć ta pracuje głównie na analogo
wych i cyfrowych łączach dzierżawionych od Telekomunikacji Polskiej SA, ale wykorzystu
je także radiolinie i łącza satelitarne. Węzeł centralny NASK znajduje się w Centrum In
formatycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to główne polskie „okno na świat”. Do
datkowo w NASK działa sieć pakietowa zgodna z protokołem X.25, mająca połączenia 
y polską siecią POLPAK (patrz niżej), szwedzką DATAPAK oraz niemiecką DFN. W ośrod
kach akademickich wyposażonych w duże komputer}' IBM klasy mainframe funkcjonują też 
Węzły EARN (European Academic and Reseach Network), dołączone do szwedzkiej się- 
ci SEARN.

199Sieć KOŁPAK należy do PKP, ale poczynając od 1 stycznia 1995 stała się ona 
dostępna publicznie. Jest to - w sensie okablowania - najbardziej rozległa sieć w Polsce. 
Składa się na nią 23 tys. km kolejowych linii telekomunikacyjnych (szlakowych i daleko- 
Słężnych) oraz 1300 km magistrali światłowodowych o przepływności 140 Mbps. W sieci 
Ko ł p a k  pracuje 606 terminali synchronicznych. Stosowane są protokoły transmisji X.25 
1 ISDN. Po zintegrowaniu z Polpakiem i Telbankiem sieć KOŁPAK będzie jedną z więk- 
s*ych sieci komputerowych w naszej części Europy.

200Sieć Telbank (wykorzystująca głównie radiolinie i łącza satelitarne VSAT) pracu
je od 1991 roku głównie dla potrzeb Narodowego Banku Polskiego i innych polskich ban
dów. Całość sieci dzieli się na cztery części: Telbank-M operuje z szybkością 2 Mb/s na 
specjalnych radioliniach, wolniejszy Telbank-T operuje na liniach telefonicznych (centrale 
Schrack-Ericsson), Telbank-VSAT korzysta z łącz satelitarnych, a Telbank-P jest siecią 
Pakietową X.25. Całą siecią Telbank zarządza powstałe w 1992 roku Bankowe Przedsię
biorstwo Telekomunikacyjne Telbank SA. Sieć ta podłączona jest do międzynarodowej sieci 
transferów i obliczeń międzybankowych SWIFT.

20lSieć pakietowa POLPAK oparta jest na sprzęcie francuskiej firmy Alcatel SIT 
transmisja 19200 bps. przepustowość central do 1400 pakietów 128-bitowych na sekundę). 
Wykorzystywane są standardy X.25, X.75, X.28 i X.32. Sieć ta jest własnością Telekomu- 
^kacji Polskiej SA i udostępniana jest użytkownikom odpłatnie.

202Obszar Polski południowej i zachodniej pokrywa sieć DecNet, zbudowana w opar- 
Clu o kom puter firmy Digital Equipment - głównie maszyny VAX. Sieć ta ma relatywnie 
Mniejsze znaczenie. Niewielkie znaczenie ma też planowana przez administrację państwo- 

sieć CUP AK oraz nie mająca jeszcze nazwy sieć dla potrzeb energetyki.
203Zabezpieczenia informacji znajdujących się w komputerowych bazach danych 

ni°że być realizowane za pomocą specjalnych rozwiązań w zakresie oprogramowania (na 
Przykład rozbudowany system haseł i słów' kluczowych w UNIX), albo sprzętowe (na 
Przykład specjalne klucze, sprawdzanie rysunku linii papilarnych użytkownika, lub obraz 
jeżówki jego oka). Do szczególnie odpowiedzialnych baz danych stosuje się specjalne sys-

zwane Sccure SQL Server. Istnieje norma amerykańska, zwana popularnie Orange

L
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w innych miejscach lej książki, nie od rzeczy jednak będzie raz jeszcze tu wspomnieć, 
że budując sieć komputerową trzeba bardzo dużo uwagi przywiązywać do zagadnien 
związanych z jej w pełni bezpiecznym użytkowaniem204.

A. 9 .  ¡2. S f a m l a r t l o w y  m o i le l  sueci
i

"Y" a początku tego podrozdziału należy Ci się pewna uwaga. Otóż jest on 
trochę trudniejszy i trochę bardziej techniczny, niż reszta treści zawartych 

A .  \ |  w tej książce, w związku z tym jego czytanie i przemyślenie jego treści 
inoże Ci sprawić kłopot. Jeśli ten fakt miałby Cię zniechęcić do studiowania oma
wianych tu zagadnień, a później do używania sieci komputerowych - to natychmiast 
pomiń ten podrozdział i czytaj dalej poczynając od podrozdziału 4.9.3. Oczywiście 
będziesz w  ten sposób pozbawiony pewnej liczby bez wątpienia ważnych i p o t r z e b 

nych informacji, jednak bez tych wiadomości jakoś przeżyjesz, natomiast bez pozy* 
tywnego nastawienia do sieci komputerowych nie masz czego szukać w święcie 
współczesnego biznesu.

Pierwsze sieci przesyłania danych powstały w latach 60-tych i 70-tych, ale 
stosowały one własne rozwiązania i były zamknięte dla użytkowników innych syste
mów205. W raz ze światową globalizacją ekonomii i nauki pow itała potrzeba stwo
rzenia standardów206, które umożliwiłyby swobodną wymianę informacji międz}

Book, określająca precyzyjnie, jakie zasady obowiązują przy zapewnianiu określonego p0' 
ziomu zabezpieczenia danych. Najpowszechniej spotykany system zabezpieczeń cywilny0 
instalacji komputerowych odpowiada wg. tej normy wymogom klasy BI.

^Bezpieczeństwo wymiany ważnych informacji w sieci komputerowej wymaga ko 
dow7ania wysyłanych danych, najczęściej z wykorzystaniem algorytmu DES {Data Encryp 
tion Standard) oraz ich autentyzacji (zapewnienia, że dane odebrane są dokładnie t> n i
jakie wysłał nadawca). Obecnie używa się standardu kodowania zdefiniowanego w norn^  
ANSI X3.92 i algorytmów7 autentyzacji wymienionych w7 normach ANSI X9.9, ISO 87 
i ISO 98731.

205Trudno powiedzieć, jaka sieć komputerowa typu WAN (Wide Area N e t w o r k )  h> 
pierwsza na świecie, wielu autorów w skazuje jednak na sieć ALOHA zbudowaną w latae 
60-tych na uniwersytecie w Honolulu. Sieć ta łączyła ze sobą komputer}' zlokalizowane na 
poszczególnych wyspach hawajskich, przy czyni dla uniknięcia konieczności kładzenia 
kabli podmorskich zastosowano w niej na szeroką skalę komunikację radiową. ALOHa 
la pierwszą siecią stosującą algorytm CSMA/CI) wykorzystany potem w  Ethernet.

206Wielc zalet przemawia za stosowaniem standardów:
-  nikt nie może zmienić standardu bez zgody wszystkich stron umowy,
-  do standardu włączane s<\ zwykle najlepsze rozwiązania,
-  standardy mają silne wsparcie agend rządowych,
-  łatwo definiować i weryfikować zgodność produktów7 ze wspieranym przez organizuj 

rządowe standardem.



różnymi systemami danych. Główni producenci zaczęli więc rozszerzać swe standar
dy207, wprowadzając zasady przepływu informacji między sieciami o różnej architek
turze. Powstało też szereg instytucji mających za główny cel swojego działania stwo
rzenie norm i ogólnych reguł dotyczących sieci komputerowych208. Prace nad tym 
problemem rozpoczęła także ISO (International Standards Organization). Owocem 
tych prac jest standard OSI (Open Systems Interconneciion), któiy stal się podstawą 
do budowania pomostów' między różnymi systemami sieciowymi209.

Wszyscy definiujący standardy systemów przesyłania informacji uznali za ko- 
nieczne rozdzielenie licznych zagadnień związanych z przesyłaniem danych pod 
Względem ich roli w całym procesie. W ten sposób powstał warstwowy model archi
tektury sieci210. Każda warstwa odpowiada zbiorowi programów i procedur reali
zujących szczególne funkcje, jak to pokazuje tabela 4.2.

wielu producentów dostarcza rozwiązanie dla powszechnego standardu, co zwiększa 
możliwości wyboru.

207Organizacją. która ustala większość norm i standardów telekomunikacyjnych, jest 
CCITT (Com i te Consul totif International de§ Telegarphique et Telephoniąue) czyli Euro
pejski Międzynarodowy Doradczy Komitet Teletechniczny. Autorstwa CCITT są między 
innymi kluczowe dla rozwoju sieci komputerowych normy V.24, X.24, X.400, ISDN.

208Między innymi taką instytucją jest ETSI (European Telecommunications Stan
dard Institute)

209Zwykle zakłada się, że systemy sieciowe powinny zachowywać zgodność ze stan
dardem POSIX (Portable Operating System Interface For Computer Environments). Stan
dard ten zdefiniowano w dokumencie IEEE 1003 i obejmuje on między' innymi następujące 
Zagadnienia:
IEEE 1003.1 - interfejs systemowy,
IEEE 1003.2 - interpreter poleceń systemowych.
lEEE 1003.3 - testowanie i weryfikacja,
tEEE 1003.4 - wymagania na system czasu rzeczywistego,
IEEE 1003.6 - bezpieczeństwo systemu,
*EEE 1003.7 - administracja systemu,
IEEE 1003.8 - protokoły sieciowe,
^EEE 1003.11 - przetwarzanie transakcji.

210Stosowanie modelu warstwowego pozwala usystematyzować procedury przesyłania 
danych. Warstwy wyższe zakładają popraw ność przesłań między warstwami niższymi, a one 
llje muszą analizować celowości i znaczenia poleceń warstwy wyższej. Komunikacja między 
Warstwami odbywać się musi zgodnie z ustalonymi regułami. Zespól tych reguł nazywany 
Jest protokołem. Różne protokoły używane są przez różne warstwy. Szczególną popular
ność zdobył protokół X.25 . Protokół ten bardzo dobrze definiuje i wykorzystuje standardy 
trzech pierwszych warstw modelu OSI. Natomiast standardy dla wyższych warstw nie są tak 
dopracowane, co pow'oduje, że systemy firmowe (IBM, DEC, SNA) stają się coraz bardziej 
atrakcyjne.
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Tabela 4.2. Warstwy sieci przewidywane w standardowym modelu ISO OSI

Nr Nazwa Opis

1. Łącze fizyczne
Zapewnia obsługę fizycznego łącza, po którym przesyłany Jest 
strumień bitów_______________________________ —-

2. Łącze danych Zapewnia niezawodny przepływ danych między urządzeniami -̂

3. Sieć
Zapewnia przekazywanie informacji przez sieć oraz usuwanie 
błędów przesłań _—^

4. T ransport
Zapewnia niezawodność, jakość i właściwy tryb przesyłana

5. Sesja
Zapewnia nawiązanie, nadzór i zamknięcie sesji łączności d^u 
użytkowników ___ —

6. Prezentacja
Zapewnia właściwy format danych i konwersję kodów r°z 
nych system ów  —■—

7. Obsługa aplikacji
Zapewnia dostęp programów i użytkowników do sieci trans 
misji danych

Tabela ta jest bardzo ważna, gdyż większość opracowań dotyczących siec1 
komputerowych odwroluje się w ten lub inny sposób do tej właśnie klasyfikacji. PrzC' 
czytajmy więc jeszcze raz razem najważniejsze elementy tabeli, a ja  spróbuję je sk°" 
mentować. Obejmuje ona warstwy sieci:
-  fizyczną (physical Iciyer) - jest to elektromechaniczny interfejs do sprzętu siecio

wego (czyli wszystkie te wtyczki, kable, wzmacniacze itp. - szanujący się ekono 
mista me ma tam czego szukać, bo najwyżej go prąd kopnie211);

21 ̂ Urządzenia pracujące w pierwszej warstwie służą do fizycznej transmisji dan>c 
ale są - jak się to zwykle określa - „bitowo przeźroczyste" - przesyłają dane i wzmacniają Je* 
nie dokonują na nich natomiast żadnych operacji logicznych. Do warstwy tej należą nuęd' - 
innymi
-  regeneratory’ (repeater)
-  adaptory (transceiver)
-  koncentratory (hub).

Regenerator jest dwukierunkowym wzmacniaczem regenerującym przesyłane svg  ̂
nały. Może być wykorzystany do przedłużenia lub rozgałęzienia magistrali, nie nadaje si<* 
natomiast do łączenia heterogenicznych (pracujących na różnych zasadach) elementów slC 
ci ponieważ nie zmienia parametrów elektry cznych ani mechanicznych medium.

Adaptor pełni wszystkie wymienione wyżej funkcje regeneratora, ale ponadto umoz 
liwia łączenie elementów sieci charakteryzujących się odmiennymi parametrami rnedi 
(np. może łączyć 10Base-2 z 10Base-5 - to takie rodzaje kabli).

Koncentrator (rozdzielacz) to wieloportowy regenerator w układzie gwiazdy. 
łający podłączyć do magistrali lokalne podukłady wykonane np. w' systemie „skrętki (ka 
telefonicznego).



łącza danych (data link layer) - tworzenie i transmisja przesyłanych siecią mini
malnych porcji informacji, tak zwanych ramek, to także nie jest obszar dla Cie
bie212, chociaż prąd tam na ogól nie kopie (najwyżej można się narazić na atak 
furii administratora sieci);
sieciową (network layer) - jest to zestaw urządzeń i programów zapewniających 
przesyłanie danych przez sieć213;

212Urządzenia pracujące w warstwie łącza danych wykonują funkcje filtracji i mar- 
szrutowania całych pakietów danych. Wykorzystują one zawarte w przesyłanych danych 
informacje (np. adres nadawcy i odbiorcy informacji, informacje o typie ramki i informacje
0 ścieżce transmisji). Przykładem urządzenia rozważanego typu jest most (bridge). Przyj
muje 011 nadsyłane informacje i na podstawie ich adresów wysyła je dalej do następnych 
Węzłów sieci nie wnikając w treść informacji ani nie analizując jej całej marszruty. Jedyne 
vvymaganie, jakie się w związku z tym wylania dotyczy eliminacji pętli, w związku z czym 
mosty wymieniają między sobą informacje dotyczące budowy tzw. drzew rozpinających
(spaning tree). Chodzi o eliminację tych gałęzi, które .nogą prowadzić do powstawania

«

zamkniętych cykli obiegu komunikatów. Most korzysta pr/y tym z tzw. adresów' fizycznych 
węzłów sieci tzn. z unikatowych numerów poszczególnych kart sieciowych nadawców i od
biorców. co upraszcza jego działanie ale oprowadza pewne zagrożenia w sieci (patrz dalej).

213Urządzenia pracujące w warstwie sieciowej nazywa się systemami określającymi 
marszrutę (router). Ich funkcje są analogiczne do funkcji mostu z tą różnicą, że router po
siada informacje o pełnej strukturze sieci i zapewnia wybór drogi dla przesyłanych danych 
z uwzględnieniem tej mapy j wiedzy o aktualnym obciążeniu sieci. Zaletą routerów' jest 
między innymi to, że akceptują one «dresy logiczne, tzn. symbole określające położenie 
Poszukiwanego komputera w sposób pośredni, za pomocą identyfikatorów wy nikających 
z obowiązującego protokołu. Ponieważ router wykorzystuje protokoły w sposób programowy 
może (między innymi) służyć do wymiany informacji między fragmentami sieci o różnych 
Protokołach. Związane z tym czynności routerów' określa się zwykle jako enkapsulację 
* translację. Enkapsulacja polega na przesianiu wiadomości sformułowanej w jednym 
Protokole przez fragment sieci, w którym obowiązuje inny protokół. Przy takim typie usługi 
caly pakiet nadawany w obcym protokole traktuje się jako porcję danych i „opakowuje" 
w informacje służbowe związane z pracą lokalnie obowiązującego protokołu. Translacja 
Polega natomiast na zdjęciu z pakietu wszystkich informacji służbowych jednego protokołu
1 zastąpieniu ich informacjami służbowymi w drugim protokole. Powszechnie stosowana 
Jest enkapsulacja, translację wykorzystuje się przy przesyłaniu informacji z sieci lokalnych 
(IP, IPX itp.) do sieci z komutacją pakietów (X.25, Framc Relay itp.). Dodatkowa funkcja 
routera polega na filtracji pakietów - przepuszczaniu jednych i blokowaniu innych. Ma to 
tta celu między innymi ograniczenie rozprzestrzeniania w sieci komunikatów adresowanych 
^do wszystkich”, generowanych na przykład przez serwery sieciowe. Na poziomie adresów 
fizycznych adres „wszyscy” nie ma ograniczeń. Powstają wr ten sposób lawinowo narastające 
fale komunikatów', których mosty nie są w stanie limitować. Mówimy, że mosty są wrażliwe 
na tego rodzaju zakłócenia w sieci. tzw. sztormy broadcastowe i multicastowe. Natomiast 
router są w stanie zapanować nad sytuacją i rozładować powstające blokady. Funkcje mostu 
ałbo routera spełniać może oczywiście specjalizowany komputer z oprogramowaniem 
(firmware) umieszczonym w pamięci typu EPROM. albo - z mniejszą wydajnością - kompu
ter uniwersalny z odpowiednim oprogramowaniem (np. NetWare Multiprotocol Router).
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-  transportową (transport layer) - niezawodność i multipleksowanie danych21 ,
-  sesji (session layer) - dołączanie mechanizmów kontrolnych podczas wymia' 

ny danych;
-  prezentacji (presentation layer) - kodowanie wymienianych danych;
-  zastosowań (application layer) - zarządzanie komunikacją między aplikacjami. 
Spróbuj zapamiętać z grubsza układ tej tabeli i jej poszczególne elementy (nawet jeśl1 
nie wszystkie zawarte w niej nazwy są dla Ciebie w  tej chwili całkowicie zrozumiale) 
ponieważ z całą pewnością będziesz musiał z tej klasyfikacji warstw sieci kompute- 
rowych wielokrotnie korzy stać.

Jednym z ważniejszych pojęć związanych ze standardami sieci komputerowych 
(i innych uregulowań standardowych w informatyce) jest koncepcja tak zwanych sys
temów otwartych215. System otwarty powinien być tak zbudowany, by możliwe by 1° 
jego swobodne łączenie z innymi systemami otwartymi, które w związku z l>'nl 
muszą być oczywiście budowane według jednakowych i wspólnie ustalonych stan
dardów216.

214Tu właśnie pracują omówione w poprzednim podrozdziale protokoły komum 
kacyjne.

215Do strzeżenia zasad budowy systemów otw;artych pow;ołano organizację X/OpeI1’ 
która jest firmowaną przez IEEE organizacją zrzeszającą początkowo (1984) wyłączni 
europejskich producentów systemów opartych na koncepcji otwartej architektury. Obecnie 
X/Open opiniuje wszystkie systemy budowane na całym świecie a także weryfikuje stopie11 
spełniania wymagań systemów otwartych przez poszczególne konkretne systemy i poszczę 
gólne konkretne wyroby (hardware i software). W 1989 roku został przez tą organizację 
zdefiniowany standard, na którym bazują od tego czasu wszystkie kolejno tworzone system) 
otwarte, zatem wr wielu kontekstach i wielu przypadkach mówi się krótko o standard' 
X/Open i o zgodności (bądź braku zgodności) z tym standardem. ..

216 W celu oceny jakości systemów informatycznych, a szczególnie w celu kontr 
zgodności ze standardem systemów otwartych zdefiniowanym przez X/Open. o p r a c o w a ń 0  

szereg rygorystycznych norm. Jedną z bardziej znanych jest standard nazywany XI 
Definiuje on wyczerpujący zestaw testów7, zwany VSX3, którym musi być poddany 
element sieci. W zależności od wyniku tych testów wyrób zostaje zaliczony do jednej 
kilku poniższych kategorii:
-  Kategoria B A S E  obejmuje systemy, które zawierają minimalny zestaw interfejsów nie 

zbędnych do pracy w systemie otwartym. To minimum obejmuje bibliotekę wyw° ^ 
systemowych, polecenia interpretera zleceń systemowych, programy usługowe i jęz>K ^

-  Kategoria P L U S  określa pełniejszą zgodność systemu ze standardem X/Open. Brane 
pod uwagę takie aspekty, jak np.: ISAM (sekwencyjny, indeksowany dostęp do d>s 
SQL (zestaw wbudowanych zapytań do relacyjnej bazy danych w C lub w COBOL' 11 

interfejsy terminalowe, języki programowania, zarządzanie systemem okien, inter J 
warstwy transportowej modelu OSI. ,

-  Kategoria C O M P O N E N T  jest określana dla produktów, które mogą być użyte do bu  ̂
wy kompletnych systemów7 i reprezentują zgodność z poszczególnymi elenien < 
XPG3. Dotyczy to języków programowania (np. C, FORTRAN, ADA), biblioteki 
w^ołań systemowych, programów7 usługowych, języka zapytań SQL itp.
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Sieci komputerowe to nie tylko sprzęt i okablowanie. To także odpowiednie 
programy i (czasem) odpowiednio dobrany system operacyjny217. Przykłady często 
stosowanych rozwiązań w tym zakresie przedstawione będą w dwóch następnych 
podrozdziałach. Sieci komputerowe służyć mogą do wielu celów. Wyżej omówiłem 
wykorzystanie sieci w informatyce bankowej a dalej będziesz miał omówione (osob
no) usługi elektronicznej poczty. Są to zastosowanie ważne, ale oczywiście nie jedyne.

Omówię więc teraz w skrócie usługi, jakich możesz oczekiwać od sieci kom
puterowych - z podziałem na sieci lokalne i sieci globalne (w tym zwłaszcza Internet).

4. 9. ó. Sueci lokalne

■4.9.3. i .  Sćru lićura  » oprogramowanie s ie c i  lokalnej

^  aj powszechniej spotykane są sieci lokalne czyli LAN218. Na pozór to nic 
skomplikowanego - ot - kilka komputerów połączonych kablem. Jednak 
podczas budowy' takiej sieci lokalnej trzeba podjąć szereg praktycznych 

decyzji, z który ch każda decydować może o tym, czy powstająca sieć będzie rzeczy
wiście służyła potrzebom przedsiębiorstwa, czy też będzie jedynie kosztownym do
datkiem do wcześniej posiadanych komputerów, w żaden sposób nie ułatwiającym 
pracy. Ja wiem, to nie Ty będziesz budował sieć, od tego są fachowcy. W razie po
trzeby wynajmie się odpowiednią firmę, a ona zrobi co trzeba.

Nie wierz w takie bajki. Firma budująca sieć przyjedzie i zapyta, czego sobie 
życzy- szanowny Klient - czyli Twoje przedsiębiorstwo. Wtedy dyrektor powie, że on 
jest właśnie bardzo zajęty, ale wszystkie szczegóły ustali miody i zdolny pracownik, 
dopiero co po studiach - czyli właśnie Ty, po czym wykona taktyczny odwrót do 
swojego gabinetu. I wtedy Ty albo będziesz miał jakieś pojęcie o tym, czego możesz 
Wymagać i o co pytać, w wyniku czego zyskasz i utrzymasz kluczową rolę w swojej 
firmie na długie lata, albo okaże się, że nie masz o niczym pojęcia i firma kompute-

~~ Kategoria SOURCE CODE wskazuje systemy operacyjne, które mogą być użyte jako 
baza do rozwijania systemów zgodnych ze standardem X/Open.

217Często przyjmuje się. że system operacyjny pracujący w sieci powinien spełniać 
"arunki standardu SVID (System V Interface Definition). Standard len określa system pod
stawowy. rozszerzenia jądra systemu, podstawowe i zaawansowane programy użytkowe, ad
ministrowanie systemem, protokoły sieciowe, środowisko języka C. możliwości pracy 
vv czasie rzeczyw istym. Przykładem systemu, któiy spełnia te standardy jest UNIX SV4.

218Sieci LAN są w Polsce coraz ważniejszym fragmentem rynku informatycznego. 
Świadczy o tym fakt, że działa na terenie Polski 184 zarejestrowanych resellerów' firmy 
Novell, a roczny obrót (jak donosi firma) przekracza rocznie 14 min dolarów. Należy ocze
kiwać, że wielkość sprzedaż)' w najbliższych latach będzie nadal rosła, gdyż coraz więcej 
Użytkowników komputerów' docenia zalety pracy w sieci i uzupełnia swój sprzęt o karty 
sieciowe, a oprogramowanie o programy - najczęściej właśnie firmy Novell.
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rowa wciśnie wam takie rozwiązania, które ma akurat na zbyciu, czyli mało odpo
wiednie dla waszych potrzeb, ale za to możliwie drogie i najlepiej przestarzałe (b° 
pozbędzie się zalegającego w magazynie bubla i stworzy szansę na kolejny z a r o b e k  

podczas „modernizacji'' takiej archaicznej sieci). Wtedy zc zdziwieniem zauważysz, 
że Twoja kariera zawodowa skończyła się, zanim się naprawdę zaczęła.

Aby uniknąć tego scenariusza musisz coś wiedzieć o tym, jak zbudować siec 
LAN dla swojej firmy. Zaczniemy od elementarza: Na świecie wyróżnia się general
nie dwie organizacje sieci LAN: z równoprawnymi składnikami (peer-to-peer) oraz 
z dzielonym serwerem (server-based). Przy niedoborze zasobów w sieci (male dyskr 
pojedyncza drukarka, mala przeciętna moc obliczeniowa), co jest obecnie w Polsce 
regułą, dominuje koncepcja serwerów219. Zaletą sieci opartych na serwerach jest 
możliwość obsłużenia za pomocą tej samej liczby urządzeń znacznie większej liczby 
użytkowników'22*. Natomiast w miarę, jak sieci zaczynają być tworzone poprzez 
łączenie komputerów' o porównywalnych zasobach i możliwościach - nabiera zna
czenia organizacja typu równoprawnego221.

Od tych wiadomości ogólnych przejdźmy teraz do konkretów'. Popularnym 
i godnym polecenia rozwiązaniem sieciowym dla niezbyt wielkich firm jest korzysta
nie z programu NetWare firmy Novell. W rozwiązaniu tym korzystać można ze 
zwykłych (nawet najtańszych i przestarzałych typu XT!) komputerów' klasy IBM P 
pracujących pod kontrolą systemu MS DOS (nie trzeba się uczyć trudnego UNIa- 
a!), połączonych za pomocą kart Ethernet222. Jakość tak skonfigurowanej sieci za
leż}' głównie od mocy obliczeniowej i zasobów' (pojemność dysku) cen tra lnego  kom 
putera pracującego jako serwer. Możliwe są tu dwa rozwiązania. Pierwsze zakłada 
użycie taka zwanego serwera nicdedvkow'anego. Oznacza to, że największy komputer 
w sieci (zwykle klasy Pentium) może być także wykorzystywany do zw ykłych obli 
czeń (jako jeszcze jedno, „uprzywilejowane” stanowisko robocze w sieci), natonnas 
funkcje serwera spełnia on niejako „przy okazji"’. Takie rozwiązanie, chętnie i często 
stosowane w komputerach pracujących w systemie UNIX nie zdaje niestety egzam inu 
w sieciach pracujących pod kontrolą systemu DOS223. Dlatego w większej sieci.

219Wyróżnia się serwery plików (file-server), serwery mocy obliczeniowej (comPute 
server). serwery obsługujące dmkarki (print server), serwery komunikacyjne (fax-server) itd.

220Systcmami. które pozwalają na użytkowanie tego typu sieci są NetWare -1.x firm) 
Novell. AppleShare firmy Apple Computers. LAN Manager firmy Microsoft lub I 
Server firmy IBM.

221Niestelv, tego rodzaju organizacja stawia znaczenie większe wymagania system 
operacyjnym, które muszą obsługiwać współpracę wielu współużytkowników wielu zaso 
rozproszonych w sieci. Aktualnie systemami takimi są NetWare firmy Novell, LAMa’ 
firmy Artisoft i Windows for Workgroups firmy Microsoft. ,

222Elementv sieci ETHERNET powinny odpowiadać standardowi IEEE 80 
Okablowanie powinno być zgodne ze standardem EIA/TIA 586-A.

223System ten nic daje wystarczająco wysokiego poziomu zabezpieczenia komp11 ‘
przed błędami użytkownika, w związku z czym dochodzi czasem do znanego w szjs  
użytkownikom zjawiska „zawieszania się” komputera, który przestaje reagować na >’
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gdzie utrata przetwarzanych informacji może stanowić istotną i dotkliwą stratę - je
dynym prawidłowym rozwiązaniem jest stosowanie serwera dedykowanego. Roz
wiązanie takie jest niewątpliwie droższe ale zapewnia bezpieczeństwo danych prze
chowywanych w systemie - a to wręcz nie ma ceny. Z tych samych powodów (tzn. 
dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa) w sieciach powinno się 
obowiązkowo zabezpieczać pracę serwera za pomocą zasilaczy gwarantujących nie
przerwaną pracę komputera mimo ewentualnych wyłączeń napięcia zasilającego 
(tzw. UPS - Uninlerruptable Power Sapply224) a także powinny wykorzystywać 
zdublowane dyski w układzie mirror lub zapasowe kopie ważnych plików' dyskowych 
w postaci taśmowych (strectmer).

Sieć można zorganizować opierając się na połączeniu komputerów według 
różnych schematów225. Najprostsza jest zazwyczaj KONFIGURACJA OPARTA
0  MAGISTRALĘ. W rozwiązaniu opartym o magistralę wszystkie urządzenia 
niąją dostęp do wspólnego kabla pełniącego rolę magistrali. Konflikty między nimi 
rozstrzygane są na dwa sposoby:
TOKEN PASSING (np. ArcNet226) - każda stacja co pewien czas otrzymuje pra
wo do nadawania, tzw. tokenu. Token wędruje od stacji do stacji na podstawie 
odpowiedniego protokołu (protokoły przekazywania token'u są różne dla różnych 
standardów).
CSMA/CD227 (np. Ethernet) - stacja stara się nadać informację w chwilach „ciszy" 
na łączu. W przypadku kolizji z inną stacją odczekuje przypadków}7 interwal czasu
1 próbuje ponownie.

kolwiek polecenia wydawane z klawiatury i jedynie operacja RESET wykonana za pomocą 
trzech klawiszy (Ctrl-Alt-Del) pozwala odzyskać władzę nad maszyną (ale nie nad utraco
nymi bezpow T otnie informacjami, których przed „zwieszeniem" komputera nie schowano 
na twardy dysk). Otóż ta przykra (zawsze) przygoda z zawieszeniem się komputera jest 
Prawdziwą katastrofą, jeśli zdarzy się na serwerze. Dlatego oszczędność związana ze sto
sowaniem serwera nie dedykowanego jest iluzoryczna i należy powstrzymać i stłumić na
rzucające się pomysły o dodatkowym wykorzystywaniu do bezpośrednich prac użytkowych 
komputera serw era - chociaż jest to zwykle najlepszy komputer w sieci i aż żal patrzeć, jak 
się „marnuje" służąc jedynie jako serwer.

22^Patrz podrozdział 2.4.5.
22^Zakres dostępnych rozwiązań jest duży. Różni się między sobą maksymalną szyb

kością, rodzajem okablowania i zakresem zgodności z dostępnymi i popularnymi standar
dami. Optymalny wybór jest kłopotliwy, nawet dla osób mających pewne doświadczenie.

226Architektura ARCNET (Attachecl Resource Computing Nehrork) zaproponowana 
^ostała przez Data point Corporation w 1977 roku. Architektura ta nie została uwzględnio
na w normach standaryzacyjnych IEEE oraz ISO, co jednak nie przeszkodziło w jej burzli- 
Xvym rozwoju, zwłaszcza wobec masowej produkcji elementów (kart sieciowych, roz
gałęźników7. kontrolerów' itp.) przez firmę SMC (Standard Microsystems Corporation).

227CSMA/CD (Carrier Sense Mul t i ple Access with Collision Detection) jest jednym 
* najpowszechniej stosowanych protokołów telekomunikacyjnych. Zasada działania sieci 
Według tego protokołu polega na sprawdzaniu (przed wysłaniem wiadomości), czy magi-
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W Polsce panuje praktyczna ..monokultura” sieci Ethernet, warto jednak, 
żebyś wiedział, że nie jest to jedyna możliwa sieć. Alternatywą dla sieci o strukturze 
magistrali jest konfiguracja gwiazdy lub konfiguracja pętli. W układzie typu 
gwiazda228 istnieje centralne urządzenie łączące wszystkie stacje {hub). W klasycz
nym przypadku urządzenie to posiada umiejętność arbitrażu drogą przydzielania tok- 
en'u lub drogą komutacji danych między stacjami. W konfiguracji pętlowej229 dane 
są przekazywane od stacji do stacji po zamkniętej drodze. Pakiety danych krążą P° 
pętli, aż dotrą do stacji przeznaczenia. Protokół musi przewidywać usuwanie pakie- 
tów z uszkodzonym adresem lub istniejącym adresem, aby pakiety nie krążyły w nie
skończoność.

Osobną kwestią jest oprogramowanie integrujące pracę wszystkich elem entów 
sieci230. Z punktu w idzenia rozwoju systemu optymalne wydaje się - jak już w spom 
niano wyżej - stosowanie oprogramowania bazującego na systemie UNIX. Bliższe 
szczegóły na temat tego ważnego i wygodnego programu podane są w oddzielnym 
rozdziale książki. Natomiast przyzwyczajenie licznych użytkowników popularnych 
mikrokomputerów’ standardu IBM PC do korzystania z  systemu DOS skłania do sze
rokiego stosowania oprogramowania pozwalającego na łączenie indywidualnych  
stacji DOSowskich w  sieć. Niewątpliwie najpopularniejszym rozwiązaniem Jesl 
w7 tym zakresie użycie oprogramowania firmy Novell (na przykład programu Net
W are w  wersji 3 .11 lub nowszej). Pozwala to na korzystanie z wszystkich udogod
nień sieci przy korzystaniu na każdym  stanowisku z pełni możliwości, jakie zapewni3 
system DOS. Poznamy je teraz nieco dokładniej.

strala jest pusta i podejmowaniu akcji wysyłania komunikatów dopiero po stwierdzeniu, że 
nikt inny nie nadaje.

Jeśli dwie (lub więcej) dołączonych do sieci kart równocześnie zaczną nadawać - P°' 
wstaje kolizja, którą można wykryć na podstawie pojawienia się w magistrali sygnalo" 
o wyższym poziomie. Karta sieciowa, która wykryje kolizję wysyła na magistralę specjału)' 
sygnał alarmowy (JAM SIGNAL). Odebranie tego sygnału powoduje natychmiastowe pr/e' 
rwanie nadawania przez wszystkie komputery' w sieci.

228Przykladem takiej realizacji jest hub jako HOST wielodostępny z podłączonymi d° 
niego wieloma terminalami.

^N ajbardziej popularną siecią stosującą technikę pętli jest IBM Token Ring.
2 3 0 Do pracy z siecią komputerową używane są różne programy, w zależności od tego- 

jaką rolę odgrywa określony użytkownik sieci. Zwykły użytkownik potrzebuje tylko pl0' 
gramów pozwalających na proste korzystanie z zasobów sieci, natomiast dla a d m i n i s t r a t e ^  

sieci niezbędne są programy o znacznie większym stopniu zaawansowania, na przykla 
specjalne programy narzędziowe nazywane analizatorami protokołów. Umożliwiają °,lC 
wyszukiwanie zdublowanych adresów' sieciowych, kontrolę transmisji między węzłami, od' 
najdywanie uszkodzonych węzłów i badanie sprawności sieci (wyszukiwanie tzw. wąskie 
gardeł). Przykładowymi programami tego typu są między innymi LANAnalyser fi1'1"-' 
Novell, LANWatch firmy FTP Software i  NtSight Analyst firmy Intel.
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P ełny opis wszystkich możliwości i właściwości sieci Novell daleko wykracza 
poza objętość całej tej książki. Decydując się na przytoczenie tu - dla Two
jej wygody - kilku najważniejszych informacji pozwalających na stawianie 

pierwszych kroków' w' środowisku sieci lokalnej chciałbym to potraktować podobnie 
jak zestaw informacji dotyczących DOS, UNIX czy' Window's w rozdziale 3.4 - ma to 
być zestaw minimum, pozwalający na przeżycie, w żadnym wy padku natomiast nie 
ma to być traktowane jako wystarczający zasób informacji, który pozwoli Ci już na 
normalną pracę w sieci komputerowej bez studiowania dodatkowej literatury’. Faktem 
jest, żc napisałem tu o sieciach więcej, niż poprzednio pisałem o DOS c z y  o systemie 
UNIX, jednak wynika to z mojego przeświadczenia, że naprawdę niewiele jest osób, 
które by nie wiedziały nic o DOS-ie, a jeszcze mniej jest takich, którzy od razu na 
początku swojej informatycznej kariery (wszak ta książka jest dla początkujących!) 
od razu muszą biegle pracować w' systemie UNIX. Prawdopodobieństwo tego, że 
nawet znając trochę komputery nie miałeś jeszcze okazji pracować w sieci - oceniam 
jako wysokie (sieć jest jednak za droga dla przeciętnej szkoły, a w domu zwyczajnie 
nie ma sensu), natomiast szanse na to, że w najbliższym czasie będziesz musiał ko
rzystać z sieci - uważam za graniczące z pewnością. Dlatego napisałem dałej stosun
kowo dużo o systemie Novell, ponieważ sądzę, żc musisz wiedzieć przynajmniej tyle, 
jak do sieci wejść, jak z niej wyjść i jak w niej nie zginąć.

Załóżmy więc, że oto siadłeś przy klawiaturze komputera. którv jest dołączony 
do sieci (to znaczy fizycznie jest w nim uruchomiony modem lub karta sieciowa). 
Działa już system DOS albo Norton Commander, możesz więc wydawać kompute
rowi polecenia. Na tym się jednak sprawa nie kończy'. Dodatkowo aby Twoja stacja 
robocza (zwykle komputer klasy PC) mogła porozumiewać się z siecią - trzeba na 
niej uruchomić specjalny program, tzw. shell. Program ten analizuje polecenia wy
dawane przez użytkownika i rozpoznaje, czy' należą one do zestawu poleceń wyko
nywanych lokalnie (zwykle przez system DOS), czy też mają być obsługiw ane przez 
elementy oprogramowania sieciowego (NetWare). Zwykłe w komputerach, które są 
dołączone do sieci shell jest wykonywany automatycznie w  momencie włączania 
komputera (w'chodzi w skład pliku AUTOEXEC.BAT), tak jednak być nie musi. 
Jeśli nie wiesz, czv w' Twoim komputerze działa shell - spróbuj napisać:

LOGIN
Jest to pierwsza komenda wykonywana zawsze przez użytkownika chcącego praco
wać w sieci. Umożliwia ona dostęp do serwera. Oznacza to między innymi, że w pro
gramie Norton Commander zobaczysz w szystkie zasoby serwera, będziesz więc mógł 
Używać obok dyskietek A: i B: oraz Twojego dysku twardego C: mnóstwa dodatko
wych „napędów” pochodzących z serwera oznaczonych dalszymi literami - często aż 
do Z:. Jeśli twój komputer jest gotów do współpracy z siecią, w'ówczas po wpisaniu

U ż y t k o w a n i e  s i e c i  lo k a ln e j
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polecenia LOGIN na ekranie pojawi się pytanie231 o Twój identyfikator232 (musisz 
go mieć - od administratora233 sieci - i podawać na żądanie komputera234), a potem 
pojawi się napis:

„ E nteryour passw ord : ”

231 Jeśli chcesz i potrafisz - możesz podać w poleceniu LOGIN nazwę serwera i na
zwę użytkownika jako parametry. Wówczas nastąpi podłączenie stacji roboczej do wskaza
nego serwera, bez wprowadzania dodatkowych danych. Jest to szybsze, ale trudniejsze - więc nie 
będzie tu omawiane.

232Jak już zostaniesz włączony do pracy w sieci, wówczas będziesz mógł w każdej 
chwili uzyskać informację o tym, jakiego w danej chwili używasz identyfikatora (bywa, że 
będziesz musiał używać kilku) i jaka jest sytuacja w sieci. Wszystkie te informacje uzyskasz 
po napisaniu polecenia

WHOAMI
W odpowiedzi wyświetlane są następujące informacje: 1. nazwa użytkownika (user), 2. na
zwa serwera (server). 3. numer końcówki, do której jest podłączona stacja (connection). 
4. numer wersji systemu Novell NetWare. 5. maksymalna liczba użytkowników', 6. data i czas 
ostatniego włączenia się do sieci (login time).

Jeśli z kolei chcesz się dowiedzieć, z kim pracujesz - to polecenie USERLIST pozwa
la na wyświetlenie listy użytkowników (pracujących w danej chwili w sieci), z dodatkowy mi 
informacjami. Uży tkownik wywołujący jest oznaczony gwiazdką. Pominięcie nazwy serwe
ra, spowoduje wypisanie użytkowników' podłączonych do serwera bieżącego (bieżący serwer 
to ten, na który m pracuje użytkownik wywołujący komendę.

233Użytkownicv sieci Novell dzielą się na:
-  użytkowników7 zwyczajnych (to tacy Ty - teraz i chyba jeszcze dość długo!),
-  operatorów (konsoli, serwerów itp.).
-  menedżerów7 (grup. kont itp.),
-  administratorów7.
Administrator jest oczywiście najważniejszy i to on przydziela i odbiera w  sieci 

wszelkie prawa, hasła, identyfikatory itp. Musisz bezwarunkowa stosować się do jego w ska
zówek i zaleceń! Administrator odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu sieci. Może nim 
być jedna osoba lub zespól ludzi. Administratorem powinien być doświadczony i odpow ie
dzialny informatyk. Od jego wiedzy i operatywności będzie zależeć sprawność funkcjono
wania sieci, a od odpowiedzialności bezpieczeństwo pracy i plików dyskowych. Administra
tor pow inien być już wyznaczony przed instalacją sieci oraz w spółpracować z  firmą insta
lującą sprzęt, jak i oprogramowanie (przy określaniu np. typów kart sieciowych, topolog11 
sieci, ilości komputerów7, rozmiarów wolumenów itp.). Administrator powinien bardzo do
brze znać zagadnienia sieciowa oraz odbyć odpowiednie przeszkolenie. Po instalacji syste
mu administrator będzie zdany na własne siły. Wszyscy użytkownicy ze swoimi problemam1 
w7 sieci będą się zwracać właśnie do administratora. Jedynie w przypadkach awarii, czy7 P0' 
ważnych kłopotów supervisor powinien zwrócić się do sprzedawcy, bądź do autoryzow ane^0 
dystrybutora firmy NOVELL.

234Jeśli nie jesteś użytkownikiem serwera, do którego się podłączasz tzn. nie masz 
sw7ojego identyfikatora, hasła oraz w7 związku z tym odpowiednio nadanych praw, możesz 
przyłączyć się do niego jako gość (guest). Wtedy tw7oje prawa będą takie jakie mają goście-
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Wpisujesz wtedy spokojnie i uważnie swoje hasło235, (które jest niewidoczne na 
ekranie w celu ukrycia go przed niepowołanym użytkownikiem, niech Cię to jednak 
nie płoszy!) i rozpoczynasz wielką przygodę w malej (chwilowo!) sieci komputero
wej. Jeśli przypadkiem twój komputer nic byl podłączony do sieci lub nie miał uru
chomionego programu shell, to po wpisaniu polecenia LOGIN dostaniesz typową 
głupawą odzywkę DOS-a. żc on zupełnie nie wie, o co Ci chodzi. Nie próbuj z nim 
dyskutować tylko szybko wezwij kogoś bardziej doświadczonego, żeby Cię podłą
cz}! do sieci. To nic są zajęcia dla początkujących, a można narobić dużo szko
dy, jeśli się zacznie grzebać amatorsko w programach sieciowych lub w sieciowym 
oprogramowaniu. Gdy już jednak zostaniesz włączony do sieci i zaakceptowany ja
ko jej użytkownik (nastąpi to wyłącznic po wpisaniu przez Ciebie prawidłowego 
hasła!) - komputer wzejdzie do twoich zasobów sieciowych i zgłosi swoją gotowość 
do pracy236.

No to - zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką musisz wiedzieć zaczynając pracę 
z jakimś programem jest to, jak tę pracę w razie potrzeby bezboleśnie zakończyć. 
Dlatego od tej właśnie umiejętności zacznę także Twoją edukację w sieciach kompu
terowych. Zapamiętaj zatem, że chcąc skończyć pracę w sicci musisz napisać

L O G O U T
Nie należy kończyć pracy w sieci nagłym i niespodziewanym włączaniem sw?ojego 
komputera, wyrywaniem wtyczek lub strzelaniem do ekranu. Każda taka akcja spo-

235Haslo na początku przydzieli Ci także administrator (w chwili wprowadzania do 
sieci Twojego identyfikatora), ale powinieneś je polem tak zmienić, żeby nikt (nawet ad
ministrator!) go nie znal i nie mógł odgadnąć. Do zmiany hasła (lub do jego wprowadzćnia, 
jeśli nie zrobił tego administrator) służy komenda 

S E T  P A S S

Po wpisaniu tej koniendy na ekranie pojawi się pytanie o stare hasło (żeby ktoś obcy nie 
Podmienił Ci hasła)

jEnteryour old password:
Jeśli takie hasło istniało należy je wpisać, a jeżeli nie - wystarczy nacisnąć klawisz Enter. 
Po wpisaniu hasła pojawi się kolejne pytanie dotyczące nowego hasła:

En ter yo nr n e} v pćtss\ wrd:
Teraz podajesz nowe luislo. jakie chcesz od tej pory używać. Po jego wpisaniu pojawi się 
kolejny komunikat, domagający się ponownego wpisania nowego hasła:

Retype your new password:
Ponowne wpisanie nowego hasła ma na celu uchronienie Cię przed pomyłką. Jeżeli wpi
je s z  za drugim razem inne hasło - komputer nie zmieni hasła i trzeba całą zabawę zaczy- 
nać od nowa.

Jeśli posiadałeś konta z tym samym identyfikatorem i hasłem na kilku różnych serwe
rach, to pojawi się pytanie o zmianę hasła na nowe także dla pozostałych serwerów (możesz 
^mienić hasła w szędzie, albo tylko na jednym serwerze).

236Po sprawdzeniu zgodności hasła zostaje przez system wykonana specjalna proce
dura wstępna (specjalny plik tekstowy nazywany login script - podobny do znanego Ci być 
nioże pliku DOS-a A UTOEKEC.BA 7), ale tego nie musisz na początku wykorzystywać, nie 
ttiusisz więc też nic na ten temat wiedzieć.
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woduje bowiem poważne zakłócenie w sieci i ściągnie na Twoją głowę słuszny gniew 
jej administratora. Zapamiętaj także na wszelki wypadek, że użycie komendy 
LOGOUT bez podania nazwy serwera powoduje odłączenie Twojej stacji roboczej od 
wszystkich serwerów, z którymi była połączona czyli zakończenie, pracy w sieci. 
Natomiast w  przypadku podania nazwy serwera, po wykonaniu komendy stacja ro
bocza zostanie odłączona tylko od podanego serwera, pozostając nadal w sieci. 
Możesz bowiem w trakcie pracy w sieci połączy ć się z dodatkowym serwerem. Pi' 
szesz wtedy

ATTACH
Polecenie to pozwala na logiczne połączenie z dodatkową stacją obsługi237. Może 
być wykonane po przyłączeniu do pierwszej stacji obsługi (tzn. po wykonaniu pole
cenia LOGIN). Można go także użyć przy wejściu do sieci, w przypadku gdy jest ono 
dostępne poza siecią (np. z dyskietki systemowej). Za każdym razem zostaną wy
świetlone polecenia wprowadzenia nazwy serwera238, do którego chcesz się 
przyłączyć oraz nazwy użytkownika (czyli Twojego komputerowego identyfikatora - 
- jak przy LOGIN).

Będąc w  sieci możesz wysyłać do innych użytkowników sieci różne komunika
ty239 i możesz otrzymywać komunikaty przez nich wysyłane. Sieć kom puterow a 
może również służyć do rozgłaszania wiadomości kierowanych do w szystkich 
użytkowników. Komunikaty te mogą być przesyłane do poszczególnych użytkow
ników, jak również do wybranych grup użytkowników. Przesłany komunikat wy
świetla się na ekranie adresata wstrzymując pracę stacji. Powrót do normalnej pracy 
stacji (włączenie ze zniknięciem komunikatu z ekranu) następuje po jednoczesnym 
naciśiięciu klawiszy Ctrl i Enter. Zapamiętaj to koniecznie, bo inaczej będziesz sie
dział przed komputerem, na który ktoś Ci łaskawie podesłał jakiś bzdurny komum-

przypadku podłączenia do innego serwera może nastąpić kolizja napędów 
(woluminów) tzn. główny napęd serwera, do którego chcesz się podłączyć może mieć takie 
samo oznaczenie jak serwera, z którego przeprowadzamy podłączenie np. F. Wtedy podle
czenie zostanie zrealizowane ale będziesz ciągle widział zasoby napędu F z pierwszego ser
wera. W takim przypadku należy zmienić oznaczenie napędu F komendą MAP lub wyko
nać podłączenie bezpośrednio komendą LOGIN do potrzebnego serwera.

^ L i s t ę  nazw wszystkich dostępnych w sieci serwerów, pozwala uzyskać komen
da SLIST.

^ M o ż e sz  wysiać swój komunikat pisząc:
SEND „wiadomość” TO identyfikator |

gdzie w miejsce słowa wiadomość wpiszesz dowolny tekst, a w miejsce słowa identyfikator 
- konkretny identyfikator użytkownika, do którego wysyłasz wiadomość (można tu wymlC 
nić kilka identyfikatorów, wtedy wiadomość zostanie wysiana do wszystkich wymieniony0 
użytkowników).
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kat240 - i nic będziesz wiedział, jak się od niego uwolnić! Komunikat może zawierać 
do 45 znaków minus ilość znaków w nazwie użytkownika, który ją wysyła.

W zasadzie poza opisanym wyżej mechanizmem komunikacji między użytko
wnikami - po włączeniu się do sieci praca w niej przebiega analogicznie, jak. na poje
dynczym komputerze. Podstawowa zaleta sieci polega jednak na tym, że możesz ko
rzystać nie tylko z własnych zasobów (na przykład plików na własnym dysku241), ale

240Jeśli nie masz ochoty na przyjmowanie komunikatów' (często będących efektem 
głupawych żartów nudzących się kolegów ), bo to przeszkadza w pracy i psuje oraz? ekranu 
- wówczas użyj na początku pracy w sieci polecenia

CASTOFF
Polecenie to wstrzymuje w danej stacji roboczej przyjmowanie komunikatów i wia

domości z innych stacji oraz z konsoli operatorskiej (wysyłanych poleceniem BROAD
CAST). Ma to na celu ochronę zawartości ekranu i nie przerywanie obliczeń. System po
twierdził przyjęcie polecenia komunikatem: Broadcasts from the console and other stations 
will now he rejcted. (Komunikaty z konsoli i innych stacji będą odrzucone).

Odrzucenie komunikatów odwołuje się poleceniem CASTON. System potwierdza ko- 
nuinikatem: Broadcast messages from the console and other station will he accepted. (Ko
munikaty z konsoli i stacji roboczych będą teraz przyjmowane).

241 Jak się temu dobrze przyjrzeć, to sprawa niestety wcale nie jest laka bardzo pros
ta. ponieważ każdy użytkownik w systemie sieci Novell ma do dyspozycji trzy rodzaje 
dysków:

-  dyski lokalne (local drives), będące fizycznymi dyskami zainstalowanymi w 
stacji roboczej (dy skietki i dy sk twardy odpowiedniego PC),

-  pseudo-dyski (network drives), nie mające odpowiedników fizycznych, a stano
wiące nazwy wybranych miejsc przestrzeni dyskowej serwera,

-  dyski przeszukiwane (search drives) czyli dyski logiczne pozwalające na wyko
nywanie programów- umieszczonych w katalogu innym niż katalog bieżący.

Dyski lokalne po prostu są i można ich używać. Natomiast pseudo-dyski trzeba sobie 
utworzyć za pomocą polecenia MAP. Polecenie to ma postać:

MAP ROOT dysk: = pełna nazwa katalogu
Słow o „dysk" odpow iada tu jednoliterowemu określeniu, jakie będzie się dalej wiązało 

2 tworzonym pseudo-dy skiem (tak jak A: wiąże się zwykle ze stacją dyskietek, a C: z dyskiem 
twardym komputera PC), „pełna nazwa katalogu" obejmować musi pełną ścieżkę dostępu 
do określonego katalogu, od którego zaczynać się będzie pscudo-dysk (pełna ścieżka musi 
obejmować nazwę serwera i identyfikator woluminu), zaś słowo ROOT (opcjonalne) ozna
czać będzie, że wskazany katalog traktowany będzie w pseudo-dysku jako katalog bazowy 
(korzeń lokalnego drzewa katalogów). Przykładowe polecenie tworzące pseudo-dysk:

MAP ROOT H: = SERVER/USERS :STUD\PROGRAMY\NO WE 
Tworzenie przeszukiwanego dysku odbywa się podobnie, za pomocą polecenia:

MAP [INS] [ROOT] Snumer: = pełna nazwa katalogu
Dy sk przeszukiwany jest to pozorny dysk. którego zawartość jest przeszukiwana 

Xv przy padku. gdy wydanego aktualnie polecenia nie uda się odnaleźć w aktualnym katalogu 
roboczym. W pewnym sensie mechanizm dysków7 przeszukiwanych pokrywa się z mechani
zmem zapewnianym przez polecenie PATH systemu DOS. Słowo „numer" w schemacie 
Polecenia MAP oznacza w jakiej kolejności mają być przeszukiwane poszczególne dyski -
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także z zasobów wszystkich serwerów (stacji obsługi), do których się dołączyłeś. Mu
sisz jednak mieć świadomość, że wraz z Tobą na tych samych serwerach pracuje 
wielu innych użytkowników, dlatego Twoje pliki nie są już tylko Twoje, gdyż inni 
mogą - jeśli im na to pozwolisz2-12 - korzystać z nich wraz z Tobą. W zamian T> 
także możesz korzystać z plików, katalogów i wolumenów2'13 innych użytkowników -
- oczywiście jeśli przyznali Ci oni odpowiednie uprawnienia244.
System plików w sieci Novell jest znacznie bardziej bezpieczny, niż w systemie DOS. 
Zabezpieczenie informacji w systemie Novell polega na:

• t

- najpierw oczywiście idą te o niższych numerach. Opcji INS używa się. gdy trzeba w s t a w i ć  

nowy dysk pomiędzy dyski o już istniejących kolejnych numerach (są one przenunierowy 
wane).

Pseudo-dyski znikają po zakończeniu sesji. Jeśli chcesz je zachować na stałe - musis/ 
wpisać polecenie ich tworzenia do tzw. „Login-sbyptu". No. ale to już naprawdę jest z*1 
skomplikowane, jak na tę książkę.

^ M o ż e sz  przydzielić odpowiednie prawa do danego pliku lub katalogu inny111 
użytkownikom za pomocą komendy

GRANT lista praw TO nazwa użytkownika 
W skład listy praw mogą wchodzić następujące pozycje (należy podać tylko duże litery, a me ^  
le słowa):
Read - Pozwala czytać z danego pliku lub ze wszystkich plików' w danym katalogu.
Write - Pozwala pisać do pliku:
Create - Pozwala tworzyć pliki (oraz podkatalogi) w danym katalogu:
Erase - Pozwala usuwać pliki z danego katalogu:
Modify - Pozwala zmieniać nazwy i atrybuty plików:
File scan - Pozwala innym użytkownikom widzieć pliki, do których dostali to prawo.
Acces control - Pozwala udzielać i odbierać prawa innym użytkownikom:
ALL - Zawiera wszystkie powyższe prawa;
No rights - Pozbawia wszystkich dotychczasowych praw:
Supervisory - jest to specjalne prawo pozwalające zarządzać systemem. .
Przed prawami można używać słów: ONLY lub ALL BUT. (Nie doty czy' praw ALL i 
Rights). Użycie słowa ONLY oznacza, że udzielone jest tylko podane prawo. W przypild 
słów ALL BUT udzielane są wszystkie prawa, poza umieszczonymi za tymi słowami.

243Struktura systemu plików w sieci Novell jest nieco bardziej rozbudowana od di/-c 
w a plików7 w systemie DOS. Wyróżnia ona cztery7 poziomy hierarchii: 

serwerv
wolum eny

w

katalogi

p,ik i . , PełnyJak łatwo zauważyć, w DOS-ie występują tylko dwa najniższe poziomy tej struktury. r
opis pliku w sieci Novell musi więc zawierać następujące elementy:

serwer/wolum en :kalalog\...\katalog\plik  n
Na szczęście zwykle nie musisz się o to osobiście troszczyć, bo zrobi to za Ciebie No
Commander. z

2"^Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie Ci przysługują prawa w danym katalogu - naP
polecenie RIGHTS
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-  Stosowaniu kont użytkowników i haseł umożliwiających dostęp do konta.
Ustalaniu i kontrolowaniu praw' dostępu do poszczególnych plików (tworzenie, 
czytanie, pisanie, kasowanie, usuwanie),

-  Korzystaniu z atrybutów245 katalogów i plików ustalających, czy mogą być one 
kasowane, czy można zmienić nazwę, czy może z nich korzystać kilku użyt
kowników' równocześnie itp.

Istotnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo systemu plików w sieci 
Novell jest też możliwość odzyskiwania omyłkowo skasowanych plików. Służ}' do 
tego polecenie

SALVAGE
Komenda ta służy do odzyskania skasowanych plików' (w przypadku, gdy pliki te nie 
zostały usunięte z dysku przy pomocy komendy PURGE). Po uruchomieniu tej ko
mendy na ekranie zostanie wyświetlone menu, które ma ułatwić wybór plików do 
nieodwracalnego usunięcia lub odzyskania plików' (i katalogów') już skasowanych.

Jedną z dalszych zalet korzystania z sieci Novell jest możliwość wspólnego ko
rzystania przez wielu użytkowników z jednej (zwykle bardzo dobrej) drukarki. Chcąc 
Wydrukować na takiej wspólnej drukarce zawartość jakiegoś swojego pliku piszesz po 
prostu

NPRINT nazwa_pliku

245Pliki i katalogi w sieci Novell mogą mieć określone atrybuty* które ułatwiają pracę 
z nimi i powodują, że użytkow nik jest bardziej bezpieczny. Atrybuty te są następujące:

A - Archive needed - plik wymaga archiwizacji przy najbliższym wykonywaniu pole
cenia backup.

C - Copy inhibit - zakaz kopiowania pliku.
I) - Delete inhibit - zakaz kasowania (pliku łub katalogu).
X - e \ ’ecute only - plik tylko do wykonywania (nie wolno go kopiować),
II - Hidden - plik lub katalog ukryty (nie wykazywany przez DIR),
I - Indexed - plik indeksowany (indeksowanie przyspiesza wyszukiwanie infor

macji),
P - Purge - plik. który po poleceniu DEL jest fizy cznie usuwany z dysku.
Rw - Read & write - plik z dopuszczalnym odczytem i zapisem, alternatywą jest Ro.
Ro - Read only - plik tylko do odczytu (niedozwolony zapis, zmiana nazwy i usu

nięcie pliku).
R - Rename inhibit - zabroniona zmiana nazwy,
S - Shareable - pozwala na równoczesny dostęp do pliku wielu użytkowników,
Sy - System - plik lub katalog systemowy (ukryty),
T - Transactional - plik zabezpieczony specjalnym Systemem Śledzenia Transakcji

(Transactional Tracking System). Zabezpiecza to dane na wypadek 
awarii, gdyż wszelkie zmiany w pliku są albo dokonywane w ca
łości, albo wcale.

Do przeglądania i zmiany atrybutów' plików służy polecenie FLAG. Podobnie działa 
Polecenie FLAGDIR dla katalogów. Wolno Ci zmieniać atrybuty tych plików, do który ch 
masz prawo dostępu Modify.
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Po użyciu komendy’ NPRINT, plik zostaje przesiany do serwera i umieszczo
ny w kolejce plików do drukowania. Po wydrukowaniu wszystkich plików znaJ' 
dujących się przed nim. jest on przesyłany do drukarki i drukowany. W nazwie_phku 
możesz podawać znaki specjalne „*” i „?”, drukując w ten sposób cale grupy wybra
nych plików. Swój wydruk łatwo rozpoznasz w stosie innych wydruków, ponieważ 
będzie poprzedzony przez stronicę, na której wydrukowany będzie wielkimi literami 
Twój identyfikator. Jak będziesz trochę bardziej doświadczony, to potrafisz także 
zaprogramować jakiś inny sposób zapowiadania Twoich wydruków (za pomocą opcji 
Baner) ale to nie na tym etapie.

Podobny efekt powoduje polecenie
CAPTURE

które umożliwia kierowanie wszystkich wydruków ze stacji roboczej do drukarki sie
ciowej (współdzielonej przez wielu użytkowników). Oznacza to przyjęcie oraz prze
sianie do drukarki sieciowej danych, które normalnie były by skierowane do drukarki 
lokalnej, na przykład wyników drukowanych przez uruchomiony na stacji roboczej 
dowolny program użytkowy246, mający „wrodzoną" skłonność do drukowania na 
drukarce lokalnej.

Operowanie plikami w sieci Novell jest nieco bardziej skomplikowane, niż opi
sane wcześniej operowanie plikami na pojedynczym komputerze - za pomocą syste
mu DOS lub Windows. Jednak uży wając Norton Commandera nic musisz o tym 
myśleć - ten mądry program zrobi wszystko, co trzeba za Ciebie, także w sieci LAN. 
Gdybyś jednak kiedyś chciał w pełni korzystać z możliwości sieci, to przeczytaj 
w jakimś podręczniku Novella opisv innych poleceń, takich jak NCOPY, NDIR- 
PSTAT, PURGE, RENDIR, REVOKE, SETTTS, SLIST, ŚMODE, SYSTlME, 
TLIST, USERLIST, VERSION, VOLUMES i blisko pól setki innych. Będzie to 
jednak wymagało sporego wysiłku...

Sieć Novell jest naprawdę świetnym rozwiązaniem przy korzystaniu z opro
gramowania osadzonego w systemie DOS. Sieci Novell mogą być także dołączane do 
różnych innych systemów komputerowych tworząc dow'olnie rozlegle i złożone sys
temy. Na przykład oprogramowanie NetWare for SAA pozwala na dołączenie sieci 
Novell do dużych systemów (klasy mainframe) IBM. Z kolei NetWare for LAT po
zwala na współpracę z komputerami opartymi na standardzie VMS. zaś NetWal 
NFS komunikuje sieci Novell z systemami pracującymi w oparciu o system UNI*-- 
Kłopoty zaczynają się natomiast przy przejściu z „gołego’’ systemu DOS do coraz 
popularniejszych „okienek” (MS Windows). Mimo wielu zapewnień firmy Nove 
o całkowicie zgodnej współpracy MS Windows i NetWare - od wielu użytkowm! o" 
napływają informacje o bardzo kłopotliwej współpracy „okienek" z ty pową siecią- 
a - jak wszystkim wiadomo - kłopoty' związane ze środowiskiem Windows są zwykle 
bardzo trudne do pokonania. W rezultacie przechodząc z „alfanumerycznego syste
mu DOS do „graficznego” środowiska Windows należy’ zaopatrzy ć się (w celu da'

2"̂ ’Niektóre programy (np. WordPerfect) są dostosowane do sieci NetWare i s a I 1  

mogą obsługiwać dmkarki sieciowe, bez konieczności używania polecenia CAPTURE.
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szego używania sicci) w specjalne oprogramowanie. W teorii jest takich programów 
dużo (np. LANtastic2-*7 firmy Artisoft), jednak dla zachowania jednorodności 
struktury sieci najlepiej jest użyć Microsoft Windows for Workgroups.

■19. 3 .3 .  snccńą lokalną

F" / /  akladam pisząc tą książkę. Ze jesteś nowicjuszem w dziedzinie sieci kompu- 
/ /  terowych, dlatego nic przypuszczam, żeby w najbliższym czasie powierzono 

/ /  4  Ci odpowiedzialną i zaszczytną funkcję „misia248”, do którego należy’ za
rządzanie siecią komputerową. Jednak używając sicci powinieneś przynajmniej 
z grubsza wiedzieć, dlaczego ona działa i jaką pracę wykonują ludzie odpowiedzialni 
za utrzymanie sieci w stanie ciągłej gotowości. Dlatego w tym podrozdziale podam 
Ci niektóre (bardzo starannie wyselekcjonowane i nieliczne!) informacje o tym, na 
czym polega zarządzanie siecią komputerową.

Zarządzanie pracą sicci jest proste, jeśli w jej skład wckdzi tylko jeden serwer. 
Wystarcz)’ wtedy obserwować, co i kto robi na tym serwerze, a także - w razie potrzeby - 
- interweniować w zachodzące procesy. Gdy jednak sieć ma wiele serwerów, a każdy 
z nich ma swoją bazę danych - sytuacja ogromnie się komplikuje. Trzeba nadzorować 
wymianę informacji między serwerami, usuwać tak zwane „zakleszczenia'' (sytuacje, kie
dy jeden serwer czeka na odpowiedź drugiego, a ten drugi w tym samym czasie wysiał 
także zapytanie do pierwszego i nic nie zrobi, dopóki nie dostanie odpowiedzi). Sytuacji 
wymagających rozwiązania na poziomie zarządzania siecią jest zresztą więcej, tym więcej 
i im więcej komputerów pracuje w sieci. Zadania związane z zarządzaniem siecią, można 
rozwiązać za pomocą tzw. binderów, czy li specjalnych baz danych, wykorzystywanych 
przez system zarządzający siecią. Za pomocą binderów; zlokalizowanych w każdym 
serwerze osobno, możliwe jest proste zarządzanie taką siecią, ale jest to rozwiązanie 
uciążliwe dla użytkownika, który musi się loginować na każdym serwerze osobno

LANtastic jest ciekawym systemem sieciowym o organizacji równorzędnej (peer-to- 
Pcer). W systemie tym stacjami roboczymi są zwykle mikrokomputery klasy PC pracujące w sys
temie DOS lub Windows: co więcej mogą to być nawet komputery klasy PC/XT. gdyż system ma 
Wyjątkowo skromne zapotrzebowanie na pamięć RAM - 17 KB dla stacji roboczej i 40 KB dla 
serwera. System ten nie wymaga twardego dysku (zajmuje obszar poniżej 1 MB i może być uży
wany z dy skietki - chociaż trzeba przyznać, że nie jest to wygodne). Podłączenie konkretnego 
komputera do sieci polega na umieszczeniu w nim dowolnej karty sieciowej (Ethernet. Arcnet 
% )  oraz wykonaniu krótkiego (4 min) programu instalacyjnego, a każdorazowe przejście od 
Pracy indywidualnej do pracy sieci polega jedynie na wykonaniu specjalnego pliku wsadowego, 
tworzonego wr każdy m komputerze przez program konfiguracyjny. System LANtastic obsługuje 
do 500 stanowisk w jednej sicci i jest w pełni otwarty (można łączyć komputery DOS-owskie. 
^NlX-owe. Macintosh i inne a także przyłączać cale sieci zorganizowane według innych zasad - 
" np. omawiany tu system Novell).

248Miś (dokładnie MIS - Manager of Information System) jest niewątpliwie najważniejszą 
osobą w każdej sieci komputerowej.
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(podając hasło), a ponadto użytkownik sam musi pamiętać, z którego serwera może 
uzyskać określone potrzebne dane. Jest to możliwe przy kilku zaledwie serwerach, ale 
praktycznie nie do przyjęcia w bardzo dużych sieciach. Jednak tylko takie roz
wiązanie oferują klasyczne programy zarządzające sieciami LAN, na przykład Net
Ware 3.x. Oznacza to, że przy bardziej rozbudowanej sieci jej administrator musi 
mieć do dyspozycji więcej narzędzi i muszą to być narzędzia o wyższym stopniu 
ogólności.

Jeszcze trudniejsza jest sytuacja w przypadku, kiedy sieć jest duża, a każdy 
użytkownik chciałby mieć swobodny dostęp do każdego elementu sieci, nie intere
sując się tym, gdzie się on znajduje, a także bez zbędnej „biurokracji'’. Takie sieci 
oczywiście istnieją i są zarządzane przez odpowiednie NOS249 (Network Operating 
System), których opracowywanie stało się ostatnio domeną firmy Novell, ale nad któ
rymi pracują także firmy Apple, Banyan, IBM i potentat, jakim jest Microsoft. Ob
sługa, polegająca na dopuszczaniu wszy stkich użytkowników do wszystkich zasobów 
sieci nazywana jest dziś (w odróżnieniu od innych, niżej wymienionych technik) ob
sługą globalną250. Przy' obsłudze globalnej niesłychanie ważne jest, by użytkownik 
był poprawnie identyfikowany, niezależnie od tego, w jakim miejscu sieci podejmie 
swoje działanie. Wymaga to oczywiście przesyłania w sieci pewnej liczby informacji 
służących do celów zarządzania siecią, do czego służą zresztą osobne, opracowane 
obecnie protokoły komunikacyjne251. Wymaga to także sporej wiedzy' o każdym 
użytkowniku sieci i o jego oczekiwaniach. Do wprowadzenia do sieci tych informacji 
wykorzystuje się tzw. login script, określany dla każdego użytkownika przez admini
stratora sieci i wykonywany przy każdym wejściu użytkownika do sieci. Równie 
ważna jest technika ustalania lokalizacji potrzebnych zasobów (plików lub programów) 
w sytuacji, gdy w sieci jest wiele serwerów'252.

^T radycyjne NOS-y uzupełnił ostatnio najsilniejszy' konkurent - Windows NT. Sys
tem ten zapewnia zarówno pracę w stylu „serwr-basecf' jaki i „peer-to-peer", posiada moż
liwość zarządzania wieloma domenami naraz i współpracuje z technikami typu 
tolerant” (np. RAID 5). Jego największym atutem jest niska cena osiągana przy' nieograni
czonej liczbie klientów' sieci.

25®Przykładami NOS które stosują obsługę globalną są pakiety Vines 5.525 firmy 
Banyan i NetWare 4.« firmy Novell.

251 Popularny protokół służący typowo do zarządzania pracą sieci nazywa się SNM”  
(Simple Network Management Protocol). W protokole tym przewidziano tylko 4 operacje: 

get - pobranie wyspecyfikowanej instancji obiektu zarządzanego, 
get-next - pobranie kolejnej instancji, 
set - ustawienie wartości instancji,
trap  - zgłoszenie informacji o wystąpieniu jakiegoś zdarzenia.

To wystarczy, ponieważ SNMP jest zwykle „obudowany” dodatkowymi usługami świad
czonymi przez wybrane programy użytkowe (np. w sieci VINES firmy Banyan).

252Odpowiednie oprogramowanie nazywa się StrectTalk w systemie Vines oraz 
NDS (Network Directory Services') w systemach NetWare. Oprogramowanie to jest jednak
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Żeby uprościć dostęp do zasobów sieci komputerowych, w których pracuje wiele 
serwerów, wprowadzono pojęcie tak zwanej domeny253. Domena jest grupą serwerów 
fizycznych, która w całości może być obsługiwana jak jeden serwer (tzw. serwer logicz
ny). Innymi słowy użytkownika nie interesuje, gdzie są potrzebne mu dane - on stawia 
żądania i oczekuje, że sieć je spełni, niezależnie od tego, ile komputerów trzeba będzie 
w tym celu uruchomić. Po wejściu do domeny użytkownik tylko raz podaje hasło i ma 
dostęp do wszystkich zasobów.

Zarządzanie siecią komputerową2 4̂ może być trudnym zadaniem, dlatego pro
gramy255, które tę pracę ułatwiają są bardzo cenne256. Typowy program wspomagający 
zarządzanie siecią ma następujące możliwości:
-  inwentaryzuje zasoby sieci (podaje dane o zainstalowanych stacjach roboczych 

i rozmieszczonych na nich programach).
-  nadzoruje wykorzystanie zasobów' sieci (rn.in. kontroluje, czy użytkownik sieci ma 

uprawnienia tzw. „licencję” do używania określonych programów'),
-  dokonuje automatycznej archiwizacji zbędnych plików i prowadzi kontrolę antywi-

%

rusową.
Metody zarządzania siecią komputerową bywają różne. Niektóre firmy preferują 

dla swoich sieci rozwiązania polegające na stosowaniu specjalnych programów o charak
terystyce nadrzędnego „supersystemu operacyjnego", dającego bardzo bogate możliwości 
bieżącego obserwowania pracy sieci i wpływania na jej działanie we wszystkich aspektach 
i we wszystkich szczegółach. Wiąże się to jednak ze sporym narzutem pracy dla wszyst
kich komputerów w całej sieci, związanym z realizacją zadań związanych z zarządzaniem 
i kontrolą pracy sieci. Przy kładem takiego rozwiązania może być znany (stosowany mię
dzy’ inny mi w sieciach bankowych) system firmy DEC o nazwie Polycenter. W inny ch 
sy stemach obowiązuje z kolei zasada, że operacje związane z zarządzaniem siecią powin
ny' minimalnie tylko obciążać zarządzane węzły. Dlatego metodą zarządzania wybraną dla

kosztowne i stawia wysokie wymagania odnośnie mocy obliczeniowej dostępnej dla systemu 
zarządzania siecią.

^ P o ję c ie  to wprowadziła po raz pierwszy firma Microsoft w programie NOS LAN 
Manager 2.0. Organizację domenową wprowadził także koncern IBM w swoim systemie 
LAN Server Advanced.

254Zarządzanie siecią włącza zwykle pięć następujących funkcji: 
zarządzanie uszkodzeniami {fault management):

~~ zarządzanie konfiguracją (configuration management);
*- zarządzanie wydajnością performance management):
~~ zarządzanie opłatami (account management)',
"  zarządzanie bezpieczeństwem (security management).

2^Jeden z tego typu programów nazywa się Norton Administrator for Networks 
(Producent: Symantec).

256Innym prostym programem do zarządzania pracą sieci komputerowych jest Net- 
rector lub mniejszy i przeznaczony dla mniej zaawansowanych użytkowników, działający 

Pod Windows program NetAssistant. Oba wymienione programy są wyrobami firmy Un- 
germann-Bass.
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wielu sieci (w tym także dla opisywanej dalej sieci Internet) jest metoda zwana „odległy 
debugging". Metoda ta polega na ustaleniu w każdym zarządzanym węźle sieci zbioru 
pewnych parametrów, których zdalne odczytanie pozwala ustalić stan węzła, a których 
zdalne ustawienie pozwala sterować pracą węzła. Oprócz operacji zdalnego ustawiania 
i odczytywania parametrów sieci stosuje się dodatkowo operację przeglądania 
(transversal operation) i operację generacji raportów (trap operation), które w spomagają 
proces zarządzania siecią na poziomie każdego węzła. Oczywiście do tego, by sprawnie 
wykonywać wymienione czynności (gromadzić dane w każdym węźle sieci i na żądanie 
przesyłać je do nadrzędnego komputera, z którego korzysta osoba zarządzająca siecią) 
trzeba mieć w każdym węźle sieci specjalny program (nazywany czasem „agentem )• 
Agent działa na każdym komputerze sieci w sposób niezauważalny dla użytkownika tego 
węzła, ale na żądanie osoby zarządzającej siecią może nadesłać raport o aktualnym stanie 
węzła i o historii jego pracy w określonym interwale czasu.

Warto dodać, ze zarządzanie siecią nie polega tylko na nadzorze jej stanu i stero
waniu przepływem sygnałów. Z pomocą programu zarządzającego siecią można bardzo 
łatwo wykonać rożne zabiegi modernizacyjne w sieci - na przykład otrzymując nowszą 
wersję (tzw. „upgrade") określonego oprogramowania administrator sam ustala, w któ
rych węzłach sieci znajduje się podlegający odnowieniu program i sam wykonuje prace 
związane z jego reinstalacją we wszystkich węzłach2 7̂.

Z zarządzaniem siecią wiąże się struktura informacji zarządzania (SMI) 
oraz baza informacji zarządzania (MIB). Do tworzenia i eksploatacji tych narzę
dzi służą specjalne narzędzia, na przykład w sieci Internet (opisywanej dalej) do
stępny jest nawet specjalny język258 służący do reprezentacji informacji związanych 
z zarządzaniem siecią.

Wykonywanie zadań informatycznych w całej sieci, a nie tylko na poje
dynczym komputerze zlokalizowanym w ustalonym węźle sieci, wymaga odpo
wiednich narzędzi pozwalających takie zadania dla całej sieci formułować i sterować 
ich przebiegiem259.

257Systemy zarządzania siecią działającą według standardu OSI (opisanego wyżej) odby
wa się przy użyciu usługi CMIS (Common Management Information Servicc) oraz związanego 
z nią specjalnego protokołu CM1P (Common Management Information Protocol). Każda z. siec* 
miu warstw modelu OSI zawiera jednostkę LMI (Lay er Management Entity) zarządzającą daną 
warstwą, która zna protokoły opcnijące w danej warstwie, zaś nadrzędne zarządzanie sterowani'* 
całą siecią realizuje SMAE (System Management Application Entity), porozumiewając się z L*N 
za pomocą CM]P.

258Język taki. zwany ANS. 1 (Abstract Syntax Notation One) pozwala na opis s tru k tu r  da
nych wymienianych na poziomie protokołu, oraz na określenie tzw. składni przesy łania (tran s ie1 

syntax)._
259Narzędziem takim może być (między innymi) DCE (Distributed Computing Enviroi 

ment) opracowane przez OSF (Open System Foundation). Obsługa DCE jest jeszcze obeci'11- 
skomplikowana, ale zastosowania mogą by ć rewolucją w informatyce, metodyka ta pozwala ho 
wiem traktować całą sieć jako jeden wielki komputer i stawiać mu zadania nie troszcząc się 010
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W skład zarządzania siecią wchodzi także wiele innych czynności, nie wymie
nionych i nie omówionych wyżej, na przykład monitorowanie dostępu do poszczegól
nych zasobów', szczególnie do plików. Mając informację o tym, jak często używane 
są poszczególne pliki i ich zbiory (na przykład zawartości pewnych katalogów lub 
specjalistyczne serwery informacji) administrator sieci potrafi wy selekcjonować te 
fragmenty zasobów serwera, które są „martwe” (nikt z nich nie korzysta, a zajmują 
miejsce na dysku). Z kolei pliki, które w sieci cieszą się szczególnie dużym 
„powodzeniem" można powielić na kilku serwerach w taki sposób, by każdy potrze
bujący danego pliku mógł do sobie ściągnąć z serwera leżącego w pobliżu, a nie się
gał bez potrzeby do serwerów odległych, generując niepotrzebnie nadmiarowy „ruch" 
W' sieci.

4 . 9 .  Ą. Snecit g lo L a ln e

I. IPrzegląill siec« gloLaliaycli

I stnieje sporo sieci, które są (lub chcą być...) sieciami globalnymi260. 
Niewątpliwie siecią nr 1 jest na świecie Internet261. O usługach i sposobach 
używania tej sieci napiszę Ci jeszcze w osobnym podrozdziale, podane tutaj 
uwagi traktuj więc wyłącznie jako wstępne wprowadzenie. Ze względu na nazwę 

protokołu,262 używanego w tej sieci do przesyłania danych, Internet bywa nazywany

i jakich zasobów sprzętowych umchomić będzie niusial system zarządzania sieci, by wykonać
nasze zadania w trybie RPC (Remote Procedure Cali).

260Historia współczesnych sieci komputerowych sięga lat 70-tych. Powstały wówczas za
lążki dwóch większych sieci: BITNET i ARPANET. Sieć BITNET omówiłem nieco dalej, więc 
nią się tu nie zajmę, natomiast ARPANET (nazwa jest skrótem od Advenced Research Projects 
Agency Network) zaczął działać w 1969 roku jako eksperymentalna sieć finansowana przez ame
rykański Departament Obrony. Rozwój ARPANefu był od początku wynikiem ekspery mentów 
* prób prowadzonych przez użytkowników - nie było z góry narzuconych reguł. Jako standardy 
Przyjmowano tylko te rozwiązania, które były najbardziej udane i stosowane przez większość 
Użytkowników.

261W latach 80-tych ARPAnet podzielił się na część ściśle wojskową, oraz publiczną 
Uczącą uniwersytety, i właśnie ta dniga przybrała ogólną nazwę Internet. Sieć ta rozwijała się 
niesłychanie szybko, ponieważ każda now o pow stała sieć, której komputery znały język Internetu 
i które fizycznie podłączyła się do już istniejącej części stawała się fragmentem tej sieci.

262Jak już wcześniej pisałem, podstawą każdej sieci jest grupa wypracowanych dla 
niej protokołów komunikacyjnych. Każdy komputer który „rozumie’’ te protokoły, może 
Współpracować z innymi węzłami sieci. Protokoły te skonstruowane są na wzór uniwersal
nych klocków z których można budować złożone struktury - czyli protokoły służące naszym 
zastosowaniom.
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siecią TCP/IP263. Protokół ten warto poznać nieco dokładniej, przedstawiam więc 
w przypisie kilka informacji szczegółowych, których nie musisz może tak bardzo 
dokładnie czytać, ale przy najmniej z grubsza zorientuj się, o co w tym wszy stkim 
chodzi.264.

Sieć Internet nic ma z góry' zadanej struktury7 organizacyjnej. Nad sprawami 
technicznymi czuwają grupy ochotników obarczone odpowiedzialnością za nowe 
rozwiązania. Infrastruktura jest zabezpieczana poprzez rozmaite firmy i organizacje 
wynajęte w tym celu przez sponsorów typu amerykańskiej National Science Foun
dation. Internet zakłada już na wstępie łączenie ze sobą przeróżnych sieci lokalnych 
bez względu na odległości. Ponieważ łączymy ze sobą już nie ty lko komputery lecz

2^3Twórcą protokołu TCP/IP jest V inton Cerf. Uważa się go za jednego z twórców  
Internetu.

264protokól transportowy TCP świadczy usługi warstwy transportowej (4 wg. modelu 
OSI), nie może jednak działać bez protokołu wymiany międzysieciowej D \ działającego 
w warstwie sieciowej (3 wg modelu OSI). Protokoły te współpracują w warstwie liniowej ze 
standardami Ethernet, Token Ring i FDDI.

Nawiązanie łączności między dwoma komputerami wg protokołu TCP odbywa się 
metodą 3-etapowego porozumienia. Stacja nadawcza po wprowadzeniu jej w stan SYN- 
SENT (początek transmisji) wysyła sekwencję <SEQ=T25><CTL=SYN> (żądanie na
wiązania połączenia). Stacja odbiorcza, znajdująca się początkowo w stanie LISTEN 
(nasłuch) przechodzi w stan SYN-RECEIVED (odebrano zgłoszenie) i wysyła sekwencję 
<SEQ=215><CTL=SYN.ACK> oznaczającą sygnał nawiązania połączenia. Po odebraniu 
tej sekwencji stacja nadawcza przechodzi w stan ESTABILISHED (połączenie nawiązane) 
i wysyła sekwencję <SEQ=126><ACK=216><CTL=ACK>, oznaczającą p o t w i e r d z e n i a  

nawiązania łączności. Odebranie tej sekwencji przeprowadza stację odbiorczą w  stan 
ESTABILISHED i połączenie jest obustronnie nawiązane. W wyniku tej procedury uzgad
niania w sieci TCP przed wysłaniem pierwszego pakietu wymagane jest opóźnienie odpo
wiadające czasowi przesłania trzech pakietów7. Po tej pauzie łączność może już być prowa
dzona w sposób ciągły. Inne sieci (na przykład posługujące się protokołem XTP) nie wyma
gają takiego opóźnienia, co jest ich zaletą w sieciach, w których wymagana jest duża szyb
kość działania.

Po nawiązaniu łączności pomiędzy połączonymi komputerami realizowana jest wy' 
miana informacji w postaci pakietów. Sterowanie przepływem danych odbywa się za p°' 
mocą mechanizmu okna (przesy łane są dane o numerach sekwencyjnych mieszczących się 
w określony m przedziale), co jest wystarczające w przy padku połączenia pojedynczego, 
natomiast zawodzi czasem przy połączeniach grupowy ch. Kontrola błędów' realizowana jest 
przez sekwencyjne numerowanie bajtów7 i obliczanie sumy kontrolnej pakietu. Odbiornik 
potwierdza wtedy' dane odebrane w7 sekwencji i z prawidłową sumą kontrolną. Brak p0' 
twierdzenia wymusza ponowną retransmisję danych. Mechanizm ten zwany jest PAK ' 
- Positive Ackowelegment witii Retransmission). Minimalna liczba wymienianych w proto
kole TCP pakietów' wy nosi 3. Rozwiązanie połączenia wr protokole TCP następuje po pr/C' 
słaniu ramki kontrolnej od stacji zrywającej transmisję do stacji odbiorczej i po zwrotnym 
przesłaniu potwierdzenia.
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również sieci lokalne, musimy posłużyć się routerami2*'5. W Internecie funkcje spe
cjalizowanych routerów' może pełnić zwykły mikrokomputer klasy PC266, co jest 
dużą zaletą. Jednak fragment sieci oparty na takich „improwizowanych” routerach 
nigdy nie będzie działał tak sprawnie i efektywnie, jak segment bazujący na profesjo
nalnych routerach na przykład firmy Cisco. Podobnie jest z oprogramowaniem - do
stępnych jest cala masa programów267, pozwalających wykorzystywać zasoby Inter
netu, jednak naprawdę pełną swobodę w korzystaniu z Sieci można osiągnąć tylko 
stosując w pełni profesjonalne systemy - takie jak opisany dalej Netscape. Obszerniej 
o Internecie porozmawiamy jednak za chwilę, teraz jednak pokażę Ci, jakie jeszcze 
inne sieci możesz spotkać.

Stosunkowo popularna - między innymi w bankach - jest sieć DECnet. 
W sieci tej funkcjonują zarówno duże komputery mainframe jak również sieci lokal
ne małych PC-tów. Funkcjonalność tej sieci jest bardzo duża. Komputery w sieci 
DECnet mogą pracować pod różnymi systemami operacyjnymi. Urządzeniami ko
munikacyjnymi w sieci DECnet są same komputery tak jak i specjalizowane 
urządzenia (routery i bramy - geteway). W sieci DECnet dla każdego komputera 
włączonego w sieć dostępne są wszystkie usługi oferowane przez tą sieć. a więc:
-  poczta elektroniczna,
-  zdalne sesje wykonywane na innych komputerach,
-  operacje na plikach obejmujące transfer, edycję, przeglądanie zawartości, kaso

wanie plików ,̂
-  zdalne uruchamianie zadań,
-  tclekonferencje.

Wykonywanie każdej z tych usług w sieci DECnet nie różni się od wykony
wania jej w sieci lokalnej. Wszy stkie serwery sieci lokalnych pracujące w DECnecie 
mogą się komunikować ze sobą bez względu na odległość i sposób połączenia pomię-

Router to urządzenie, które pozwala kierować ruchem w sieci w oparciu o adresy 
logiczne komputerów w sieci. Routery są niezbędnym składnikiem wszelkich większych sie
ci komputerowych. Najpopularniejsze są obecnie routery firmy Cisco, które są znakomitej 
jakości, ale drogie. Możliwe jest jednak użycie także mniejszych i tańszych routerów. Przy
kładem urządzenia tego typu może być miroCONNECT 2000 firmy Miro Computer AG. 
Pozwalają one między innymi na łączenie ze sobą sieci typu LAN.

2”60 d  urządzenia jakim posłużymy się jako routerem będzie zależeć szybkość pracy 
i szybkość ruchu. W początkowym okresie możemy wykorzystać nawet model XT, byleby 
tylko posiadał port szeregowy i kartę sieciową Ethernet (lub dwa porty szeregowe) następnie 
sekwencyjnie wymieniać to urządzenie na lepsze i szybsze. Jednak zauważmy, że wcale nie 
jesteśmy przy tym zmuszeni do zmiany struktury naszej sieci, jak również sposobu pracy 
w niej.

267Na przykład firma Computer lVitvhcraft stworzyła działające w środowisku Win
dows oprogramowanie komunikacyjne o nazwie WinNET Mail and News. Jego zadaniem 
jest maksymalne ułatwienie używania sieci INTERNET z poziomu MS Windows, jednak 
jego możliwości'daleko ustępują najlepszym dedykowanym programom przeznaczonym do 
obsługi sieci.
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dzy nimi. Zapewnia to użytkownikowi sieci lokalnej dostęp do dowolnego serwera 
w  całej sieci DECneta268.

Sieć DECnet konfiguruje się sama. Oznacza to, Ze każdy nowy komputer 
łatwo znajduje swoje miejsce w sieci, także to, że w przypadku zaistnienia uszkodzeń 
komputerów czy też połączeń sama sieć automatycznie szuka drogi obejścia zaist
niałych przerw. Jest to niewątpliwie jedna z największych zalet sieci DECnet. Sieć ta 
ma również bardzo dokuczliwą wadę. Jest nią adresowanie w sieci. Sposób adreso
wania ogranicza ilość komputerów bądź urządzeń wsączonych w sieć do 64449. To 
dużo, jednak chcąc zastosować tę sieć w dużym przedsiębiorstwie można przekonać 
się, że liczba ta jest wyraźnym i w dodatku dość drastycznym ograniczeniem. O gl°' 
balnych własnościach sieci DECnet można więc mówić jedynie biorąc pod uwagę 
fakt, że firma DEC mająca duże doświadczenie w łączeniu różnych sieci daje bogate
możliwość integrowania DECnetu z innymi sieciami, posługującymi się odmiennymi

• ^

protokołami. Oznacza to na przykład, że w każdym ośrodku gdzie funkcjonuje siec 
DECnet - pracuje przynajmniej jeden komputer pracujący przynajmniej w jednej in
nej sieci i stanowiący do tej sieci wygodny łącznik. W tym sensie (i tylko w tym sen
sie) sieć DECnet można rozpatrywać w kategorii sieci globalnych (a raczej ich ele
mentów składowych).

W podobny sposób siecią o nie do końca spełnionych ambicjach globalnych 
jest sieć BITNET269. Sieć ta była rozwiązaniem firmowym koncernu IBM270. Z za
łożenia BITNET271 miał łączyć duże komputery klasy mainframe, jak również miał 
służy ć wymianie poczty elektronicznej, w tym także do transferu plików. W sieci tej 
komputery połączone są liniami. Połączenia te mają układ hierarchiczny. Ruch w sie
ci obsługiwany jest poprzez włączone w nią komputery. Terytorialnie BITNET objaj 
cale Stany Zjednoczone oraz teren Europy272. BITNET jak również EARN są tech
nicznie jedną siecią. W sieci tej każdy komputer-węzel ma swoją nazwę273. Wszelkie

2680znacza to. że komputery osobiste użytkowane daleko od własnego serwera sieci 
mogą przy pomocy połączenia asynchronicznego (modemowego) wykorzystać część zaso
bów dowolnych sieci lokalnych (są to tzw. usługi plikowe). Dostęp do kartotek i plików 
w nich znajdujących się odbywa się wtedy identycznie jak to opisano wyżej dla sicci 
NOVELL. Nie można natomiast wykorzystywać usług dyskowych - czyli przydzielać dys
ków7 wirtualnych.

269Sieć BITNET ogranicza swoje usługi do poczty elektronicznej oraz m o ż l i w o ś c i  

wymiany komunikatów7 z innymi jej użytkownikami. Można też wydać polecenia 
węzłów' oraz przeprowadzić transfer plików . To wszystko.

2™W sieci BITNET włączone są nie tylko komputery IBM, można również spotka 
w niej VAXy i maszyny innych producentów.

271 Jej nazwa pochodzi od „Because It's Tinie".
272W Europie sieć ta znana jest pod nazwą EARN (European Acedeniic and ResC' 

arch Network).
273Naz\va węzła głównego w danym kraju bierze się z międzynarodowego kodu kraju 

oraz skrótu EARN. I tak np. w Polsce główny węzeł sieci nazywa się PLEARN. w Niefl1' 
czech DEEARN itd. Następnie do nazwania pozostałych komputerów używa się schema10
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informacje związane z działalnością sieci BITNET możesz uzyskać u jej admini
stratora274.

Jako kolejna warta jest odnotowania sieć FIDO275, zawierająca (w 1996 roku) 
16000 węzłów w Ameryce Północnej, 4500 w Europie, 1500 w Australii i Oceanii, 
800 w Ameryce Łacińskiej, 600 wr Afryce i 4500 w Azji. Podstawą działania sieci 
FIDO są tak zwane BBS (Bulletin Boards Services), czyli Elektroniczne Tablice 
Ogłoszeń276, w których użytkownicy sieci umieszczają i z którego pobierają pu
blicznie dostępne programy, teksty, pliki danych itp277.

Sieć FIDO278 jest głównie ogólnoświatowym forum dyskusyjnym, gdzie gro
madzi się i wymienia opinie na różne tematy: naukowe, techniczne279, filozoficzne 
i inne (np. dowcipy) w sposób niczym właściwie nie ograniczony. Usługi sieci FIDO 
są rozmaite. Po pierwsze można oczywiście wysyłać i przyjmować pocztę. Służą do

np. PLWRTU11, gdzie: - PL oznacza symbol kraju - WR - miasto w tym kraju (tutaj Wro
cław) - TU - uczelnia lub ośrodek badawczy w danym mieście (tutaj Politechnika czyli 
Technical University) - 11-kod Komputera będącego węzłem sieci (pierwsza cyfra koduje, 
jaki to jest komputer, np. 1-IBM, 5-VAX itd., natomiast druga cyfra to numer tej maszyny 
w uczelni. Reguła ta nie jest sztywna zwłaszcza przy' kilkuliterowym oznaczeniu uczelni 
i tak np. PLTUMK11-Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PLUMCS11-Uniwer
sytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie itp.

274Na każdym komputerze będącym węzłem sieci BITNET istnieje użytkownik o na
zwie POSTMAST (Postmaster-administrator poczty) i w razie potrzeby możesz pisać do 
niego listy z prośbą o pomoc.

27^Koncepcja sieci FIDO opracowana została w 1984 roku przez Toma Jenningsa 
i Johna Madila. Podobno nazwa pochodziła początkowo od psa Jenningsa, chociaż potem 
znaleziono dla niej wytworne wyjaśnienie. Niemniej jako symbol sieci FIDO często pojawia 
się właśnie rysunek siedzącego psa. W Polsce pionierami FIDO byli (w 1987 roku) Tomasz 
Zieliński i Tadeusz Wilczek z redakcji nie istniejącego już miesięcznika Komputer.

2760perator BBS odbiera listy nadchodzące do jego BBS-a i przesyła je do następne
go w;ęzla sieci za pomocą łączy' telefonicznych i modemów'. Takie podawanie poczty od 
węzła do węzła (routowanie) jest dość kłopotliwe, dlatego istnienie sieci FIDO oparte jest na 
dobrej woli i społecznej pracy SysOpów, (operatorów zajmujących się danym węzłem sieci), 
którzy poświęcają wiele w lasnego czasu i pracy’, by sieć mogła swobodnie funkcjonować.

2 "Pierwszy BBS powstał w lutym 1978 roku w USA i nazywał się CBBS (Computer 
Bulletin Boarcl System). Jego twórcą i operatorem (SysOpem) byl Ward Christiansen, któ
ry byl także twórcą popularnego protokółu komunikacy jnego o nazwie Xmodem.

278Sieci FIDO traktowane są przez wielu zawodowych informatyków z pewną 
pobłażliwością, jako sieci amatorskie. Istotnie, często tak bywa, ale wdarto pamiętać, że wie
le profesjonalnych instytucji używa sieci FIDO do komunikacji ze swymi współpracow
nikami.

279Wielc firm komputerowych oferuje swoje usługi za pomocą BBS-ów, na przykład 
wraz z kartą muzyczną SoundBlaster otrzymuje się hasło do BBS, w której są zgromadzone 
programy dla tej karty . Innym przy kładem są tak zwane BIX-y zorganizowane przez znane 
pismo komputerowe BYTE jako forum dyskusy jne pozwalające na kontakt z autorami arty
kułów i wydawcami pisma.
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tego specjalne programy, tak zwane mailery28°. Po drugie w sieci FIDO rozprowa- 
dzane są różne biuletyny i informacje. Po trzecie wreszcie w FIDO działają tzw. SIG 
(special interest group) czyli listy dyskusyjne, grupujące osoby interesujące się okre
śloną tematyką, które za pośrednictwem sieci FIDO przesyłają sobie wzajemnie okre
ślone wiadomości i dyskutują na określone tematy. Przykładem takiej międzynaro
dowej listy dyskusyjnej jest grupa Polish wymieniające wiadomości i opinie na temat 
Polski. Pieczę nad całą siecią FIDO ma między narodowa organizacja IFNA (The 
International Fido Net Association). W Polsce jest obecnie zaledwie około 1300 
węzłów sieci FIDO, a szkoda - bo włączenie do takiej sieci wymaga posiadania je
dynie dowolnego komputera281, linii telefonicznej i modemu.

Swoistym fenomenem w dziedzinie sieci rozległych jest francuska sieć Mmi
tel. Sieć ta jest bez wątpienia najbardziej masową formą sieci komputerowej. Termi
nale Minitela znajdują się praktycznie we wszystkich mieszkaniach (ponad 5 min

280Żeby wysłać pocztę w sieci FIDO - trzeba znać adres odbiorcy. Adres taki w całoś
ci składa się z czterech składników. Wynika to zc struktury sieci. Ogólna postać adresu jest 
następująca: 

z:rrr/ss.n
gdzie z  jest jednocyfrowym numerem zony, rrr - trzycyfrowym (zwykle) numerem regionu. 
ss - dwucyfrowym identyfikatorem sieci w regionie a n - numerem konkretnego węzła (abo
nenta) w sieci. Omówię teraz poszczególne składniki tego adresu nieco dokładniej.

Sieć FIDO podzielona jest na obszary' (zony) - po jednym dla każdego kontynentu. 
Zon jest, jak łatwo zgadnąć, sześć. Europa ma numer zony 2. Drugim składnikiem adresu 
jest numerem regionu. Kontynenty dzielą się w oczywisty sposób na kraje, a poszczególna 
kraje dzielą się na regiony. Numer FIDO składa się z numeru kierunkowego, używanego 
w  telefonii międzynarodowej do wywoływania danego kraju, poszerzonego o numer regio
nu. Na przykład Polska ma numer kierunkowy 48. wobec tego wszystkie adresy FID 
w Polsce mają drugi składnik postaci 48.\. gdzie jako x występuje numer regionu. Regi°n> 
dzielą się na sieci, mające własne numery (i własnych SysOpów), a poszczególni użytkom 
nicy mają w obrębie tych sieci swoje unikalne identyfikatory .

Użytkownicy sieci FIDO mogą komunikować się z użytkownikami innych sieci (np 
INTERNET) za pośrednictwem specjalnych komputerów łączących, zwanych bramka 
FIDO. Przy- tych kontaktach adres FIDO przedstawiany jest w tak zwanym formacie ARP ; 
Adres, który w formacie FIDO wyglądał (w sposób ogólny) tak, jak podano wy#J 
(z:rrr/ss.n) ma w formacie ARP A następującą budowę:

IDENTYFIKL4TOR@Pn.Fss.Nrn.FlDONET.ORG 
Dla zwiększenia czytelności w przytoczonym wyżej zapisie elementy wcześniej opis*1 

nego adresu FIDO zapisane zostały małymi literami (w rzeczywistym adresie w tych iflieJ 
scach wystąpią konkretne cyfry), natomiast elementy nowe. wprowadzone przez ARP^
- wpisano jako duże litery (te elementy w każdym adresie ARPA będą występom a 
dokładnie w takiej właśnie postaci - wyjątkiem elementu opisanego ogólnie Ja 
IDENTYFIKATOR. w miejsce którego użytkownik sieci może wpisać dowolny ustalony nJ 
pis - najczęściej swoje nazwisko).

281Do sieci FIDO dołączają się amatorzy mający komputery IBM PC, Atari, Cow}11° 
dore czy nawet ZX Spectrum (czy ktoś jeszcze pamięta, co to takiego?)
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abonentów), a zakres usług, jakie można realizować przy ich pomocy bezustannie się 
rozszerza. Między innymi za pomocą Minitela można dokonywać operacji finanso
wych. rezerwować i kupować różne towary i usługi (na przy kład bilety kolejowe) nie 
ruszając się z domu. a także zasięgać informacji w ponad 16 tysiącach dostępnych za 
pośrednictwem tego urządzenia różnych bazach danych i bankach wiedzy. Za sprawą 
Minitela Francuzi stali się najlepiej zinfonnatyzowanym społeczeństwem na świecie, 
Uprzedzając takie potęgi, jak USA czy' Japonia! Niestety, sieć ta ograniczona jest 
terytorialnie wy łącznie do obszaru Francji, a funkcjonalnie - do zbioru użytkowników 
posługujących się biegłe językiem francuskim, dlatego w Polsce sieć Minitel jest tyl
ko egzotyczną ciekawostką.

4.9.4.2. P  o is ia w o w c  uusłuugu w sneen Imicriricć

ntemet jest niewątpliwie największą i najważniejszą siecią komputerową, obej
mującą swoim zasięgiem cały świat i wiązaną niekiedy (z pewną przesadą) z ta
kimi pojęciami, jak infostrada282 lub cyberprzestrzeń283. Za szkielet Internetu

282Pojęcie infostrada ma w większym stopniu znaczenie polityczne niż techniczne. 
Koncepcja infostrady, czyli bardzo szybkiej sicci przesyłowej pozwalającej na transmisje 
informacji z szybkością kilku gigabitów na sekundę, pojawiło się wraz z kampanią wy
borczą wiceprezydenta USA. Ala Gore’a. Jego ideą było stworzenie w USA tak potężnej 
sieci telekomunikacyjnej (Nil - National Information Infrastructiire), by przesyłanie (z po
mocą światłowodów) zarówno sygnałów telefonii rozmownej, jak i telewizji kablowej oraz 
danych komputerowych mogło odbywać się w czasie rzeczywistym. Taka ISDN (Integrated 
%en>ices Digital Network) stanowiła by istotnie wielki postęp cywilizacyjny. Pozwoliło by to 
na rozwój widcotelefonii i telewizji interaktywnej (oglądający może sam wybierać np. punkt 
widzenia lub może zamawiać tylko dla siebie ulubione programy). Paradoksalne - zyski 
^formatyki z faktu rozwoju infostrad są relatywnie najmniejsze!

28^Obrazowe i łubiane (szczególnie przez dziennikarzy) hasło cyberprzestrzeń ma 
Pewien sens praktyczny. Poruszając się w Internecie nie napotyka się cjraniczeń 
¿wiązanych z przestrzenią, w której żyjemy na codzień - w szczególności ograniczeń zwią- 
£anych z odległością i czasem. Jest to naprawdę wejście w7 zupełnie inną przestrzeń, w któ
rej liczy się bliskość tematyczna określonych zagadnień i związki (na przykład hierarchicz
ne) pomiędzy informacjami, czyli ich aspekty7 cybernetyczne. Wszystkie zasoby Sicci są 
równie łatwo i bezpośrednio dostępne, niezależnie od tego. jak wielki jest dystans dzielący 
°sobę potrzebującą informacji od miejsca, gdzie jest ona dostępna (czyli od odpowiedniego 
serwera). Starzy wyjadacze powiedzą zapewne w7 tym miejscu, że jest to prawda z dokład
nością do czasu transmisji, ale nie będziemy się teraz zajmowali zrzędzeniem starych zgre
dów. To samo dotyczy niezależności od czasu - Internet sięgając do wszystkich punktów 
Kuli Ziemskiej, poprzez wszy stkie strefy’ czasowe, a w ięc w praktyce uniezależnia użytkow
nika od jakiegokolwiek czasu. Można porozumiewać się z kolegą, u którego jest jeszcze 
niedziela, a potem wrócić do swojego pokoju, gdzie jest już, niestety, poniedziałek. Do sku
tecznej komunikacji dwóch ludzi w Sieci w ogóle nie potrzeba, by spotkali się oni w tym 
saniym czasie - wiadomość umieszczona w’ Sieci trwa w7 niej tak długo, jak potrzeba, może 
Vv’ięc być odebrana i odczytana za minutę, za godzinę lub za dwa lata - pozostanie jednak
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często uważana jest amery kańska sieć NSFNet, połączenie finansowane przez rząd, 
łączące wiele superkomputerów w' całym kraju. O Internecie w gronie stanch wyja
daczy zwykło się mówić po prostu Sieć (pisane od dużej litery) - i tak właśnie ja będę 
tutaj pisał. A co, nie mogę trochę poudawać?

Z usług Sieci najczęściej korzysta się obecnie za pomocą systemu W W W 
(World Wide Web), zwanego często w Polsce Pajęczyną (zwróć uwagę, że piszemy ją 
- podobnie jak Sieć - dużą literą, bo to nazwa w'lasna). Za pomocą WWW możliwy 
jest hypcrtckstowy284 dostęp do dowolnej informacji285. Dokładniej w systemie 
WWW funkcjonują obiekty zwane hyperlink czyli odnośnik. Taki odnośnik jest 
sprytnym sposobem połączenia dwóch źródeł zasobów Internetu (zwykle jakichś ser
werów informacji) dostępny m poprzez zmyślną ikonę, proste słowno albo zdanie, na 
którym użytkownik może kliknąć aby rozpocząć połączenie. Wystarczy tylko złapać 
początek tej „nici Ariadny'’, a potem można już wędrować od jednego serwera sie
ciowego do innego bez żadnych ograniczeń. Adresem początkowym, który czasami 
trzeba podać „ręcznie" (wpisując go z klawiatury) może być dow;olna z tak zwanych 
stronic domowych (home page), na przykład bardzo piękna (śliczne widoczki Kra
kowa, galeria bardzo zabawnych rysunków7 Andrzeja Mleczki i mnóstwo innych 
atrakcji!) i szczególnie bogata (mnóstwo połączeń z innymi ciekawymi miejscami 
Internetu) stronica domowa mojej macierzystej Uczelni mająca adres286

stale tym samym aktem komunikacji. Temat ten godny jest obszerniejszego studium, nie 
mam jednak tutaj miejsca, żeby rozwinąć i omówić wszy stkie aspekty cy berprzestrzeni.

284Idea hypertekstu wprowadzona została do informatyki w latach 60. przez Teda 
Nelsona. Polega ona na tym, że użytkownik komputera w  trakcie czytania jakiegoś doku
mentu (tekstu) może wskazać na dowolny jego element (np. niezrozumiale słowo) i zażądać 
wyjaśnień. Czytając te wyjaśnienia może stawiać dalsze pytania itd. Hy pertekst jest bard/o 
wygodny dla użytkownika, ale bardzo skomplikowany dla osoby, która musi napisać pro
gram realizując tę ideę (służy do tego między innymi język Java). Zwykle stosowane są 
ograniczone hyperteksty (wyjaśnienia można uzyskać tylko na temat niektórych, z gory 
ustalonych, słów). Przykładem takich „pseudohypcrtekstów’' bywają niektóre systemy PoĈ  
powiedzi („help") - na przykład w programach Borlanda.

285Starsze i tańsze są podobnie działające (ale bez hypertekstu) programy typu 
Gopher (Go-for-it) lub WAIS (Wicie Area information Systems). Rozwijany na Uniwersy
tecie w Minnesocie program obsługi sieci Gopher ma teraz realizacje ułatwiające jego ob
sługę. które usiłują rywalizować z WWW. Jednym z takich programów, pracujących w śro
dowisku Windows, jest WinGopher Complette firmy Not is Systems.

286Skladnik HTTP pojawiający się (z reguły na początku) w adresach większosci 
serwerów WWW pochodzi od nazwy podstawowego narzędzia, jakim posługują się twórcy 
multimedialnych i hipertekstowych stronic prezentowanych za pośrednictwem WWW. Na
rzędziem tym jest Hypertext Transfer Protocol. Jest to system używany do łączenia mate
riałów źródłowych WWW między sobą i między użytkownikami. Innym skrótem, często 
pojawiającym się w adresach serwerów WWW (najczęściej na końcu adresu) jest III ^  ' 
Tak nazywa się język (HyperText Markup Language), którym można się posługi^ <lC 
tworząc własne stronice WWW. Język ten jest dość złożony, więc twórcy prezentacji WWW 
posługują się zwykle łatwiejszymi w użyciu narzędziami. Dostępny jest między’ inny*111
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http://www.uci.agh.edu.pl/.
Jednym kliknięciem na ikonie przedstawiającej herb Krakowa można stamtąd dostać 
się do „stronicy domowej' Krakowa, mającej adres http://www.uci.agh.edu.pl/cra- 
cow.html, a dwoma kliknięciami można się dostać do „stronicy domowej" wspólnej 
dla całej Polski, mającej adres

http://info.fuw.edu.pl/pl/PolskaHome.html.
Swoje stronice w Pajęczynie WWW mają także:
-  Urząd Rady Ministrów (http://www.urm.gov.pl/),
-  Sejm (http://www.sejm.gov.pl/)
-  Senat (http://www.senat.gov.pl/)
-  wszvstkic ministerstwa.

liczne inne urzędy (np. wojewódzkie, miejskie, gminne itp.).
Bieżące wiadomości ze świata gospodarki, polityki, mody itp. serwuje co godzinę 
słynna agencja Reutera w serwerze sieciowym o adresie 

http://www.yahoo.com/
Stronic WWW są tysiące i stale przybywają nowe!

Poruszanie się w cyberprzestrzeni WWW umożliwiają liczne środki progra
mowe. Pojawiają się wciąż nowe i wciąż doskonalsze narzędzia służące do penetro
wania i pozyskiwania zasobów sieci komputerowych. Są „wirtuozi" programu 
FTP287, którzy za pomocą tego trudnego, ale bardzo uniwersalnego narzędzia są 
w stanie dotrzeć wszędzie i zdobyć wszystko. Mniej ambitnym wystarcza gopher288. 
Uważa się jednak, że najlepszym dziś programem tego typu jest popularny Nets
cape Navigator firmy Netscape289 lub nieco straszy od niego Mosaic firmy Onar- 
terdeck Corp.

Sterowanie pracą systemu WWW za pomocą wymienionych narzędzi jest 
wyjątkowo łatwe i wygodne. Jeśli czytając jakiś tekst wskażesz jakiś interesujący al
bo niezrozumiały termin - Netscape lub Mosaic odnajdzie w jednej z dostępnych baz 
danych objaśnienia na jego temat i wyświetli je na ekranie Twojego komputera.

Microsoft Internet Assistant (można go ściągnąć za darmo z serwera firmy Microsoft ulo
kowanego pod adresem html:/Avww.microsoft.com) oraz WcbAuthor (rozszerzenie Wor
da pozwalające na wyjątkowo zgrabne operowanie obrazami, przygotowane przez firmę 
Quarterdeck Corp. Bardzo bogaty wybór gratisowych programów przeznaczonych do two
rzenia własnych stronic WWW dostępny jest pod adresem sieciowym http://cwsapps.texas.net 
/html.html.

28?FTP - File-transfer Protocol - protokół transferu plików. System do przesyłania 
plików7 w Sieci. Będzie o nim mowa nieco dalej.

2880  programie gopher (po polsku - świstak) będzie jeszcze dalej mowa. Teraz wiedz 
tylko, że jest to zmyślne „zwierzątko" pozwalające na zgrabne i wygodne docieranie do po
trzebnych Ci danych w Sieci.

289 Wy roby firmy Netscape to nie tylko program Netscape Navigator, używany przez 
miliony ludzi na całym świecie. ale także i inne narzędzia służące do penetrowania sieci. 
Jim Clark, założyciel i prezes Netscape Corporation (spółki od sierpnia 1995 roku noto
wanej na amery kańskiej giełdzie) jest najnowszym miliarderem w branży informatycznej.
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W nowym tekście znowu można wskazać jakiś wymagający objaśnienia termin itd. 
Wcale nie musisz wiedzie, gdzie trzeba szukać potrzebnych Ci informacji - system 
WWW sam je odnajdzie i sprowadzi do twojego komputera odpowiednie dane. Pro- 
gram nawigacyjny cały czas pamięta drogę, jaką przebyłeś - można w każdej chwili  
wrócić do dokumentu, którego lekturę przerwałeś aby uzyskać dodatkowe dalsze in
formacjo. Co więcej, możesz skorzystać z usługi zwanej bookmark29® czyli zakład
ka. zaznaczając sobie te miejsca w Sieci, do których chętnie powracasz. Na przykład 
ja z upodobaniem odwiedzam galerię fotografii i map związanych z wyprawami stat
ków7 Apollo, jednak gdybym musiał za każdym razem wpisywać

http://server.uwindsor.ca:8000/~poonc/pics/space/apollo.jpg 
to chyba bym się jednak zniechęcił. A tak - mam stalą zakładkę i gdy tylko mani 
wolną chwilę - robię sobie wy prawę na Księżyc.

Główną zaletą penetracji zasobów Sicci za pomocą systemu WWW jest mul- 
timedialność: program Netscape czy Mosaic jest w stanie sprowadzić z dowolnego 
zakątka kuli ziemskiej i zaprezentować na Twoim komputerze wszystko, co tylko 
w sieci INTERNET umieszczono - teksty', obrazy, nagrane dźwięki a nawet sekwen
cje video lub animowane obrazki. Jeśli więc zechcesz studiować informacje na temat 
Londynu - Mosaic lub Netscape może Ci podać dokładne informacje na temat historii 
i zabytków tego miasta, podpowie możliwe połączenia autobusowe, kolejowe i lotni
cze, pomoże zarezerwować hotel i wybrać restauracje. To jednak nie wszy stko - zc 
w;zględu na swoją multimcdialność serwer WWW może Ci pokazać Tower albo 
Parlament, zainsccnizować spacer po Picadily lub odtworzyć dźwięk Big Bena. 
Przykład z Londynem to oczywiście tylko jedna z tysięcy291 możliwości WWW. Jeśli 
interesuje Cię sztuka - Netscape pozwoli Ci na własnym ekranie zobaczyć wszystkie 
skarby Luwru. Jeśli geografia - możesz nie ruszając się sprzed ekranu zwiedzać Hi
malaje lub podziwiać cuda rafy koralowej. Jeśli biologia -zobaczysz na swoim moni
torze wykluwanie się motyla, polowanie stada lwów lub bicic serca barana z Komo
do. Tylko skąd wziąć tyle czasu, żeby' to wszystko starannie obejrzeć?!

Niestety, nie wszystkie usługi i bazy danych w  Sieci są dostępne gratis. Za do
stęp do niektórych trzeba płacić (na przykład Chemical Abstract lub Medline) i 10 
całkiem sporo (od 40 do 500 S za godzinę korzystania z bazy). W przyszłości należy 
oczekiwać znacznie większej liczby usług sieciowych, które będą na wyższym po
ziomie niż obecnie, ale będą dostępne za opłatą. Niektórzy twierdzą, że inwestowanie

290W rzeczywistości bookmark jest to plik gophero (świstaka) lub WWW (Paj?‘ 
czyny), pozwalający na szybkie połączenie z wybranym miejscem w Sieci.

2 Bazy danych dostępne przez Sieć dotyczą literalnie wszystkiego. Oto kilka Pl/V 
kładów:
Agricultural Info - wiadomości rolnicze,
Baseball Scores - wyniki rozgrywek baseballowych.
CIIAT - informacje na temat AIDS.
GenBank - informacje genetyczne,
ST1S - bank danych naukowych i technicznych,
W ebster - słownik ortograficzny (angielski).
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w płatne usługi sieciowe jest najbardziej dochodowym interesem. Być może, chociaż 
na pewno żal trochę będzie dzisiejszego, pionierskiego okresu, kiedy wszystko było 
jeszcze bardzo prymitywne, ale dostępne jak powietrze - za darmo...

Na szczęście jeszcze dziś w sieci komputerowej dostępne są bez żadnych opłat 
różne usługi292, informacje, czasopisma293, a nawet cale dzieła literatury’ pięknej294. 
Dostępne są komputerowe wersje słowników (wielojęzycznych, ortograficznych, sy
nonimów itp.), a także encyklopedii i atlasów geograficznych (chociaż dostęp do nich 
ograniczony jest zwykle do posiadaczy odpowiednich kart bibliotecznych). Korzy 
stający z sieci komputerowych mają do dy spozy cji szereg biuletynów informacyjnych 
(np. US Headline News, Clarinet News) oraz szereg czasopism (np. wydawane po 
polsku Donosy). Niektóre z tych elektronicznie rozprowadzanych czasopism mają 
charakter otwarty (zamieszczane są w nich prakty cznie wszy stkie nadsyłane mate
riały), inne natomiast są starannie recenzowane i mają nadany numer ISDN. Tema
tyka tych periodyków jest zaskakująco szeroka i bardzo niekiedy odległa od proble
matyki komputerowej. W przypisie295 podałem kilka przykładowych tytułów czaso
pism rozprowadzanych w sieci (wraz z krótką ich charakterystyką), aby zilustrować 
to zjawisko. Oczywiście krążących w sieci pism jest znacznie więcej, przytoczona

292Jedną z dziwniejszych usług, do jakiej można mieć dostęp w sieci komputerowej, 
jest program Digital Priest. który może wysłuchać... spowiedzi. Program ułatwia wyznanie 
grzechów poprzez zadawanie pomocniczych pytań i podsuwanie usłużnie gotowego menu 
możliwości do wyboru. Po sporządzeniu ewidencji swoich grzechów penitent otrzymuje 
pokutę (na przy kład nakaz zdefragmentowania dysku) i wiadomość, że grzechy zostają mu 
odpuszczone. Lista grzechów może zostać skasowana lub może być umieszczona w specjal
nej liście dyskusyjnej jako „przestroga dla innych". Do komputerowego spowiednika można 
się dostać za pomocą WWW pod adresem sieciowym 

http://another.IcanHng.cs.emu/priest.html.
293Pierwszą gazetą komputerową by ł opracowany pod koniec lat 70-tych Viewtron 

firmy Knight-Ridder. Eksperyment ten nie powiódł się - głównie ze w;zględu na powiązaniu 
systemu Viewtron z archaicznymi terminalami AT&T, niezgodnymi z Apple i IBM. które 
właśnie wtedy zaczęły się upow szechniać.

294Rcal izowany w USA projekt badawczy o nazwie Guthenberg zmierza do prze
niesienia do elektronicznych bibliotek wszy stkich dziel literackich, które nie są już objęte 
prawami autorskimi. Przeniesiono już dzieła Szekspira. Dantego i innych klasyków, a także 
księgi religijne (Biblia. Koran. Księga Mormonów7). Australijski projekt Coombs przenosi 
z kolei do komputerowych baz danych między' innymi klasy czne pisma buddyjskie i taoistyczne.

295Oto kilka przykładów dostępnych w Internecie czasopism (celowo wybrałem te
maty możliwie najbardziej odległe od zagadnień komputerowych, których jest oczywiście 
najwięcej):

ART COM - pismo na lemat współczesnej sztuki i zagadnień komunikacji społecznej.
Bryn Mawr Classical Revicw - magazyn zawierający' recenzje klasycznych prac starożyt

nych autorów łacińskich i greckich:
Dragonzinc - publikuje opowiadania typu fantastycznego;
The Purple Thundcrbolt of Spode - pismo wyznawców sumeiyjskiego kultu OTIS, 

i wiele innych.
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próbka ma jedynie pokazać, jak bardzo bywają zróżnicowane. W każdym r a z i e  jedno 
jest pewne: Już wkrótce łatwiej będzie wertować książki poprzez sieć na ekranie swe
go komputera, niż szukać296 ich w tradycyjnych bibliotekach!

Na tym nie koniec. Jeśli planujesz studia za granicą - Sieć może być Twoim 
głównym sprzymierzeńcem. Większość dużych uniwersytetów na Zachodzie tworzy
bowiem i udostępnia lokalne sieci, za pomocą których można się dowiedzieć „co.

# •

gdzie, kiedy?“ na danej Uczelni i w mieście (cenne zwłaszcza gdy się jest nowicju
szem!). Bazy takie, znane jako ho m e pages  danego Uniwersytetu297 lub CWIS 
(Campus-Wide Information System) zawierają informacje o wszystkich wydarze
niach na Uniwersytecie, o możliwej do podjęcia pracy, o kupnie i sprzedaży' różnych 
przedmiotów, o imprezach kulturalnych i spotkaniach dyskusyjnych itp298. Dostęp do 
wielu komputerowych zasobów danych i programów jest już dziś łatwy i powszech
ny299, a będzie zapewne coraz łatwiejszy. Jedy ny problem to czas jaki jest potrzebny 
żeby przejrzeć katalog wszystkich ofert i wybrać interesujące pliki. Nie jest to pro
blem błahy, bo katalogi potrafią być bardzo duże300. Czyżby groziło nam, że pomi
mo coraz większej liczby dostępnych danych będziemy wiedzieli coraz mniej?

Na szczęście użytkownicy Sieci nie tylko pobierają z niej wiadomości, ale 
rów nież je do niej obficie dostarczają. Bardzo rozpowszechniona jest bowiem idea 
elektronicznego forum dyskusyjnego. Technicznie sprawa jest bardzo prosta. Za po
mocą poczty elektronicznej (patrz następny podrozdział) i specjalnych programów 
(zwanych listserver) dostępnych jest w Sieci mnóstwo tak zwanych list dyskusyjnych. 
Ich pełny wykaz (sam tylko spis!) na początku 1992 był plikiem o rozmiarze 900 kB. 
Ile jest ich teraz - nic miałem odwagi sprawdzić... Znając nazwę301 listy dyskusyjnej 
obejmującej bliską nam tematykę możemy' wysyłać do niej nasze teksty oraz czytac- 
co inni dyskutanci mają do powiedzenia. Jest to bardzo wygodna forma wymiany myśli.

296Również bibliografie tematyczne najłatwiej dostępne są przez sieci komputerowe. 
Takich baz danych o wydanych książkach i artykułach (głównie naukowy ch) jest bardzo 
wiele, przykładowo można tu wymienić LIDO MA1LSERVER, mieszczący się na Uniwersy
tecie w Saarbruecken (RFN), gromadzący dziesiątki tysięcy pozycji bibliograficznych do
tyczących sztucznej inteligencji.

 ̂9 7 Wyżej podałem Ci adres takiej stronicy domowej utrzymywanej w Sieci przez AGH.
298Najbardziej znaną taką bazą danych jest FREENET zarządzana przez Case V/t~ 

stern Reserve University, do której można się łatwo dostać poprzez adres sieciowy 
yfn.ysu.edu. Korzystając z tej bazy. można uzyskać liczne informacje na temat Uniwersyte
tu. miasta Cleveland i jego okolicy.

299Coraz popularniejsze są na przy kład „kawiarnie internetowe'', w który ch można 
przy7 kawie lub piwie korzystać z komputera dołączonego do sieci i uprawiać „surfing 
wśród jej nieprzebranych zasobów .

^°°Na przykład katalog bazy fu.net ma wielkość 9 MB (podkreślam: sam katalog!)-
301 Przykładowe listy dyskusyjne dostępne w Polsce przez sieć EARN mają nazwy:
-  NEUROPL - lista dyskusyjna na temat sieci neuronowych - moja ulubiona.
-  AMERSTDY - lista dyskusyjna na temat studiów w Amery ce,
-  POLAND-L - lista dyskusyjna na tematy polskie.
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Formą dyskusji bardzo rozpowszechnioną w sieciach komputerowych jest 
USENET. Jest to zbiór grup dyskusyjnych bez centralnego archiwum, w którym za
interesowani użytkownicy przesyłają sobie wzajemnie informacje na ustalony temat. 
Aktualnie zarejestrowanych jest w USENET ponad 700 grup dyskusyjnych, a staty
styki z maja 1992 dowodzą, że informacje krążące w sieci USENET mają ponad 2.5 
miliona użytkowników dziennie! Tematy ka dyskusji jest zwykle sygnalizowana nazwą 
grupy dyskusyjnej, na przykład comp - to dy skusja na temat komputerów, sci - tema
tyka naukow'a, soc - tematyka społeczna, news - nowości, talk - plotki, rec - rekre
acja, hobby, alt - tematy alternatywne, misc - rozmaitości, itp302. Najczęściej czyta
ne grupy dyskusyjne to: alt.sex - (bez tłumaczenia!), 360.000 czytelników dziennie, 
misc.jobs.offered - proponowane miejsca pracy, 250.000 czytelników dziennie, 
news.announce.newuser - dla nowicjuszy, 230.000 czytelników dziennie. Najwięcej 
czasu zużywa Sieć na przesyłanie plików' alt.pictures.erotica.binary. Wrodzone 
poczucie przyzwoitości nie pozwala mi na komentowanie tego faktu!

Na koniec jeszcze jedna informacja. W USENET funkcjonuje polecenie FAQ 
(Frequently Asked Questions), pozwalające uzyskać wykaz najczęściej zadawanych 
pytań. Pozwala ono zorientować się, o co ludzie najczęściej pytają (i na co jest w sie
ci najwięcej golowych odpowiedzi). Gorąco polecam Ci poczytanie w wolnej chwili 
takich zbiorów pytań i odpowiedzi. Bardzo cickawre i pouczające!

4.^.4.3. /S&awanisowaiac iwsłMflii w s iec i  Ilia te naci

yżej opisałem Ci (w skrócie), jak korzystać z zasobów Sieci przy pomo
cy najprostszych narzędzi - przeglądarek WWW i programów poczty 
elektronicznej. Na tym jednak możliwości użytkowników Sieci bynajm

niej się nie kończą. Dlatego zasygnalizuję Ci tu kilka trochę trudniejszych, ale też 
dających bogatsze możliwości sposobów używania sieci, których szczegóły powinie
neś jednak starać się poznać z obszerniejszych i bardziej zaawansowanych książek.

Po pierwsze chcę Cię powiadomić, żc z dowolnego komputera pracującego 
w Sieci możesz próbować ściągać potrzebne Ci pliki i programy. W tym celu piszesz 

FTP adres
gdzie adres jest sieciowym adresem303 komputera, który chcesz odwiedzić. Wy
wołany komputer po chwili się zgłosi, ale bez znajomości hasła musisz zwykle ogra

3°2przykladowe grupy dyskusyjne, w których ja uczestniczę: comp.ai - dyskusja na 
temat sztucznej inteligencji, comp.ai.neural-nets - sieci neuronowe, comp.society - wpływ 
komputerów na społeczeństwo, sci.bio - nowości nauki w biologii, sci.math - nowości ma
tematyczne, sci.electronics - elektronika, sci.econ - nauki ekonomiczne, misc.cducation - 
- metody nauczania i systemy edukacyjne, talk.philosophy.misc - różne (ciekawe!) dw a- 
gacje filozoficzne, rcc.food.cooking - coś dla smakoszy!

3<>30  tym. jak zdobyć adres komputera, który może mieć interesujące Cię dane lub 
programy napisałem niżej.
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niczyć swoje „odwiedziny"’ do wstępnego dialogu powitalnego, po którym Cię nie
uchronnie wyrzucą za drzwi. Istnieje jednak powszechnie praktykowany sposób
wchodzenia do obcych, odległych komputerów, zwany anonymous ftp304. Sposób

•

ten, należący raczej do komputerowego savoir-vivre'u, a nie do informatycznej wie
dz}’ zdecydowanie wart jest przyswojenia305.

Po co to robić?
W sieciach mieszczą się liczne bazy danych i programy, które nie są jeszcze 

dołączone do Pajęczyny i dostępne przez przeglądarki WWW, a jednak dostępne za 
darmo i dostarczające wielu cennych informacji306 każdemu, kto się po nie zgłosi. 
Takie publicznie dostępne bazy danych znane są zwykle pod nazwą „anonymous ftp  
centers”, a ich wykazy307 (ciągle uzupełniane o nowe pozycje) są dostępne w sieci

304Użycie dowolnego serwera FTP za pomocą anonymous ftp  polega na wykonaniu 
następujących czynności (w  nawiasach kwadratowych umieszczone są „prompty" podawane 
przez komputer).

[prompt lokalny] ftp nazwa_senvera 
[name:] anonymous 
|password:] Twójadres_email 

komputer wyświetli tekst powitania i zwykle poda Ci w nim wykaz dostępnych katalogów 
lftp>] cd potrzebnykatalog 
[ftp>] binary 
[ftp>] Is

komputer poda Ci wykaz dostępnych w tym katalogu plików 
[ftp>] get potrzebnyplik 

komputer wyśle Ci wskazany plik, który po chwili znajdzie się na Twoim komputerze- 
UWAGA: Pisząc get *  otrzymasz na własność kopie wszystkich dostępnych plików! 

[ftp>| quit 
[prompt lokalny]
305Po takim gościnnym wejściu do nieznanego komputera możesz na ogól odczytać 

interesujące Cię pliki lub nawet skopiować je - jeśli oczywiście uprawnienia gościa na to 
pozwolą. Natomiast bardziej rozległa eksploatacja odległego komputera możliwa jest wy
łącznie w przypadku posiadania na nim własnego konta. Przy odrobinie wprawy można to 
robić z prawie każdym komputerem na kuli ziemskiej.

306warto na przykład wspomnieć o archiwum  programów nazwanym SIMTEL. 
w którym znajdowało się ponad 10 tysięcy dostępnych (za darmo i legalnie!) programom 
dla IBM PC. Sam tam nurkowałem setki razy i wydobywałem prawdziwe skarby. Spec}' 
ficznego smaku tej informacji dodaje fakt, że SIMTEL był tajną amerykańską instalacji 
wojskową, znajdującą się w bazie rakietowej White Sands Missile Range, New Mexico. 
Niestety, jesienią 1993 roku. Amerykańskie Siły Powietrzne (US Air Force) zdecydow ał)• 
że mają o wiele ważniejsze rzeczy do robienia, niż prowadzenie biblioteki darmowych Pr0' 
gramów, i zamknęły ją. Kolekcja jednak nie zniknęła, jest teraz prowadzona przez kompa' 
nię z Michigan. Dostęp do kopii SIMTEL-a można uzyskać między innymi za pośrednic
twem serwerów7 z grupy TRICKLE w sieci EARN.

307Są to długie wykazy (ja mam skatalogowanych ponad 2000 adresów węzłów sicci)- 
których przytaczanie tu jest mało celowe (bardzo szybko się zmieniają). Przykładowo P 0 '
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w postaci łatwych do uzyskania plików informacyjnych308. W ten sposób (przy odro
binie szczęścia) można dotrzeć do dowolnego programu lub pliku danych dostępnego 
na śwdecie w ciągu kilkunastu minut1 Trzeba tylko uważać na jeden drobny szczegół. 
Jak już dobrze wiesz, pliki komputerowe wy stępują w wielu postaciach; m in. są pliki 
tekstowe (ASCII), w których ósmy bil każdego bajtu (litery) nic ma znaczenia. Nor
malnie FTP przekazuje pliki obcinając właśnie ten bit. Są też jednak pliki binarne, 
w których ósmy bit się liczy. Przed przesianiem takiego pliku musisz więc kazać FTP 
odpowiednio się zachować, pisząc polecenie bin. Gdy Ty z kolei, mając do czynienia 
z nieznanym systemem, zamierzasz przesiać plik tekstowy, lepiej wyłącz przekaz bi
narny pisząc ascii. Rozpoznawanie, który plik w archiwum jest ASCII, a który jest 
binarny, wymaga nicco doświadczenia3®9. Bezpieczniej jest zawsze używać przeka
zów' binarnych.

Istnieją też inne sposoby korzystania z informacji zawartych w światowych ba
zach danych nawet w przypadku nieznajomości ich lokalizacji310, nie będę ich tu jed

dam jedynie adres sieciowy bogatego serwera (komputera dostarczającego informacje), 
znajdującego się w Uniwersytecie Illinois (Urbana-Champaign): a.cs.uiuc.edu

308 Szuka nie potrzebnych banków informacji w sieci jest bardzo uproszczone dzięki 
istnieniu specjalnych systemów poszukujących, z których najbardziej znanym jest ARCHIE. 
Do systemu ARCHIE możesz się podłączyć pisząc polecenie 

TELNET adres
Następnie możesz zadać mu pytanie o lokalizację informacji na zadany temat. Jeśli 

napiszesz - przykładowo - próg Australia, to po kilku minutach dostaniesz listę wszystkich 
miejsc na świecie, o których wie ARCHIE, w których są pliki lub katalogi zawierające 
słowo „Australia”. Adresy sieciowe kilku systemów ARCHIE są następujące (w nawiasach 
podano, gdzie się le systemy znajdują; ma to znaczenie raczej ciekawostkowe. gdyż za po
mocą sieci komputerowej możesz się połączyć z dowolnym punktem kuli ziemskiej z równą 
łatwością):

archic.doc.ic.ac.uk (Imperial Co/. London, UK), 
archie.funet.fi (FUnct, Helsinki, Finlandia), 
archie.au (Deaking, Geelong, Australia), 
archie.mcgill.ca (McGill, Montreal, Canada).
Wysiawszy zapytanie do ARCHIE. otrzymujesz po chwili raport, gdzie możesz zna

leźć interesujący Cię plik. Raport podaje nazwę komputera i jego adres sieciowy oraz nazwę 
katalogu (waz z pełną ścieżką dostępu) i dokładną nazwę potrzebnego pliku. Wystarczy tylko 
potem połączyć się ze wskazanym komputerem (poleceniem FTP), podać ścieżkę i plik - aby 
po chwili mieć go już na swoim komputerze.

309Na przykład stary wyga od razu widzi, że Itpd.tar.Z to skompresowane archi
wum. które musi być przekazane binarnym FTP. a następnie odkodowane przez program 
uncomprcss i odpakowane przy pomocy tar. Natomiast bbcdit.sit.hqx to archiwum po
chodzące z Macintosha. które można przesiać przy pomocy zwykłego FTP, a później odko- 
dować Bin Hexern i odpakować programem Stufflt.

310Coraz większa liczba różnorodnych informacji tkwiących w różnych bazach i ban
kach danych sprawia coraz większe trudności przy próbach zorientowania się w tym bogac
twie i odnalezienia potrzebnych danych. Pomocne w takim przypadku mogą być kompute-
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nak opisywał. Chciałby m Cię jednak uprzedzić co do jednej rzeczy*. Fakt żc prawie 
wszystkie komputery w światowej Sieci (nawet te w tajnych bazach wojskowych!) 
pozwalają - w pewnym zakresie - penetrować swoje zasoby za pomocą c i n o n y m o u s  
F1P nie upoważnia Cię do wdzierania się do ich zakazanych obszarów poprzez próby’ 
zgadywania haseł czy omijania zabezpieczeń. Takie działania są przestępstwem i są 
ścigane przez prawo311!

Jako drugie zaawansowane zastosowanie Internetu opiszę Ci mechanizm, za 
pomocą którego z dowolnego komputera w Sieci możesz podłączyć się do dowolnego 
innego komputera w taki sposób, że komputer przy który m siedzisz, będzie udawał, 
że jest samą tylko klawiaturą i ekranem (czyli tzw. konsolą) dołączoną do tamtego 
innego odległego komputera (naukowo mówiąc - będzie em ulował term inal312) 
Jeśli napiszesz

TELNET nazwa
komputer przy’ którym siedzisz połączy się z komputerem o wskazanej nazwie i od tej 
chwili na swoim ekranie będziesz widział komunikaty przesyłane z tamtego odległego 
komputera, a wszystkie polecenia, które napiszesz - będzie wykonywał tamten od
legły komputer313. W ten sposób ja, będąc często w jakimś odległym kraju na dru

rowe indeksy, czy li bazy danych o bazach danych. Jednym z największych tego typu indek
sów jest ICI (Internet Computer Index), dostępny pod adresem sieciowym ici.proper.com .

31 Pierwszymi w Europie osobami skazanymi za bezprawne buszowanie w sieci 
komputerowej byli Anglicy Neil Woods (24 lata) i Karl Strickland (22). Dostali oni w gru
dniu 1993 roku wyrok pól roku więzienia za włamanie do cudzego systemu komputerowe
go. przy czy m sierżant Barry Donovan z wydziału przestępstw komputerowych Scotland 
Yardu, który ich pochwycił, zdołał wykazać, że skazani hackerzy oszukali system telefo
nicznych UK na 25 tvs. funtów i narobili szkody w systemach do który ch się włamywali na 
dalszych 120 tvs. funtów (w cenach 1993 roku). Można mieć wątpliwości, czy tego rodzaj11 
ciekawostka warta jest odnotowania, jednak skoro ludzkość przez blisko 2.5 tysiąca lat 
wspomina kryminalny wyczyn Herostratesa - może warto też pamiętać tych, którzy stali się 
prekursorami innego rodzaju przestępstw'? No i żeby było moralnie - przy okazji wymie
niłem też dzielnego stróża prawa, który dopadł zbrodniarzy w czeluściach Internetu, nie 
można mi więc zarzucić, żc sympatyzuję ze spryciarzami, którzy potrafią skutecznie prze
dzierać się przez zasadzki Sieci.

312Emulacją terminala nazywamy procedurę, za pomocą której Twój komputer na
śladuje metody wyświetlania informacji na ekranie innych komputerów lub akceptuje pole
cenia pisane na klawiaturze. Generalnie większość systemów w Sieci używa standardu 
o nazwie VT100. Na szczęście prawie wszystkie programy komunikacyjne znajdujące się 
obecnie na ry nku akceptują ten standard - musisz jednak zawsze się upewnić, czy Twoj 
program potrafi się nim również posługiwać. Niestety niektóre większe komputery produ
kowane przez IBM używają zupełnie innego rodzaju terminala, a mianowicie rodziny 3270. 
Zwykły telnet nie poradzi sobie z jego emulacja; potrzebna jest jego odmiana, występująca 
zazwyczaj pod nazwa tn3270. Warto to wiedzieć, bo wiele dostępnych w sieci katalogów 
bibliotecznych wymaga właśnie tego typu emulacji.

313Możesz to sam wypróbować, ile razy znajdziesz komputer, do którego będziesz 
znal nazwę użytkownika i jego hasło. Zdradzę Ci. że maszyna e-math.ams.com. prow adzi
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gim końcu kuli ziemskiej siadam do pierwszego z brzegu komputera, piszę TELNET 
BIOCYB.IA.AGH.EDU.PL i po chwili rozmawiam już tylko z moim komputerem 
zostawionym w Krakowie - nie martwiąc się wcale, że moje komendy i jego odpo
wiedzi muszą pokonywać przy tym tysiące kilometrów i przekraczać (za pomocą łącz 
satelitarnych) oceany! Zakończenie sesji telnet odbywa się zwykle po napisaniu pole
cenia logout314.

Siedząc przy komputerze podłączonym do sieci Internet możesz prowadzić 
bezpośrednią „rozmowę" z dowolnym innym użytkownikiem sieci - w dowolnym za
kątku świata. Przy nawiązywaniu bezpośredniej komunikacji z innymi użytkow
nikami Sieci przy użyciu systemu UNIX wygodne jest korzystanie z polecenia „talk” 
(rozmowa). Polecenie to ma postać

talk partner@adres315
UNIX wysyła wtedy do partnera, z którym chcesz nawiązać kontakt, specjalny sy
gnał, który powoduje, że na jego ekranie pojawia się komunikat:

Message from TaIkDaemon@tfć/r<?s at czas  
talk: connection requested by ntidaw ca(a)kom puter  
talk: respond with: talk nculaw ca(fvkom puter

na przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne, akceptuje fikcyjnego użytkownika 
o nazwie e-math, z hasłem e-math. Jeśli więc napiszesz t e l n e t  e - m a t h M m s . c o m  to po 
chwili na Twoim komputerze pojawi się notatka o nawiązanym połączeniu. Odpowiadasz 
e - m a t h  na pytanie o login i e - m a t h  na pytanie o hasło. Następnie pilnie czytając instrukcje 
na ekranie możesz zlecać komputerowi różne czynności. Trochę to niewygodne, ale spró
bować warto.

3l4Czasem do zakończenia sesji trzeba napisać exit, sign o ff  albo logoff
315 Wprowadzam tu następujące określenia: 

p a r t n e r

oznacza identy fikator (nazwę) partnera, z który m chcesz nawiązać łączność, 
a d r e s

b ę d z i e  o k r e ś l a ł o  adres (znana systemowi nazwa komputera), na którym „partner” aktualnie 
pracuje (aktywny login). Z kolei niech termin 

n a d a w c a

oznacza identyfikator nadawcy informacji (czy li Twój w rozważanej sytuacji), a 
k o m p u t e r

będzie nazwa systemowa komputera, na którym pracujesz. Podczas komunikowania się is
totną rolę odgrywa czynnik czasu, dlatego w komunikatach UNIXa często pojawia się in
formacja o chwili przyjęcia lub wysiania określonej wiadomości. Będziemy dalej używali 
oznaczenia

c z a s

dla określenia generowanego przez system komunikatu o czasie (najczęściej mającego for
mę hh:mm czyli dwucyfrowe oznaczenie godziny i dwucyfrowe oznaczenie minut, przy
kładowa:

10:23
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Komunikat ten informuje, ze proces obsługujący komunikacje (nazyA\any 
TalkDaemon) odebrał sygnał, że niejaki „nadawca" (czyli właśnie Ty - tu będą 
podane Twoje dane) pracujący na maszynie „komputer ’ (tu pojawi się dokładny ad
res Twojego komputera) chce z nim rozmawiać. Ostatni wiersz komunikatu podpo
wiada, w jaki sposób wywoływany przez Ciebie użytkownik może zgodzić się na 
rozmowę - powinien po prostu napisać

talk nadawca@komputer 
i wtedy dialog zostanie zainicjowany. Do momentu zgłoszenia gotowości do dialogu 
ze strony wywoływanego partnera - u nadawcy (czy li u Ciebie) pojawiać się będą 
kolejne komunikaty o próbach nawiązania łączności [Ringing your party a gai u], 
natomiast żadne inne polecenia (z wyjątkiem polecenia przerwania, które zwy kle ma 
postać CTRL-C) nie są przyjmowane.

Z chwila, gdy w y w o ły w an y  partner zgłosi gotowość do rozmowy, na oby dwu 
komunikujących się komputerach (tzn. u nadawcy i u odbiorcy) pojawiają się dwa 
obszay robocze (ekran komputera zostaje przedzielony poziomą linią). Każdy z ucze
stników rozmowy' widzi to. co sam pisze, w  górnej połowie ekranu i równocześnie m oże 
obserwować to, co odpisuje partner - u dołu. Łączność jest dwukierunkowa - m ożesz 
równocześnie pisać swoje informacje i czytać, co Ci odpisuje partner316. P on iew aż  
przy komunikacji na duże odległości odpowiedzi partnera nadchodzą wolno, porcjam i 
po kilka liter, z dużym opóźnieniem w  stosunku do momentu kiedy zostały napisane, 
udogodnienie polegające na możliwości równoczesnego i niezależnego pisania i czy
tania ma spore znaczenie!

Jeśli wzywany przez talk rozmówca nie jest aktualnie zgłoszony w system ie 
(nie jest „zaloginowany'“’) - polecenie talk nic działa - pojawia się obraz podzielonego 
na części ekranu, ale zamiast informacji o wywoływaniu ukazuje się informacja, że 
partner jest nieobecny. Jeśli rozmówca, do którego skierujesz zgłoszenie talk jest

3 * "Prześledźmy, jak następuje nawiązanie łączności w przykładowej sytuacji, gdy ,i;! 
(„rtad"). siedząc na moim komputerze o nawie „biocyb” jestem wywoływany prze/ 
współpracownika mającego identyfikator „kolega" i pracującego na komputerze o nazwie 
„laboratorium”.
Kolega pisze

talk rtad@biocyb 
i czeka. Ja otrzymuje na ekranie sygnał

Message from TalkDaemon@biocyb at 10:30 
talk: connection requested by kolega@laboratorium 
talk: respond with: talk kolega «¿laboratorium 

i mogę - jeśli chce nawiązać kontakt - napisać 
talk kolega@laboratorium 

aby rozpocząć wygodna rozmowę. Gdy już zakończymy temat - jeden z rozmówców naciska 
klawisze CTRL-C i przerywa sesję. Połączenie zostaje przerwane i kursor pojawia się u do
łu ekranu (zwy kle wraz z nowym „promptem" systemu UNIX), mogę wiec wrócić do pr/C' 
rwanej pracy i kontynuować swoje obliczenia.



obecny, ale się nie zgłasza - jego Talk Daemon będzie ponawiał swoje komunikaty do 
skutku. Bywa to czasami denerwujące (komunikaty Demona wdzierają się na ekran 
i przeszkadzają się skupić), dlatego w systemie UNIX funkcjonuje polecenie „mesgv 
pozwalające na blokowanie zewnętrznych zgłoszeń. Pisząc 

mesg n
mogę zabronić przyjmowania aktualnie jakichkolwiek komunikatów. Mogę to zrobić 
„profilaktycznie'’, przy stępując do jakiejś ważnej i wymagającej skupienia pracy, ale 
mogę też wpisać polecenie „mesg n w chwili, gdy jakiś natręt dobija się i domaga 
rozmowy. Dostaje on wtedy informacje, ze rozmowa nie może być zrealizowana 
(UNIX pisze: „partner odrzucił zgłoszenie'") i musi przestać mnie nękać. Inna rzecz, 
że na ogól w takim przypadku śmiertelnie się obrazi - to jednak nie należy7 do tech
nicznych aspektów funkcjonowania sieci Internet.

Blokadę dostępu informacyjnego do swojego komputera można usunąć pisząc 
mesg y

zaś pisząc samą nazwę „mesg': uzyskuje się na ekranie komunikat, czy w danej chwili 
stan dopuszczalności przyjmowania komunikatów jest „y" czy7 „n ’.

Podobną, ale bardziej ogólną i przez to niesłychanie łubianą (zwłaszcza przez 
studentów!), zaawansowaną formą komunikacji w sieci komputerowej jest „ircowa- 
nie‘\  Rozpoczęcie ircowania jest bardzo proste - wystarczy napisać polecenie:

IRC
i cały świat staje przed Tobą otworem317. Po wejściu do systemu IRC można ..na
słuchiwać'’, co mówią inni (ich wypowiedzi nadawane na kanale318 do którego jesteś 
podłączony pokazują się na Twoim ekranie), możesz też sam coś powiedzieć do

3170czy\viście można to zrobić wyłącznie na komputerze dołączony m do sieci i wy
posażonym w program IRCCLIENT. Jeśli go nie masz - musisz go zainstalować, co jest 
stosunkowo łatwe do zrobienia, gdyż sam program dostępny jest przez FTP w wielu serwe
rach sieci i wystarczy tylko go sobie „ściągnąć”. Bez obaw - program IRC-CLIENT dostęp
ny jest za darmo i można go ściągnąć i używać absolutnie legalnie nie płacąc ani grosza! 
Trzeba tylko uważać, by ściągnąć właściwą wersję IRC. odpowiednią do używanego syste
mu operacyjnego. Na przykład serwer cs.bu.edu ma katalogu /irc/clients programy IRC dla 
systemów UNIX. DOS. EMACS, VMS, REXX i Macintosh, zaś inne serwery (na przykład 
nic.funct.fi) dostarczają jeszcze większej liczby różnorodnych możliwości. Nieco kłopotu 
może sprawić ty lko zainstalowanie programu IRC w sy stemie, zatem czynność tę lepiej po
wierzyć administratorowi Twojej sieci.

318Program IRC (Internet Re lny Chat) pozwala na wymianę poglądów w obrębie 
określonych „kanałów” (na przy kład kanał #polska służy do wymiany informacji na tematy 
polskie, a kanał #scx służy' do ... No mniejsza z tym. W każdym razie włączając się do dys
kusji w określonym kanale za pomocą programu IRC widzisz na swoim ekranie wszystko, 
co piszą aktualnie inni uczestnicy „rozmowy7” w wybranym kanale i z kolei każda rzecz, 
którą Tyr napiszesz jest natychmiast widoczna na monitorach tych wszystkich użytkowników 
sieci komputerowej, którzy w danej chwili są podłączeni do Twojego kanału. To bardzo 
prosta i fascynująco ciekawa forma łączności przypomina swoją zasadą komunikację przez 
CB-radio.
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wszystkich, którzy’ w danej chwili są podłączeni do kanału - po prostu wystarczy’, jak 
swoją wypowiedź napiszesz na klawiaturze i naciśniesz Enter319. Czy może być coś 
prostszego? Oczywiście możesz się przełączyć na inny kanał320 albo wydać syste
mowi mnóstwo innych poleceń, lepiej jednak, jeśli poznasz to w praktyce!

Do zaawansowanych technik penetrowania Sieci zaliczyć także można spraw
dzanie, kim jest określony użytkownik sieci. Służy do tego polecenie 

FINGER naz\va@adres 
Po wydaniu tego polecenia dowiesz się, kim jest osoba, z którą korespondujesz, kiedy 
ostatnio pracowała na komputerze (np., można sprawdzić, czy ktoś nie wyjechał na 
urlop), czy ma jakieś nie przeczytane listy w swojej elektronicznej skrzynce poczto
wej (ważne, gdy nie możesz się doczekać odpowiedzi na swój ważny list), jakie ma 
plany itp. Niestety program obsługujący w systemie UNIX polecenie FINGER mial 
lukę, którą wykorzystywano do nadużyć i włamań do cudzych komputerów, dlatego 
obecnie na wielu komputerach obsługa tego polecenia jest zablokowana. A szkoda - 
- takie było wygodne i uży teczne!

Podobnie, jak za pomocą programu FINGER możesz sprawdzić dowolną oso
bę w Sieci, tak z kolei za pomocą polecenia 

PING adres
możesz skontrolować, czy z określonym komputerem jest możliwa komunikacja. 
Dzięki PING możesz często sam wykryć, dlaczego Twoje listy pozostają bez odpo
wiedzi!

Opisane wyżej przykładowe sposoby korzystania z sieci Internet nie wyczer
pują oczywiście wszystkich możliwości, jakie istnieją w tym zakresie. Sieci można

319Każda Twoja wypowiedź będzie opatrzona Twoim pseudonimem (nickname). 
Pseudonimem jest na początku twój identyfikator, ten. który podajesz przy7 wchodzeniu do 
sieci (podczas operacji „login”), ale możesz nadać sobie (na czas ircowania) dowolne inne 
miano. Wystarczy , że napiszesz 

/nick pseudonim
gdzie w miejsce słowa „pseudonim" trzeba wpisać swoje miano. Jeśli zrobisz to zaraz na 
początku pracy z programem IRC - Twoi rozmówcy będą znali tylko Twój pseudonim, 
a prawdziwy identyfikator nie zostanie wcale ujawniony! Nie bądź jednak za pewny siebie - 
- starzy praktycy ircowania wiedzą, że pseudonim dowolnego rozmówcy można „złamać 
pisząc

/whois pseudonim
Komputer poda wtedy dane osoby kryjącej się za pseudonimem i może być wstyd, jeżeli 
będziesz się zbyt swobodnie wypowiadał!

320Podając wyżej sposób zmiany pseudonimu oraz sposób jego rozszyfrowania poka
załem Ci przy' okazji, jak wydaje się programowi IRC polecenia - trzeba je pisać poprze
dzając znakiem „/”, bo inaczej zostaną wysłane do kanału, a nie zinterpretowane jak ko
menda. Obok podanych wyżej poleceń bardzo często używa się komendy przełączania się 
z aktualnie używanego do dowolnego innego kanału. Wystarczy wydać polecenie:

/join #kanal
gdzie „kanał” jest nazwą potrzebnego kanału (na przykład „polska”).



używać jako telefonu321, wykonywać przy jej pomocy zakupy, uczestniczy ć poprzez 
sieć na żywo w wielu ważnych wydarzeniach (bywają już konferencje naukowe od
bywające się wyłącznie „wirtualnie" czyli poprzez Sieć), a nawet wziąć ślub322. No
we programy i nowe usługi powstają zresztą w Sieci w takim tempie, że dla ich śle
dzenia i udostępniania użytkownikom wykorzystuje się specjalne programy323. Coraz 
częściej dąż}' się też do tego by wykorzystać Sieć do organizowania telekonferen
cji324. Aktualnie dostępny sprzęt i oprogramowanie nie dają w tym zakresie dosta
tecznie wygodnego wyposażenia325, pozwalającego na prowadzenie telekonferencji 
w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu sprzętu klasy PC i istniejących obecnie 
systemów telekomunikacyjnych z ich wszystkimi wadami i ograniczeniami. W związ

321 Do przesyłania mowy między użytkownikami sieci INTERNET służy program 
IVC (Internet Voice Chat). Program pracuje w systemie Windows i wymaga dostępności 
karty dźwiękowej. Pozwala 011 na nawiązanie łączności z innym użytkownikiem sieci IN
TERNET na drodze czysto cyfrowej (program działa tu jak automatyczna sekretarka dzięki 
posiadanej opcji answering machine), a potem umożliwia już bezpośrednią rozmowę 
użytkowników - jak przez telefon! Program dostępny jest jako shareware w serwerze 
ftp.cica.indiana.edu w pliku IVC10.ZIP.

322Pierwszy ślub, w którym sakramentalne TAK obie strony wystukały na klawiatu
rach dw^óch oddzielnych komputerów odbył się w 1993 roku w USA. Amy Gross i Tom 
Fezett z Florydy połączyli się w ten sposób, że wraz z urzędnikiem udzielającym ślubu 
uczestniczyli w całej uroczystości wyłącznie poprzez sieć, co więcej, w ceremonii brało 
udział także 50 gości podłączonych do sieci w całych Stanach. Komputerowa poślubieni są 
podobno bardzo dobrym i udanym stadłem i dorobili się już potomka. Ciekaw;e, czy także 
przez sieć?

323Przykladem takiego bardzo pożytecznego narzędzia jest serwer CICA, informujący 
na bieżąco o pojawiających się nowych programach shareware’owych. Każdy, kto zgłosi do 
CICA zainteresowanie jego zasobami będzie codziennie otrzymywał za pomocą poczty elek
tronicznej list zawierający wykaz nowych programów, które można otrzymać na zasadach 
Shareware z serwera CICA. Zgłoszenie zapotrzebowania na informacje polega na wysianiu 
do serwera (adres: cmj@acsu.buffaIo.edu) listu, w który m w linii Subject trzeba wpisać 

CICA-ADD 
a tekście listu należy napisać 

ADD adres
gdzie w miejsce słowa adres trzeba wpisać swój pełny adres sieciowy. I to wszystko!

324Telekonferencje są jedną z mało jeszcze popularnych, lecz w przyszłości być może 
dominujących usług sieciowych. Polega ona na tym, że wielu uczestników, znajdujących się 
w odległych miejscach, może wspólnie dyskutować, przesyłając sobie wzajemnie teksty, 
obrazy, dźwięki (np. mow ę̂). razem redagować w?spólne dokumenty i porównywać wspólnie 
dzielone zasoby informacji.

32^Aktuałnic możliwości prowadzenia telekonferencji z wykorzystaniem komputera 
i specjalnego telefonu z kamerą video oferuje koncern AT&T pod nazwą Personel Video 
System Model 70. Dźwięk przy tej formie łączności przekazywany jest na bieżąco, nato
miast obraz przesyłany jest z szybkością 10-15 klatek na sekundę, co nie zapewnia 
płynności ruchów, ale przekazuje wszystkie ważne informacje wizualne (np. demonstrowa
ne podczas telekonferencji eksponaty).
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ku z tym szereg firm326 zawarło porozumienie, którego celem ma być doskonalenie 
środków (sprzętowych i programowych) dzięki którym już  niebawem (jak się oczeku
je) uda się urzeczywistnić możliwość organizowania z pomocą sieci komputerowych 
w pełni interaktywnych sesji z udziałem wielu użytkowników.

4. 11 0. Koreystanite z poczty elekt ironicznej) 

u llnst dysktuisyjnycli

Ł ączenie komputerów w sieci o coraz większym zasięgu prowadzi do poja
wienia się nowej formy usług komputerowych w postaci tak zwanej poczty 
elektronicznej327 (znanej szeroko pod angielską nazwą e-mail). Dzięki po

czcie elektronicznej można doskonale zorganizować wymianę informacji i obieg do
kumentów w ramach jednej instytucji328, ale można także bardzo szybko i stosunko
wo tanio przesyłać informacje do dowolnego punktu kuli ziemskiej, przy czym ten 
sposób prowadzenia korespondencji odznacza się znacznie większą szybkością i znacznie 
większą niezawodnością32'5, niż inne sposoby telekomunikacji. Dzięki odpowiednim

326Oprogramowanie dla wspomnianego systemu przygotowują firmy Lotus, Software 
Publishing i WordPerfect. Zagadnieniami telekomunikacyjnymi tełekonferencji zajmuje się 
koncern i  ¡'ST, a pomoc w zakresie infrastniktury zapewniają firmy Ericsson i Northern 
Telecom. Organizacją systemu od strony sieci komputerowych zajmuje się Novell, a od 
strony komputerów Compaq. Obsługą strony video zajmują się Compression Labs Inc., 
Picture Te! Corp. i VT.EL. Natomiast firma VideoSer\’er ma zająć się sprawami połączeń 
między kanałami wizyjnymi. Jak z tego zestawienia wynika, jest to jedno z największych 
przedsięwzięć komputerowych ostatnich lat, a jego przewidywany efekt społeczny może być 
porównywalny z efektem wprowadzenia telefonów!

327Standardem wymiany informacji poprzez, pocztę elektroniczną jest VIM (Vendor
Independent Messaging) oraz MAPI (Mail Applications Programming Interface). Fakt. źe

• •

są w użyciu dwa standardy jest niekorzystny, ponieważ wymaga dokonywania konwersji- 
jest jednak faktem. Trudno będzie zapewne znaleźć rozwiązanie w spólne, gdyż za VIM opo
wiedziały się takie potęgi jak Lotus (twórca programu uważanego za najlepszy program 
obsługi poczty elektronicznej - Cc:Mail), Apple, Borland, IBM, Novell i WordPerfect, na
tomiast MAPI lansuje największy z wielkich - Microsoft.

328Na przykład polska administracja rządowa (zwłaszcza Urząd Rady Ministrów7) ma 
swój system sieciowy zwany PEAR (Poczta Elektroniczna Administracji Rządowej), prze
syłający od i do urzędów' administracji centralnej ponad 40 MB różnych informacji dzien
nie.

329Właśnie ze względu na niezawodność policje wielu krajów (także polska) oraz In
terpol używają poczty elektronicznej w sieci standardu X.400 do w'zajemnego komuniko
wania się. Program obsługujący pocztę elektroniczną policji zbudowany został przez ame
rykańską firmą Retix. Poczta elektroniczna używana jest przez policję do zdalnego dostępu
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programom330 znajdującym się we wszystkich komputerach połączonych w sieć 
możliwe jest przekazywanie z każdego komputera wiadomości (zwykle tekstów li
stów. które trzeba oczywiście najpierw wpisać do swojego komputera, ale przez 
pocztę elektroniczną mogą to być także przesyłane dźwięki i obrazy ) do dowolnego 
innego komputera w sieci331.

Ponieważ komputery w sieci mają swoje adresy332 (można w uproszczeniu 
powiedzieć, że każdy komputer ma swoją nazwę), a także dzięki temu, że 
użytkownicy sieci też mają swoje nazwy (mogą to być nazwiska, ale częściej bywają 
to łatwe do zapamiętania krótkie pseudonimy) - w związku z tym każdą wiadomość 
adresuje się. podając nazwę użytkownika i nazwę komputera, na który m mu chcemy 
zostawić wiadomość333. Taka przesyłka dociera automatycznie (za pomocą urządzeń

do komputerowych baz danych o przestępstwach i osobach poszukiwanych (główną taką 
bazą danych w Europie jest ASF-SG).

33°Programów7 obsługi poczty7 elektronicznej jest co niemiara. Z ważniejszych wy
różnić można DaVinci eMAIL, Ibis MAil, Lotus cc:Mail, Microsoft Mail, Novell Gro- 
upwise, Pegasus Mail i mnóstwo innych. W jakimś sensie do kategorii programów pocz
towych zaliczyć także można opisany w innym miejscu książki program Lotus Notes.

331 Firma Microsoft w swoim nieustannym dążeniu do obecności we wszystkich frag
mentach informatycznego rynku wypuścił program pod nazwą Mail 3.2 for PC. Mimo bar
dzo dobry cli parametrów nic może on jednak chwilowo pobić lidera rynku - programu 
Cc:Mail firmy Lotus.

332Dla identyfikowania elementów sieci komputerowych używane są różna adresy. 
Wyróżnić można adresy komputerów (hostname, nodename), używane w warstwach 6 i 7 
(aplikacji i prezentacji), a ponadto adresy gniazd {socket) w warstwie 5 (sesji), adresy por
tów w warstwie 4 (transportu) adresy BP w warstwie 3 (sieci) i adresy węzła w7 warstwie 
2 (łącza danych).

333Adres odbiorcy przesyłki jest jego jednoznacznym identyfikatorem w całej, ogól
noświatowej sieci komputerowej. Internet posługuje się systemem, w którym każdy węzeł 
sieci jest oznaczony symbolem składający m się z czterech oktetów'’, czyli ośmiobitowych 
słów. W tłumaczeniu na normalny system dziesiętny, wygląda to np. tak: 138.87.132.21. 
Ponieważ komputery są mimo wszystko dla ludzi, nic musisz zwykle pamiętać tych liczb. 
Dobrze działający system umie też posługiwać się nazwami symbolicznymi. Na ogół 
składają się one ze skrótu nazwiska odbiorcy, symbolu oraz nazwy tzw. hosta, czyli 
komputera, na którym zainstalowano program poczty. Przykładowo można to obejrzeć 
w adresie sieciowym autora książki. Adres ten (osiągalny z dowolnego punktu kuli ziem
skiej) ma postać:

RTAD @ BIOCYB.IA.AGH.EDU.PL 
Kolejne fragmenty adresu są łatwe do odczytania. RTAD to skrót imienia i nazwiska. 
BIOCYB to identyfikator komputera, na którym założona je s t .,skrzynka na listy” (SUN-20 
w Zakładzie Biocybernetyki), I A to „domena” mojego macierzy stego Instytutu Automatyki, 
AGH to (jak zapewne wiesz) nazwa mojej uczelni. EDU sygnalizuje, że chodzi o pion Edu
kacji Narodowej i wreszcie PL to identyfikator kraju.

Nazwy symboliczne rozpoznawane są dzięki mechanizmowi zwanemu DNS (Domain 
Name System): polega on na tym, ze maszyna, która nie wie co oznacza BIOCYB. 
IA.AGH.EDU.PL, usiłuje zdobyć tę informacje od kilku większych pobliskich kompute-
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umieszczonych w sieci komputerowej, odpowiednio segregujących i porządkujących 
przesyłane wiadomości) do właściwego komputera odbiorcy i tam jest zapamiętywa
na. Gdy właściwy użytkownik zacznie pracować na swoim komputerze - ten powia
domi go, że czeka na niego wiadomość z poczty elektronicznej.

Jeśli Ty dostaniesz list poprzez pocztę elektroniczną możesz go przeczytać na 
ekranie swojego komputera albo możesz kazać go wydrukować na drukarce. Możesz 
to zrobić zaraz, jak tylko otrzymasz wiadomość o nadejściu poczty, albo w dowol
nym innym momencie, jak będziesz niial czas i ochotę. Po przeczytaniu wiadomości 
możesz kazać ją zapamiętać na dysku swojego komputera (żeby mieć archiwum pro
wadzonej korespondencji) albo możesz ją skasować. Możesz także kazać kompute
rowi, żeby przygotował odpowiedź na przeczytany list - program poczty elektronicz
nej sprawdzi wtedy, od kogo pochodził odebrany list i sam zaadresuje przesyłkę 
zwrotną; niestety treść odpowiedzi musisz wpisać we własnym zakresie.

Poczta elektroniczna ma wiele zalet. Po pierwsze jest bardzo szybka - w sieci 
In te rn e t jest możliwe przesianie listu na drugi koniec świata (naprawdę - komputery 
podłączone do sieci są na wszystkich kontynentach, nawret na... biegunie połu
dniowym!) w' ciągu najwyżej kilku minut (zwykle poczta do USA czy do Australii 
dociera już po kilku sekundach). Po drugie przesłanie listu pocztą elektroniczną jest 
bardzo tanie, setki razy tańsze, niż wysianie zwykłego listu. Po trzecie wTeszcie 
poczta jest zawrze odbierana na czas (przez odpowiedni komputer), nawet jeśli 
użytkownik, do którego jest adresowana, jest nieobecny lub akurat nie ma czasu 
(znacznie wygodniejsze, niż telefon!). W dodatku czytanie poczty i przygotowywanie 
odpowiedzi robi się wtedy, gdy się ma czas i ochotę - i to jest jeszcze jedna wy;goda. 
Pewną wadą może być jedynie problem poufności poczty elektronicznej. Pliki, jakimi 
są listy transmitowane w Sieci, m ogą być przechwycone334 przez osoby postron-. 
nc335. Jednak w praktyce włamania do cudzej korespondencji zdarzają się rzadko.

rów; jeśli one też nie znają adresu liczbowego, to pytają o to swoich sąsiadów, itd., na zasa
dzie sztafety. Jasne jest, że system taki będzie funkcjonował prawidłowo tylko wtedy, gdy 
połączenia są szybkie i stabilne, bo wszystko to musi się dziać w ciągu kilku sekund: no 
i oczywiście wtedy, gdy administratorzy sąsiadujących systemów znają się na rzeczy i współ
pracują ze sobą. Wszystko to często zawodzi w przypadku połączeń z nowymi sieciami- 
Dlatego warto mieć w zapasie nie tylko adresy symboliczne, ale też liczbowe. Można je 
znaleźć na wiele sposobów; np. używając Unix'owych programów arp i nslookup. albo ko
rzystając z bazy danych WHOIS na węźle nic.ddn.mil (192.112.36.5).

334Proceder ten nazywany bywa lurk (podglądanie). Chodzi zwykle o czytanie cu
dzych listów komunikatów Internetu bez ujawniania swojej obecności. Ogólnie potępiany 
przez społeczność Sieci.

335Z tego powodu informacje przechowywane lub przesyłane w sieci komputerowej 
muszą być niekiedy szyfrowane. Uw'aża się, że największą pewność dają dobrze sprawdzone 
algorytmy szyfrujące oparte na technice kluczy znanych tylko osobom upoważnionym. Pa* 
radoksalnie - trudniej jest złamać szyfr wtedy, gdy sam algorytm szyfrowania jest znany, 
lecz klucz jest tajny, niż gdy algorytm jest tajny, lecz mało skomplikowany. Sprytne, do
raźnie wymyślone algorytmy szyfrujące nie sprawdzają się, gdyż potężne programy łamiące
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Ze względu na wymienione zalety a także łatwość posługiwania się pocztą ele
ktroniczną - jest ona już w tej chwili bardzo popularna na całym świecie (głównie 
wśród naukowców, ale ostatnio także wśród organizacji rządowych336), a liczba 
użytkowników niesłychanie szybko rośnie (w 1995 roku w Polsce wzrosła dwoinasto- 
krotnie w stosunku do roku 1994, a w 1996 przewidywany jest podobny wzrost).

Zasada działania poczty elektronicznej jest bardzo prosta. Jak już wspo
mniałem, jeśli komputer ma w swoim wyposażeniu specjalny program do obsługi 
poczty elektronicznej, tzw. m ailer337, wówczas wystarczy uruchomić ten program 
i postępować zgodnie z jego wskazówkami. Jeśli nie - można użyć polecenia mail 
wchodzącego w  skład systemu operacyjnego UNIX338 znaleźć narzędzia do obsług 
poczty elektronicznej funkcjonujące jako dodatki do innych programów339.

kody zwykle szybko sobie z nimi poradzą. Za najlepszy algorytm szyfrujący uważa się pro
gram DES (używa go UNIX do szyfrowania haseł użytkowników), który jest ogólnie znany, 
od ponad 20 lat trwają próby jego złamania, a wciąż uważany jest za w miarę bezpieczny. 
Oczywiście jeśli cracker (tak się nazywa „włamywacza” komputerowego) ma dostatecznie 
dużo czasu to złamie każdy kod, dlatego koniecznie trzeba okresowo zmieniać klucze i has
ła w każdym systemie, bo inaczej włamanie jest właściwie pewne.

Obok algorytmów służących do utajniania informacji używane są algorytmy szy
frujące wiadomości w laki sposób, żeby nie można ich było zmienić. Jest to technika znana 
pod nazwą klucza publicznego, najczęściej stosowanym algorytmem jest tu RSA.

336pOCzta elektroniczna w Radzie Ministrów' Unii Europejskiej funkcjonuje w oparciu 
o program TeamMail wchodzący w skład pakietu TeamOFFICE firmy ICL.

337Programów obsługi poczty jest obecnie bez liku, obok wy żej wymienionych można 
wskazać na przykład prosty i łatwy w użyciu elm, albo bardzo popularny na komputerach 
klasy PC Pegasus Mail.

3 3 8 Do wysyłania poczty w systemie UNIX użyć można polecenia o nazwie mail lub 
lepiej jego nowszej i lepszej wersji o nazwie Mail (jeśli jest dostępna). Ponieważ UNIX roz
różnia duże i małe litery - Mail i mail są to dwa różne programy. Lepiej wybrać nowszy, bo 
starsza wersja (ta zawrze jest dostępna) nie umie obsługiwać bardziej złożonych adresów7 
sieciowych.

Wywołuje się ten program pisząc
Mail nazwisko@komputer
Po tym poleceniu pozornie nic się nie dzieje, jednak bystry obserwator zauważy, że 

znikł „prornpC systemu (znak $ czy %). Oznacza to, że cokolwiek teraz napiszesz UNIX 
uzna to za wiadomość i wyśle do wskazanego w poleceniu mail użytkownika. Przechodzenie 
do kolejnych wierszy wiadomości trzeba wymuszać naciskaniem klawisza Enter. Zakoń
czenie procesu przesyłania wiadomości może nastąpić przez napisanie w kolejnym no
wym wierszu samej kropki i naciśnięciu klawisza Enter (stara wersja może wymagać dodat
kowo naciśnięcia kombinacji klawiszy Ctrl+D). Zakończenie nadawania wiadomości objawi 
się w ten sposób, że ponownie zobaczysz prompt UNIXa. Nic więcej - żadnego komunikatu, 
że pocztę wysiano, nic. UNIX zawsze zakłada, że jeśli zrobił to, co mu zlecono, to nie ma 
o czym mówić. Dopiero pojawienie się błędu wywołuje jakiś komentarz - zwykle też bardzo 
zdawkowy.

339Na przykład w znanym polskim edytorze QR-Tekst (firma Malkolm, edytor 
używany we wszystkich urzędach administracji rządowej) dostępna jest bardzo wygodna
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Jest jeszcze kilka rzecz}', które dobrze jest wiedzieć o poczcie elektronicznej. 
Po pierwsze adres sieciowy korespondenta, do którego chcesz przesiać elektroniczną 
pocztę musisz znać przed wysianiem wiadomości340. Potem możesz go już łatwo sto
sować przy wysyłaniu kolejnych listów, ponieważ mailer zapamięta adresy kore
spondentów, do których często wysyłasz listy i wystarczy tylko wskazać właściwą 
pozycję w usłużnie podsuniętym wykazie, by cały adres został bezbłędnie skopiowa
ny do nagłówka aktualnie wysyłanego listu. Jak już pisałem, dobry mailer ma dodat
kowo taką milą opcję, która pozwala natychmiast odpowiedzieć na aktualnie czytany 
list. Jeśli odczytuję list z poczty, która nadeszła na mój adres, to wystarczy, że wy
dam polecenie R eply  (odpowiedz) i podam treść odpowiedzi, a program sam po
prawnie zaadresuje przesyłkę, odczytując adres nadawrcy z czytanego przeze mnie 
listu. Obok wysyłania poczty elektronicznej do użytkowników sieci Internet możliwe 
jest wysyłanie poczty do użytkowników' korzystających z usług sieciowych za po
średnictwem specjalnych serwisów komercyjnych, na przykład CompuServe, MCI 
Mail, DELPHI, America On Line, AT&T Mail i podobnych. Użytkownicy tych 
serwisów' identyfikowani są za pomocą swoich nazw lub identyfikatorów341.

Poczta elektroniczna działa metodą „podaj dalejK om puter wysyłający 
pocztę kontaktuje się ze swoim najbliższym węzłem sieci i przekazuje mu tekst. Wę
zeł wybiera najbliższy wolny węzeł w odpowiednim kierunku (na przykład wysyłając 
korespondencję do USA z reguły korzysta się z węzłów niemieckich, holenderskich 
lub francuskich), który odbiera przesyłkę i kieruje ją dalej, do kolejnego wolnego 
węzła itd. Wreszcie przesyłka dociera do komputera, w którym zdefiniowana jest 
„skrzynka pocztowa’’ adresata (w praktyce jest to katalog na dysku, zwykle nazy
wający się maildir, w którym umieszczane są przesyłane informacje jako pliki tek
stowa). Adresat może być przy klawiaturze swojego komputera i wówczas mailer 
powiadomi go o nadejściu listu specjalnym sygnałem. Jeśli ma czas - może przeczy
tać list od razu, jeśli nie - poczta zaczeka. Wygodne jest jednak to, że list zostanie

opcja wysyłania i przyjmowania poczt)' elektronicznej bezpośrednio z edytora (w razie po
trzeby otwierane jest nowe okienko). Używany jest do tego program HP OpenMail, jednak 
użytkownik może się tym nie interesować - wystarczy wskazać odpowiednią ikonę podczas

J

pracy z edytorem, reszta załatwiana jest automatycznie.
•^Najmniejsza niedokładność w adresie spowoduje, że przesyłka nie dotrze do adre

sata i wróci jako tak zwany de ad łetter.
W CompuServe i w MCI Mail identyfikatorami są numery, po których podawana 

jest (po znaku @) nazwa odpowiedniego serwera i określenie „com”. Przykładowe adresy 
użytkowników niektórych serwerów mogą więc być następujące (zakładam, że XXX jest 
identyfikatorem konkretnego użytkownika - obok podane są przykłady używanych w sie
ciach form identyfikatorów):

CompuServe XXX@compuserve.com XXX = 71234.5678
MCI Mail XXX@mcimail.com XXX = 1234567
DELPHI XXX@delphi.com XXX = sklep
AT&T Mail XXX@attmail.com XXX = jkowalski
America On Line XXX@aol.com XXX = ab2873
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odebrany i zapamiętany nawet wtedy, gdy użytkownika nie ma przy komputerze 
(przy wysyłaniu poczty elektronicznej do USA jest to reguła, gdyż z powodu różnicy 
czasu moi korespondenci z reguły śpią. gdy ja piszę do nich listy). Wówczas 
użytkownik zaczynając pracę z komputerem następnego dnia rano dostanie sygnał 
o nadejściu poczty i może - w miarę wolnego czasu - przeczytać listy.

Jeśli wysiany list z jakichkolwiek powodów nic dotrze do adresata - wówczas 
u nadawcy elektronicznej poczty pojawia się informacja o tym smutnym fakcie 
w postaci tzw. dead letter. Nadawcą takiego „elektronicznego nekrologu'’ jest spe
cjalny program, nazywany „demonem pocztowym" (Mailer Deamon), który spraw
dza ruch korespondenci i i wykrywa ewentualne braki potwierdzenia odbioru nadanej 
przesyłki. Demon pocztowy obsługuje ruch przesyłek szybko i niezawodnie, wyka
zując przy tym nawet nieco poczucia humoru: Na zupełnie źle zaadresowaną prze
syłkę reaguje listem wysyłanym do niesfornego użytkownika poczty, w którym pisze, 
że nigdy nie słyszał (never heard) o takim adresie. Oczywiście są to odpowiedzi 
z gór)- zaprogramowane przez twórców „demona”, ale bardzo ożywiają i uprzyjem
niają pracę z elektroniczną pocztą.

Z elektroniczną pocztą związane są specjalne programy zwane serwerami list 
dyskusyjnych, które potrafią same odbierać i rozsyłać pocztę. Przykładem takiego 
programu jest LISTSERV. Jest to program, który zlokalizowany na komputerze 
w określonym węźle sieci ma w swojej dyspozycji listę ludzi, którzy chcą wymieniać 
między sobą informacje na określony temat. Serwer listy w zasadzie jedynie powiela 
pocztę - każdy list posłany na jego adres zostaje powielony i wysiany do wszystkich 
subskrybentów. Adres listserwera (na przykład dla znanej listy, gromadzącej dane 
o pracach z zakresu sieci neuronowych, jest to NEUROPL@PLEARN.EDU.PL) 
należy przy tym odróżniać od adresu samego programu sterującego serwerem (dla 
wymienionej wyżej listy jest to adres LISTSERV@PLEARN.EDU.PL)342. Na adres

^ Z a p isan ie  się do listy dyskusyjnej następuje po wysianiu na adres programu ste
rującego serwerem zgłoszenia w postaci listu o następującej treści:

SUB nazwa_listy 
na przykład

SUB NEUROPL
w przypadku listy sieci neuronowych. Wyrejestrowanie się z listy następuje po przesia
niu listu

SIGNOFF nazwa listy
Jeśli chcesz otrzymywać również kopie swoich własnych listów należ)' przesłać do progra
mu sterującego następujący list:

SET nazwa listy REPRO 
Zapewnienie sobie takiego „echa" wysyłanych wiadomości jest bardzo wygodną formą 
kontroli, czy to, co serwer rozsyła w Twoim imieniu do innych subskrybentów' jest 
dokładnie tym. co chciałeś im zakomunikować. Możesz też zażądać nadsyłania przez ser
wer jedynie krótkich potwierdzeń otrzymywanych listów. Służy do tego polecenie 

SET nazwa łisty ACK NOREPRO
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serwera wysyła się pocztę, która ma być powielona i rozesłana, natomiast na adres 
programu sterującego wysyła się polecenia nakazujące określone działania serwera. 
Jeśli wyślesz list na adres programu sterującego - nie stanie się nic złego (po prostu 
program sterujący nie zrozumie treści listu i zignoruje go). Jeśli natomiast wyślesz 
polecenia dla programu sterującego listą na adres serwera - nastąpi katastrofa: pakiet 
poleceń zostanie potraktowany jako list i rozesłany do wszystkich użytkowników li
sty. Oznacza to, że setki ludzi mogą otrzymać wiadomość, która jest dla nich po pro
stu nic nie znaczącym bełkotem, a „zamula"’ skrzynki pocztowe i powoduje zbyteczne 
obciążenie linii. Jeśli taki incydent zdarzy się komuś raz czy dwa razy - uczestnicy 
listy będą skłonni mu wybaczyć. Jeśli jednak któryś z użytkowników popełnia takie 
błędy wielokrotnie - inni subskrybenci listy zaczynają się domagać od administratora 
restrykcji - z usunięciem roztargnionego osobnika z listy włącznie. Dlatego uczest
nicząc w liście dyskusyjnej musisz być szczególnie uważny i szczególnie ostrożny - 
- zwłaszcza odpowiadając na nadchodzące listy z użyciem opcji Reply. Jeden nie
ostrożny ruch - i Twoja odpowiedź stanic się znana połowie świata! Dlatego uży
wając listy dyskusyjnej zawsze dokładnie kontroluj to, co robisz!

Wtedy wysyłając list do serwera otrzymasz tylko informację, że list doszedł i jest rozsyłany. 
Jeśli w przyszłości uznasz, że zwrotne informacje są Ci już niepotrzebne - możesz wyłączy ć 
ich nadsyłanie poleceniem:

SET nazwa listy NOACK NOREPRO 
Listy nadsyłane do serwera i rozsyłane do użytkowników listy są w węźle serwera automa
tycznie archiwizowane. Możesz uzyskać ich wykaz za pomocą polecenia 

INDEX nazwalisty 
oraz skopiować sobie dowolny list za pomocą polecenia 

GET nazwa listy LOGxxxx 
gdzie xx.\x jest numerem interesującego listu w bazie danych. Więcej informacji na temat 
sposobu używania bazy danych związanej z serwerem możesz uzyskać wysyłając do pro
gramu zarządzającego serwerem list następującej treści:

INFO DATATBASE
Listę w szystkich jawnych (patrz niżej) subskrybentów listy wraz z ich adresami możesz uzy
skać pisząc do serwera list:

REVIEW
Jeśli nie chcesz, by ktokolwiek dowiedział się o Twojej obecności na liście możesz zażądać 
poufności pisząc

SET nazvvajisty CANCEL 
Więcej informacji na temat zasad używani a listserwera można uzyskać przesyłając list tre
ści:

INFO REFCARD 
na adres programu sterującego pracą serwera.
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kompun terowy cli

lobalne sieci komputerowe i „infostrad)'” stanowią jeden z najistotniejszych 
i jeden z najszybciej rozwijających się obszarów współczesnej cywilizacji 
technicznej. Na temat możliwości i zalet tych sieci napisano już cale tomy, 

podobnie jak ogromnie wiele rozważań - od dziennikarskich spekulacji do dysertacji 
naukowych - poświęcono zagadnieniu możliwości tych sieci („świat bez granic”) ich 
wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw („wirtualne biura”) i na społeczeństwo 
w całości („globalna wioska”). Mało kto jednak zwraca uwagę na fakt, że sieci kom
puterowe niosą nie tylko nowe możliwości - ale i nowe zagrożenia343. O tych właśnie 
zagrożeniach i sposobach obrony przed nimi będę chciał Ci tutaj trochę opowiedzieć 
(nie wyczerpując oczywiście tematu, bo to wymagało by całej książki), sygnalizując 
rodzaje zagrożeń pojawiających się w związku z używaniem sieci, wskazując sposoby 
ochrony przed tymi zagrożeniami i pokazując - że w ostatecznym rezultacie przy
czyną wszystkich kłopotów', pojawiających się wraz z nowoczesnymi sieciami kom
puterowymi jest czynnik ogólnie znany i stary jak świat - pospolita ludzka głupota...

Rozdział ten nie ma studzić emocji entuzjastów światowej sieci komputerowej, 
rozpalonych ostatnio do białości perspektywą powszechnego dostępu studentów do 
Internetu - bo jak zauważyłem po moich asystentach (oni to „przerabiali” wcześniej!) 
tych emocji ugasić się po prostu nie da. Rozdział ten ma jednak sygnalizować, że 
w świecie w którym w ciągu ułamków sekund można się połączyć z komputerem na 
drugim kontynencie, nakazać mu wykonanie jakichś czynności (na przykład znisz
czenie całej bazy danych, zawierającej latami tworzone archiwa) a następnie roz
łączyć się i zniknąć bez śladu w wielomilionowym tłumie „społeczności Internetu” - 
- nikt nic może czuć się naprawdę bezpiecznie, jeśli nie podejmie specjalnych środ
ków ostrożności.

Przyczyn niedostatecznego zabezpieczenia systemów komputerowych jest wie
le, od wygodnictwa i wspomnianej wyżej pospolitej głupoty, aż do troski o minimali

4 . 1 1.. B e z p i e c z e ń s t w o  s y s t e m ó w

343Sieci komputerowe bywają też narzędziem do popełniania przestępstw. To oczy
wiste - człowiek nie staje się aniołem na skutek tego. że siedzi przy klawiaturze komputera. 
Banałem jest wiadomość, że z pomocą sieci można włamać się do banków danych zawie
rających poufne lub nawet ściśle tajne informacje, znane są szeroko nadużycia bankowe 
popełniane dzięki szybkiej i anonimowej komunikacji w sieciach, wiadomo także, jak fatal
ne skutki mają przenoszone przez sieć wirus) komputerowe. Nawet tak niewinna z pozom 
usługa, jak poczta elektroniczna, jest obszarem w którym dokonywane są liczne przestęp
stwa. CIA przez kilka miesięcy ścigało maniaka, który’ korzystając z poczty elektronicznej 
zasypywał prezydenta USA Clintona anonimowymi listami z pogróżkami. Policja niemiec
ka zlikwidowała węzeł Internet przez który neofaszystowska partia kolportowała swoje za
kazane prawem pisma. W Australii wykryto serwer FTP udostępniający pisma i obrazki 
pornograficzne. Przykłady można by mnożyć bez końca.
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zację kosztów. Trzeba bowiem pamiętać, że bezpieczeństwo kosztuje - trzeba insta
lować dodatkowe systemy zabezpieczające, stosować kosztowniejsze programy, a po
nadto zwykle bezpieczeństwo {security) i szybkość działania systemu {performance) 
są przeciwstawne. Dlatego czasem spotyka się postawę - „dla mnie najważniejsza jest 
sprawność działania, a przecież do mojego komputera nikt się nie włamie, zresztą 
wysokie kwalifikacje moich kolegów - informatyków powinny być wystarczającą 
gwarancją ich uczciwości”.

O święta naiwności! Przypomina to jako żywo majaczenia pionierów lotnic
twa, którzy sądzili, że przyprawiając ludziom skrzydła zbliżą ich do aniołów - a tym
czasem pierwsze samoloty budowano głównie w tym celu, by skuteczniej przenosić 
bomby.

Nie wolno zakładać, że skoro ja sam nic włamuję się do innych komputerów to 
i inni uszanują moją prywatność. W technice komputerowej tylko to jest pewne, co 
jest dokładnie i na wiele sposobów zabezpieczone. Nie chroniony hasłem komputer 
może stać się „miękkim podbrzuszem” całego systemu - każdy może użyć do tego, by 
dokonać dowolnych spustoszeń. Nieszyfrowana informacja w sieci jest bezbronna. 
Praktycznie każdy ją może odczytać prawic każdy zmienić, a bardzo wielu może ją 
sfałszować (na przykład wypłać list podszywając się pod określoną osobę). Wreszcie 
nic oddzielona „ścianą ogniową” sieć przedsiębiorstwa jest jak szeroko otwarte drzwi 
do magazynu cennych produktów - zaprasza i kusi włamywaczy, wręcz zachęcając 
do penetracji - z ciekawości, „dla hecy”, albo ...

Trzeba więc sieci i zasoby informacyjne zabezpieczać. Tylko jak?
Bezpieczeństwo systemu informatycznego zależy od wielu czynników. Jednym 

z podstawowych warunków bezpiecznego użytkowania systemu jest posiadanie 
sprawnego mechanizmu tworzenia i kontroli tzw. profilu użytkownika. Każdy 
użytkownik systemu informatycznego musi być w systemie jednoznacznie zidentyfi
kowany, w' związku z czym każdy ma własny, unikalny identyfikator (ID). Identyfi
kator jest publiczny (to znacz}' każdy może go znać i wykorzystać - na przykład 
w celu zaadresowania poczty). Natomiast autentyzacja użytkownika odbywa się 
zwykle344 za pośrednictwem hasła. Hasło musi być tajne (znane tylko użytkow
nikowi), wystarczająco trudne do odgadnięcia oraz możliwie często zmieniane. Po
wiem o tym kilka dodatkowych słów za chwilę.

Każdy użytkownik, po zidentyfikowaniu go przez system, uzyskuje określony 
zakres uprawnień. Uprawnienia te mogą obejmować prawa do określonych czynno
ści, głównie związanych z konkretnymi plikami na dyskach (jak wiadomo, każdy 
program jest też plikiem, obejmuje to więc także prawo do używania określonych 
programów). Jak z tego wynika, użytkownik, chcący rozpocząć pracę z systemem

344Jako „klucz” do sieci komputerowej służyć może także inna informacja identyfi
kująca osobę siedzącą przy komputerze - między innymi brzmienie głosu użytkownika. Jed
nym z pierwszych systemów pozwalających na głosową autoryzację osób chcących skorzy
stać z sieci komputerowej jest VACS (Voice Access and Control System) firmy Voice Stra
tegies Inc.
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komputerowym (bezpośrednio siedząc przy jego klawiaturze lub „sięgając” do te
go komputera poprzez sieć) - musi podać ustalone słowo lub zdanie - funkcjonujące 
jako hasło.

Zastanówmy się przez chwilę - na ile „szczelny” jest taki system? Mówimy 
przy tym o „szczelności” w stosunku do początkujących hackerów345 (tak się najczę
ściej nazywa „komputerowych włamywaczy”), bo zaawansowany cracker (mistrz 
w przełamywaniu komputerowych barier) ma przynajmniej kilka sposobów na to, by 
dostać się do strzeżonego hasłem komputera „od tyłu”.

Otóż odporność systemu na „złamanie” hasła zależ}' od tego, na ile trudno jest 
odgadnąć wymyślone przez użytkownika hasło. Nie należ}' tu jednak brać pod uwagę 
jedynie trudności zgadnięcia hasła przez człowieka (takie możliwości są istotnie bar
dzo ograniczone), ale funkcjonują i są ogólnie dostępne programy do łamania haseł 
(na przykład Internet Worm albo program CRAKER (zwykle ma go każdy admini
strator sieci UNIX)). Programy te nie próbują odszyfrować hasła, aby je ujrzeć 
w jawnej postaci, tylko posługując się słownikami szyfaiją kolejno różne kombinacje 
wyrazów różnymi algorytmami i próbują się przy pomocy tych haseł włamać 
(„wlogować”) do atakowanego systemu. Często można to robić „w zaciszu domowe
go ogniska”, ponieważ zwykle hasła użytkowników tkwią gdzieś w komputerze (na 
przykład w systemie UNIX są zwykle przechowywane w katalogu /etc/passw d) 
i można je łatwo ukraść. Sprawa nie jest taka prosta, ponieważ hasła przechowywane 
są przez UNIX oczywiście w formie zaszyfrowanej (zazwyczaj używa się do tego 
celu algorytmu DES - Data Encryption Standard) - ale od czego mamy komputer? 
Bierzemy więc słownik danego języka (dla języka angielskiego jest on dostępny stan
dardowo pod Unixem) - słownik imion własnych i kilka jeszcze popularnych 
słowników (na przykład nazw klubów' sportowych) - i szyfrujemy kolejne słowa, ich 
proste złożenia, kombinacje, słowa ze zamienioną jedną literą. Zaszyfrowane słowo 
porównujemy z kolejnymi zakodowanymi hasłami (jest do tego specjalny SZYBKI 
algorytm), a wynik jest łatwy do przewidzenia: - po kilku godzinach (jeśli używa się 
stacji roboczej typu SUN): jakieś 25% statystycznych haseł jest złamane (chyba, że

Najbardziej znanym hackerem w dotychczasowej historii informatyki jest zapewne 
Robert T. Morris, student słynnego Cornell University, który w dniu 3 listopada 1988 
uwolnił potwora nazwanego Internei Worm. Program ten, wykorzystując błąd występujący 
w popularnym programie finger, zdołał w ciągu kilku godzin włamać się do większości 
komputerów dołączonych w' USA do Internetu. Ujawniło to słabość zabezpieczeń systemów' 
informatycznych i spowodowało, że o bezpieczeństwie sieci komputerowych zaczęto myśleć 
jak o poważnym problemie zarówno technicznej, jak i politycznej natury. Jednym z na
stępstw „czarnego czwartku” było powalanie całego szeregu instytucji mających sprawdzać 
odporność sieci komputerowych na zagrożenia związane z działaniami utalentowanych 
hackerów oraz świadczących pomoc w przypadku, kiedy stwierdzone zostanie, że zabezpie
czenia zostały w jakimś punkcie przełamane. Instytucje te powołują środowiska naukowe - 
- na przykład zespól CERT (Computer Emergency Response Team) powołany przy Uni
wersytecie Cornegie-Mellon, a także administracja rządowa - na przykład utworzony przez 
Departament Obrony USA CIAC (Computer Incident Advisory Capability).
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administrator stosuje program wymuszający TRUDNE hasła tj. nie oparte na 
słownikowych słowach). Jednak jak się okazuje z odpowiednich statystyk opracowa
nych przez holenderskiego znawcę przedmiotu346 Waltera Belgersa - użytkownicy 
najchętniej stosują stosunkowo łatwe do zapamiętania (ale i łatwe do odgadnięcia) 
hasła w rodzaju: imiona własne lub członków rodziny, nazwiska lub ich fragmenty, 
nazwy maszyn (jak ktoś szuka gorączkowo właściwego słowa, by go użyć jako hasła, 
i zobaczy na drukarce nazwę OKILASER to co zrobi?), nazwy miast, rzek, gór lub 
jezior, w?reszcie - typowe zwroty347. Z doświadczeń cytowanego wyżej Waltera Bel
gersa wynikało, że spośród testowanych przez niego 1594 haseł 50 zostało odgadnię
tych w ciągu 15 minut od podjęcia próby ich łamania, a następnych 90 „stawiało 
opór’ zaledwie przez 35 minut.

Co z tego wynika?
Z pewnością nie wynika z tego, że należy' haseł nie stosować. Ich używanie, 

staranny i przemyślany dobór i konsekwentne zmienianie co jakiś czas zabezpiecza 
przynajmniej przed atakiem najbardziej prymitywnych hackerów (doświadczenie 
ucz)', że takie niedouki bywają najbardziej szkodliwe, gdy już im się uda wedrzeć do 
cudzego komputera). Należy jednak system haseł obdarzać ograniczonym zaufa
niem i tam, gdzie to jest konieczne, nie poprzestawać na samych tylko hasłach.

Co można zatem zrobić jeszcze więcej?
Dość skutecznym sposobem zniechęcania wszystkich „ciekawskich”, chętnych 

do penetrowania cudzych zasobów sieciowy ch jest ich szyfrowanie. Komputery po
trafią szyfrować i deszyfrować informacje niesłychanie sprawnie i niesłychanie szyb
ko, a użytkownik wielu programów' nie musi się w ten proces w' żaden bezpośredni 
sposób angażow ać - wystarczy, że wyda polecenie. Tymczasem zaskakujące jest, jak 
niewiele osób z tej możliwości korzysta! Co prawda z praktyki wiadomo, że algoryt
my szyfrujące implementowane przez twórców WordPerfecta Worda czy Excela

34”Istnienie ekspertów' od bezpieczeństwa sieci komputerowych zwiększa szanse na 
spokojną pracę zwy kłych uży tkowników komputerów, naraża jednak samych ekspertów na 
szczególnie zaciekle ataki hackerów. Na przykład w samo Boże Narodzenie 1994 roku hac
ker Kevin Mitnick korzystając z techniki IP spooling złamał zabezpieczenia i wdarł się do 
prywatnego komputera światowego eksperta do spraw; bezpieczeństwa, Japończyka Tsuo- 
tomu Shimomury. Wprawdzie hacker został schwytany i aresztowany (komputer domowy 
powiadomił o włamaniu komputer uniwersytecki, z którym był połączony, a ten wezwał 
Shimomurę korzystając z jego pagera), jednak „sport” polegający na włamywaniu się do 
szczególnie pilnie strzeżonych komputerów nadal jest w modzie. Z krajowych wydarzeń 
w tym zakresie warto wspomnieć o włamaniu do centralnego serwera NASK (Naukowej 
i Akademickiej Sieci Komputerowej), które miało miejsce w 1996 roku (w sam Nowy Rok!), 
gdzie hacker przedstawiający się jako Gunńś włamał się poprzez nie zabezpieczony owe.rhots do 
głównego serwera WWW systemu NASK i ośmieszył ekspertów tej instytucji wypisując na 
ich winiecie w sieci WWW złośliwe sentencje (miało to związek z próbą wprowadzenia 
przez NASK drastycznej podwyżki opłat za korzystanie z sieci komputerowej, co po
wszechnie odbierano jako próbę „zamordowania" polskiego Internetu).

347 Czy pamiętasz, jakie hasło uruchamiało windę w znakomitym filmie Seksmisja?
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z reguły przy ataku wykwalifikowanego hackera dają jedynie iluzje bezpieczeństwa. 
Nawet zastosowanie DESa (o którym kilka słów napiszę niżej) w niewłaściwym try
bie znacznie osłabia ochronę. Jednak dla zwykłych łobuzów, którzy przechwytują 
listy w sieci czy penetrują cudze komputery dla zabawy czy zwykłej złośliwości - fakt 
że tekstu nie daje się odczytać „od kopa" zwykle działa zniechęcająco, w wyniku cze
go „odpływają" oni w inne rejony sieci pozostawiając nasze zasoby (do czasu) 
w spokoju.

Stosunkowo dobre zabezpieczenie tekstów dają - wbrew' powszechnej opinii - 
- nie specjalnie konstruowane „tajne" programy, ale algorytmy powszechnie znane 
i dobrze udokumentowane takie jak DES czy RSA348. W przypadku tych algoryt
mów metoda szyfrowania (i tym samym także metoda deszyfracji) są dobrze znane, 
zakodowane informacje „bronią się" jednak przed odczytaniem głównie w ten sposób, 
że przy ich szyfrowaniu używa się specjalnego (tajnego) klucza - a bez znajomości 
klucza informacji odczytać się nie da. Co ciekawsze - możliwe jest wprowadzenie dla 
tych algorytmów' oddzielnego klucza do szyfrowania (ten klucz nazywa się kluczem 
publicznym) i oddzielnego do odszyfrowania (to jest tajny klucz, znany tylko 
właścicielowi). W ten sposób każdy może przysłać mi zaszyfrowaną wiadomość, 
natomiast odszyfrować ją mogę tylko ja - nikt inny!

Wiadomości szyfrowane są jednak także możliwe do odczytania - jest to tylko 
kwestia czasu i yyielkości yyysilku. Czy' jest więc jakiś naprayvdę skuteczny sposób 
zapewnienia sobie bezpieczeństwa?

Oyvszem, jest stosunkoyvo pewny i yyypróboyvany sposób zapeyvnienia sobie 
bezpieczeństyya zewnętrznego (bo nikt jeszcze nic wymyśli! sposobu na „usz
czelnienie" systemu przed samymi jego legalnymi użytkownikami, a ci nic zawsze 
mają anielskie usposobienie...). Najlepiej jest oddzielić sieć lokalną przedsiębiorstyya 
od sieci publiczne dostępnych (Internet) i linii modenioyyych, bo tylko wtedy jest 
naprayvdę yviarvgodne, że nikt z zewnątrz nie może się yvlamać. Istnienie fizy cznego 
połączenia mojego komputera ze światem zewnętrznym zawsze styyarza możliwość 
włamania, a wszelkie zabezpieczenia mogą okazać się iluzoryczne. Dla pracowni- 
kóyv, którzy' pragną obcować z siecią rozległą można zawsze postawić yyydzielony 
komputer, podłączony do Internetu, ale nie mający kontaktu z wcyynętrzną siecią 
przedsiębiorstyya.

Jeśli jednak musimy połączyć z systemem rozległym i chcemy z nim zintegro- 
yyać swoją sieć lokalną - musimy zastosoyyać specjalne środki ostrożności. Dlatego 
przy- yvlączeniu sieci przedsiębiorstyya do sieci rozleglej np. do Internetu stosuje się

348Algorytmy szyfrujące DES. RSA czy słynny PGP są bardzo dobre. Ich stopień za
bezpieczenia jest ogólnie znany i wynika z „zasady działania" oraz z wieloletniej praktyki 
prób ataków i kryptoanalizy. Natomiast jeśli użytkownik stosuje jakiś specjalnie wymyślony 
,,proprietary algorithms" to occna jego stopnia zabezpieczenia jest bardzo trudna (bez od- 
powiednio wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się kryptoanalizą jest to praktycznie 
niemożliwe) i może się zdarzyć, że nadzwyczaj „pokrętny” i pozornie bardzo skomplikoyva- 
ny algorytm szyfrowania podda się byle patałachowi.
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„kurtyny ogniowe" (firewall'). zdolne do kontrolowania wymiany informacji między 
obydwoma poziomami sieci i do zatrzymywania „podejrzanych" transferów infor
macji. Tego typu „filtr” może być wykonany jako tzw. Screemng Router - urzą
dzenie nadzorujące w'edlug pewnych sztywno ustalonych kryteriów, kto, co i gdzie 
wysyła z sieci lokalnej do globalnej i na odwrót. Jeszcze bardziej wyrafinowanym 
sposobem ochrony sieci lokalnej jest DHG (Dual Homecl Gateway). Wykorzystuje 
się wtedy fakt, żc miejscu sprzęgnięcia sicci przedsiębiorstwa z siecią rozległą stosuje 
się zwykle tzw. bramę (gateway). tzn. komputer z dw'icma kartami sieciowymi. Jedna 
karta obsługuje sieć lokalną (LAN-Local Area Network), druga sieć rozległą (WAN- 
Wide Area Network). Przy takim rozwiązaniu komputer bramowy może dokładnie 
sprawdzać każdą wchodzącą i wychodzącą przesyłkę, zatrzymując wszelkie transmi
sje. które budzą chociaż cień podejrzenia. Przez ścianę ogniową możliwa jest więc 
swobodna transmisja wszelkich normalnych informacji (na przykład poczty elektro
nicznej), ale pakiety informacji z bazy danych przedsiębiorstwa nie przedostają się do 
sieci rozleglej.

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Zabezpieczenia systemu komputerowe
go na nic się zdadzą, jeśli wyrzuca się na śmietnik nie zniszczone wydruki ze 
stanami kont klientów, zapisuje się hasła na obudowie komputera, taśmy z bac
k u p e m  leżą na wierzchu itp. Ludzka głupota ma różne oblicza, chociaż zawsze 
ma równie fatalne skutki. Ale to już jest temat na zupełnie inne opowiadanie...
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