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Technologia informacyjna



Ile lat nas czeka pracy przy komputerze



Ergonomia stanowiska pracy

• Na komfort pracy duży wpływ ma krzesło, które powinno zapewniać 
wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów oraz być wyposażone w: 
regulację wysokości siedziska – 40-50 cm od podłogi, regulację 
wysokości oparcia i regulację pochylenia oparcia, podłokietniki, płytę 
siedziska wyprofilowaną odpowiednio do odcinka udowego nóg i 
oparcia do naturalnego wygięcia kręgosłupa.

Krzesło

• Wyposażając stanowisko pracy w podnóżek, ustaw go pod 
odpowiednim kątem (max. 15°) tak, aby możliwe było płaskie, 
spoczynkowe ustawienie na nim stóp.

Podnóżek



Ergonomia stanowiska pracy

• Biurko powinno być na tyle szerokie i głębokie, aby można było ustawić elementy 
wyposażenia stanowiska pracy w odpowiedniej odległości od siebie. Celem jest 
zapobieganie przyjmowaniu wymuszonych pozycji.

Biurko

• Ustaw monitor na biurku w odległości 40-75 cm od oczu, zapewniając, by kąt 
obserwacji ekranu wynosił 20°-50° w dół od linii poziomej prowadzonej na 
wysokości oczu. Taka organizacja stanowiska pracy pozwoli na zminimalizowanie 
obciążenia oczu i karku.

Ułożenie rąk

• Po każdej godzinie pracy przy komputerze zrób 5-minutową przerwę. Wstań z 
krzesła. Taki sposób postępowania i ćwiczenia fizyczne pozwolą Twojemu 
organizmowi zmienić rodzaj obciążenia i rozluźnić mięśnie.

Przerwy

http://www.pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html



Jak to NIE powinno wyglądać

http://www.ergonomics-info.com http://raws.adc.rmit.edu.au/~e43102/blog2/



Jak to ma wyglądać



Oświetlenie

Ładne, ale niedobre dla wzroku Prawidłowe



Gdy pojawi się niedogodność

Ból pleców

• Siedź w miarę wyprostowany, ale bez hiperpoprawności

• Zadbaj o kręgosłup w naturalnej pozycji

• Nie leż w czasie pracy na komputerze

Ból 
nadgarstków

• Kup inną klawiaturę / myszkę (najlepiej ergonomiczną)

• Ustaw klawiaturę pod kątem

• Ustaw ręce pod kątem

Ból karku

• Rób przerwy przy pracy

• Poproś kogoś o masaż 

Ból oczu

• Kup sobie specjalne kropelki do pracy przy komputerze

• Rób przerwy i patrz w dal (najlepiej na coś koloru zielonego)



Hardware już mamy…

Google Chrome

Mozilla Firefox

TeamViewer

CDBurnerXP

Skype

k lite codecs

7-zip

Google Picasa

Adobe Reader

GIMP

Avast

Ccleaner

Przykładowy przebieg lekcji o HP: https://rkpomoce.files.wordpress.com/2012/09/0bhp1.pptx

https://rkpomoce.files.wordpress.com/2012/09/0bhp1.pptx


Nie wszystko w sieci jest za darmo



Prawo autorskie – bardzo krótko

• Każdy „utwór” (czyli zamierzony przejaw 
działalności twórczej) jest chroniony prawem 
autorskim.

• Nie wolno korzystać bez zgody (licencji) z 
czyichś prac (w tym tekstów czy zdjęć 
znalezionych w Internecie!)

• Twórcy jednak mogą zrzec się praw 
majątkowych – wtedy korzystanie jest 
dozwolone



Prawo autorskie – mity

• Bardzo niebezpieczny mit. 
Domniemuje się, że jeśli nie ma 
podanej licencji, to NIE WOLNO 
wykorzystywać dzieła bez zgody.

Niepodpisane 
zdjęcie = można 

kopiować do 
woli

• Jak wyżej – nie można niestety. 
Prawo nie zmienia się w zależności 
od komercyjności.

Nie zarabiam na 
tym = nie łamię 

prawa



Prawo autorskie – mity

•Bzdura 
totalna!

Można ściągać z 
Internetu książki, 
muzykę i gry, ale 

tylko na okres 
tygodnia/24 

godzin/3 
miesięcy. Potem 
należy skasować 

to, co się 
ściągnęło.



Prawo autorskie – mity

•Bzdura totalna! 
Rejestrując się w 

serwisie wyraziliśmy 
zgodę na przetwarzanie 

wszystkich naszych 
danych

,,W odpowiedzi 
na nową politykę 
FB informuję, że 
wszystkie moje 

dane 
personalne(…)  są 
obiektami moich 
praw autorskich 

(zgodnie z 
Konwencją 

Berneńską).”



Dozwolony użytek osobisty

• W zakresie dozwolonego użytku można 
kopiować muzykę rodzinie bliskiej, dalekiej i 
znajomym.

• „Znajomi z internetu” to nie znajomi w świetle 
prawa

• Można odtwarzać muzykę na imprezach 
szkolnych, państwowych i religijnych jeżeli wstęp 
jest bezpłatny i nie zarabiamy na tym

• Korzystać z fragmentów utworów w celach 
dydaktycznych np. kopiujesz sobie rozdział książki 
do nauki (ale także całą książkę)



Licencje na oprogramowanie

• Programy komputerowe zostały wyłączone z 
dozwolonego użytku osobistego.

• Stąd nielegalne jest rozpowszechnianie 
programów komputerowych (nawet rodzinie 
i przyjaciołom).

• Ale jest na to sposób



Licencje na oprogramowanie

• Tu wchodzą w skład licencje takie jak GPL, LGPL, BSD, 
Freeware, PublicDomain. Można robić praktycznie wszystko z 
takim utworem

„Darmowe bez haczyków”

• Adware – można korzystać, ale z reklamami; Beerware –
można korzystać, ale jak się spotka twórcę, to trzeba mu 
postawić piwo; CreativeCommons – są dodatkowe 
obwarowania (np. brak wykorzystania komercyjnego, 
konieczność zachowania nazwiska oryginalnego twórcy, itp.)

„Darmowe z haczykiem”



Licencje na oprogramowanie

• Wystarczy zapłacić twórcy, a możemy korzystać z 
utworu (zgodnie z licencją!). Przykład to licencja 
Windowsa czy Office’a. Albo większość licencji na 
oprogramowanie.

„Płatne bez haczyków”

• Nie dość, że trzeba zapłacić, to zwykle kryją się ukryte 
koszty – np. coroczna subskrypcja lub mikropłatności.

„Płatne z haczykami”



Inne systemy operacyjne



Inne systemy operacyjne



Mac OS

• Jest systemem operacyjnym w komputerach 
Macintosh.

• Charakteryzuje się bardzo dobrym 
dopasowaniem do sprzętu, niską 
awaryjnością.

• Dostępny tylko wraz z komputerami Mac 
(które są dość drogie).



Linux

• Właściwie to rodzina wielu (100+) systemów 
operacyjnych.

• Wykorzystywana głównie w zastosowania 
serwerowo-profesjonalnych.

• Duże możliwości konfiguracji i personalizacji.

• Zwykle bardziej skomplikowana obsługa.

• Darmowy!



Jest jednym z pierwszych 
systemów operacyjnych, 
który przechowuje wszystkie 
aplikacje w tzw. chmurze 
(czyli gdzieś na innym 
komputerze-serwerze w 
Internecie).

Większość aplikacji jest 
również uruchamiana w 
przeglądarce internetowej 
zamiast na komputerze 
użytkownika (przykładowo 
zamiast MS Office korzystamy 
z Dokumentów Google).

ChromeOS



Dane w chmurze

• Stały dostęp do plików i 
danych niezależnie od 
miejsca przebywania 
użytkownika.

• Brak skomplikowanych 
procedur instalacji 
(wszystko działa od razu) .

• Małe (lub całkiem brak) 
wymogi odnośnie 
przestrzeni dyskowej i/lub 
sprzętu. 

• Wieloplatformowość.
• Łatwe współdzielenie 

plików.

• Uzależnienie od szybkości 
i niezawodności łącza 
internetowego oraz 
serwera. 

• Brak prywatności 
użytkowników. 

• Większe ryzyko wycieku 
danych użytkownika.



Przechowujemy pliki w chmurze

OneDrive Dropbox
Google 
Drive

SpiderOa
k

Apple 
Cloud

Limit wielkości pliku 2GB Brak 10GB Brak 25MB

Miejsce za darmo 15GB 2GB 15GB 2GB 5GB

Możliwość zbodycia
dodatkowego miejsca
za darmo?

Tak Tak Nie Tak Nie

Wspierane systemy 
operacyjne

Windows, 
Mac, 

Android,
iOS

Windows, 
Mac, 
Linux, 

Android, 
iOS, 

Blackberr
y, Kindle

Fire

Windows, 
Mac, 

Android, 
iOS

Windows, 
Mac,

Android, 
Linux, iOS

Mac, iOS, 
Windows

Uwagi Microsoft --- Google
Szyfrowa

nie
---



Ryzyko przechowywania danych w 
chmurze



Ryzyko przechowywania danych w 
chmurze

“Wszystkie wgrywane do internetu
materiały (zdjęcia, pliki, e-maile) 
traktuj jako publicznie dostępne. 

Dla każdego. 
Do końca świata.”

http://niebezpiecznik.pl/



Kopie bezpieczeństwa

• Świat dzielimy na dwa rodzaje ludzi:
– Tych, którzy robią kopie zapasowe

– I tych, którzy zaczną robić kopie zapasowe

• Dyski twarde i inne nośniki są zawodne:
– Dysk twardy pada zwykle max po 10 latach

– Dysk SSD jeszcze szybciej

– Płyta CD to około 20-50 lat. Ale zwykle 5 lat leży na 
półce



Zasady tworzenia kopii

1. Kopia powinna być wykonywana na innym nośniku niż 
oryginalne dane (nie wystarczy zrobić kopie na dysku 
D zamiast C)

2. Kopie przechowujemy z daleka od oryginałów. 
Trzymanie kopii na dysku zewnętrznym w torbie z 
laptopem to zły pomysł.

3. Dbamy o świeżość kopii. Backup pracy licencjackiej z 
początku jej pisania na nic się nie zda.

4. Kopie możemy trzymać w chmurze. Ale patrz 
wcześniejsze slajdy.

5. Są rzeczy ważne i ważniejsze: naszych zdjęć z wakacji 
nie znajdziemy nigdzie indziej, za to kolekcję plików 
MP3 Britney Spears – tak.



Co warto chronić

• Książka adresowa i numery w telefonie

– Większość smartfonów pozwala na 
synchronizowanie danych z chmurą

• Zdjęcia z wakacji i inne prywatne materiały

• Dokumenty, wytwory twórcze, rysunki, grafiki

• Maile i książka adresowa

• Dane dostępowe i hasła



Zasada 3-2-1

3 kopie naprawdę 
ważnych rzeczy

2 różne formaty 
kopii

1 kopia poza 
domem



Chronimy nasze dane

• Czy wychodząc z domu zostawiasz drzwi 
otwarte?

• Czy zostawiasz klucze w stacyjce samochodu 
na parkingu?

• Czy lekarz badając pacjenta może to robić bez 
rękawiczek?



Dane komputerowe stały 
się takim samym towarem 
jak jabłka czy dyski twarde. 
Handlowanie pełnymi 
danymi (łącznie z PESELem
i dowodem osobistym) czy 
też ich fragmentami (np. 
samym adresem e-mail) 
jest bardzo powszechne.

Nie chroniąc siebie 
możemy stać się ofiarą 
groźnych przestępstw.

Chronimy nasze dane



Rekrutacja do pewnej pracy

http://niebezpiecznik.pl/post/jak-zostac-slupem-czyli-falszywe-oferty-pracy-testera-
bankowosci/



Nie wszystkie dane wędrują 
od razu do Internetu. 
Niektóre trzymamy 
bezpośrednio na dysku, ale 
tutaj też jesteśmy narażeni 
na ataki.

Co by było gdyby ten folder 
ze zdjęciami z wczorajszej 
imprezy został skopiowany?

A gdyby to był komputer 
służbowy i wyciekłyby 
tajemnice przedsiębiorstwa?

A co z danymi lokalnymi?



Chronimy dane

• Używamy prostych mechanizmów szyfrujących. Dla zwyczajnych 
użytkowników – wystarczy hasło w Wordzie lub spakowanie 
folderu z hasłem.

Szyfrowanie

• Atakujący mający dostęp do komputera może z nim zrobić 
wszystko. Łącznie z instalacją nieprzyjemnego oprogramowania.

Nie pozostawiamy komputera samego

Nie popadamy w paranoję 


