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Wprowadzenie

Historia



Program zajęć

● Założenia. Zarys historii rozwoju systemów komputerowych.
● Elementy systemu komputerowego.
● Logika binarna, podstawowe operacje arytmetyczne, rachunki 

komputerów.
● System operacyjny i jego rola. Różne rodzaje oprogramowania 

(systemowe, użytkowe, …)
● Algorytmy. Podstawowe konstrukcje algorytmiczne (przegląd, podział 

zadania, programowanie dynamiczne, rekurencja, …)
● Poprawność algorytmów, trudne zadania.
● Języki programowania. Historia. Przykłady.
● Ciekawe zastosowania komputerów (grafika inżynierska, obliczenia)
● Ogólne informacje o publikacjach technicznych
● Internet i problemy z nim związane. Prawo i sieć.
● Kolokwium



Założenia

● Wszyscy studenci mieli już kontakt z komputerem i znają podstawy 
obsługi podstawowych aplikacji (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
przeglądarka internetowa, komunikator).

● Celem zajęć jest pewne usystematyzowanie i uporządkowanie ich 
wiedzy oraz używanej terminologii.

● Do dyspozycji mamy tylko audytoryjne sale wykładowe, rzutnik, …
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Warszawa, 2006 (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, 
Poziom Zaawansowany)



Odrobina historii matematyki
SYSTEMY LICZBOWE

● addytywne (na przykład rzymski czy wcześniejszy hieroglificzny)
○ wartość liczby jest sumą wartości znaków

● pozycyjne (na przykład dziesiętny)
○ wartość znaków zależy od ich położenia w liczbie

1234 MCCXXXIV
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● system jedynkowy
○ używając części ciała (na palcach),
○ nacięcia (karby) na kiju, kości, …
○ węzły na sznurkach, przedmioty 

zgromadzone w pojemniku, w 
sakiewce,

● na grupach
○ para
○ tuzin
○ kopa
○ gros
○ mendel
○ … 
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Babilonia

● system pozycyjny przy podstawie 60;
● nie znali zera – zostawiali miejsce puste
● kontynuację tego systemu mamy przy zapisie czasu, długości i 

szerokości geograficznej
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Chiny

● właściwie system dziesiętny, ale bez zera;
● cyfry zapisywane w sposób addytywny, za pomocą pałeczek: jedności 

poziomo, dziesiątki pionowo, setki stojąco, tysiące leżąco, itd.
● znali ułamki.
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Majowie

● układ pozycyjny przy podstawie 
20,

● ciekawy zapis liczb mniejszych 
od 20: addytywny za pomocą 
kombinacji symboli 1 i 5
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Indie

● wprowadzili dziesiętny system pozycyjny i wprowadzili do niego zero
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Arabowie

● nadali cyfrom ostateczną formę, system upowszechnili
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cyfry arabskie

cyfry południowo arabskie

cyfry rzymskie

cyfry bengalskie

cyfry malajskie

cyfry tajskie

cyfry chińskie
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ok. 3000-300 p.n.e.: w użyciu znajduje 
się abacus. Rachunki zapisywane są 
na glinianych tabliczkach (500 p.n.e.)

ok. 400-300 p.n.e.: Euklides “wynalazł” 
algorytm obliczania największego 
wspólnego dzielnika

ok. 150 p.n.e.: mechanizm z Antykithiry
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1505: Peter Henlein, rzemieślnik z 
Norymbergi buduje pierwszy zegar

1617: John Napier opracował system 
zwany kośćmi Napiera; pozwalał na 
mnożenie (przez dodawanie) i 
dzielenie (odejmowanie)

1623: Pierwszy działający mechaniczny 
kalkulator (Wilhelm Schickard)
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1642: Blaise Pascal wynalazł maszynę zwaną Paskaliną (dodawanie i 
odejmowanie)
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1642: Blaise Pascal wynalazł maszynę zwaną Paskaliną (dodawanie i 
odejmowanie)



Odrobina historii matematyki
JAK LICZONO KIEDYŚ

1674: Gottfried Wilhelm Leibnitz 
tworzy urządzenie mogące 
dodawać, odejmować mnożyć i 
dzielić

1774: Pierwszy telegraf

1780: Elektryczność – Benjamin 
Franklin

1801: Krosno Jacquarda (tkanina 
żakardowa – tkany wzór był 
zaprogramowany za pomocą kart 
perforowanych)
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1821: Charles Babbage wymyślił 
maszynę różnicową

1815-1852: Augusta Ada King, hrabina 
Lovelace (córka Byrona) pierwsza 
programistka

1827: Prawo Ohma

1831: Pierwszy działający telegraf 
Joseph Henry (Princeton)

1838: Alfabet Morse'a

1866: Pierwszy kabel transatlantycki 
(ponad 4200 km długości)
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1868: Maszyna do pisania (klawiatura w układzie QWERTY!)

1876: Telefon Graham Bell

1888: Nikola Tesla – silnik elektryczny (patent sprzedaje Georgowi 
Westinghouse)

1896: Herman Hollerith tworzy Tabulating Machine Company (w 1924 r. 
przekształcony z kilkoma innymi firmami w IBM)

1901: Pierwsza transmisja radiowa przez ocean

1920: Rozpoczyna się nadawanie programów radiowych w USA

1921: Czeski dramatopisarz, Karel Čapek wprowadza termin robot (RUR)
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1927: Pierwszy publiczny pokaz transmisji telewizyjnej (Bell Telephone 
Laboratories)

1936: Konrad Zuse tworzy Z1 (jeden z pierwszych binarnych komputerów 
cyfrowych)

1936: Klawiatura Dvoraka

1937: na Uniwersytecie Stanowym Iowa John Vincent Atanasoff i Clifford 
Berry rozpoczynają pracę nad komputerem ABC (Atanasoff-Berry 
Computer) uznawanym dziś za pierwszy elektroniczny komputer

1938: Transmisja Wojny światów Wellesa (miał to być rodzaj dowcipu z 
okazji Halloween)
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1939: George Stibitz kończy pracę nad Complex Number Calculator 
(dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb zespolonych)

1939: Powstaje prototyp komputera ABC

1941: Konrad Zuse kończy Z3 działający kalkulator

1943: Działa komputer Colossus wykorzystywany przez Brytyjczyków do 
deszyfrowania niemieckich depesz. Do końca wojny zbudowano 10 (lub 12) 
sztuk takich komputerów.



Odrobina historii matematyki
JAK LICZONO KIEDYŚ

1943: Rozpoczynają się prace nad 
komputerem ENIAC (Electronic 
Numerical Integrator and Computer)

1944: Działający na przekaźnikach 
Harvard-IBM MARK I duży, 
programowalny kalkulator prowadzi 
ważne obliczenia dla US Navy

1945: Von Neumann definiuje 
architekturę współczesnych 
komputerów

http://www.youtube.com/watch?v=ypEaGQb6dJk
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1945: Wprowadzony zostaje termin 
bug na określenie błędu w programie 
komputerowym (Grace Hopper 
podczas programowania komputera 
Mark II)

1946: Ukończono prace nad 
komputerem ENIAC

1948: Andrew Donald Booth – bęben 
magnetyczny (gęstość zapisu 10 bitów 
na cal, dla 3,5" dyskietki to 17434 
bitów na cal)
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1948: Rozpoczyna się burzliwy rozwój telewizji

1949: Pierwsza maszyna do gry w szachy (Claude Shannon w 
Massachusetts Institute of Technology - MIT)

1949: Harvard-MARK III - pierwsza z maszyn z programem zapisywanym 
w pamięci wewnętrznej)

1950: Udoskonalona wersja Z4 zbudowana przez Konrada Zuse

1950: Alan Turing publikuje fundamentalną pracę Computing Machinery 
and Intelligence (Test Turinga)

1950: W użyciu są akumulatorki NiCd

1951: Pierwszy komputer komercyjny Lyons Electronic Oce (LEO)
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1951: Komputer komercyjny First Ferranti MARK I Manchester University 
(GB)

1953: IBM wprowadza swój pierwszy komputer 701

1953: Pierwsze modele IBM 701 dostępne dla środowiska naukowego 
(sprzedano 19 sztuk)

1954: Kolejny model komputera IBM: IBM 650 (sprzedano ponad 1,800 
sztuk w ciągu 8 lat)

1954: Śmierć Alana Turinga

1954: Pierwsza wersja języka programowania FORTRAN (formula 
translator) IBM

1955: Pierwszy komputer tranzystorowy (Bell Labs)
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1955: Wyłączono ostatecznie komputer ENIAC. Oszacowano, że podczas 
swojej pracy wykonał więcej obliczeń niż cała ludzkość do 1945 roku)

1956: IBM wypuściło pierwszy komputer z dyskiem twardym (IBM's 305 
RAMAC, 50 24-calowych talerzy zapamiętujących 5MB(!) danych)

1957: Rosja wypuszcza pierwszego sztucznego satelitę Ziemi (Sputnik)

1958: Pierwszy układ scalony (Texas Instruments)

1959: Wyłączono ostatecznie Harvard-MARK I

1960: Język programowania COBOL

1960: Perceptron Franka Rosenblatta (potrafi się uczyć)
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1961: Pierwszy robot przemysłowy: 
General Motors, ważący 4000 funtów 
Unimate pracujący w fabryce w New 
Jersey

1963: Doug Engelbart opatentował 
pierwszą mysz komputerową

1964: Rozpoczyna działanie system 
TRANSIT (okręty podwodne 
wyposażone w pociski rakietowe 
Polaris); system będzie później znany 
jako GPS
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1965: Gordon Moore opracował prawo 
Moore'a

1966: Joseph Weizenbaum (MIT) 
napisał program nazwany Eliza, 
pozwalający komputerowi działać jak 
psychoterapeuta

1967: Język programowania LOGO 
(grafika żółwia)

1967: GPS dostępny do użytku 
komercyjnego
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1968: Powstaje Intel Corporation 
założone przez Roberta Noyca i 
Gordona Moore

1968: Powstaje film 2001: Odyseja 
kosmiczna

1969: AT&T Bell Lab. opracował system 
operacyjny Unix

1969: Gary Starkweather pracując u 
Xeroxa zbudował pierwszą drukarkę 
laserową
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1969: Departament Obrony USA 
ustanowił projekt Advanced 
Research Projects Agency Network 
(ARPANET) – uważa się go za 
początek sieci komputerowych i 
Internetu

1969: Powstaje CompuServe 
pierwszy na świecie komercyjny 
dostawca usług on-line

1969: Utworzono AMD
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1970: Intel ogłasza powstanie układu 
1103 pamięć zawierająca 1024 bity. 
Układ ten nazwano pamięcią RAM

1970: Zaprezentowany został pierwszy 
bankomat (ATM Automatic Teller 
Machine)

1970: Intel wprowadza pierwszy 
mikroprocesor Intel 4004 (4bit, 2300 
tranzystorów, 108 kHz, proces 10 μm)

1970: Drukarka igłowa
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1975: Paul Allen i Bill Gates piszą 
pierwszy (swój) program dla 
komputera Altair – interpreter 
Basica. Gates porzuca studia (na 
Harvardzie) i zakłada z Allenem 
firmę Microsoft

1976: Steve Wozniak zaprojektował 
pierwszą wersję komputera Apple 
(Apple I). Nieco później (1977) wraz z 
Stevem Jobsem założy firmę Apple

1976: Wprowadzono na rynek 
procesor Intel 8086



Odrobina historii matematyki
JAK LICZONO KIEDYŚ

1977: Zademonstrowano komputer Apple II, pierwszy komputer osobisty z 
kolorową grafiką

1977: Commodore ogłosił, że komputer PET (Personal Electronic Transactor) 
będzie można kupić za $495

1978: Dan Bricklin tworzy VisiCalc (praprzodek Excela)

1978: Epson wprowadza TX-80, który staje się pierwszą drukarką 
(mozaikową) dla komputerów osobistych

1978: Dyskietka 5,25" staje się standardem przemysłowym

1979: Texas Instruments wchodzi na rynek komputerowy z komputerem 
osobistym TI 99/4 ($1500)
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1979: Wypuszczono procesor Motorola 68000, który później zostanie 
wybrany jako podstawowy procesor komputerów Apple

1980: Początek współpracy IBM i Microsoft nad systemem operacyjnym 
(DOS) dla komputerów PC

1980: Microsoft kupuje licencje Uniksa i rozpoczyna pracę nad wersją PC 
Xenixem

1981: wydano MS-DOS 1.0 (sierpień)

1981: IBM przyłącza się do rynku komputerów PC ze swoim IBM PC (z 
systemem MS DOS)

1981: IBM przyłącza się do rynku komputerów PC ze swoim IBM PC (z 
systemem MS DOS)
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1981: Adam Osborne produkuje Osborne I, 
pierwszy przenośny komputer osobisty, o 
wadze 25 funtów

1982: Commodore 64 (64 KB RAM), staje się 
ówcześnie najlepiej sprzedającym się 
komputerem osobistym

1983: Compaq przedstawia pierwszy w 100% 
zgodny z IBM komputer przenośny Compaq 
Portable 

1984: Dyskietka 3.5" staje się przemysłowym 
standardem

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Diskette.jpg
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1985: Intel przedstawia procesor 80386 (16 MHz) zawierający 275000 
tranzystorów i dający dostęp do 4 MB RAM ($299)

1985: Paul Brainard z Aldus Corporation przedstawia Pagemakera 
(Program DT) dla komputerów Macintosh; w połączeniu z drukarką 
laserową Apple LaserWriter decyduje to o przyszłym rozwoju DTP

1985: Microsoft Windows 1.0 ($100)

1989/1990: Polska uzyskuje połączenie ze światową siecią komputerową

1990: Tim Berners-Lee wraz z Robertem Cailliau w CERN prezentuję 
hipertekst który daje początek Internetowi jaki znamy

1990: zdefiniowano standard GSM (telefonia komórkowa)
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1990: Archie, pierwsza wyszukiwarka internetowa

1991: Linux

1991: Uruchomiono World Wide Web (WWW) w CERN

1992: Windows 3.1 (milion kopii w ciągu pierwszych 2 miesięcy)

1993: Pięćdziesiąt serwerów World Wide Web

1993: Prezydent Bill Clinton postanawia uruchomić stronę WWW Białego 
Domu i publikuje publicznie dostępne adresy e-mail Prezydenta, 
Wiceprezydenta i Pierwszej Damy. (Waldemar Pawlak gdy został 
Premierem w roku 1993 postąpił podobnie)
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1993: Mosaic (pierwsza graficzna przeglądarka WWW i protoplasta 
wszystkich przeglądarek WWW)

1994:

1994: Windows 3.11

1995: Netscape wchodzi na giełdę ($28 ! $58).

1995:

1995:

1995: Przedstawiono standard USB

1996: początki

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/01/29/22/53/yahoo-76684_960_720.png
https://c1.staticflickr.com/4/3897/14485179234_803e4a0f08.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Amazon_logo_plain.svg/2000px-Amazon_logo_plain.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Googlelogo.png
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1996: Microsoft wydaje system Windows CE (podstawa bardzo wielu 
dzisiejszych systemów nawigacji samochodowej

1997: IBM Deep Blue zwycięża mistrza szachowego Garry Kasparowa

1997: Altavista wprowadza system tłumaczący on-line pod nazwą Babel 
Fish

1997: Microsoft rozpoczyna prace nad swoją wyszukiwarką

1999: IEEE przedstawia standard sieci bezprzewodowych 802.11b

2000: Problem roku 2000; obecnie czekamy na problem roku 2038: 19 
stycznia 2038 o godz. 03:14:07 UTC

2001: Apple przedstawia iPoda
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2002: Firma konsultingowa Gartner oszacowała, że sprzedano około 1 
miliarda komputerów PC (począwszy od połowy lat 70.)

2004: Google ogłasza Gmail (1 kwietnia 2004)

2004: Powstaje    (Uniwersytet Harvarda)

2004: IBM sprzedaje swój oddział produkujący laptopy firmie Lenovo (za 
$1,75 miliarda)

2005: YouTube rozpoczyna działalność

2005: MySpace zostało zakupione przez News Corporation za $580 
milionów)

2005: eBay wykupuje Skype za około $2,6 miliarda

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/01/29/22/06/facebook-76658_960_720.png


Odrobina historii matematyki
JAK LICZONO KIEDYŚ

2006: Skype ogłasza, że ma ponad 100 milionów zarejestrowanych 
użytkowników

2006: Google ogłasza plany zakupu YouTube za $1,65 Miliarda

2006: Powstaje

2007: Apple prezentuje iPhone na konferencji Macworld Conference & Expo.

2010: Apple przedstawia iPada (styczeń)

2011: Microsoft ogłasza, że gotowe kupić Skype za $8,6 miliarda

2011: News Corporation sprzedaje MySpace za $35 milionów!

2012: Apple przedstawia iPhone 5 (wrzesień)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Twitter_logo.svg/2000px-Twitter_logo.svg.png
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2012: Raspberry Pi Foundation wprowadza na rynek Raspberry Pi – 
komputer na pojedynczej płytce drukowanej

2013: Umiera Douglas Engelbert – twórca myszki komputerowej

2013: Microsoft wprowadza oficjalnie Windows 8.1 (październik)

2013: Sony wprowadza na rynek konsolę PS4

2014: Satya Nadella zostaje CEO firmy Microsoft

2015: Umiera John Nash

2015: Microsoft wprowadza na rynek Windows 10
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2015: Microsoft prezentuje Surface Book - pierwszy laptop wyprodukowany 
w całości przez tę firmę (10.2017 – pojawia się informacja, że firma ma 
porzucić ten produkt w ciągu dwóch lat, po raz kolejny MS tworzy produkt i 
następnie zabija cały ekosystem wraz z użytkownikami)

2015: Apple przedstawia Apple Watch

2016:

2017:

15.10.2018: umiera Paul Allen (współtwórca Microsoft)

2019: Samsung prezentuje Samsung Galaxy Fold
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von Neumann
i organizacja komputera



John von Neumann
CZŁOWIEK RENESANSU CZY GENIUSZ?

John von Neumann (1903–1957) 
inżynier chemik, fizyk, matematyk 
i informatyk. 

Wniósł znaczący wkład do wielu 
dziedzin matematyki, szczególnie 
teorii gier i uporządkował 
formalizm matematyczny 
mechaniki kwantowej. 

Uczestniczył w projekcie 
Manhattan. Przyczynił się do 
rozwoju numerycznych prognoz 
pogody.





Architektura von Neumanna

Architektura von Neumanna – rodzaj architektury komputera, 
przedstawionej po raz pierwszy w 1945 roku przez Johna von Neumanna 
stworzonej wspólnie z Johnem W. Mauchlym i Johnem P. Eckertem.

Polega na ścisłym podziale komputera na trzy podstawowe części:

● procesor (w ramach którego wydzielona bywa część sterująca oraz 
część arytmetyczno-logiczna)

● pamięć komputera (zawierająca dane i sam program)
● urządzenia wejścia/wyjścia



Architektura von Neumanna

Pamięć

Jednostka 
sterująca

Jednostka 
arytmetyczno-

logiczna

Akumulator

Wejście Wyjście



Architektura von Neumanna

System komputerowy zbudowany w oparciu o architekturę von Neumanna 
powinien mieć:

● skończoną i funkcjonalnie pełna listę rozkazów;
● możliwość wprowadzenia programu do systemu komputerowego 

poprzez urządzenia zewnętrzne i jego przechowywanie w pamięci w 
sposób identyczny jak danych

● dane i instrukcje jednakowo dostępne dla procesora
● możliwość sekwencyjnego przetwarzania informacji dzięki 

odczytywaniu instrukcji z pamięci komputera i wykonywaniu tych 
instrukcji w procesorze.



Architektura von Neumanna

Podane warunki pozwalają przełączać system komputerowy z wykonania 

jednego zadania (programu) na inne bez fizycznej ingerencji w strukturę 

systemu, a tym samym gwarantują jego uniwersalność. System 

komputerowy von Neumanna nie posiada oddzielnych pamięci do 

przechowywania danych i instrukcji. Instrukcje jak i dane są zakodowane w 

postaci liczb. Bez analizy programu trudno jest określić czy dany obszar 

pamięci zawiera dane czy instrukcje. Wykonywany program może się sam 

modyfikować traktując obszar instrukcji jako dane, a po przetworzeniu 

tych instrukcji — danych — zacząć je wykonywać.



Schemat komputera

● procesor
● pamięć (i pod tym pojęciem rozumiemy wszystkie 

rodzaje pamięci: cache, RAM, ROM, dyski, 
dyskietki, dyski wymienne zapisywalne i nie)

● urządzenia wejścia/wyjścia (wszystkie urządzenia 
pozwalające na kontakt ze „światem 
zewnętrznym”: klawiatura, mysz, karta graficzna, 
drukarka, czytniki różnego rodzaju)

● sterowanie (wszystkie układy elektroniczne 
zapewniające właściwą komunikację wszystkich 
wymienionych wyżej urządzeń ze sobą i 
zapewniający uporządkowany przepływ 
informacji po szynie/szynach)

● magistrala (szyna) – to wszystkie „drogi” łączące 
wymienione wyżej urządzenia



Generacje komputerów

Mikroukłady - mikroelektronika

1. Koszt mikroukładu pozostaje w zasadzie niezmieniony w przedstawionym okresie szybkiego wzrostu 
gęstości upakowania.

2. Ponieważ elementy logiczne i pamięciowe są umieszczane coraz bliżej w coraz gęściej upakowanych 
mikroukładach, wzrasta szybkość działania.

3. Komputer staje się mniejszy, co umożliwia umieszczanie go w najróżniejszym otoczeniu.
4. Maleją wymagania dotyczące mocy i chłodzenia.
5. Połączenia wewnątrz układu scalonego są o wiele bardziej niezawodne niż połączenia lutowane.

Generacja Okres Technologia Szybkość

1 1946 – 1957 lampa próżniowa 40 000

2 1958 – 1964 tranzystor 200 000

3 1965 – 1971 mała i średnia skala integracji 1 000 000

4 1972 – 1977 wielka skala integracji 10 000 000

5 1978 – bardzo wielka skala integracji 100 000 000



Generacje komputerów
proces technologiczny

● 10 μm – 1971
● 6 μm – 1974
● 3 μm – 1977
● 1,5 μm – 1982
● 1 μm – 1985
● 800 nm – 1989
● 600 nm – 1994

● 350 nm – 1995

● 250 nm – 1997

● 180 nm – 1999

● 130 nm – 2001

● 90 nm – 2004
● 65 nm – 2006
● 45 nm – 2008
● 32 nm – 2010
● 22 nm – 2012
● 14 nm – 2014
● 10 nm – 2017

● 8 nm – 10.2017 (Samsung)

● 7 nm – ~2019

● 5 nm – ~2021



Generacje komputerów
a prawo Moore’a



Operacje logiczne
zastosowanie XOR

X

X

X X X X X

X

X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

znak kursor wynik



Intel - plany wydawnicze 2019-2020



Operacje logiczne
zastosowanie XOR

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

1 1 1 1 1

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 0 1 1

1 1 0 1 1

0 0 0 0 0

1 1 0 1 1

1 1 0 1 1

znak kursor wynik



XOR - nonsens patentowy

Method for dynamically viewing image elements stored in a random 
access

Patent number: 4197590

Filing date: Jan 19, 1978

Issue date: Apr 8, 1980

Inventors: Josef S. Sukonick, Greg J. Tilden

Assignees: NuGraphics, Inc.

Primary Examiner: Thomas M. Heckler



Procesor

● Interfejs pamięci
● Licznik i dekoder rozkazów
● Rejestry (akumulator)
● Jedna (lub więcej) jednostka 

arytmetyczna
● Rejestry stanu (wskazują jaki był wynik 

ostatniej operacji)



Szybkość/wydajność komputera

Wydajność komputera z jeden z kluczowych parametrów.

Ocenia się ją z wykorzystaniem szeregu różnych jednostek:

● FLOPS - (Floating point Operations Per Second) - liczba operacji 
zmiennoprzecinkowych na sekundę

● FPS - istotne dla np. graczy
● czas - zużywany na określone operacje



Od czego zależy szybkość komputera

1. Zegar procesora
2. Czas dostępu pamięci
3. Liczba jednostek arytmetycznych

A od czego jeszcze?

1. Rodzaj systemu, oprogramowanie i sterowniki
2. Ilość pamięci RAM (opóźnienie, częstotliwość taktowania)
3. Liczba i rodzaje dysków
4. ...2

Stosowane są różnego rodzaju techniki i metody tak w sferze sprzętu jak i 
oprogramowania.



Pipeline czyli potokowość

Pipeline – potokowość, w procesorze (w sferze jego podziału logicznego) 
wyróżnia się grupy odpowiedzialne za wykonanie określonych części 
rozkazu, praca tych grup realizowana sekwencyjnie pozwala na podział 
rozkazu i jego wykonywanie w każdej grupie niezależnie.

IF – pobieranie instrukcji, ID – dekodowanie instrukcji, EX – wykonanie,
MEM – zapis wyników (cache), WB – zapis do pamięci



Pipeline + superskalarność

IF – pobieranie instrukcji, ID – dekodowanie instrukcji, EX – wykonanie,
MEM – zapis wyników (cache), WB – zapis do pamięci



Od czego jeszcze zależy szybkość?
Inne metody

1. Zakres liczb całkowitych („bitowość”)
2. Zestaw realizowanych przez procesor poleceń
3. Wieloprogramowość – jednoczesna realizacja kilku programów na 

jednym komputerze
4. Wielowątkowość – wiele wątków w jednym procesie wykonywanych w 

jednym czasie
5. Równoczesne operacje na wielu danych (procesor wektorowy)



Procesory wektorowe

1. Procesor wektorowy (tablicowy) to CPU skonstruowane w taki sposób, 
że zawiera polecenia wykonania operacji matematycznej na wielu 
elementach danych.

2. SIMD – Single Instruction Multiple Data, wiele danych – jeden algorytm 
(jedna instrukcja)

3. Podstawa „superkomputerów” z lat 80 i 90.
4. W roku 2000 IBM, Toshiba i Sony współpracowały nad stworzeniem 

procesora Cell zawierającego jeden procesor skalarny (odwrotność 
procesora wektorowego) i osiem procesorów wektorowych, który 
znalazł zastosowanie (między innymi) w PlayStation 3.



Szybkość – wiele procesów

● Batch processing (przetwarzanie wsadowe)
○ wiele zadań,
○ wiele komputerów (połączonych),
○ zadania zapisywane są do kolejki (kolejek),
○ zadania przekazywane są do wykonania na poszczególnych komputerach zgodnie z 

przyjętą polityką.
● Symmetric Multi-Processing (SMP)

○ jeden komputer (wspólna pamięć) i kilka procesorów
○ jeden komputer (wspólna pamięć) i procesor „kilkurdzeniowy” (multicore)



Szybkość – wiele procesorów

● wiele programów.
● wiele wątków: program napisany w ten sposób, że zadania, które może 

realizować zaprogramowane są w taki sposób, że wykonanie jednego 
zadania może się odbywać niezależnie od innego zadania (zadanie nie 
mają na siebie żadnego wpływu).

● programowanie „współbieżne”: program napisany w ten sposób, że 
niektóre (lub wszystkie) czynności dzielone są na fragmenty mogące 
być wykonywane niezależnie.



Technologie 
Informacyjne
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Architektura procesora

Budowa i funkcjonalność procesora określana jest mianem architektury 
procesora. Składają się na nią:

● model programowy procesora (Instruction Set Architecture) – zestaw 
instrukcji procesora oraz inne jego cechy istotne z punktu widzenia 
programisty

● mikroarchitektura procesora (microarchitecture) – wewnętrzna, 
sprzętowa implementacja danego modelu programowego, sposób 
wykonywania operacji przez procesor, szczegółowa budowa 
wewnętrzna procesora itd.



Architektura procesora
sposób przechowywania danych i rozkazów

● architektura von Neumanna – zarówno dane, jak i programy są 
przechowywane w tym samym bloku pamięci;

● architektura harwardzka – rozkazy i dane są przechowywane w 
oddzielnych pamięciach;

● architektura mieszana – połączenie dwóch powyższych typów: 
rozdzielono pamięci rozkazów i danych, jednak wykorzystują one 
wspólne magistrale.



Architektura procesora
złożoność wykonywanych instrukcji

● CISC (Complex Instruction Set Computing) – mikroprocesor ma 
bogaty zestaw instrukcji o dużych możliwościach,

● RISC (Reduced Instruction Set Computing) – ma prostszy i mniejszy 
zestaw instrukcji,

● VLIW (Very Long Instruction Word) – pozwala na łączenie wielu 
prostych instrukcji w jeden wielki opcode,

● MISC (Minimal Instruction Set Computing) – posiada minimalny 
zestaw instrukcji,

● ZISC (Zero Instruction Set Computing) – ma zerowy zestaw instrukcji.



Architektura CISC
Complex Instruction Set Computing

● duża liczba rozkazów (instrukcji, 100 – 300 rozkazów)

● mała optymalizacja – niektóre rozkazy potrzebują dużej liczby cykli 
procesora do wykonania

● występowanie złożonych, specjalistycznych rozkazów – dostęp do 
pamięci z jednoczesnym przetwarzaniem danych

● duża liczba trybów adresowania (5 – 20 trybów)

● do pamięci może się odwoływać bezpośrednio duża liczba rozkazów

● mniejsza od RISC-ów częstotliwość taktowania procesora

● powolne działanie dekodera rozkazów



Architektura CISC
Complex Instruction Set Computing

Przykłady rodzin procesorów o architekturze CISC to między innymi:

● AMD

● x86

● M68000



Architektura RISC
Reduced Instruction Set Computing

Analizy kodu i badania przeprowadzone w latach 80-tych wykazały, że 
ogromny odsetek tworzonego oprogramowania wykorzystuje najprostsze 
rozkazy – pojawiła się idea architektury procesora o znacznie uproszczonej 
liście instrukcji.



Architektura RISC
Reduced Instruction Set Computing

● liczba rozkazów zredukowana do niezbędnego minimum. Ich liczba 
wynosi kilkadziesiąt, upraszcza to znacznie konstrukcję procesora.

● redukcja trybów adresowania – większość operacji wykonuje się wg 
schematu: rejestr_C = rejestr_A operacja rejestr_B.

● ograniczenie komunikacji pomiędzy pamięcią, a procesorem. Do 
przesyłania danych pomiędzy pamięcią, a rejestrami służą instrukcje, 
które nazywają się load (załaduj z pamięci), oraz store (zapisz do 
pamięci); pozostałe instrukcje operują wyłącznie na rejestrach. 
Schemat działania:

○ załaduj dane z pamięci do rejestru,
○ na zawartości rejestru wykonaj działanie,
○ przepisz wynik z rejestru do pamięci.

● zwiększenie liczby rejestrów (np. 32, 192, 256, w procesorach x86 jest 8), 
co również ma wpływ na zmniejszenie liczby odwołań do pamięci



Architektura RISC
Reduced Instruction Set Computing

● przetwarzanie potokowe (pipelining): wszystkie rozkazy wykonują się w 
jednym cyklu maszynowym, (znaczne uproszczenie bloku 
wykonawczego), a zastosowanie superskalarności umożliwia 
równoległe wykonywanie rozkazów

● superskalarność – możliwość ukończenia kilku instrukcji w 
pojedynczym cyklu zegara dzięki zwielokrotnieniu jednostek 
wykonawczych

● pierwszym procesorem Intela z rodziny x86 wykorzystującym 
superskalarność był procesor Pentium, większość procesorów 
superskalarnych nie ma w pełni zduplikowanej jednostki wykonywania 
kodu – mogą mieć wiele ALU, jednostek zmiennopozycyjnych i tak 
dalej, wobec czego pewne instrukcje będą wykonywane bardzo szybko, 
a inne nie.



Architektura RISC
Reduced Instruction Set Computing

Intel Pentium – to w rzeczywistości 
zduplikowana jednostka i486, w której 
połączono idee CISC i RISC (pipeline – 
potokowość), potok uniwersalny, wykonujący 
każdą instrukcję oraz potok uproszczony 
wykonujący jedynie bazowe instrukcje

● o ile było to możliwe procesor był w 
stanie wykonywać 2 instrukcje 
jednocześnie (jeśli nie były one od siebie 
zależne)

● nowe zestawy instrukcji MMX – 
odpowiedzialne za przetwarzanie dużych 
pakietów danych wedle jednego 
algorytmu – instrukcje multimedialne 
(audio-video)

● rozwinięciem MMX są instrukcje SSE



VLIV
VERY LONG INSTRUCTION WORD

● uproszczenie jednostki sterującej,
● zwiększenie liczby jednostek wykonawczych,
● technika wcześniejszego wykonania instrukcji (Out-of-Order 

Execution),
● sterowanie pracą procesora zostało przerzucone na kompilator (to on 

decyduje o sposobie działania procesora)

Uproszczenie warstwy sprzętowej spowodowało rozbudowanie warstwy 
programowej – w rozkazach zaszyte są instrukcje sterujące oraz dane.

Kompilator (ang. compiler) to program służący do automatycznego 
tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na 
równoważny kod w innym języku (języku wynikowym).



ZISC
ZERO INSTRUCTION SET COMPUTER

Idea odwołuje się do sztucznych 
sieci neuronowych, istnieje zatem 
możliwość „uczenia się”. 
Wykorzystana została technologia 
porównywanie wzorców czy 
eksploracji danych (data mining). 

Jeden z pierwszych procesorów 
ZISC zawierał 36 niezależnych 
komórek (uważane są za neurony 
lub równoległe procesory). Każda z 
nich może porównać wektor 
wejściowy (64 bajty) z podobnym 
wektorem przechowywanym w 
komórkach pamięci. 

http://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE


Podstawowe operacje
INSTRUKCJE ARYTMETYCZNE

● Ładuj ADRES PAMIĘCI przepisuje zawartość pamięci o wskazanym 
adresie do rejestru.

● Zapisz ADRES PAMIĘCI przepisuje zawartość akumulatora do pamięci.
● Ładuj LICZBA zapisuje liczbę do rejestru
● Dodaj ADRES PAMIĘCI do zawartości akumulatora dodaje zawartość 

komórki o wskazanym adresie (możemy też założyć, że w podobny 
sposób potrafi policzyć różnicę, iloczyn i iloraz, choć, w rzeczywistości, 
nie musi to być prawda). Wykonanie każdej operacji zmieniającej 
zawartość rejestru powoduje ustawienie wskaźników (zero, 
przepełnienie, ujemne).



Podstawowe operacje
INSTRUKCJE ARYTMETYCZNE

● Skocz ADRES PAMIĘCI – bezwarunkowe przekazanie sterowanie do 
adresu

● Skocz_jezeli_zero ADRES PAMIĘCI
● Skocz_jezeli_ujemne ADRES PAMIĘCI
● Skocz_jesli_nadmiar ADRES PAMIĘCI
● Skocz_do_podprogramu ADRES PAMIĘCI – bardzo podobne do 

instrukcji zwykłego skoku, ale dodatkowo zapisuje aktualny stan 
procesora w specjalnie do tego przeznaczonej pamięci



Asembler
ASEMBLER – JĘZYK WEWNĘTRZNY KOMPUTERA

Bardzo proste działanie:

A=B+C

W komórce o adresie A ma być umieszczony wynik dodawania zawartości 
komórek o adresie B i C.

Realizacja komputerowa:

● Ładuj B
● Dodaj C
● Zapisz A



Asembler
BARDZIEJ SKOMPLIKOWANY PRZYKŁAD
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Łyk historii

Co to jest program?

● Program (1973) – ciąg dyrektyw mających spowodować określone 
działanie automatu, będący algorytmem zakodowanym w jakimś 
języku programowania.

Co to jest automat?

● Automat (1973) – obiekt działający w pełnym cyklu swojej pracy bez 
bezpośredniego udziału człowieka zgodnie z założonym algorytmem 
funkcjonowania.

● Automat (2008) – urządzenie, maszyna lub ich zestaw, wykonujący 
samoczynnie cykl czynności lub operacji określony konstrukcją lub 
programem, nie wymagające bezpośredniego udziału człowieka.



Automatyzacja...

Im bardziej zaawansowany jest system automatyki, tym istotniejszy dla 
poprawnego działania tegoż systemu staje się udział czynnika ludzkiego.

National Transport Safety Board w sprawie wypadku Boeinga 777 w San Francisco 6 lipca 2013:
 „Piloci linii Asiana za bardzo zaufali automatycznym systemom”

HYLAS: (…) Przez jakiś czas potężniejące elektromózgi będą jeszcze 
wykonywały działania, które ludzie będą mogli zrozumieć, ogarnąć, pojąć choć 
w przybliżeniu. Potem jednak ten raz zapoczątkowany rozziew będzie się 
poszerzał. Machiny myślące będą nam przedstawiały wyniki swoich rozważań 
teoretycznych, które my potrafimy, być może zastosować, ale których nie 
będziemy już w stanie zrozumieć. Coraz większa będzie dziedzina zjawisk, nad 
którymi pieczę roztaczać będą automaty. Na koniec ludzie skarleją do wymiaru 
bezmózgich sług żelaznych geniuszy i, być może, poczną oddawać im cześć 
boską.

Stanisław Lem - Dialogi



Kaczka Vaucansona
DIGÉRATEUR CANARD

Jacques de Vaucanson (1739)
automat „metabolizujący” w formie 
kaczki (około 1000 części).

Voltaire wyraził swoją zadumę nad 
tym projektem słowami: „Bez kaczki 
Vaucansona nie mamy nic co 
przypominałoby nam o wielkości 
Francji.”



Wim Delvoye
PROJEKT CLOACA (2000)



Cybernetyczny żółw
WILLIAM GREY WALTER

William G. Walter był 
zafascynowany praca Iwana 
Pawłowa. Prowadząc swoje prace w 
kierunku możliwości uczenia się 
maszyn zakładał, że wielka liczba 
połączeń nerwowych między 
neuronami odpowiada za 
kształtowanie zachowań. W latach 
40-tych XX wieku prowadził badania 
nad zachowaniem się 
autonomicznych maszyn - robotów 
działających w oparciu o fototaksję - 
podążanie za bodźcem świetlnym.



Roomba



Łyk historii numer 2
BO HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ

● Krosna Jacquarda (1804)

● Pierwszy program Ada Lovelace dla maszyny analitycznej Charlesa 

Babbage’a (1843)

● George Boole i algebra Boole’a (1847)

● Konrad Zuse – Plankalkul, pierwszy prawdziwy język programowania 

komputerów (lata 40-te)

● John Von Neumann (1945)



Generacje oprogramowania

● Pierwsza: (1950-) druciki, przekaźniki, 
przełączniki… (język maszynowy – 
operacje bit po bicie, bardzo 
zaawansowane, wymagały 
znajomości kodu i samej maszyny)

● Druga: (1955-) assembler (język 
niskiego poziomu), zaawansowane, 
ale już w mniejszym stopniu



Generacje oprogramowania

● Trzecia: (koniec lat 50.) języki 
symboliczne (wysokiego poziomu) - 
pojawia się możliwość oderwania się 
od określonego komputera, zyskujemy 
przenośność kodu

● Czwarta: nie jest potrzebna znajomość 
języka programowania; komputerowi 
przekazywana jest informacja CO ma 
zrobić (a nie JAK ma zrobić jak w 
przypadku generacji III). Wadą takich 
narzędzi jest to, że utworzone w ten 
sposób programy są zasobożerne i 
nieefektywne (bazy danych, obróbka 
danych graficznych)



Generacje oprogramowania

● Piąta: na razie w głowach tych, 
którzy chcą wymyślić co to ma 
być…



Program to utwór
A SKORO TAK, TO POJAWIAJĄ SIĘ PRAWA AUTORSKIE

Prawo autorskie: ochrona przed nieautoryzowanym „kopiowaniem”. 
Ochronie nie podlegają:

● niezakończone prace,
● tytuły i krótkie frazy, slogany,
● pomysły,
● artykuły użytkowe.



Prawo patentowe
USA

Prawo patentowe → ochrona idei przed wykorzystaniem

● Lata 70-te: Oprogramowanie traktowane było jako zapis algorytmu 
matematycznego, a te podobnie jak prawdy naukowe nie podlegały 
patentowaniu.

● Lata 80-te: Amerykański Sąd Najwyższy zmusił Urząd Patentowy do 
zmiany zdania. Programy komputerowe stawały się coraz częściej 
fragmentem procesów technologicznych.

● Lata 90-te: W długotrwałym procesie decyzyjnym uznano, że 
praktycznie każdy program komputerowy może być opatentowany.



Europa

Nie można patentować:

● odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych,
● dzieł sztuki (aesthetic creations),
● schematów, zasad i metod rozumowania używanych w przemyśle, w 

rozgrywaniu gier, prowadzeniu biznesu oraz tworzeniu programów 
komputerowych,

● sposobów prezentowania informacji.Prawo patentowe przewiduje, że w 
pewnych sytuacjach metody komputerowe mogą być patentowane.

Od 1978 EPO udzieliła ok. 30000 patentów na zaimplementowane 
komputerowo wynalazki.



Polska

● W zasadzie programy nie podlegają patentowaniu.
● W praktyce na terenie Polski podlegają ochronie patenty softwareowe.



Prawo w sieci

Piotr Waglowski, Prawo w sieci. 
Zarys regulacji Internetu, 
Wydawnictwa HELION,

Gliwice 2005

– obieg informacji w Internecie,

– własność intelektualna,

– handel elektroniczny,

– zagrożenia,

– historia regulacji w Polsce i na 
świecie.



Internet to miejsce publiczne

Sąd Najwyższy, w wyroku z 17 kwietnia 2018 r. (sygn. IV KK 296/17) uznał, 
że Internet jest miejscem publicznym.



Wolna kultura

Lawrence Lessig, Wolna kultura, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, 
Warszawa 2005

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/wolna_kultura/wolna_kultura.pdf 

● multimedia
● patenty
● publikacje naukowe
● ocena naukowców
● inspiracja prac naukowych

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/wolna_kultura/wolna_kultura.pdf


Oprogramowanie komputera

Program binarny:

● zależy od procesora
● zależy od Systemu Operacyjnego

Jak powstaje oprogramowanie? Języki programowania:

● język maszynowy,
● assembler,
● makro assembler,
● języki wysokiego rzędu,
● systemy automatycznego tworzenia programów.



Warstwy oprogramowania komputera

W ramach komputera można wyróżnić kolejne 
warstwy oprogramowania:

○ firmware urządzeń
○ basic input-output system (BIOS)
○ oprogramowanie systemowe (system operacyjny, 

sterowniki urządzeń, … )
○ narzędzia programistyczne (wszystko co potrzebne do 

napisania nowego programu)
○ oprogramowanie użytkowe

Podział powyższy jest dosyć sztuczny i często 
trudny do zauważenia.

Zakłada się, że (we współczesnych i nowoczesnych) 
systemach komputerowych oprogramowanie 
aplikacyjne nie ma bezpośredniego dostępu do 
sprzętu.



Model oprogramowania komputera

Poprawną komunikację zapewniają:

● standardowe interfejsy (protokół komunikacyjny) urządzeń
● standardowe interfejsy (programistyczne) BIOSu
● standardowe interfejsy (programistyczne) Systemu Operacyjnego



Krótka historia Systemów Operacyjnych

● lata 50-te: przetwarzanie wsadowe (batch processing)
● lata 60-te: podział czasu (time sharing)
● lata 80-te: komputery osobiste – jeden użytkownik (w zapomnienie idą 

wcześniejsze osiągnięcia?)
● dziś – „Cloud computing”



System Operacyjny i jego funkcje

● Podstawowy element oprogramowania komputera stanowiący rodzaj 
interfejsu pomiędzy sprzętem (hardware), a całą resztą świata.

● Jedną z podstawowych funkcji Systemu Operacyjnego jest obsługa 
(zapewnienie niezbędnej komunikacji) wszystkich komponentów 
komputera. Realizowane jest to przez tak zwane sterowniki (driver) i 
„urządzenia wirtualne”.

● Inne funkcje usługowe to zarządzanie zasobami (przydział zasobów) 
komputera na rzecz programów i użytkowników:

○ przydział pamięci,
○ przydział miejsca na dysku,
○ przydział czasu procesora,
○ rezerwacja wszelkich zasobów,
○ dbanie o równomierne wykorzystanie zasobów,
○ ochrona zasobów/danych.
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Wykład 5
Arytmetyka komputerów



CZĘŚĆ I

LICZBY BINARNE
I ARYTMETYKA KOMPUTERÓW



Arytmetyka komputerów

Zapis liczb – dwójkowy

● Każda z liczb zapisywana jest za pomocą cyfr 0 i 1. Układ jest 
pozycyjny – waga cyfry zależy od miejsca, w którym została ustawiona.

● Najmniej znaczące miejsca są po stronie prawej…
● 1010 to 1 × 23 + 0 × 22 + 1 × 21 + 0 × 20 czyli 8 + 0 + 2 + 0 = 10
● Liczby parzyste mają 0 na końcu, nieparzyste 1.



Arytmetyka komputerów

Arytmetyka dwójkowa – bardzo prosta:

● 0 + 0 = 0
● 1 + 0 = 0 + 1 = 1
● 1 + 1 = 10
● 1 × 1 = 1
● 1 × 0 = 0 × 1 = 0
● 0 × 0 = 0



Operacje logiczne

Podstawowe operacje logiczne to:

● suma logiczna (alternatywa) – OR,
● iloczyn logiczny (koniunkcja) – AND,
● negacja (NOT), różnica symetryczna – XOR.

OR 0 1

0 0 1

1 1 1

AND 0 1

0 0 0

1 0 1

XOR 0 1

0 0 1

1 1 0



Arytmetyka komputerów
ARYTMETYKA KLASYCZNA

Jesteśmy przyzwyczajeni do następujących rzeczy:

W arytmetyce komputerowej powyższe zasady nie obowiązują!



Liczby zmiennoprzecinkowe

Arytmetyka

● liczby naturalne
● liczby całkowite
● liczby wymierne
● liczby rzeczywiste

Komputery

● liczby całkowite (integer)
● liczby stałoprzecinkowe
● liczby zmiennoprzecinkowe



Liczby całkowite

● Sytuacja dosyć klarowna
● Na n bitach możemy zapisać liczby całkowite dodatnie z zakresu od 

zera do 2n-1
● Jest pewien problem z liczbami ujemnymi: trzeba zarezerwować 

miejsce na znak
● Trzeba to tak zrobić, żeby podstawowe operacje (dodawanie, 

odejmowanie i mnożenie, …) były wykonywane tak samo gdy 
argumenty są dodatnie jak i wtedy gdy są ujemne.

● Układ uzupełnieniowy to załatwił – bit znaku najbardziej znaczący.
● Czasami korzysta się z kodu BCD (Binary Coded Decimal) – cyfry 

dziesiętne kodowane binarnie: liczba zapisywana jest w układzie 
dziesiętnym (za pomocą cyfr dziesiętnych), ale poszczególne cyfry 
kodowane są binarnie

● 32110 zapisywane jest jako 0011 0010 00012



Liczby ujemne

● Trzeba zarezerwować jeden bit na zapamiętanie znaku!
● Wariant najprostszy 3 – 0000011
● Wariant najprostszy -3 – 1000011
● Jest to zapis znak-moduł
● Ale jak dodawać takie liczby?



Liczby ujemne

Tablica odejmowania:

(Zakładamy, że operujemy na liczbach czterobitowych!)

0011 - 1 = 0010

0010 - 1 = 0001

0001 - 1 = 0000

0000 - 1 = 1111

Zatem -1 to 1111 (czterobitowo!)

– 0 1
0 0 1
1 1 0



Liczby ujemne

Proste sprawdzenie:

5+(-1)
0 1 0 1
1 1 1 1

1 0 1 0 0



Negacja liczby

Mnemotechniczny algorytm negacji jest bardzo prosty: negujemy wszystkie 
bity i powstałą liczbę zwiększamy o 1:

● 1 to 0001
● negacja: 1110
● zwiększenie o 1: 1111
● 2 to 0010
● negacja: 1101
● zwiększenie o 1: 1110

5+(-2)
0 1 0 1
1 1 1 0

1 0 0 1 1



Liczby stałoprzecinkowe

Liczby, w których na zapamiętanie części całkowitej przeznacza się 
kilka(naście/dziesiąt) bitów.

Na zapamiętanie części ułamkowej również używa się kilku(nastu?) bitów: 
1010,1010 co odczytujemy jako:
1 × 23 + 0 × 22 + 1 × 21 + 0 × 20 + 1 × 2−1 + 0 × 2−2 + 1 × 2−3 + 0 × 2−4 = 
= 8 + 2 + 1/2 + 1/8 = 10,625

Używany bardzo rzadko (finanse⁇)

Z matematycznego punktu widzenia są to liczby wymierne.

Jak w tej postaci zapisać liczbę 1,1

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/78113/floating-point-arithmetic-may-give-inaccurate-results-in-excel


Liczby zmiennoprzecinkowe

Są to liczby zapisywane (kodowane) w sposób podobny do znanego nam:
c = 299792458 ≈ 3 × 108 m/s

Czyli w postaci mantysa (2,99792458) plus wykładnik (8),
zatem 2,99792458 × 108 albo inaczej 2,99792458e8

W przypadku komputerów podstawa kodowania (mantysy jak i 
wykładnika) to 2!

Dodatkowo liczby zapisywane są zawsze w postaci znormalizowanej czyli 
takiej, że cyfra przed przecinkiem (kropką) dziesiętnym jest zawsze z 
zakresu między
1 a 9. (a w układzie dwójkowym zawsze jest równa 1!)

Na zapamiętanie mantysy i wykładnika przeznaczana jest zawsze 
skończona liczba bitów.



Liczby zmiennoprzecinkowe

Z matematycznego punktu widzenia są to liczby wymierne.

Sposób zapisu liczb zmiennoprzecinkowych reguluje standard IEEE-754.

Reprezentacja zmiennoprzecinkowa IEEE-754 pojedynczej precyzji



Parę problemów

● Zawsze(?) ograniczona liczba bitów przeznaczona na zapamiętanie 
liczby (ale znane są specjalne programy, które starają się te 
ograniczenie przezwyciężać).

● Wynik działań arytmetycznych często prowadzi do powstania 
nadmiaru (czyli przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wartości 
liczb).

● Większość liczb które (z przyzwyczajenia) traktujemy jako dokładne, 
nie ma dokładnej reprezentacji dwójkowej (0,5 jest OK ale 0,1 już nie).



Operacje na liczbach 
zmiennoprzenoprzecinkowych
Mnożenie

Jest proste: mnożymy mantysy i dodajemy wykładniki.

1,33e+3 × 1,55e+7 = 2,0615e+10

Następnie trzeba wynik obciąć do odpowiedniej liczby miejsc znaczących
(w naszym przypadku niech to będą trzy cyfry) — 2,06e+10

W przypadku liczb binarnych będzie podobnie. Uwaga: czasami może 
zdarzyć się problem: w wyniku mnożenia liczba może ulec denormalizacji — 
wówczas trzeba ją znormalizować, zaokrąglić i skorygować wykładnik:

5,55e+0 × 6,33e+0 = 35,13e+0 = 3,51e+1



Operacje na liczbach 
zmiennoprzenoprzecinkowych
Dzielenie

Postępujemy analogicznie jak w przypadku mnożenie (dzielimy mantysy, 
odejmujemy wykładniki). W przypadku denormalizacji postępujemy jak wyżej
1,33e+0/9,88e+0 = 0,134615385e+0 = 1,35e−1

Dodawanie

Sprawa nieco bardziej skomplikowana. Aby dodawać liczby 
zmiennoprzecinkowe trzeba je najpierw zdenormalizować i doprowadzić do 
równości wykładników: 1,22e+0 + 3,35e-4 = 1,22e+0 + 0,000335e+0 = 1,220335 
e+0 = 1,22 e+0
a następnie zaokrąglić i znormalizować…

Odejmowanie

Identycznie jak dodawanie.



Konwersja
SYSTEM DZIESIĘTNY DO DWÓJKOWEGO

Liczby całkowite:

Liczbę dzielimy przez dwa zapisując reszty z dzielenia:

Reszty z dzielenia zapisujemy od końca otrzymując 1010.

10

5 0

2 1

1 0

0 1



Konwersja
SYSTEM DZIESIĘTNY DO DWÓJKOWEGO

Liczby całkowite:

Liczbę mnożymy przez dwa zapisując reszty z dzielenia:

0,0101010001112 = 0,329833984375

,33

0 ,66

1 ,32

0 ,64

1 ,28

0 ,56

1 ,12

0 ,24

0 ,48

0 ,96

1 ,92

1 ,84

1 ,68



Wnioski

● Konwersja liczb dziesiętnych do dwójkowych często wprowadza błędy.
● Ograniczona liczba bitów powoduje, że każde działanie wykonywane 

jest z  błędem.
● W przypadku wielokrotnego powtarzania jakiegoś obliczenia sprawa 

zaczyna mieć znaczenie…



CZĘŚĆ II

BŁĘDY NUMERYCZNE



Podstawowe definicje

● Wielkość – dowolna stała matematyczna, wynik jakiejś operacji 
matematycznej (działania), pierwiastek rozwiązywanego równania, 
etc.
(stała π jest określona jako stosunek obwodu okręgu do jego średnicy)

● Wartość dokładna wielkości – wartość wynikająca wprost z definicji 
wielkości, nie obarczona żadnymi błędami.

● Wartość przybliżona wielkości – wartość liczbowa uzyskana w wyniku 
obliczeń. Zazwyczaj w wyniku obliczeń nie uzyskujemy dokładnej 
wartości.



Wielkości fizyczne

Ciśnienie, temperatura, długość, stężenie – to przykłady wielkości 
fizycznych, które bardzo często mierzymy.

Każdy pomiar obarczony jest błędem wynikającym z dokładności użytego 
narzędzia pomiarowego.

Wartość dokładna to temperatura w jakimś miejscu sali; wartość 
przybliżona to wartość zmierzona jakimś termometrem.



Obliczenia

● Używamy komputera do dokonania jakichś obliczeń.
● Komputer podaje wynik (a = 5,34273343) mający 8 cyfr po przecinku.
● Czy możemy powiedzieć, że wyznaczona liczba ma wszystkie cyfry 

poprawne?
● Czy różni się od wartości dokładnej o mniej niż 0,5 × 10−8 ?
● A co z sytuacją, że zastosowana metoda obliczeń jest mało dokładna?



Błąd bezwzględny wartości przybliżonej

Niech A będzie wartością dokładną, a a wartością przybliżoną pewnej 
wielkości. Błędem bezwzględnym wartości przybliżonej nazywamy każdą 
liczbę Δa spełniającą warunek:

|A – a| ≤ Δa,

to znaczy taką liczbę, że:

a – Δa ≤ A ≤ a + Δa

Wartość przybliżona a i jej błąd bezwzględny Δa wyznaczają przedział:

⟨a – Δa; a + Δa⟩

do którego należy dokładna wartość A.

Błąd bezwzględny nie jest określony jednoznacznie!



Liczba przybliżona

Jeżeli a jest wartością przybliżoną dla wartości dokładnej A, obciążoną 
błędem

Δa, to parę liczb Δa, a

będziemy nazywali liczbą przybliżoną dla A.



ℼ
Wiemy, że π = 3,14159265…

Wartością przybliżoną π, często używaną w rachunkach, jest liczba 3,14.

Jej błędem bezwzględnym jest na przykład liczba Δa = 0,0016.

Dokładna wartość  jest zawarta między liczbami:

3,14 − 0,0016 ≤ π ≤ 3,14 + 0,0016

to znaczy π znajduje się w przedziale ⟨3,1384; 3,1416⟩

Zatem możemy zapisać π =



Równość w przybliżeniu



Zaokrąglanie liczb przybliżonych



Zaokrąglanie liczb przybliżonych



Zaokrąglanie liczb przybliżonych



Zaokrąglanie liczb przybliżonych

Gdy wynik działania arytmetycznego ma (za) dużo cyfr – możemy odrzucić 
ostatnie, zbędne cyfry (pamiętając o zwiększeniu błędu zaokrąglenia).

Gdy pierwszą odrzuconą cyfrą jest 0, 1, 2, 3, 4 – cyfr pozostawionych w 
wartości przybliżonej nie zmieniamy. 

Jeżeli pierwszą odrzuconą cyfrą jest 5, 6, 7, 8, 9 – do pozostawionej części 
wartości przybliżonej dodajemy 1 na ostatnim zostawianym miejscu 
dziesiętnym. 

Taka zmiana liczby przybliżonej nazywa się poprawnym zaokrągleniem.



Przykład



Przykład
DWIE CYFRY



Przykład
CZTERY CYFRY



Przykład
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Podstawowe konstrukcje algorytmiczne



Co wiemy

Wiemy:

● co to jest komputer
● z jakich elementów jest skonstruowany.
● co to jest procesor…
● i jak działa
● troszeczkę o tym, że komputery potrzebują programów
● co to jest program

Nie bardzo wiemy:

● skąd się bierze program…
● i czy na pewno jest niezbędny



Jak powstaje program
NA PODSTAWIE WWW.PROJECTCARTOON.COM

Tak powiedział klient

http://www.projectcartoon.com


Jak powstaje program
NA PODSTAWIE WWW.PROJECTCARTOON.COM

Tak powiedział klient Tak zrozumiał kierownik 
projektu

http://www.projectcartoon.com


Jak powstaje program
NA PODSTAWIE WWW.PROJECTCARTOON.COM

Tak powiedział klient Tak zrozumiał kierownik 
projektu

Tak zaprojektowali to 
analitycy

http://www.projectcartoon.com


Jak powstaje program
NA PODSTAWIE WWW.PROJECTCARTOON.COM

Tak napisał to programista

http://www.projectcartoon.com


Jak powstaje program
NA PODSTAWIE WWW.PROJECTCARTOON.COM

Tak napisał to programista Co otrzymali betatesterzy

http://www.projectcartoon.com


Jak powstaje program
NA PODSTAWIE WWW.PROJECTCARTOON.COM

Tak napisał to programista Co otrzymali betatesterzy Tak opisał to doradca 
biznesowy

http://www.projectcartoon.com


Jak powstaje program
NA PODSTAWIE WWW.PROJECTCARTOON.COM

Tak wyglądała 
dokumentacja

http://www.projectcartoon.com


Jak powstaje program
NA PODSTAWIE WWW.PROJECTCARTOON.COM

Tak wyglądała 
dokumentacja

Tak wyglądało po instalacji 
u klienta

http://www.projectcartoon.com


Jak powstaje program
NA PODSTAWIE WWW.PROJECTCARTOON.COM

Tak wyglądała 
dokumentacja

Tak wyglądało po instalacji 
u klienta Za to zapłacił klient

http://www.projectcartoon.com


Jak powstaje program
NA PODSTAWIE WWW.PROJECTCARTOON.COM

Tak wyglądało wsparcie

http://www.projectcartoon.com


Jak powstaje program
NA PODSTAWIE WWW.PROJECTCARTOON.COM

Tak wyglądało wsparcie Tak reklamował to 
marketing

http://www.projectcartoon.com


Jak powstaje program
NA PODSTAWIE WWW.PROJECTCARTOON.COM

Tak wyglądało wsparcie Tak reklamował to 
marketing Tego klient potrzebował

http://www.projectcartoon.com


Jak powstaje program

A jak jest naprawdę?

● rozmowa z klientem
● projekt i algorytm(y)
● programowanie
● testy
● dokumentacja
● instalacja u klienta
● eksploatacja/wsparcie
● …



Algorytm

Słowo algorytm jest bardzo nowe (w pewnym sensie).

Pochodzi od nazwiska Abū Abdallāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī 

perskiego matematyka (IX w.), któremu przypisuje się podanie reguł 

dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia zwykłych liczb 

dziesiętnych. Po łacinie jego nazwisko pisano jako Algorismus i pierwotnie 

oznaczało (każde) obliczenia w dziesiętnym systemie obliczeniowym.

Algorytm to jednoznaczny przepis przetworzenia w skończonym czasie 

pewnych danych wejściowych do pewnych danych wynikowych. 

Czasami rezygnuje się z żądania skończoności.

Czasami, jeżeli algorytm się nie kończy nazywamy go metodą 

obliczeniową.



Algorytm I
PRZEPIS KUCHARSKI

Składniki:

● 22 dag twardej czekolady półsłodkiej,
● 2 łyżki stołowe wody,
● ¼ filiżanki cukru pudru,
● 6 jajek rozdzielonych na żółtka i białka



Algorytm I
PRZEPIS KUCHARSKI

Przepis:
● Włóż czekoladę z dwiema łyżkami stołowymi wody do garnka o 

podwójnym dnie.
● Kiedy czekolada się rozpuści, domieszaj cukier puder; dodaj po trochu 

masło.
● Odstaw.
● Ubijaj żółtka około 5 minut, aż staną się gęste i nabiorą koloru 

cytrynowego.
● Delikatnie dołóż czekoladę.



Algorytm I
PRZEPIS KUCHARSKI

● Ponownie lekko podgrzej, aby rozpuścić czekoladę, jeśli to będzie 
konieczne.

● Domieszaj rum i wanilię.
● Ubijaj białka aż do spienienia. Ubijając dodaj 2 łyżki stołowe cukru i 

ubijaj dalej, aż utworzą się sztywne pagórki.
● Delikatnie połącz białka z masą czekoladowo-żółtkową. Wlej do 

oddzielnych naczyń, które będą podane na stół. Schładzaj przez co 
najmniej 4 godziny.

● Wedle życzenia podawaj z bitą śmietaną. Wyjdzie z tego 6 do 8 porcji.



Algorytm Euklidesa

Algorytm ten w rzeczywistości wynalazł Eudoksos z Knidos a Euklides 
zawarł go w swoim dziele Elementy. Oto jedna z jego wersji algorytmu 
Euklidesa:

Dane są dwie dodatnie liczby całkowite m i n, należy znaleźć ich największy 
wspólny dzielnik (NWD) tj. największą dodatnią liczbę całkowitą, która 
dzieli całkowicie zarówno m jak i n.

1. [Znajdowanie reszty] Podziel m przez n i niech r oznacza resztę z tego 
dzielenia. (Mamy 0 ≤ r < n.)

2. [Czy wyszło zero?] Jeśli r = 0 zakończ algorytm; odpowiedzią jest n.
3. [Upraszczanie] Wykonaj m ← n, n ← r i wróć do kroku 1.



Algorytm Euklidesa

1. [Znajdowanie reszty] 
Podziel m przez n i niech
r oznacza resztę z tego 
dzielenia. (Mamy 0 ≤ r < 
n.)

2. [Czy wyszło zero?] Jeśli
r = 0 zakończ algorytm; 
odpowiedzią jest n.

3. [Upraszczanie] Wykonaj
m ← n, n ← r i wróć do 
kroku 1.

m n r

24 44



Algorytm Euklidesa

1. [Znajdowanie reszty] 
Podziel m przez n i niech
r oznacza resztę z tego 
dzielenia. (Mamy 0 ≤ r < 
n.)

2. [Czy wyszło zero?] Jeśli
r = 0 zakończ algorytm; 
odpowiedzią jest n.

3. [Upraszczanie] Wykonaj
m ← n, n ← r i wróć do 
kroku 1.

m n r

24 44 24

24/44 = 0 r 24



Algorytm Euklidesa

1. [Znajdowanie reszty] 
Podziel m przez n i niech
r oznacza resztę z tego 
dzielenia. (Mamy 0 ≤ r < 
n.)

2. [Czy wyszło zero?] Jeśli
r = 0 zakończ algorytm; 
odpowiedzią jest n.

3. [Upraszczanie] Wykonaj
m ← n, n ← r i wróć do 
kroku 1.

m n r

24 44 24



Algorytm Euklidesa

1. [Znajdowanie reszty] 
Podziel m przez n i niech
r oznacza resztę z tego 
dzielenia. (Mamy 0 ≤ r < 
n.)

2. [Czy wyszło zero?] Jeśli
r = 0 zakończ algorytm; 
odpowiedzią jest n.

3. [Upraszczanie] Wykonaj
m ← n, n ← r i wróć do 
kroku 1.

m n r

24 44 24

44 24 20

44/24 = 1 r 20



Algorytm Euklidesa

1. [Znajdowanie reszty] 
Podziel m przez n i niech
r oznacza resztę z tego 
dzielenia. (Mamy 0 ≤ r < 
n.)

2. [Czy wyszło zero?] Jeśli
r = 0 zakończ algorytm; 
odpowiedzią jest n.

3. [Upraszczanie] Wykonaj
m ← n, n ← r i wróć do 
kroku 1.

m n r

24 44 24

44 24 20



Algorytm Euklidesa

1. [Znajdowanie reszty] 
Podziel m przez n i niech
r oznacza resztę z tego 
dzielenia. (Mamy 0 ≤ r < 
n.)

2. [Czy wyszło zero?] Jeśli
r = 0 zakończ algorytm; 
odpowiedzią jest n.

3. [Upraszczanie] Wykonaj
m ← n, n ← r i wróć do 
kroku 1.

m n r

24 44 24

44 24 20

24 20



Algorytm Euklidesa

1. [Znajdowanie reszty] 
Podziel m przez n i niech
r oznacza resztę z tego 
dzielenia. (Mamy 0 ≤ r < 
n.)

2. [Czy wyszło zero?] Jeśli
r = 0 zakończ algorytm; 
odpowiedzią jest n.

3. [Upraszczanie] Wykonaj
m ← n, n ← r i wróć do 
kroku 1.

m n r

24 44 24

44 24 20

24 20 4

24/20 = 1 r 4



Algorytm Euklidesa

1. [Znajdowanie reszty] 
Podziel m przez n i niech
r oznacza resztę z tego 
dzielenia. (Mamy 0 ≤ r < 
n.)

2. [Czy wyszło zero?] Jeśli
r = 0 zakończ algorytm; 
odpowiedzią jest n.

3. [Upraszczanie] Wykonaj
m ← n, n ← r i wróć do 
kroku 1.

m n r

24 44 24

44 24 20

24 20 4



Algorytm Euklidesa

1. [Znajdowanie reszty] 
Podziel m przez n i niech
r oznacza resztę z tego 
dzielenia. (Mamy 0 ≤ r < 
n.)

2. [Czy wyszło zero?] Jeśli
r = 0 zakończ algorytm; 
odpowiedzią jest n.

3. [Upraszczanie] Wykonaj
m ← n, n ← r i wróć do 
kroku 1.

m n r

24 44 24

44 24 20

24 20 4

20



Algorytm Euklidesa

1. [Znajdowanie reszty] 
Podziel m przez n i niech
r oznacza resztę z tego 
dzielenia. (Mamy 0 ≤ r < 
n.)

2. [Czy wyszło zero?] Jeśli
r = 0 zakończ algorytm; 
odpowiedzią jest n.

3. [Upraszczanie] Wykonaj
m ← n, n ← r i wróć do 
kroku 1.

m n r

24 44 24

44 24 20

24 20 4

20 4



Algorytm Euklidesa

1. [Znajdowanie reszty] 
Podziel m przez n i niech
r oznacza resztę z tego 
dzielenia. (Mamy 0 ≤ r < 
n.)

2. [Czy wyszło zero?] Jeśli
r = 0 zakończ algorytm; 
odpowiedzią jest n.

3. [Upraszczanie] Wykonaj
m ← n, n ← r i wróć do 
kroku 1.

m n r

24 44 24

44 24 20

24 20 4

20 4 0

20/4 = 5 r 0



Algorytm Euklidesa

1. [Znajdowanie reszty] 
Podziel m przez n i niech
r oznacza resztę z tego 
dzielenia. (Mamy 0 ≤ r < 
n.)

2. [Czy wyszło zero?] Jeśli
r = 0 zakończ algorytm; 
odpowiedzią jest n.

3. [Upraszczanie] Wykonaj
m ← n, n ← r i wróć do 
kroku 1.

m n r

24 44 24

44 24 20

24 20 4

20 4 0



Cechy algorytmu
SKOŃCZONOŚĆ

Po pierwsze powinien być skończony; oznacza to, że po skończonej (być 
może bardzo dużej) liczbie kroków algorytm się zatrzyma.

Istotą dobrego algorytmu jest to, aby zakończenie nastąpiło w rozsądnym 
czasie.
NAJDŁUŻSZY EKSPERYMENT

Procedura, która ma wszystkie cechy algorytmu poza skończonością 
nazywana jest metodą obliczeniową.

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


Cechy algorytmu
DOBRE ZDEFINIOWANIE

Po drugie powinien być „dobrze zdefiniowany”. Każdy krok algorytmu musi 
być opisany precyzyjnie. Wszystkie możliwe przypadki powinny być 
uwzględnione, a podejmowane akcje dobrze opisane. Oczywiście język 
naturalny nie jest wystarczająco precyzyjny – może to prowadzić do 
nieporozumień. Z tego powodu używa się bardziej formalnych sposobów 
zapisu algorytmów, aż po języki programowania…



Cechy algorytmu
DANE WEJŚCIOWE

Po trzecie powinien mieć precyzyjnie zdefiniowane dane wejściowe.

Dane wejściowe to wartości, które muszą być zdefiniowane zanim 
rozpocznie się wykonanie algorytmu.



Cechy algorytmu
DANE WYJŚCIOWE

Po czwarte zdefiniowane dane wyjściowe. Daną wyjściową algorytmu 
Euklidesa jest liczna n, która jest naprawdę największym wspólnym 
dzielnikiem danych wejściowych.

Osobną sprawą jest pokazanie skąd wynika, że wynik algorytmu Euklidesa 
jest rzeczywiście największym wspólnym dzielnikiem liczb m i n.



Cechy algorytmu
EFEKTYWNOŚĆ

Po piąte algorytm powinien być określony efektywnie, to znaczy, że jego 
operacje powinny być wystarczająco proste by można je (teoretycznie) 
wykonać w skończonym czasie z wykorzystaniem kartki i ołówka.



Zapis algorytmu

● słowami – należy używać prostych zdań (raczej równoważników zdań) 
w trybie rozkazującym

● schematy blokowe
● tablice decyzyjne
● pseudojęzyk – rodzaj formalnego zapisu podobny do…
● język programowania



Zapis algorytmu
SCHEMAT BLOKOWY

Schemat blokowy (ang. block diagram, flowchart) – diagram, na którym 
procedura, system albo program komputerowy, są reprezentowane przez 
opisane figury geometryczne połączone liniami zgodnie z kolejnością 
wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania 
zadania.

Schemat blokowy pozwala dostrzec istotne etapy algorytmu i logiczne 
zależności między nimi. Zależnie od przedstawionego zagadnienia 
stosowane są różne zestawy figur geometrycznych zwanych blokami, 
których kształty reprezentują umownie rodzaje elementów składowych.



Zapis algorytmu
SCHEMAT BLOKOWY

Blok graniczny oznacza on początek, 
koniec, przerwanie lub wstrzymanie 
wykonywania działania, np. blok 
startu programu.



Zapis algorytmu
SCHEMAT BLOKOWY

Blok decyzyjny przedstawia wybór 
jednego z dwóch wariantów 
wykonywania programu na 
podstawie sprawdzenia warunku 
wpisanego w ów blok.



Zapis algorytmu
SCHEMAT BLOKOWY

Blok komentarza pozwala 
wprowadzać komentarze 
wyjaśniające poszczególne części 
schematu co ułatwia zrozumienie go 
czytającemu, np. wprowadzenie 
danych.



Tablice decyzyjne

● alternatywa dla schematu blokowego
● bardzo wygodne w przypadku opisu problemów z ogromna ilością 

decyzji
● nieźle nadaje się do opisu problemów „z życia wziętych”
● średnie zastosowanie w przypadku problemów obliczeniowych.
● dziś już nieco zapomniane - pomysł tak, gdzieś z lat 50 (zeszłego 

wieku)!
● tablica decyzyjna to mieszanka warunków i decyzji które należy 

podejmować w zależności od ich spełnienia.



Tablice decyzyjne
ZAKUP SAMOCHODU

cena nadmierna cena ok cena niedoszacowana

samochód spełnia 
wszystkie wymagania

targuj się, jak się nie uda 
wróć następnego dnia  i 

targuj się; kup jeżeli 
zbiłeś cenę

targuj się; kup 
niezależnie od wyniku 

targów
kup

samochód nie spełnia 
wszystkich wymagań 
ale stan i wyposażenie 
są akceptowalne

rezygnuj targuj się; kup jeżeli 
zbiłeś cenę

targuj się; kup 
niezależnie od wyniku 

targów

samochód nie spełnia 
wymagań rezygnuj rezygnuj

targuj się o dodatki; kup 
jeśli cena dodatków jest 

rozsądna



Tablice decyzyjne
POGODA

W tabeli pominęliśmy warunek:
Pada – N(ie)
Zimno – N(ie)
nie wymaga on żadnej specjalnej akcji, choć można by go dodać definiując 
akcję: „Nie wkładaj żadnego płaszcza”.

R1 R2 R3

C1 pada T T N

C2 zimno T N T

A1 włóż ocieplany płaszcz przeciwdeszczowy X

A2 włóż płaszcz przeciwdeszczowy X

A3 włóż ocieplany płaszcz X



Tablice decyzyjne
SKLEPIK

Kolejny przykład to tablica decyzyjna opisująca działania związane z 
przyjęciem i realizacją zamówienia.

Tablica uwzględnia też politykę firmy, która można opisać tak:

1. Firma obsługuje tylko zarejestrowanych klientów.
2. Firma dostarcza tylko towary znajdujące się na liście towarów.



Tablice decyzyjne
SKLEPIK

C1 towar na liście T N - T

C2 klient zarejestrowany T - N T

C3 wystarczający zapas towaru T - - N

A1 zarezerwuj towar X

A2 zarejestruj transakcję X

A3 zapisz zamówienie na liście do realizacji X

A4 wyślij towar X

A5 odrzuć transakcję X X



Struktury sterujące

Podczas realizacji algorytmu steruje się kolejnością poszczególnych jego 
etapów. Układ instrukcji, które są temu pomocne nazywa się strukturami 
sterującymi.

Stosuje się:

● bezpośrednie następstwo - „a potem”, „następnie”;
● wybór warunkowy - ”jeśli A, to B”;
● iteracja:

○ ograniczona - zrób coś określoną liczbę razy
○ warunkowa - jeśli spełniony jest warunek, wówczas wykonuj

● Można tworzyć pętle zagnieżdżone wewnątrz innych pętli (np. j razy 
wykonaj pętlę i).



Przekaz sterowania

Skok bezwarunkowy ma postać przejdź do „G” („G" to określone miejsce 
programu – algorytmu).

Skok warunkowy przejdź do „G” jeżeli spełniony jest jakiś warunek.

Duża liczba skoków (do przodu, do tyłu) zmniejsza czytelność algorytmu. 
Skoki powodują również problemy techniczne: czy można „wyskoczyć” ze 
środka pętli? Czy można do środka pętli wskoczyć?



Podprogram

Podprogram – wyodrębniony zestaw instrukcji (osobny algorytm) 
realizujący pewne „zamknięte dzieło”: ma dobrze (precyzyjnie) 
zdefiniowany zestaw danych (parametrów) wejściowych, zestaw danych 
wyjściowych i relacje (zależność) pomiędzy nimi.

● oszczędność kodu (ta sama czynność wykonywana kilkakrotnie w 
różnych miejscach programu).

● przejrzystość kodu („duży” problem dzielimy na mniejsze, dobrze 
zdefiniowane fragmenty).



Zmienna 

Zmienna – rodzaj pudełka do którego można coś włożyć, wyjąć (jak pokój 
hotelowy.) Zmienna zazwyczaj ma jakąś nazwę (przez która się do niej 
odwołujemy). Wartość zmiennej (zawartość pokoju hotelowego) zmienia się 
w razie potrzeb.

W algorytmach używamy zmiennych do przechowywania (pamiętania) 
różnych wartości. Zakładamy wówczas, że to co tam wstawimy nie ulega 
zmianie (zniszczeniu) w sposób samorzutny.

Fakt przypisania wartości do zmiennej zaznaczamy w algorytmach w 
bardzo różny sposób.

Najprostszy będzie taki: X = 5, X := X + 1 czy X ← A + B



Wektor, tablica

Zestaw wartości w których wprowadziliśmy rodzaj uporządkowania.

Jeżeli szereg zmiennych tego samego typu ustawimy jedna za druga (i 
zaczniemy się do nich odwoływać przez numer: pierwsza, druga, …) 
wówczas mamy do czynienia z wektorem (zwanym czasami tablicą 
jednowymiarową).

Jest to pewna analogia do piętra w hotelu: jest tam szereg pokoi.



Wektor, tablica

Nazwę przypisujemy całemu wektorowi, do poszczególnych jego 
elementów będziemy odwoływać się przez numer, co zapisujemy 
najczęściej jakoś tak: V(i) (zawartość i-tej komórki wektora V) albo tak 
V[J]. I(J) nazywany bywa indeksem wektora.

Analogiczny zapis matematyczny:

V(1) V(2) V(3) V(4) V(5)

V1 V2 V3 V4 V5



Tablica (wielowymiarowa)

Struktura grupująca dane w sposób bardziej złożony. Czasami mamy 
potrzebę grupowania danych w struktury bardziej złożone niż wektory. 
Struktura numerowana za pomocą dwu indeksów nazywana bywa tabelą.

Nasuwa się tu analogia do całego hotelu: pierwszym indeksem jest numer 
piętra drugim – numer pokoju na piętrze. My mówić będziemy o 
„wierszach” (poziome wektory) lub kolumnach (pionowe) tablicy.

Odwołanie do elementu tabeli zapisywane bywa tak: W(I;J) albo W[I;J] 
lub rzadziej jako W[I][J].



Tablica (wielowymiarowa)

W najprostszych sytuacjach tablice mają wszystkie wiersze (kolumny) 
jednakowej

długości. Możliwe są jednak i bardziej ogólne przypadki.

Zapis matematyczny: Zapis algorytmiczny:

V1,1 V1,2 V1,3

V2,1 V2,2 V2,3

V2,1 V3,2 V3,3

V2,1 V4,2 V4,3

V(1,1) V(1,2) V(1,3)

V(2,1) V(2,2) V(2,3)

V(2,1) V(3,2) V(3,3)

V(2,1) V(4,2) V(4,3)



Kolejka

● Struktura bardzo podobna do wektora.
● Dane dostarczane są do jednego „końca”.
● Do odbioru danych służy drugi „koniec”.



Stos

● Struktura podobna do wektora.
● Dane dostarczane są do jednego „końca”.
● Ten sam „koniec” służy do ich odbioru.



Drzewo – hierarchia

● Struktura z porządkiem.
● Wyróżnia się specjalny obiekt będący „początkiem” całej struktury: 

korzeń.
● Inne elementy to „następniki” albo potomstwo.
● Każdy obiekt może mieć kilku równoważnych potomków.
● Każdy potomek to węzeł drzewa.
● Obiekty, które nie mają potomków to liście.
● Gałąź to droga od korzenia do liścia.



Drzewo - hierarchia

KORZEŃ

LEWY PRAWY

POTOMEKPOTOMEK

A B



Inne struktury danych

● listy (pewne podobieństwo do wektorów czy tablic).
● bazy danych (pewne podobieństwo do tablic).
● grafy (pewne podobieństwo do drzew).



Upraszczanie danych

● Komputery są coraz szybsze i sprawniejsze.
● Na potrzeby rozważań naukowych – potrzebne są modele uogólniające 

i jak najprostsze…
● Struktura pamięci komputera jest bardzo prosta – liniowa



Upraszczanie danych

● Zmienne i wektory — bardzo łatwo dają się „zlinearyzować”
● Tablice dwu (ale i wielowymiarowe) stosunkowo łatwo można zapisać w 

taki sposób: trzeba się tylko umówić czy zapisujemy dane wierszami 
czy kolumnami.

○ może być zapisane tak: 11; 12; 13 * 21; 22; 23 * 31; 32; 33 * 41; 42; 43 *
○ albo tak: 11; 21; 31; 41 * 12; 22; 32; 42 * 13; 23; 33; 43 *
○ albo tak: {{11, 21, 31, 41}, {12, 22, 32, 42}, {13, 23, 33, 43}} czyli jako lista!

11 12 13

21 22 23

31 32 33

41 42 43



Upraszczanie danych

● Podobnie będzie i ze stosem i z kolejka
● Baza danych — to właściwie tak bardziej rozbudowana tablica; ale nie 

znaczy że będzie łatwo…
● Co z drzewem?



Upraszczanie danych

● Pokazane drzewo można próbować zapisać tak:
● T ** V; G ** Q; R; S; W; L ** M; N; P** (gwiazdki oznaczają tu koniec 

kolejnych „poziomów” drzewa). Ale jedno co można odtworzyć to…



Upraszczanie danych

● Jeżeli jednak trochę zapis skomplikować to można uzyskać coś więcej: 
(T) (V; G) (Q; R; S) (W; L) () (M; N) () (P) () powyższy zapis jest bardzo 
zwarty, ale też trochę skomplikowany: nawiasy grupują tylko węzły 
będące potomkami tego samego węzła. Poziomy drzewa nie są 
zaznaczane w żaden specjalny sposób i muszą być wyliczane.

● Uwaga: jest to zapis listowy!



Upraszczanie danych - teza

Przyjmujemy, że każdą strukturę danych można zapisać w postaci liniowej, 
na przykład na odpowiednio długiej „taśmie” złożonej z „krateczek” w 
których zapisane są pojedyncze dane.



Rekurencja

Rekursja albo rekurencja (ang. recursion, z łac. recurrere, przybiec z 
powrotem) to w logice, programowaniu i w matematyce odwoływanie się 
(np. funkcji lub definicji) do samej siebie.



Rekurencja
EFEKT DROSTE

Obraz ukazujący efekt Droste zawiera 
mniejszą wersję samego siebie. Ta 
mniejsza wersja zawiera jeszcze 
mniejszą wersję w tym samym miejscu i 
tak dalej. Teoretycznie, może się to 
ciągnąć w nieskończoność, ale 
praktycznie jest to ograniczone 
rozdzielczością obrazu, czyli względnie 
krótko, gdyż każdy obraz jest 
zmniejszany wykładniczo.

Termin został wymyślony przez Nico 
Scheepmakera pod koniec lat 70.
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Języki programowania – bardzo krótka 

historia



Krótkie podsumowanie

● Co wiemy dotychczas:
○ Trochę z historii komputerów…
○ Co to jest komputer.
○ Co to jest automat.
○ Co to jest algorytm.



Jak działa komputer?

● Model von Neumanna
● Procesor
● Arytmetyka, błędy, Odwrotna Notacja Polska



Języki świata



Języki w Polsce

Już w obrębie Polski możemy 
obserwować różnorodność językową.

Dodajmy do tego jeszcze różnego 
rodzaju odmiany wynikające ze 
środowiska, grup etnicznych, 
zawodowych etc. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Jezyki_i_dialekty_Europa_Srodkowo_Wsch..jpg


Postawiony cel

● Efektywne tworzenie algorytmów.
● Umiejętność programowania algorytmów (zapisywania w języku 

zrozumiałym dla komputerów).

język
programowania

semantyka
znaczenie wyrażeń

syntaktyka
relacje między wyrażeniami



Język programowania

Studentki zrobiły notatki, po czym 
niektóre z nich poszły do domu.

Studentki zrobiły notatki, po czym 
niektóre z nich zabrali studenci.

Studentki zrobiły notatki, po czym 
niektóre z nich zgubiono.

Języki wymagają precyzyjnej 
syntaktyki.

Języki wymagają precyzyjnej 
semantyki.



Języki programowania

● Analytical Engine
● Plankalkul – Konrad Zuse
● Kable, lampy, przełączniki …
● Język wewnętrzny komputera
● Assembler – symboliczne nazwy 

operacji oraz symboliczne 
nazwy zmiennych

● Języki wysokiego poziomu – jest 
ich ponad 2500



Interpretacja vs kompilacja

Interpreter jest to program, który czyta kod 
programu, a następnie realizuje go. 

Kompilator (translator) jest to program, 
który czyta kod programu, a następnie w 
kilkuetapowym procesie przetwarza go na 
kod maszynowy. Nie ma nic takiego jak 
języki kompilowania czy języki 
interpretowane; niemal każdy język może 
być zrealizowany w jednej lub drugiej 
postaci (nadaje się do tego bardziej albo 
mniej). Niektóre współczesne interpretery 
zawierają w sobie fragment kompilatora: 
we wstępnym etapie przetwarzania 
program źródłowy konwertowany jest do 
kodu bajtowego (bytecode) i dopiero 
interpretowany.

język
programowania

kompilacja interpretacja

proste instrukcje 
sterujące (skok, 

warunek); operacje 
bitowe, ale także na 

liczbach i symbolach; 
bezpośrednie 

odwołania do pamięci

natychmiastowe 
tłumaczenie na język 
maszynowy; łatwiej 
napisać jakikolwiek 

interpreter niż 
sensowny kompilator



Fortran – 1957

● John Warner Backus
● FORmula TRANslator
● stosowany głównie w obliczeniach numerycznych (APDL w Ansysie 

jako pochodna Fortrana)
● Standaryzowany:

○ Fortran IV
○ Fortran 66
○ Fortran 77
○ Fortran 90
○ Fortran 95
○ Fortran 2003

● STALE W UŻYCIU



ALGOL – 1958

● ALGOrithmic Language
● standard opisu algorytmów
● w publikacjach naukowych i podręcznikach
● instrukcje blokowe, przekazywanie parametrów do procedur przez 

wartość i nazwę, rekurencja, tablice dynamiczne, słowa kluczowe, typy 
danych użytkownika, brak instrukcji I/O



LISP – 1960

● jeden z najstarszych języków programowania
● chętnie stosowany w badaniach i rozwoju sztucznej inteligencji
● wywodzi się z niego wiele technik programistycznych
● struktury drzewiaste
● odśmiecanie pamięci
● dynamiczne typowanie
● STALE W UŻYCIU



COBOL – 1960

● COmmon Business Oriented Language
● 90% operacji finansowych jest 

obsługiwanych
● przez programy napisane w COBOL-u
● doskonała dokumentacja
● liczne wady (nadmiernie rozbudowana 

składnia, brak zmiennych lokalnych, brak 
rekurencji, brak dynamicznej alokacji 
pamięci, brak programowania 
strukturalnego, brak programowania 
obiektowego)

● „COBOL jest synonimem zła.”
● STALE W UŻYCIU



APL – 1962

● A Programming Language
● język matematyczny
● tworzenie macierzy
● bardzo bogaty zestaw operatorów
● APL posługuje się znakowymi symbolami



SIMULA – 1962

● powstały dwie odmiany tego języka w Norweskim Ośrodku 
Obliczeniowym w Oslo: Simula I i Simula 67

● pierwszy język obiektowy
● Simula jest rozszerzeniem języka Algol 60
● pomyślana jako uniwersalny język symulacji
● wprowadził pojęcia klas, obiektów, podklas



BASIC – 1962

● Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code
● powstał w oparciu o Fortran i ALGOL
● język łatwy, wszechstronny, dobra komunikacja z użytkownikiem
● niezmiernie popularny – istnieje około 200 dialektów
● w Polsce popularny ze względu na dostępność na mikrokomputery 

C-64, Amstrad PC, ATARI i ZX Spectrum



Prolog – 1970

● Programming in Logic
● język deklaratywny
● język programowania logicznego
● opiera się na klauzulach stwierdzających, że pewne fakty wynikają ze 

zbioru innych faktów
● automatyczna analiza języków naturalnych
● dobrze sprawdza się w programach związanych z AI, do tworzenia 

systemów ekspertowych
● na wejściu tworzy się bazę faktów i reguł a następnie tworzy się 

zapytania



C – 1972

● Dennis Ritchie†
● imperatywny i strukturalny
● do programowania systemów
● operacyjnych (1973 - Unix)
● tworzony jako prosty i mały język,
● działa nawet na systemach
● wbudowanych
● komentarze, komentarze blokowe
● pętle while, do … while, for
● pozwala na wykonywanie niskopoziomowych operacji – daje kontrolę nad 

działaniem komputera,
● ale wymaga tej wiedzy od programisty
● brak odśmiecania pamięci – garbage collection
● brak operacji na tablicach
● brak standardowych bibliotek graficznych (niestandardowe: SDL, Freeglut, 

Cairo)

https://c1.staticflickr.com/7/6097/6243497570_27eb22afac_b.jpg


Pascal – 1972

● Niklaus Wirth
● bardzo popularny w latach 80. i 90.
● Turbo Pascal
● zaprojektowany jako język do nauki programowania strukturalnego
● 1995 – Delphi (Object Pascal)



Smalltalk-80 – 1983

● opracowany w Xerox Palo Alto Research Center
● wprowadził graficzny interfejs użytkownika
● język w pełni obiektowy (po Simuli) i reflektywny
● refleksja – pozwala zarządzać kodem tak jakby był on danymi
● wykorzystywany głównie do celów dydaktycznych



Ada – 1983

● strukturalny, kompilowany, imperatywny, 
obiektowy

● stworzony na zamówienie Departamentu Obrony 
USA

● język programowania głównie systemów czasu 
rzeczywistego (przeważnie współbieżnych)

● bardzo rozbudowany, złożona składnia
● brak pełnego kompilatora dla PC (kłopotliwa 

realizacja współbieżności)
● standard zapisu programów współbieżnych w 

publikacjach naukowych



C++ – 1983

● Bjarne Stroustrup 
● nazywany pierwotnie jako 

język C z klasami
● C++ (i++ vs ++i)
● koncepcje Simuli, Ady, ML 

dodane do języka C
● pierwszy język zorientowany 

obiektowo, który odniósł 
komercyjny sukces (lata 90.)

● stosowany do tworzenia 
aplikacji i systemów 
operacyjnych

● bardzo rozbudowana składnia



HTML – 1989

● HyperText Markup Language
● Tim Berners-Lee (CERN, 1980)
● język znaczników nie język 

programowania
● w jego składni nie przewidziano wyrażeń 

obliczeniowych, warunkowych czy 
iteracyjnych

● pozwala opisać strukturę informacji 
zawartych wewnątrz strony internetowej

● umożliwia określenie wyglądu 
dokumentu w przeglądarce internetowej

● wykorzystuje się pary znaczników 
umieszczone w nawiasach ostrokątnych, 
np. <title> i </title>

https://c1.staticflickr.com/9/8620/16662336315_2bcb0a1253_b.jpg


Jeden program, wiele wariantów

http://www.99-bottles-of-beer.net/
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Złożoność obliczeniowa, błędy, trudne 

zadania



Poprawność algorytmów/programów

Każdy program ma błędy.

Dopóki program wykorzystywany jest do zabawy, nie odgrywa to większej 
roli.

A co z oprogramowaniem komercyjnym?

„(…) gwarantuje, że oprogramowanie objęte właściwą licencją będzie 
zasadniczo działać zgodnie z opisem znajdującym się we wszelkich 
materiałach (…) towarzyszących oprogramowaniu.”



Bug czyli błąd



Therac-25

Błąd działania urządzenia służącego 
do terapii antynowotworowej można 
było wygenerować poprzez 
wprowadzenie odpowiedniej 
kombinacji klawiszy na terminalu 
wprowadzania danych. Pacjent 
poddawany naświetlaniu 
otrzymywał dawkę wielusetkrotnie 
przekraczającą dopuszczalne normy.
W efekcie 5 osób zmarło na chorobę 
popromienną a 1 doznała dotkliwych 
poparzeń.



Poprawność algorytmów/programów

Błąd w oprogramowaniu komputera 
sterującego lotem w jego 
początkowej fazie doprowadził do 
serii chaotycznych korekt kursu i 
deregulacji lotu. W celu 
zapobieżenia katastrofie obsługa 
naziemna doprowadziła do 
uruchomienia systemu 
autodestrukcji. 

Arthur C. Clarke: “Mariner 1 został 
zniszczony przez najdroższy myślnik 
w historii.”



Klęska w Dhahran - MIM-104 Patriot

Wskutek błędu oprogramowania 
w zegarze systemowym komputera 
baterii Patriot, w efekcie uderzenia 
niezestrzelonej rakiety Scud w 
koszary w Dhahran, zginęło 28 osób. 
Poprawkę oprogramowania 
dostarczono dzień po incydencie.



Ariane 5, Lot 501, 04.06.1996

Zastosowanie oprogramowania 
nawigacyjnego z rakiety Ariane 4, 
która charakteryzowała się 
mniejszymi osiągami doprowadziło 
w efekcie do zniszczenia rakiety i 
ładunku. 

Oprogramowanie przeniesiono bez 
testów i sprawdzania. 

Straty oceniono na 400 mln dolarów.



Awaria prądu w USA i Kanadzie w 2003 r.

Hazard – niekorzystne zjawisko w 
układach cyfrowych, którego 
podłożem jest niezerowy czas 
propagacji (przenoszenia) sygnałów. 
Przyczyną są różnice w czasie 
dotarcia i wartości sygnału do 
określonego miejsca układu w 
zależności od drogi. Hazard może 
doprowadzić do chwilowego 
przekłamania pracy automatu lub 
do trwałego przekłamania.



Czy są programy wolne od błędów?

Zasadniczo nie ma takich programów.

Donald E. Knuth, twórca systemu TeX wyznaczył nagrodę pieniężną za 
każdy znaleziony w jego programie błąd. W roku 1985 nagroda wynosiła 1 
cent, była podwajana co rok aż do 327 dolarów i 68 centów. Do tej pory 
wypisano czeki na około 20000 dolarów nagrody.



Uruchamianie programów i badanie ich 
poprawności
● Szacuje się, że ponad 70% kosztów i nakładów na opracowanie 

złożonych systemów oprogramowania pochłania usuwanie błędów.
● Komputery – zasadniczo – są nieomylne. Psują się, ale przypadki, że 

generują błędne obliczenia są tak rzadkie, że spokojnie mówimy, iż są 
nieomylne … 

● Mylą się ludzie:
○ na etapie opracowania algorytmu;
○ na etapie jego programowania;
○ podczas obsługi programu.



Nieomylne komputery

● Czerwiec 1994: Testerzy firmy Intel zauważyli, że procesor „źle liczy” 
(błąd w instrukcji dzielenia). Kierownictwo uznało, że problem nie 
dotknie zbyt wielu użytkowników.

● 19 października: Jeden z użytkowników zauważa błąd i nabiera 
pewności, że to procesor (Pentium).

○ 4195835.0/3145727.0 = 1.333 820 449 136 241 002 (Correct value)
○ 4195835.0/3145727.0 = 1.333 739 068 902 037 589 (Flawed Pentium)



Nieomylne komputery

● 24 października: zgłasza błąd do Intela, osoba odpowiedzialna za 
kontakt z klientem potwierdza błąd (odtwarza go), i mówi, że nikt 
jeszcze go nie zgłosił.

● 30 października odkrywca sprawę upublicznia (kilku swoim znajomym). 
3 listopada informacja o błędzie pojawia się na grupie dyskusyjnej.

● 7 listopada Intel przyznaje się publicznie do błędu i ogłasza, że kolejne 
wydania procesora były już od niego wolne.

● 23 listopada pierwszy z producentów oprogramowania 
matematycznego (Mathworks) wypuszcza wersje Matlaba z 
modyfikacjami niwelującymi błąd.

● 24 listopada okazuje się, że Intel ciągle sprzedaje błędne procesory.
● 30 listopada Intel przedstawia dokładny raport opisujący problem i 

(potencjalne jego konsekwencje). Za późno!



Nieomylne komputery

● 12 grudnia IBM publikuje swój własny raport oceniający znacznie 
poważniej konsekwencje błędu i ogłasza, że wstrzymuje sprzedaż 
komputerów PC z procesorem Intela.

● 16 grudnia - akcje Intela spadają o 3,25$ (ok. 5%)
● 20 grudnia: Intel przeprasza i obiecuje bezpłatnie wymienić wadliwe 

procesory na żądanie.



Przyczyny problemów Intela

● Niechęć Intela do poinformowania o problemie swoich 
najważniejszych klientów.

● Niepoinformowanie swojej pomocy technicznej, co uniemożliwiło 
traktowanie zgłaszających błąd w sposób specjalny.

● Pierwsze informacje Intela na temat problemu były odbierane przez 
wszystkich (poza firmą) jako niezadawalające i zdawkowe.

● Nowy procesor Intela (Pentium) był przedmiotem bardzo intensywnej 
kampanii reklamowej.



Przyczyny problemów Intela

● Błąd dotyczył bardzo podstawowej operacji, która łatwo było 
zademonstrować niefachowcom.

● Błąd został wykryty na bardzo późnym etapie testowania procesora 
(po tym jak bardzo wiele procesorów zostało już sprzedanych).

● Internet i sposób jego funkcjonowania.
● Poważny konkurent firmy (IBM) zdecydował się na opublikowanie 

własnych analiz przedstawiających w innym świetle problem.



Poprawność całkowita i częściowa

Algorytm całkowicie poprawny – poprawnie rozwiązuje zadanie dla 
każdego zestawu danych ze zbioru danych dopuszczalnych.



Czy trzeba udowadniać poprawność algorytmów?

● Systemy bankowe…
● Systemy sterowania rakietami (balistycznymi)
● Pojazdy „kosmiczne”
● Systemy nadzoru chorych
● System ABS
● …

A praktyka jest taka (wedle powiedzonek): oprogramowanie udostępnia się 
użytkownikom nie wtedy, kiedy jego poprawność staje się pewna, ale 
wtedy, gdy szybkość odkrywania nowych błędów spada do poziomu, który 
może być zaakceptowany…



A jak się to robi?

● Dla każdego poprawnego algorytmu można ściśle wykazać, że jest on 
poprawny.

● Inna sprawa, czy to łatwo zrobić.
● Z tego, że program działa poprawnie dla każdego zestawu danych, 

który „wypróbowaliśmy” nie wynika wcale, że działa dobrze dla innych 
zestawów.

● Jeżeli uda się nam znaleźć jeden jedyny dopuszczalny zestaw danych, 
dla którego program działa źle, to jest zły.

● Zazwyczaj zależy nam, żeby algorytm kiedyś się zatrzymał. Aby 
wykazać, że algorytm kiedyś się zatrzyma można wybrać jakąś 
wielkość zależną od zmiennych i struktur danych algorytmu i wykazać, 
że wielkość ta jest zbieżna.



Sprawność algorytmów

● Niepoprawne algorytmy są zawsze złe.
● Poprawne algorytmy mogą wymagać ulepszeń.
● Miara sprawności:

○ rozmiar pamięci – liczba zmiennych, liczba i rozmiar struktur danych używanych do 
wykonania algorytmu;

○ czas wykonania – liczba akcji elementarnych wykonanych przez procesor w trakcie 
przebiegu algorytmu.



Wyszukiwanie liniowe

Mamy książkę telefoniczną czyli listę: <nazwisko, numer_telefonu>.

Zadanie polega na znalezieniu numeru telefonicznego osoby o zadanym 
nazwisku.

Najprostszy algorytm jest taki:

1. i = 1
2. Czy poszukiwane_nazwisko = nazwisko(i)
3. Jeżeli tak Koniec
4. W przeciwnym razie i = i + 1
5. Jeżeli i > n Koniec: nie znaleziono!
6. W przeciwnym razie przejdź do kroku 2.

Im dłuższa lista nazwisk tym dłużej pracuje algorytm.



Wyszukiwanie liniowe

● W najlepszym razie pętla wykonana będzie tylko jeden raz.
● W najgorszym razie n razy.
● Średnio? To zależy jaki jest rozkład prawdopodobieństwa zapytań…



Wyszukiwanie liniowe – lepszy algorytm

● Jeżeli uwzględnić fakt, że dane w książce telefonicznej są posortowane 
algorytm można istotnie ulepszyć.

● Pierwsze porównanie należy wykonać nie z pierwszym (czy ostatnim) 
nazwiskiem, tylko ze środkowym (znajdującym się dokładnie na środku 
listy). Jeżeli szukane nazwisko jest większe nie należy zajmować się 
pierwszą połową listy…

● Takie podejście w jednym kroku redukuje rozmiar zadania o połowę! 
Każdy kolejny krok jest podobny zatem wielkość zadania zmniejsza się 
za każdym razem.

● W przypadku książki telefonicznej o N nazwiskach potrzeba (w 
najgorszym razie) log2(N) kroków.



Jak bardzo O(log2(N)) jest lepsze od O(N)?

N log2(N)

10 4

100 7

1000 10

milion 20

miliard 30

miliard miliardów 60



Małpia układanka



Małpia układanka

● Najbardziej elementarny komputerowy algorytm rozwiązywania tej 
układanki sprowadzi się najprawdopodobniej, do przeglądu wszystkich 
możliwych układów kart.

○ wybieramy jedną z kart, układamy ją na pierwszym miejscu (odpowiednio wszystkie 
miejsca ponumerowaliśmy);

○ na drugim miejscu mamy N-1 kart do wyboru, na kolejnym N-2, itd. następnie 
sprawdzamy czy spełnione są warunki.

○ liczba możliwych do rozpatrzenia kombinacji wynosi:
N * (N-1) * (N-2) * … * 2 * 1 = N!

● Zatem złożoność tego algorytmu jest rzędu O(N!)



Małpia układanka



Małpia układanka



Wieże Hanoi

Gra polega na przełożeniu 
zestawu krążków z jednego palika 
na drugi ale zawsze w taki 
sposób, żeby mniejszy krążek 
znajdował się u góry.



Wieże Hanoi

W wielkiej świątyni Benares w 
Hanoi, pod kopułą, która 
wyznacza dokładny środek 
świata, znajduje się wieża, na 
której Brahma umieścił 64 krążki 
ze złota. Bez przerwy, we dnie i w 
nocy, mnisi przekładają krążki z 
jednej diamentowej igły na drugą. 
Wówczas, gdy krążki zostaną 
przełożone z igły, na której 
umieścił je Bóg w momencie 
stworzenia świata, na jedną z 
dwóch pozostałych igieł, nastąpi 
koniec świata. 



Wieże Hanoi

Mnisi właśnie zaczęli. Załóżmy, że 
przekładają jeden krążek na 
sekundę. Ile czasu nam jeszcze 
zostało?

Minimalna liczba przełożeń 
wynosi: 2n-1

Dla pięciu krążków jak na 
animacji to 26-1=63

Zatem dla 264-1=1,84e19. Jeśli 
mnisi przekładają 1 krążek co  
sekundę to zajmie to … ponad 584 
miliardy lat … Mamy czas.



Skala problemu

http://htwins.net/scale2/


Zadania łatwe i trudne

● Jak widać z wykresów i tabelek zawsze można znaleźć zadanie którego 
nie da się rozwiązać w rozsądnym czasie.

● Przyjęto dzielić zadania na łatwe jeżeli funkcja opisująca czas ich 
wykonania jest ograniczona jakąś funkcją wielomianową.

● Zadania trudne to zadania o czasie wykonania ponadwielomianowym 
lub wykładniczym.
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Trochę historii

● lata 50 – w MIT opracowany zostaje język obrabiarek 
APT (Automatic Programming Tool),

● 1963 – Sketchpad (Ivan Sutherland) – praojciec 
nowoczesnych systemów CAD, sterowany piórem 
świetlnym

● 9.12.1968 – Douglas C. Engelbart, pierwsza prezentacja 
multimedialna, wprowadzenie myszy komputerowej, 
możliwość pracy grupowej – dwie osoby połączone 
siecią telefoniczną oraz system audiowizualnym

● lata 70-80 – możliwość stworzenia układu (linii 
produkcyjnej) mogącego wykonać automatycznie 
każdy produkt

● lata 80-90 – powszechnie dostępne systemy 
operacyjne z GUI

http://www.youtube.com/watch?v=495nCzxM9PI
http://www.youtube.com/watch?v=B6rKUf9DWRI


Aplikacja, program użytkowy

● kontakt z człowiekiem
● człowiek – maszyna, potrzeba istnienia interfejsu (UI – user interface)

○ interfejs tekstowy (konsola, systemy bez GUI)
○ interfejs graficzny GUI (środowisko graficzne)

● użyteczność (usability)
● format pliku

○ otwarty: *.odt, *.odp, *.ods
○ zamknięty: *.doc, *.ppt, *.xls



Użyteczność (usability)

Jakob Nielsen – Ten Usability Heuristics, 1980

● Pokazuj status systemu.
● Zachowaj zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością.
● Daj użytkownikowi pełną kontrolę.
● Trzymaj się standardów i zachowaj spójność.
● Zapobiegaj błędom.
● Pozwalaj wybierać zamiast zmuszać do pamiętania.
● Zapewnij elastyczność i efektywność.
● Dbaj o estetykę i umiar.
● Zapewnij skuteczną obsługę błędów.
● Zadbaj o pomoc i dokumentację.



Projektowanie zorientowane na użytkownika

● analiza środowiska użytkownika
○ grupa docelowa
○ potrzeby i zwyczaje
○ charakterystyka użytkownika i typowe zadania
○ oczekiwania względem systemu, aplikacji

● analiza rozwiązań konkurencyjnych
● projektowanie – warianty rozwiązań

○ prototyp wstępny, ogólny, funkcjonalny
○ scenariusze testowe
○ sugestie od użytkownika

● testy i ocena
○ eksperci vs użytkownicy

● korekta i wdrożenie
○ kwestionariusze i wywiady, grupy wywiadowe
○ pozyskiwanie informacji od użytkowników – program rozwoju aplikacji



Pola stosowalności

● Nauka
○ symulacje, obliczenia
○ …

● Technika
○ obliczenia inżynierskie
○ przemysł: samochodowy, lotniczy, ciężki, zbrojny
○ …

● Medycyna
○ aplikacje naukowe
○ badania – komputerowa wizualizacja i obróbka danych
○ lekarz-pacjent
○ oprogramowanie dla pacjenta: zdjęcia RTG, zapis do lekarza, ...
○ …



Skrótem Asterixie, skrótem

CAE – Computer Aided Engineering

CAD – Computer Aided Design

CAM – Computer Aided Manufacturing

CNC - Computer Numerically Controlled Machines



CAE (Computer Aided Engineering)

● ABAQUS
● LS-DYNA
● ANSYS
● NISA
● MARC
● ADINA
● NASTRAN
● COSMOS
● FEAP
● ALGOR
● PATRAN
● Pro-MECHANICA
● ROBOT
● SAP2000



CAD (Computer Aided Design/Draing)

● AutoCad
● Fusion 360
● SolidEdge
● SolidWorks
● CATIA
● ProEngineer
● Unigraphics/NX



CAD (Computer Aided Design/Drafting)

● CAD 2D – zapis konstrukcji dokonywany jest w postaci rysunku 
technicznego przeniesionego na platformę komputerową 
(dokumentacja techniczna)

● CAD 3D – stworzona geometria jest podstawą całego szeregu dalszych 
działań:

○ dokumentowanie
○ analizy: wytrzymałościowe, modalne, energonomiczne
○ wizualizacja
○ prototypowanie
○ projektowanie procesu wytwarzania
○ parametryzowanie projektu
○ możliwość pisania procedur i plików wsadowych
○ planowanie i projektowanie ścieżek montażowych
○ możliwość importu/eksportu danych między systemami
○ operowanie prostymi elementami rysunkowymi (prymitywami)



ANSYS®

● metoda elementów skończonych (prof. Olgierd Zienkiewicz)
● podział kontinuum (modelu ciągłego) o nieskończonej liczbie stopni 

swobody na skończony zbiór prostych elementów o ściśle określonej 
liczbie stopni swobody

● APDL (Ansys Parametric Design Language) - oparty strukturalnie na 
Fortranie język modelowania bryłowego (Solid Modeling)

● modelowanie zarówno w trybie wsadowym (batch mode) jak i 
interaktywnym

● analizy w zakresie: mechaniki konstrukcji, mechaniki płynów, 
przewodnictwa cieplnego, elektromagnetyzmu

● rozbudowana biblioteka elementów skończonych – ponad 200 typów 
elementów



ANSYS®

● mechanika konstrukcji
○ problemy liniowe statyki, dynamiki, stateczności (analiza modalna, analiza 

harmoniczna, analiza spektralna)
○ problemy nieliniowe geometrycznie i fizycznie (teoria dużych przemieszczeń, 

naprężeń, odkształceń,
○ nieliniowość materiałów (zagadnienia sprężysto-plastyczne), zagadanienia 

kontaktowe
○ zagadnienia optymalizacji, zmęczenia materiałów i konstrukcji, pełzania i pękania

● przepływy cieczy i ciepła, prądu elektrycznego
● modelowanie radiacji
● … 



ANSYS®



ANSYS®
remodeling kostny



ANSYS®
remodeling kostny



ANSYS®
remodeling kostny



ANSYS®
remodeling kostny



ANSYS®
remodeling kostny



ANSYS®
remodeling kostny



ANSYS®
remodeling kostny

● rozmiar modelu
○ lata 80-te: kilkadziesiąt elementów
○ lata 90-te: kilka-kilkadziesiąt tysięcy elementów
○ 2000 - model do pracy dyplomowej >35k elementów*
○ 2015 - modele do prac dyplomowych 1,5M elementów*

*na komputerach domowych



ANSYS®
przypadek kliniczny



ANSYS®
przypadek kliniczny

● W przypadku pacjenta nie ma możliwości modelowania złamania z 
uwzględnieniem wszystkich cech i parametrów:

○ modelujemy tylko fragment organizmu z licznymi geometrycznymi uproszczeniami
○ modelujemy tylko niektóre tkanki z uproszczeniami właściwości 
○ określone warunki brzegowe (zamocowanie, obciążenie) zostają uproszczone i/lub 

zawężone
● Mimo licznych uproszczeń i wielu założeń udaje się uzyskać wyniki, 

które w dobry sposób odwzorowują zachowanie się bardziej złożonych 
układów.

*na komputerach domowych



ANSYS®
przypadek kliniczny



ANSYS®
przypadek kliniczny
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Trochę historii

● 1969: powstaje sieć ARPANET (Advanced Research Projects Agency 
Network)

○ projekt o znaczeniu ściśle militarnym, celem którego było stworzenie rozproszonej 
struktury komunikacyjnej zapewniającej łączność w razie konfliktu zbrojnego na 
szeroką skalę

○ Alex McKenzie (Uniwersytet Stanforda) – zaproponował protokół znany jako TCP/IP
● ~1983: MILNET, MINET, SATNET
● ~1990: CERN – początki światowego Internetu – Tim Berners-Lee, 

World Wide Web
○ Internet to struktura – połączone ze sobą sieci komputerowe
○ WWW – usługa umożliwiająca dostęp do danych przechowywanych w sieci

● 4 września 1998: założona zostaje firma Google.com
○ Naszą misją jest uporządkowanie światowych zasobów informacji tak, by stały się 

powszechnie dostępne i użyteczne dla każdego.
○ udział Google w tworzeniu przeglądarki dla Chin
○ udział Google w projektach o znaczeniu militarnym



Jak sieć zmieniła nasze życie

● Rok 1988 - chcesz pożyczyć książkę do nauki języka, powiedzmy 
hiszpańskiego… No tak, nie ma jeszcze internetu...

○ Czy w Twoim mieście jest biblioteka? Nie wiesz, może wie ktoś w domu, może masz 
książkę telefoniczną… 

○ Masz już adres i telefon, ale nie wiadomo, do której godziny biblioteka jest czynna. 
Trzeba spróbować…

○ Wiesz już gdzie i do której. Idziesz. Aaaa, nie masz karty. Trzeba ją wyrobić.
○ Wyrabiasz kartę, sama karta będzie do odbioru następnym razem ale możesz już 

wypożyczać książki. 
○ Podajesz tytuł. Pracownik biblioteki szuka pozycji w katalogu (otwiera szufladę i szuka 

w papierowych rekordach, czasem jest tak, że zna to niemal na pamięć).
○ Książka jest, ale wypożyczona. Znany jest przewidywany termin zwrotu, możesz wtedy 

próbować dzwonić, ale najlepiej podejdź osobiście.
○ Po 2 tygodniach masz książkę. Ufffff :)



Jak sieć zmieniła nasze życie

● Rok 2019 - chcesz pożyczyć książkę do nauki języka.
○ Ale zaraz? Po co? Przecież dostępne są kursy online, dopasowane do Twoich 

możliwości. Ponadto sporo książek dostępne jest w formie ebooków.
○ Wystarczy numer konta… 

● Relacje z sąsiadami. Z perspektywy Twoich rodziców albo dziadków. 
Jak wygląda to dzisiaj z Twojej perspektywy?

● Pisanie pracy dyplomowej, dostęp do źródeł (artykuły, normy), 
oprogramowania, … 

● Dostęp do rozrywki - gry, muzyka, filmy, … 
● Dostęp do usług: bankowość, medycyna, usługi pocztowe, … 
● Relacje międzyludzkie, uzależnienia, wykluczenia



Po co nam SIEĆ?



Sieć

Sieć tworzymy w celu:

● uwspólnienia i wykorzystania zasobów:
○ sprzętowych (procesory, pamięć operacyjna i dyskowa),
○ programowych (dane, licencje),
○ niematerialnych (idee, pomysły);

● dla sławy i zabawy…
● …głównie jednak dla pieniędzy.



Sieć – korzyści

● uwspólnienie zasobów
○ wspólny dostęp do danych
○ wspólne licencje na oprogramowanie (pływające licencje)

● duża niezawodność;
○ sieciowa kopia zapasowa
○ problem lokalizacji danych (kopia zdalna vs kopia lokalna)

● oszczędność;
○ kopie zapasowe
○ eliminacja fizycznej infrastruktury
○ dostęp do danych z dowolnego urządzenia po uwiarygodnieniu się
○ możliwość współpracy mimo obecności w różnych miejscach

● komunikacja międzyludzka
○ paradoksalnie, chociaż sieć odebrała nam sposobność do kontaktów twarzą w twarz, 

to dała możliwość kontaktów z odległymi miejscami i osobami



Praca w sieci

Przetwarzanie danych:

● scentralizowane
○ przetwarzaniem danych zajmują się komputery centralne;
○ dane można wprowadzać za pomocą i pośrednictwem terminali;
○ za pośrednictwem sieci możliwe jest dzielenie się informacją z poziomu komputerów 

centralnych
○ banki, urzędy, …

● rozproszone
○ każdy uczestnik (komputer) ma możliwość przetwarzania danych;
○ zadanie podzielone jest na podzadania, które z kolei przydzielane są uczestnikom;
○ uczestnicy komunikują się wzajemnie z wykorzystaniem sieci

● wspólne
○ współuczestnictwo w realizacji zadania;
○ wzajemna możliwość wykorzystywania zasobów;
○ www.worldcommunitygrid.org
○ SETI – sygnał WOW

http://www.worldcommunitygrid.org
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_Wow!


Od lokalnej do globalnej sieci

● LAN – local area network
○ sieć lokalna w obrębie mieszkania, budynku, 

laboratorium
● MAN – metropolitan area network

○ sieć miejska rozleglejsza niż sieć LAN – np. sieć 
miejska Wrocławia

● WAN – wide area network
○ sieć światowa (globalna), obejmuje zasięgiem całe 

kraje lub nawet kontynenty



Wykorzystanie sieci

● nauka – organizacja, badania, kontakt, …
● operacje finansowe

○ http://money.visualcapitalist.com/worlds-money-markets-one-visualization-2017/
● handel online

○ Amazon, eBay, rynek chiński
○ Dzień Singla, Czarny Piątek, CyberMonday 

● informacja i media
○ Cambridge Analytica
○ fake news
○ rynek mediów a kształtowanie nastrojów społecznych

● poczta elektroniczna i komunikacja
● …
● ZAGROŻENIA

http://money.visualcapitalist.com/worlds-money-markets-one-visualization-2017/
http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I


Czego wymaga sieć do działania

● medium transmisyjne – sposób przesyłania danych między 
użytkownikami

● protokoły – zasady określające przesył danych i wzajemną 
komunikację

● usługi sieciowe – potrzeby związane z generowaniem i odbiorem 
określonych zasobów.

Dane przesyłane w sieci muszą być zakodowane w postaci sygnału;

● sygnał ten może być cyfrowy (przyjmujący wartości dyskretne (logika 
binarna) lub analogowy (ciągły sygnał elektromagnetyczny 
zmieniający częstotliwość)

● do przesyłu sygnału stosuje się media transmisyjne



Media transmisyjne

Do przesyłu danych w sieci stosuje się media przewodowe oraz 
bezprzewodowe. Media te charakteryzuje:

● przepustowość
● opóźnienie
● tłumienie
● zakłócenia i możliwość przechwytu danych
● koszt
● łatwość instalacji



Media transmisyjne

● skrętka telefoniczna
● kabel koncentryczny
● włókno światłowodowe
● fale radiowe
● mikrofale
● podczerwień
● łącza satelitarne



Skrętka telefoniczna

● jedna lub więcej par 
izolowanych przewodów 
miedzianych skręconych ze sobą 
w celu wyeliminowania zakłóceń 
natury elektormagnetycznej z 
otaczającym środowiskiem

● względnie tani środek transmisji
● możliwa zarówno transmisja 

cyfrowa jak i analogowa
● konstrukcja (bez osłony, osłona z 

folii, osłona z siatki metalowej)
○ UTP – Unshielded Twisted Pair
○ FTP – Foiled Twisted Pair
○ STP – Shielded Twisted Pair

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/FTP_cable3.jpg


Kabel koncentryczny

● sztywny izolowany miedziany przewód otoczony przez drugi przewód 
cylindryczny (np. oplot miedziany) w izolacji z tworzywa

○ izolacja i osłona zapewniają dobre parametry przesyłu sygnału, zmniejszoną 
wrażliwość na zakłócenia i czynniki zewnętrzne (wilgoć, temperatura)

● transfer około 10MBit/s na 1km
● wrażliwy na złamanie
● zarówno transmisja cyfrowa jak i analogowa

Kabel koncentryczny (RG213): 1. przewód, 2. izolacja wewnętrzna, 3. oplot (ekran), 4. izolacja zewnętrzna.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Rg213_1.jpg


Włókno światłowodowe

● włókno szklane lub plastikowe umożliwiające 
propagację impulsu świetlnego;

○ nadajnik – dioda świecąca LED lub dioda laserowa
○ odbiornik – fotodetektor

● ogromna szerokość pasma, małe straty mocy 
sygnału – możliwa transmisja na znaczne 
odległości

● niewrażliwość na zakłócenia elektromagnetyczne 
oraz korodujące czynniki środowiska

● znacznie mniejsza średnica i masa względem 
przewodników metalicznych

● brak możliwości podsłuchu – nie 
wypromieniowują energii (sygnału)



Podczerwień i łącza satelitarne

● Podczerwień:
○ kierunkowa transmisja …
○ … na bardzo małe odległości;
○ ograniczenia transferu

● Łącze satelitarne
○ transmisja globalna
○ wciąż wysoka cena



Fale radiowe, promieniowanie mikrofalowe

● brak fizycznego połączenia między komunikującymi się urządzeniami 
(komputerami)

● każde z urządzeń posiadać musi antenę umożliwiająca nadawanie oraz 
odbiór fal radiowych

● możliwość przechwycenia sygnału
● komunikacja dalekosiężna – transmisja sygnałów telewizyjnych lub do 

rozmów telefonicznych
● łącza mikrofalowe pracują na częstotliwości 2 – 40 GHz;
● Bluetooth (2,4 GHz) i Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz)



Topologia fizyczna sieci LAN

● magistrala (bus) – wszystkie stacje robocze dołączone są do jednej 
wspólnej szyny

● pierścień (ring) – stacje sieciowe podłączone są do okablowania 
tworzącego pierścień, topologię pierścienia stosuje się w 
technologiach Token Ring i FDDI

● gwiazda (star) – kable sieciowe połączone są w jednym wspólnym 
punkcie, w którym znajduje się koncentrator lub przełącznik

● drzewo (tree) – (hierarchiczna gwiazda) jest strukturą podobną do 
topologii gwiazdy z tą różnicą, że są tu możliwe gałęzie z wieloma 
węzłami

● mieszana – stanowi połączenie sieci o różnych topologiach



Magistrala

Zalety:

● niski koszt
● prostota budowy
● nie wymaga dodatkowych urządzeń sieciowych

Wady:

● duża zawodność
● trudności w usuwaniu usterek
● niezbyt duża rozpiętość sieci
● mała wydajność



Gwiazda

Zalety:

● wydajność
● prostota budowy
● bardzo łatwa lokalizacja 

uszkodzeń
● wysoka niezawodność
● możliwość realizacji dowolnej 

topologii logicznej

Wady:

duży koszt



Pierścień

Zalety:

● niski koszt,
● dość duże rozpiętości sieci,
● nie wymaga dodatkowych urządzeń 

sieciowych.

Wady:

● duża zawodność,
● wraz ze wzrostem liczby urządzeń 

maleje wydajność.



Topologia fizyczna sieci LAN

Obecnie stosuje się praktycznie tylko topologię gwiazdy (oraz jej 
rozszerzenie topologię drzewiastą) i topologię magistrali. Można również 
często spotkać topologię mieszaną będącą połączeniem dwóch topologii 
fizycznych magistrali i gwiazdy. Polega to na tym, że skupiska stacji 
roboczych łączone są w gwiazdę, zaś one same dołączane są do wspólnej 
magistrali, do której mogą być również dołączone pojedyncze stacje 
robocze.
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Trochę historii

● Lata 70. i 80. – okres projektowania i rozbudowy Międzyuczelnianej Sieci 
Komputerowej (Warszawa, Wrocław, Gliwice – 3x ODRA 1325)

● Maksymalna prędkość transmisji wynosiła 9600 b/s, a w rzeczywistości ze 
względu na stan linii i urządzeń, w większości przypadków prędkość ta była 
ograniczona do 2400 b/s

● Pierwsze bazy danych (bibliograficzne) – Ośrodek Obliczeniowy 
Politechniki Wrocławskiej dysponował przestrzenią dyskową o łącznej 
pojemności 160MB

● Druga połowa lat 80. – PWr koordynuje rozbudowę Krajowej Akademickiej 
Sieci Komputerowej (KASK)

● 16.II.1990 – zdjęcie restrykcji COCOM (Komitet Koordynacyjny 
Wielostronnej Kontroli Eksportu) na transfer technologii komputerowych do 
Polski, włączenie Polski w strukturę sieci Bitnet/EARN (European Academic 
Research Network) – 17.VII.1990, godzina 14:01



Pierwsze maile z Politechniki

Zanim we Wrocławiu powstał węzeł sieci Bitnet/EARN pracownicy 
Politechniki Wrocławskiej mieli już możliwość korzystania z usługi poczty 
elektronicznej.

Dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Obliczeniowego (UNI-C) w 
Kopenhadze Frode Greisena, Ośrodek Obliczeniowy PWr otrzymał skrzynkę 
pocztową o adresie unipol1@vm.uni-c.dk. Poprzez nią pracownicy mieli 
możliwość komunikowania się z całym światem.

Informację, do kogo list ma być dostarczony, lub od kogo pochodzi, 
umieszczano w polu „Subject”. Listy przeznaczone do wysłania pracownicy 
Politechniki dostarczali na dyskietkach do Ośrodka Obliczeniowego, 
a odebrane listy otrzymywali wydrukowane na papierze.



Pierwsze maile z Politechniki

Po uruchomieniu węzła sieci Bitnet/EARN każdy z użytkowników posiadał 
własne konto, które sam osobiście obsługiwał. W grudniu 1991 roku z usługi 
poczty korzystało już około 700 użytkowników. Wielu też korzystało z innych 
usług, takich jak przesyłanie plików i listy dystrybucyjno-dyskusyjne. 
Eksploatacja sieci Bitnet/EARN nie odbywała się bez problemów. Wynikały one 
przede wszystkim ze złej jakości telefonicznej linii dzierżawionej w relacji 
Wrocław – Warszawa. Często występowały przerwy w transmisji danych na tym 
odcinku. Najdłuższa z nich trwała około tygodnia. Spowodowało to zatrzymanie 
kilku tysięcy listów w Warszawie, które zostały „zrzucone” na taśmy 
magnetyczne. Po wznowieniu transmisji przesłanie zaległych listów wraz z 
bieżącymi, przy bardzo małej szybkości przesyłania, trwałoby kilka tygodni. 
Znaleziono inny sposób. Taśmy z listami po prostu przewieziono do Wrocławia 
pociągiem (Ekspres Odra). Był to chyba jedyny zanotowany w świecie 
przypadek „przesyłania poczty elektronicznej koleją szynową”.



Pierwsze eksperymenty z Internetem

● sieć NASK (Naukowa 
Akademicka Sieć Komputerowa)

● klasę adresową Ośrodek 
Obliczeniowy PWr otrzymał od 
centrum zarządzania siecią 
działającym przy 
Departamencie Obrony USA

● od XI.1992 powszechny dostęp 
do sieci



Pierwsze eksperymenty z Internetem



WASK

● budowa od 1993 roku, początkowo łączyła budynki A1, C1 i D2
● uroczyste otwarcie 30.09.1993
● 04.05.1994 – wrocławskie porozumienie między uczelniami
● stale rozwijane, pierwotnie z grantu KBN, obecnie ze środków WCSS
● zasoby

○ sieciowe (serwery usług sieciowych)
○ obliczeniowe (komputery dużej mocy)



WCSS

● 21.XII.1994 – powołano do życia Wrocławskie Centrum 
Sieciowo-Superkomputerowe (15 procesorowy komputer SP2 firmy 
IBM (14 × Power2 - 66 MHz, 1 × Power2 – 77 MHz, pamięć operacyjna 14 
× 64 MB, 1 × 128 MB, pamięć dyskowa 14 × 1 GB, 4 × 4,5 GB) – 482. w 
TOP500;

● 1.VII.1995 – WCSS rozpoczyna działalność;
● 2002 - rozpoczęcie eksploatacji zintegrowanego systemu poczty 

elektronicznej dla pracowników PWr imie.nazwisko@pwr.wroc.pl;
● 2003 - rozpoczęcie eksploatacji zintegrowanego systemu poczty 

elektronicznej dla studentów PWr numer@student.pwr.wroc.pl.



WCSS – zadania

● eksploatacja i rozbudowa Wrocławskiej Akademickiej Sieci 
Komputerowej (WASK)

● eksploatacja i rozbudowa komputerów dużej mocy
● eksploatacja i rozwój sieciowych usług informacyjnych dla wszystkich 

uczelni
wyższych i instytutów badawczych z obszaru Dolnego Śląska



Biblioteki cyfrowe

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Federacja Bibliotek Cyfrowych

https://dbc.wroc.pl/dlibra
https://fbc.pionier.net.pl/


Wykład 12
Prawo autorskie

Technologie 
Informacyjne

Wojciech Myszka, Jakub J. Słowiński
Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej

Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska



Prawo autorskie

Prawo autorskie, w odróżnieniu od innych praw reguluje nie wąski wycinek 
rzeczywistości, ale praktycznie całość relacji komunikacyjnych między 
ludźmi.

Każdy e-mail, rozmowa telefoniczna, czat, wpis na stronie internetowej 
regulowany jest prawem autorskim.

Do czasów Internetu wszystko co prywatne było dozwolone, tylko 
wystąpienia publiczne były regulowane prawem, ale to wydawca musiał się 
tym przejmować. Zwykli ludzie nie mieli możliwości technicznych (ale też i 
formalnych) do publikowania. 

W Internecie każdy z nas może być (bardzo często jest) Autorem i 
Wydawcą. I osobiście jest zobowiązany do przestrzegania prawa 
autorskiego.



Utwór

Utwór to podstawowe pojęcie prawa autorskiego. Utwór to: każdy przejaw 
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w 
jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 
wyrażenia. W szczególności:

● wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi 
(literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy 
komputerowe);

● plastyczne;
● fotograficzne;
● lutnicze;
● wzornictwa przemysłowego;
● architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
● muzyczne i słowno-muzyczne;
● sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
● audiowizualne (w tym filmowe).



Utwór

Utwór musi mieć formę „ustaloną”.

Nie podlegają ochronie niezrealizowane pomysły.

Podlega ochronie indywidualne dzieło i co to znaczy „indywidualne”.



Utwór

Co utworem nie jest?

● akty normatywne (ustawy lub ich projekty),
● dokumenty urzędowe,
● urzędowe materiały, znaki lub symbole,
● opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
● proste informacje prasowe.

Prawo autorskie nie chroni ponadto:

● idei,
● odkryć,
● procedur,
● metod i zasad działania, oraz
● koncepcji matematycznych.



Pytania?

1. Czy grafika istniejąca wyłącznie w formie cyfrowej może być utworem?

Forma nie ma znaczenia!

2. Czy programy komputerowe są utworami?

TAK

3. Czy jeśli fotografa dostępna w Internecie i nie ma oznaczenia ©, to nie 
podlega ochronie prawnoautorskiej?

Brak znaczka © nie ma znaczenia.



Kto jest twórcą?

To, czy stajemy się twórcą, nie zależy od naszej woli.

Twórcą może być jedynie osoba fizyczna.

Prawo autorskie definiuje pojęcia:

● autor – posiada pełne prawo do dysponowania utworem;
● współautor – dzieło powstaje wspólnym wysiłkiem kilku osób;
● uprawniony – inny niż twórca – prawa do utworu zdobył na drodze 

umowy albo dziedziczenia (prawa do tworzonego przez pracownika 
programu komputerowego przechodzi na rzecz pracodawcy).



Kto jest twórcą?

● licencjobiorca – osoba, której uprawniony zezwolił na korzystanie z 
dzieła;

● każdy – może korzystać z utworu w ramach dozwolonego użytku;
● twórca utworu zależnego – posiada prawo do stworzenia i 

rozpowszechniania utworu zależnego z utworu oryginalnego (cover);
● inne podmioty praw pokrewnych – artysta wykonawca, producent 

fonogramu/wideogramu, nadawca…



Pytania

1. Kiedy twórca nie jest podmiotem praw majątkowych?

Gdy je przeniesie na inną osobę (umowa pisemna).

Gdy dzieło powstanie w ramach umowy o pracę – może okazać się, że 
pracodawca ma prawa majątkowe.

W przypadku tworzenia programów komputerowych w ramach umowy o 
pracę całość praw majątkowych należy do pracodawcy.

2. Czy przysługują mi prawa autorskie do mojej pracy magisterskiej?

Tak. Uczelnia zachowuje prawo pierwszeństwa jej opublikowania.



Prawa twórców

Prawa osobiste:

● niezbywalne; można wydawnictwu przekazać wyłączność do 
dysponowania dziełem, ale będzie miało ono obowiązek oznaczyć je 
nazwiskiem autora;

● nieograniczone w czasie;
● umożliwiają rozpoznanie utworu.

Prawa majątkowe:

● dotyczą dysponowania utworem i zarabiania;
● dają prawo kontroli nad korzystaniem;
● ograniczone w czasie (do 70 lat po śmierci autora);
● można je przenieść w ramach umowy lub spadku;
● można udzielić licencji.



Prawa twórców

Każdy twórca ma prawo do autorstwa czyli uznania przez każdego jego relacji z 
utworem.

Prawo oznaczenia utworu swoim imieniem lub przyjętym pseudonimem lub 
udostępnienia dzieła anonimowo.

● plagiat to przypisanie sobie autorstwa utworu cudzego – narusza autorskie 
prawa osobiste.

● niepodpisanie utworu nazwiskiem (pseudonimem) również narusza prawa.

Twórca posiada wyłączne prawo do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu 
swojego dzieła publicznie. Nie wolno rozpowszechniać dzieła wbrew woli autora.

Prawo do integralności. Nie można dokonywać zmian. 

Celem ochrony jest poszanowanie godności osobistej twórcy.



Pytania

1. Czy jako autor mam prawo do zachowania anonimowości?

Tak, ale rodzi to wiele problemów.

2. Czy mogę sprzedać prawo do bycia oznaczonym jako autor utworu?

Nie, zatem, teoretycznie, nie można w Polsce wykonywać zawodu 
ghostwritera.

3. Czy mogę zgodnie z prawem zlecić napisanie pracy naukowej, którą 
przedstawię jako własną?

Nie. Autorskie prawa osobiste wymagają podania prawidłowych informacji 
o autorze. Również podawanie się za autora dzieła anonimowego jest 
naruszeniem prawa.



Autorskie prawa majątkowe

Istotą autorskich praw majątkowych jest przyznanie ich posiadaczowi 
monopolu na korzystanie z utworów. 

Monopol ten jest ograniczony: dzięki przepisom o dozwolonym użytku 
każdy z nas ma prawo z utworu korzystać w pewnym zakresie bez 
uzyskiwania zgody posiadacza praw majątkowych, pewne wykorzystania 
takiej zgody wymagają...

Korzystanie z utworu to:

● przeczytanie książki,
● obejrzenie filmu,
● wysłuchanie koncertu,
● odtworzenie płyty…



Autorskie prawa majątkowe

… i nie podlega kontroli i ograniczeniu posiadacza praw majątkowych

Zwielokrotnianie, modyfikacja lub rozpowszechnianie:

● kserowanie książki,
● cytowanie
● nagrywanie audycji radiowych lub telewizyjnych
● udostępnianie w Internecie filmów czy zdjęć
● publikacja tłumaczenia
● odtworzenie piosenki w radiu.

może wymagać zgody właściciela praw i wypłaty wynagrodzenia na jego 
rzecz; niektóre działania będą zawsze legalne.



Autorskie prawa majątkowe

Majątkowe prawa autorskie są ograniczone w czasie. Standardowo 70 lat od 
daty śmierci autora.

W przypadku utworów anonimowych ochrona trwa 70 lat od pierwszego 
opublikowania utworu.

W przypadku filmów okres ochrony liczy się od daty śmierci najpóźniej 
zmarłego: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, 
kompozytora muzyki.

Okres liczy się od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym zmarł autor.

Trzeba pamiętać również o prawach pokrewnych: prawach producentów, 
wykonawców czy wydawców (pierwsze wydanie utworów z domeny publicznej). 
Czas ich trwania to 25 do 50 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia.



Trochę historii

Po raz pierwszy określono zasadę, że ochrona prawna utworu powinna 
trwać przez ograniczony czas sformułowano w roku 1710 (Statut Anny). 
Okres ochrony wynosił 14 lat od daty pierwszej publikacji. 

Później okres ochrony przedłużano wielokrotnie. Konwencja Berneńska 
określiła go na 50 lat od śmierci Autora (Polska ratyfikowała ją w roku 
1928).

Każde Państwo ma swoje prawa w tym zakresie i obecnie nie spotyka się 
ochrony krótszej niż czas życia Autora + 25 lat po jego śmierci.

W Stanach Zjednoczonych, od 1998 roku ochrona wynosi 100 lat po śmierci 
twórcy (prawo Myszki Miki).

Najdłuższy okres ochrony wynosi 150 lat po śmierci twórcy – Meksyk od 
2003 roku.



Pytania

1. Czy Twórca może zrezygnować z tak restrykcyjnych zasad?

Tak. Musi stosować jedną z wolnych licencji.

2. Czy autorskie prawa majątkowe podlegają dziedziczeniu?

Tak.



Własność przedmiotu a prawa autorskie

W świecie analogowym najczęściej kojarzymy informację z jej nośnikiem: 
książka, płyta…

Kupując książkę stajemy się właścicielem pewnej ilości papieru (i tektury 
użytej na wykonanie okładek). Nie stajemy się właścicielem treści książki. 
Prawa wyłączne posiada ktoś inny. 

Wszystko to, co chcemy zrobić z książką jako przedmiotem objęte jest 
dozwolonym użytkiem: 

● możemy ją przeczytać,
● możemy pożyczyć,
● możemy odsprzedać na aukcji,
● możemy zniszczyć.



Własność przedmiotu a prawa autorskie

Nie możemy treści książki zdigitalizować i udostępnić w Internecie.

Nie możemy tylko bazując na fakcie, że kupiliśmy książkę nakręcić filmu 
opartego na jej treści.

Aby kopiować dzieło musimy nabyć autorskie prawa majątkowe.



Domena publiczna

Już prawo rzymskie znało kategorię rzeczy, których nie można posiadać na 
własność (powietrze?).

Domena publiczna to zasób utworów, które nie są objęte prawem autorskim.

Brak ograniczeń wynikających z autorskich praw wyjątkowych pozwala na 
całkowitą dowolność w rozpowszechnianiu i adaptacji utworów tam się 
znajdujących.

Utwory zależne zbudowane w oparciu o oryginały podlegają normalnej 
ochronie autorskiej. W polskim prawie autorskim pojęcie to nie występuje, co 
nie znaczy, że ona nie istnieje.

Każdego roku 1 stycznia obchodzony jest Dzień Domeny Publicznej
https://otwartezasoby.pl/domena2019/ 

https://domenapubliczna.org/
https://otwartezasoby.pl/domena2019/


Domena publiczna

Na początku każdego roku do domeny publicznej przechodzą utwory, które 
przestają podlegać autorskiemu prawu majątkowemu. Okres trwania praw 
autorskich w Polsce to 70 lat od śmierci autora.

W związku z tym, od 1 stycznia 2020 r., dzieła twórców, którzy zmarli w 1949 
roku będzie można swobodnie wykorzystywać bez restrykcji i ograniczeń. 

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_in_public_domain 

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_in_public_domain


Domena publiczna w USA

Przez ostatnie 20 lat żadne nowe utwory nie przechodziły do domeny publicznej. 
Dlaczego? W 1998 roku Kongres uchwalił Copyright Term Extension Act, na 
skutek którego utwory powstałe między 1923 a 1977 rokiem objęte zostały 95 
letnim okresem ochrony prawnoautorskiej (od momentu rejestracji), a utwory 
powstałe po 1977 roku objęte są 70-letnim czasem ochrony, ale od śmierci 
twórcy. Dlatego w bieżącym roku do domeny publicznej w Stanach 
Zjednoczonych przeszły utwory dopiero z 1923 (które powinny były przejść do 
domeny publicznej już w 1999 roku, po 75-letnim okresie ochrony (od momentu 
rejestracji). Dlatego też przez 20 lat żadne nowe utwory nie przechodziły do 
domeny publicznej – a w tym roku w Stanach Zjednoczonych przechodzą do 
domeny publicznej takie utwory jak wczesne czarno-białe animacje np. „Felix 
the Cat” czy „Koko the Clown”, „Pielgrzym” Charlie Chaplina, „Rozkosze 
gościnności” Bustera Keatona i Johna Blystone, „Dziesięć przykazań” Cecila B. 
DeMille. 

https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/4-mity-o-domenie-publicznej-co-warto-wiedziec-w-2019/

https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/4-mity-o-domenie-publicznej-co-warto-wiedziec-w-2019/


Domena publiczna



Utwory osierocone

● Każde udostępnianie publiczne utworu wymaga zgody jego autora (lub 
aktualnych właścicieli praw majątkowych). Co zrobić, gdy nie możemy się z 
takimi osobami skontaktować? Takie dzieła nazywane są dziełami 
osieroconymi (orphan works).

● Status takich dzieł w prawie polskim jest nieuregulowany. W związku z 
możliwością pojawienia się potencjalnych roszczeń majątkowych pozostają 
takie utwory niedostępne.

● Czasami sytuacja jest taka, że żadne wydawnictwo nie jest zainteresowane 
odpłatnym udostępnianiem takiego dzieła: nie widzą szans na jakiekolwiek 
zainteresowanie odbiorców. 

● Można by udostępnić takie dzieła w formie cyfrowej, ale…
● Wydaje się, że rozwiązanie tego problemu wymaga zrezygnowania z 

przeświadczenia, że nadrzędnym celem prawa autorskiego jest obrona 
interesów autora na rzecz działań w interesie publicznym: jak najszerszego 
udostępniania dzieł kultury.



Dozwolony użytek

● Prawo autorskie zawiera zapisy pozwalające na korzystanie z utworów 
na różne sposoby bez konieczności uzyskiwania zgody uprawnionych 
osób. Nazywa się to dozwolonym użytkiem.

● Idea dozwolonego użytku prywatnego wywodzi się z przekonania, że 
nie warto tworzyć prawa, którego absolutnie nie da się 
wyegzekwować. 

● Należy zdawać sobie sprawę, że nie wolno wszystkiego.
● Dozwolony użytek dzieli się na użytek osobisty i użytek publiczny.



Dozwolony użytek prywatny

Przykłady dozwolonego użytku osobistego:

● pobranie pliku z muzyką ze strony www.
● pożyczenie książki znajomemu.
● wykonanie kopii płyty cd do samochodu lub odtwarzacza mp3.
● odtwarzanie muzyki na prywatnej imprezie.
● odwiedzenie strony www.

Nie jest natomiast dozwolonym użytkiem umieszczenie na swoim blogu, na 
przykład, zgranej zawartości naszej ulubionej płyty (chronionej prawem 
autorskim).



Dozwolony użytek prywatny

Z jednej strony technologia ułatwia kopiowania, powielanie i upowszechnianie 
dzieł, z drugiej ułatwia też wszelkie próby utrudniania życia ludziom. 

Warto pamiętać, że kopiowanie (na własne potrzeby) utworów objęte jest 
opłatami pobieranymi w formie pośredniej. Są to tak zwane opłaty 
reprograficzne pobierane od producentów i importerów magnetofonów, 
magnetowidów, skanerów, kserokopiarek oraz czystych nośników służących do 
utrwalania bez względu na ich rzeczywiste wykorzystanie. Opłata wynosi około 
1% ceny.

Opłaty uiszczać muszą także przedsiębiorcy oferujący usługi kserograficzne 
(ok. 3% wpływów). Ostatecznie ciężar opłat spoczywa na użytkowniku 
prywatnym, korzystającym z utworu w ramach dozwolonego użytku ponieważ 
nałożone na przedsiębiorców daniny wliczane są oczywiście w ceny sprzętu, 
czystych nośników lub usług.



Dozwolony użytek prywatny

Różnego rodzaju zabezpieczenia (DRM) służyć mają ograniczeniu możliwości 
użytku dozwolonego. Nie można pożyczyć książki elektronicznej. Wprowadzane 
są również ograniczenia na możliwość innego wykorzystania książki (na 
przykład read aloud – funkcja wielu czytników książek elektronicznych). 

Ograniczenia te są dosyć trudne do egzekwowania, ponieważ aby utwór 
odtworzyć musi być on odbezpieczony i wyświetlony/przesłany do słuchawek 
czy głośników... A skoro wszystko odbywa się na moim komputerze: cóż stoi na 
przeszkodzie aby zmodyfikować jego oprogramowania?

Pojawiają się zatem pomysły prawnego zakazu usuwania zabezpieczeń 
technicznych.

Dozwolone jest ewentualne udostępnianie zawężone do nas samych oraz 
wąskiego kręgu znanych nam osób!



Pytania

1. Czy dozwolony użytek obejmuje utwory z domeny publicznej?

Nie. Można wykorzystywać bez ograniczeń.

2. Czy w ramach dozwolonego użytku mogę ściągnąć z Internetu 
program komputerowy?

Nie. Prawo autorskie wyłącza tę formę użytku. Stąd bardzo często wersje 
demonstracyjne programów...

3. Czy korzystanie z torrentów jest legalne?

Zależy co ściągamy. Sam protokół jest legalny, ale jego istotą jest to, że 
służy nie tylko do ściągania, ale również udostępniania informacji...



Pobieranie



Pobieranie



Pobieranie



Dozwolony użytek publiczny

O ile użytek prywatny ograniczał się do kręgu krewnych-i-znajomych o tyle 
użytek publiczny zezwala na nieodpłatne korzystanie z utworów 
nieograniczonej publiczności.

Biblioteka wypożycza książki.

Cytowanie fragmentu cudzej pracy we własnej.

Wyświetlenie ekranizacji lektury na lekcji poświęconej tej lekturze. 

Publiczne wykonanie wiersza na jakiejś uroczystości szkolnej.

Upowszechnienie w Internecie zdjęcia jakiegoś pomnika.



Cytat

Prawo autorskie zezwala na przytaczanie fragmentów utworów w ramach 
tworzonego dzieła. 

Drobny utwór można przytoczyć w całości (ale prawo nie definiuje co to 
jest drobny utwór). Dłuższe utwory można cytować jedynie we 
fragmentach.

Zacytowanie całości dzieła musi być uzasadnione merytorycznie. (np. 
obszerne fragmenty wierszy w czasopiśmie literackim.)

Parodia…



Cytat

Jako autorzy zobowiązani jesteśmy do 
właściwego oznaczenia cytatu. Powinniśmy 
pokazać co cytujemy oraz opisać dokładnie 
kogo cytujemy (czyli podać źródła cytowanego 
dokumentu w sposób umożliwiający 
jednoznaczną identyfikację utworu).

Z cytowaniami trzeba bardzo uważać, żeby nie 
przekroczyć cienkiej i płynnej granicy!

W szczególności bardzo trzeba uważać na 
zamieszczanie cudzych ilustracji. Natomiast 
bardzo łatwo jest uzyskać zgodę na użycie 
ilustracji – wystarczy uiścić ustaloną 
(niepodlegającą negocjacji) opłatę.



Biblioteki, archiwa, szkoły

● Prawo autorskie przewiduje nieodpłatne udostępnianie chronionych 
egzemplarzy utworów rzecz biblioteki.

● Biblioteki mają prawo wykonywać również kopie utworów.
○ biblioteka digitalizuje książkę i udostępnia ją wszystkim pracownikom uczelni w 

wewnętrznej sieci.
○ biblioteka wypożycza książkę z innej instytucji, robi kopię i wypożycza…

● Pojawienie się książek elektronicznych doprowadziło do problemów. 
Standardowa licencja amazon pozwala na używanie kopii książki na 
maksymalnie sześciu urządzeniach...



Inne

Działalność naukowa i dydaktyczna

W ramach dozwolonego użytku publicznego instytucje naukowe i 
oświatowe mogą korzystać z już rozpowszechnionych utworów w celach 
dydaktycznych i do prowadzenia własnych badań.

Prawo przedruku

Prawo pozwala na dalsze rozpowszechnianie opublikowanych już 
materiałów typu sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, aktualne 
artykuły na tematy polityczne, gospodarcze, aktualne wypowiedzi czy 
fotografie reporterskie.



Inne

Architektura, pomniki, wystawy 

Pomniki, rzeźba, budowle są również dziełami podlegającymi ochronie. 
Prawo zezwala jednak nie tylko na oglądanie ich w rzeczywistości, ale 
również na utrwalanie ich wizerunku i upublicznianie go bez zezwolenia, 
nawet w celach komercyjnych. Nie można ich kopiować. 

W przypadku wystaw i galerii sprawa jest nieco bardziej zagmatwania: 
można upubliczniać zdjęcia jedynie w wydawnictwach przygotowanych z 
myślą o promocji tych imprez…



Inne

Fotografowanie w muzeum

Sprawa jest bardzo skomplikowana. Większość muzeów wydało zakazy 
fotografowania, co zostało uznane przez nasze przepisy za niezgodne z 
prawem. Natomiast muzea mają prawo zakazać używania lampy 
błyskowej. W wielu (zagranicznych) muzeach pobierana jest specjalna 
opłata za prawo do fotografowania...



Utwory zależne

Utwór zależny – opracowanie cudzego utworu, w szczególności 
tłumaczenie, przeróbka, adaptacja…

● rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia 
twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne),

● twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu 
pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało 
rozpowszechnione. wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega 
zwrotowi. 

● za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku 
inspiracji cudzym utworem.



Organizacje Zbiorowego Zarządzania

Zostały wymyślone po to by:

● udzielać licencji.
● inkasować wynagrodzenia.
● dzielić wynagrodzenia.
● inkasować i dzielić opłaty od producentów i importerów kserokopiarek, 

skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych 
umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza 
opublikowanego utworu oraz związanych z nimi czystych nośników.

● inkasować i dzielić opłaty od posiadaczy urządzeń reprograficznych 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania 
utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich.

● inkasować i dzielić inne wynagrodzenia i opłaty.



Pola eksploatacji

Każda umowa na wykorzystanie utworu musi określać pole eksploatacji 
utworu:

● druk,
● zapis magnetyczne,
● dźwiękowy zapis cyfrowy,
● publiczne wykonanie,
● publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.



Przeniesienie praw majątkowych

● Musi być dokonane w drodze umowy.
● Ewentualnie w drodze dziedziczenia.



Licencja

Licencja – to po prostu sposób na udzielanie zgody na konkretne 
wykorzystanie utworu. W odróżnieniu od umowy przeniesienia praw, 
korzystając z licencji właściciel praw nie traci swoich przywilejów 
wynikających z autorskiego prawa majątkowego.

● w drodze umowy
● może być wyłączna lub niewyłączna.



Wolne licencje

Autorem koncepcji wolnych licencji jest Richard Stallman.

Sformułował on zasady licencjonowania na potrzeby powstających 
programów, definiując Cztery Wolności Stallmana.

● Dostęp
● Rozpowszechnianie
● Adaptacja
● Rozpowszechnianie adaptacji

Wolne nie musi oznaczać darmowe.



Wolne licencje

● Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY)
● Creative Commons Uznanie autorstwa-Na Tych Samych Warunkach 

(CC BY-SA)
● Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne (CC 

BY-NC)
● Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych (CC 

BY-ND)
● Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych 

samych warunkach (CC BY-NC-SA)
● Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez 

utworów zależnych (CC BY-NC-ND)



Technologie 
Informacyjne

Wojciech Myszka, Jakub J. Słowiński
Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej

Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska

Wykład 13
Jak zepsuć prezentację

i zrazić do siebie słuchaczy*

*d
ot

yc
zy

 ta
kż

e 
dz

ie
ła

 p
is

an
eg

o 
i c

zy
te

ln
ik

ów



Jak zrobić dobrą prezentację?

Wiedz, o czym będziesz mówił/-a. Znaj swoje slajdy ale nie ucz się ich na 
pamięć. Zapamiętaj tylko kilka wstępnych zdań żeby rozpocząć. Można 
rozpoznać, kiedy odtwarzasz slajdy z pamięci.

Używaj slajdów jako ściągi, rozwijaj myśli. Nie czytaj opowiadania z ekranu.

Bądź zrelaksowana/-y.

Wprowadź w temat i zainteresuj.



Wrocław jest jednym z największych ośrodków kulturalnych i intelektualnych w Polsce, o wielowiekowej tradycji. 
Wrocław był gospodarzem Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju, Kongresu 
eucharystycznego 1997, Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn 1963 i 2009, Mistrzostw Europy w Piłce 
Siatkowej Kobiet 2009, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn 2012, Mistrzostw Świata w Podnoszeniu 
Ciężarów 2013, Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014. Wrocław został wybrany na Europejską 
Stolicę Kultury 2016 i Światową Stolicę Książki 2016. Miasto także było gospodarzem Mistrzostw Europy w Piłce 
Ręcznej Mężczyzn 2016, Olimpiady Teatralnej 2016, Europejskiej Nagrody Filmowej 2016 i World Games 2017. 
Znajduje się wiele teatrów, muzeów, kin i galerii sztuki, zapewnia swym mieszkańcom i turystom szeroką ofertę 
kulturalną – od muzyki dawnej do projektów z obszaru sztuki nowoczesnej. Wizytówką kulturalną Wrocławia stały 
się festiwale muzyczne o międzynarodowym znaczeniu, m.in. Wratislavia Cantans, Jazz nad Odrą, Przegląd 
Piosenki Aktorskiej, Thanks Jimi Festival czy mniej znane: Musica Polonica Nova, Forum Musicum i Jazztopad.

W mieście znajduje się duża ilości klubów muzycznych, dyskotek, pubów oraz multi-tapów. Największa ich liczba 
znajduje się w Rynku i okolicach. Każdego roku w drugi weekend czerwca odbywa się największy w Polsce i 
jeden z największych w Europie festiwal piwny – Festiwal Dobrego Piwa. We Wrocławiu odbywają się festiwale 
filmowe: Nowe Horyzonty, Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN, Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
Ofensiva. Tutaj ma swoją siedzibę Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, który jest instytucją kultury prowadzoną przez 
Miasto Wrocław i ma na celu dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o powojennej historii Wrocławia i 
Dolnego Śląska oraz ziemiach zachodnich. Od roku 2010 co rok 11 listopada w dniu Narodowego Święta 
Niepodległości odbywa się Marsz Patriotów[88]. W listopadzie 2015 Wrocław był gospodarzem zjazdu Platformy 
Europejskiej Pamięci i Sumienia[89]. 

Ważne wprowadzenie - nie czytaj go, opowiadaj



Wrocław jest jednym z największych ośrodków kulturalnych i intelektualnych w Polsce, o wielowiekowej tradycji. 
Wrocław był gospodarzem Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju, Kongresu 
eucharystycznego 1997, Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn 1963 i 2009, Mistrzostw Europy w Piłce 
Siatkowej Kobiet 2009, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn 2012, Mistrzostw Świata w Podnoszeniu 
Ciężarów 2013, Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014. Wrocław został wybrany na Europejską 
Stolicę Kultury 2016 i Światową Stolicę Książki 2016. Miasto także było gospodarzem Mistrzostw Europy w Piłce 
Ręcznej Mężczyzn 2016, Olimpiady Teatralnej 2016, Europejskiej Nagrody Filmowej 2016 i World Games 2017. 
Znajduje się wiele teatrów, muzeów, kin i galerii sztuki, zapewnia swym mieszkańcom i turystom szeroką ofertę 
kulturalną – od muzyki dawnej do projektów z obszaru sztuki nowoczesnej. Wizytówką kulturalną Wrocławia stały 
się festiwale muzyczne o międzynarodowym znaczeniu, m.in. Wratislavia Cantans, Jazz nad Odrą, Przegląd 
Piosenki Aktorskiej, Thanks Jimi Festival czy mniej znane: Musica Polonica Nova, Forum Musicum i Jazztopad.

W mieście znajduje się duża ilości klubów muzycznych, dyskotek, pubów oraz multi-tapów. Największa ich liczba 
znajduje się w Rynku i okolicach. Każdego roku w drugi weekend czerwca odbywa się największy w Polsce i 
jeden z największych w Europie festiwal piwny – Festiwal Dobrego Piwa. We Wrocławiu odbywają się festiwale 
filmowe: Nowe Horyzonty, Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN, Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
Ofensiva. Tutaj ma swoją siedzibę Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, który jest instytucją kultury prowadzoną przez 
Miasto Wrocław i ma na celu dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o powojennej historii Wrocławia i 
Dolnego Śląska oraz ziemiach zachodnich. Od roku 2010 co rok 11 listopada w dniu Narodowego Święta 
Niepodległości odbywa się Marsz Patriotów[88]. W listopadzie 2015 Wrocław był gospodarzem zjazdu Platformy 
Europejskiej Pamięci i Sumienia[89]. 

Dobierz kolory



Wrocław jest jednym z największych ośrodków 
kulturalnych i intelektualnych w Polsce, o 
wielowiekowej tradycji. Wrocław był gospodarzem 
Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie 
Pokoju, Kongresu eucharystycznego 1997, Mistrzostw 
Europy w Koszykówce Mężczyzn 1963 i 2009, Mistrzostw 
Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2009, Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn 2012, Mistrzostw 
Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2013, Mistrzostw 
Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014. Wrocław 
został wybrany na Europejską Stolicę Kultury 2016 i 
Światową Stolicę Książki 2016. Miasto także było 
gospodarzem Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej 
Mężczyzn 2016, Olimpiady Teatralnej 2016, Europejskiej 
Nagrody Filmowej 2016 i World Games 2017. Znajduje 
się wiele teatrów, muzeów, kin i galerii sztuki, zapewnia 
swym mieszkańcom i turystom szeroką ofertę 
kulturalną – od muzyki dawnej do projektów z obszaru 
sztuki nowoczesnej. Wizytówką kulturalną Wrocławia 
stały się festiwale muzyczne o międzynarodowym 
znaczeniu, m.in. Wratislavia Cantans, Jazz nad Odrą, 
Przegląd Piosenki Aktorskiej, Thanks Jimi Festival czy 
mniej znane: Musica Polonica Nova, Forum Musicum i 
Jazztopad.

Skomponuj przestrzeń



Wrocław jest jednym z największych ośrodków kulturalnych i intelektualnych 
w Polsce, o wielowiekowej tradycji. Wrocław był gospodarzem:

● Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju,
● Kongresu eucharystycznego 1997,
● Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn 1963 i 2009,
● Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2009,
● Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn 2012,
● Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2013,
● Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014
● i wiele innych.

Nie używaj Comic Sans



Trójkąt skutecznej prezentacji

Temat
prezentacji

Układ slajdów,
sposób doboru

materiału
Mowa ciała, głos, 
sposób mówienia

Plan działania, znajomość audytorium 
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Kontekst prezentacji

Cel prezentacji
http://zofia.kruczkiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/Bazy_danych/sposob_prezentacji_zk.pdf



Krzywa uwagi

http://zofia.kruczkiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/Bazy_danych/sposob_prezentacji_zk.pdf


