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Technologia informacyjna



Społeczeństwo informacyjne



W jakiej dziedzinie nie używamy komputerów?

Kuchnia
Roboty 

budowlane
Gabinet 

dietetyczny

Siłownia
Branża 

pogrzebowa



W jakiej dziedzinie nie używamy komputerów?

Kuchenka indukcyjna Whirlpool będąca jednocześnie 
ogromnym tabletem



W jakiej dziedzinie nie używamy komputerów?



Na początku były metody ręczne…



Historia komputerów

• Astrolabium

• Pierwsze powstały w 
Grecji ok. 100 lat p.n.e.

• Używane do obliczeń 
astronomicznych, 
głównie w czasie żeglugi 
morskiej



Historia komputerów

• Suwak logarytmiczny 
(XVII wiek).

• Protoplasta 
kalkulatorów

• Wygląda jak trzy linijki z 
szybką spięte ze sobą 
tak, aby były ruchome 
wobec siebie.



Historia komputerów

• Maszyna analityczna  
Charlesa Babbage'a
(XIX wiek)

• Umożliwiała 
dodawanie, 
odejmowanie, 
mnożenie i dzielenie 
liczb



Historia komputerów

• Zuse Z3 (1939 r.)
• Pierwszy pseudokomputer

elektromechaniczny
• Też „kalkulator”, ale już 

zaawansowany 
• Prędkość: ok. 5Hz
• Ale potrzebował 3 sekund 

na pomnożenie dwóch liczb
• Potrafił operować na 

liczbach do ~4 milionów

• Waga: około 1 tony
• Zapotrzebowanie na prąd: 

4kW



Historia komputerów

• Eniac (1946)

• Pierwszy prawdziwy 
komputer

• Używany do obliczeń 
artyleryjskich

• Miał swoje 5 minut w 
trakcie konstrukcji 
bomby wodorowej



Historia komputerów

• Harwell CADET (1951)

• Pierwszy w pełni 
trazystorowy komputer

• Pamięć RAM: 64 kB

• Oszałamiająca prędkość 
58kHz



Historia komputerów

• Programma 101 (1962)

• Pierwszy komputer 
osobisty

• Dzisiejsza wartość to 
około $23000

• Sprzedano 44 000 sztuk



Historia komputerów

• IBM PC 5150 z 
monochromatycznym 
monitorem

• 12 sierpnia 1981 r.



Komputery kiedyś i dziś



Komputery kiedyś i dziś

Komputer na statku Apollo 
11

iPhone 6s

Wymiary 610 x 320 x 170 mm 138 x 67 x 7 mm

Waga 32000 g 129 g

Procesor 0.000043 GHz 2 x 1,4 Ghz

Pamięć 64 KB 1 GB (1048576 KB)

Ekran Wyświetla 7 cyfr i ma 10 
lampek.

750 x 1334 px, 
16 milionów kolorów

Zapotrzebow
anie na 
energię

55 W 0,7 W

Cena ~480 000 zł 3900 zł



Podział komputerów

Stacjonarny Laptop Netbook Ultrabook

Konsola do gier Tablet
Komputery 

wbudowane
Phablet

Terminal Serwer Superkomputer



Komputer stacjonarny

• Łatwa rozbudowa

• Tańsze niż laptop o 
porównywalnej mocy

• Występują we wszelkich 
rozmiarach (nie zawsze 
jest to duże szare pudło)

• Większe zużycie prądu



Laptop

• Trudno go unowocześnić

• Droższe niż stacjonarka, 
ale od razu z 
wyświetlaczem

• Od mikrusów do 
potężnych jednostek

• Małe zużycie prądu + UPS



Netbook

• Laptop w wersji mini

• Mała moc, wolny i 
ślamazarny

• Tani

• Bardzo przenośny, 
często bateria > 12h



Ultrabook

• Laptop o określonej 
konfiguracji

• Lekki i przenośny

• Długi czas pracy na 
baterii

• Najczęściej bez napędu 
optycznego

• Wysoka cena



Konsola do gier

• Komputer 
wyspecjalizowany

• Mniejsze możliwości 
zastosowań od 
zwykłego komputera

• Mniejsza moc 
obliczeniowa

• Łatwiejsza obsługa

• Niższa cena niż pełny 
komputer



Tablet

• Ekran dotykowy razem z 
wyświetlaczem

• Kompaktowe rozmiary

• Bardzo różna wydajność 
(zależy od modelu)



Phablet

• Skrzyżowanie telefonu i 
tabletu

• Zwykle rozmiar ~5,5’’ 
(potrzebne duże 
kieszenie)

• Droższe niż osobny zestaw 
telefon + tablet

• Bateria trzyma najczęściej 
ok. 24h



Komputery wbudowane

• Spotykane wszędzie: w 
samochodach, w 
automatach do gier, 
bankomatach, kioskach 
multimedialnych, 
lodówkach, a w Japonii 
nawet w toaletach.

• Bardzo 
wyspecjalizowane



Terminal

• Minikomputerek

• Tani (~20-50 zł)

• Właściwie to sama karta 
graficzna, karta sieciowa 
oraz porty umożliwiające 
podłączenie klawiatury i 
myszki

• Do działania potrzebuje 
serwera



Serwer

• Komputer, który 
podłączony do sieci 
udostępnia usługi (np. 
pocztę elektroniczną)

• Zwykle montowane po 
kilkanaście sztuk w 
szafach serwerowych

• Bardzo wydajny

• Drogi



Superkomputer

• Bardzo duża moc 
obliczeniowa

• Tylko kilka tysięcy na 
świecie

• Ogromny koszt, ale i 
ogromna wydajność



Najpopularniejsza elektronika komputerowa

http://www.skapiec.pl/komputery.html

http://www.skapiec.pl/komputery.html


Z czego składa się komputer



Składamy komputer
Procesor to serce komputera. Jest 
odpowiedzialny za wszystkie obliczenia 
i przetwarzanie danych. Im szybszy, 
tym lepiej. 

Należy również zwracać uwagę na 
zapotrzebowanie na moc elektryczną. 
Im większe, tym mocniejszy zasilacz 
trzeba kupić i tym więcej ciepła 
generować będzie nasz komputer.

Na rynku w tej chwili mamy dwie 
liczące się firmy produkujące 
procesory ogólnego zastosowania: 
Intel oraz AMD.

Każdy nowoczesny procesor składa się 
z jednego lub więcej rdzeni. Można o 
nich myśleć jako o „procesorach w 
procesorze”.

Niestety, nie każdy procesor będzie 
pracować z każdą płytą główną. Różnią 
się one tzw. podstawkami.



Składamy komputer
Jeśli procesor to serce, to płyta główna 
to kręgosłup. Łączy wszystkie elementy 
komputera i zapewnia komunikację 
między nimi.

To do niej wpina się także urządzenia 
zewnętrzne (klawiatury, myszki, 
pendrive’y).

Płyta główna składa się z dużej liczby 
komponentów elektronicznych.

Możemy wyróżnić:

1. Gniazdo procesora

2. Gniazda pamięci RAM

3. Sloty rozszerzeń

4. Gniazda urządzeń składujących

5. Złącze zasilacza

Płyta główna charakteryzuje się:
1. Rozmiarem (najpopularniejsza to ATX)
2. Szybkością szyny danych
3. Ilością i rodzajem slotów rozszerzeń
4. Typem gniazda procesora
5. Dodatkowymi elementami (karta sieciowa, muzyczna, 

kontrolery dysków)



Składamy komputer

USB

PS2

VGA

DVI HDMI

Optical USB

USB 
3.0

E-
SATA

Ethernet

Dźwięk



Składamy komputer
Pamięć RAM (Random Access Memory 
– pamięć o swobodnym dostępie) jest 
niezbędnym elementem każdego 
komputera.

Jest to bardzo szybka pamięć 
przechowująca informacje w trakcie 
działania komputera. W pamięci RAM 
przechowywane są aktualnie 
wykonywane programy i dane dla tych 
programów oraz wyniki ich pracy. 

W temperaturze pokojowej zawartość 
większości pamięci RAM jest tracona w 
czasie mniejszym niż sekunda po 
zaniku napięcia zasilania.

Pamięć RAM charakteryzujemy:
1. Typem (aktualnie najpopularniejsze to DDR3)
2. Częstotliwością pracy



Składamy komputer
Karta graficzna to centrum przetwarzania 
obrazu w komputerze. Jest odpowiedzialna 
za generowanie i przesyłanie obrazu do 
urządzeń zewnętrznych (np. monitora).

Najczęściej przesyła obraz za pomocą:

1. Złącza HDMI spotykanego w 
telewizorach, konsolach i 
amplitunerach. Obecnie jest to 
standardowe złącze audio-video.

2. Złącza DVI – jest to złącze HDMI 
pozbawione dźwięku

3. Złącza VGA – stare, analogowe złącze, 
powoli wypierane przez nowsze 
rozwiązania.

Karty graficzne mają dzisiaj moc 
porównywalną (lub większą) od procesorów 
ogólnego przeznaczenia. 

Zwykle jest to najgłośniejszy i najgorętszy 
podzespół komputera.

Zdarza się, że karta graficzna jest 
zintegrowana z płytą główną.

Karty graficzne to głównie producent (AMD lub Nvidia to 
najpopularniejsze), cena oraz liczne „bajery” wspierające 
przetwarzanie grafiki.



Składamy komputer
Dysk twardy to tzw. pamięć masowa 
komputera. Zapisywane są na nim 
informacje, które pozostają po 
wyłączeniu zasilania.

Standardowy dysk twardy składa się z 
kilku obracających się talerzy oraz 
głowicy odczytującej dane. Prędkość 
obrotowa talerzy to zwykle 7200 
obrotów na minutę.

Dyski twarde w laptopach są mniejsze 
(2,5’’) niż w komputerach stacjonarnych 
(3,5’’).



Dyski twarde

Magnetyczne

• Tanie

• Wolne

• Duża pojemność (1024 GB 
to taki standard dzisiaj)

• Łatwiejsze odzyskiwanie 
danych w przypadku awarii

• Głośne

• Duże zapotrzebowanie na 
energię

Dyski flash (SSD)

• Drogie

• Bardzo szybkie

• Zwykle o mniejszej 
pojemności (256 GB to już 
sporo)

• W przypadku poważnej 
awarii – niemożliwe do 
odzyskania dane

• Ciche

• Małe zużycie energii



Co można zrobić z danymi?

• Komórka nie jest kuloodporna (Stany Zjednoczone)
• W sieci pająka (Włochy)
• Katastrofa (nie)naturalna, czyli miej kopie zapasowe daleko od danych 

(Stany Zjednoczone) 
• Mistrz zniszczenia a.k.a. Młotkowy (Wielka Brytania) Specjalistom udało 

się odzyskać tylko jeden plik. Informacje, jakie się w nim znajdowały 
pozwoliły na stwierdzenie, że jeden z pracowników poszkodowanej firmy 
próbował skasować dane i zatrzeć ślady. Pojedynczy plik pozwolił na 
postawienie mu zarzutów.

• Poranna toaleta dla laptopa (Stany Zjednoczone)
• Znalezione - nie kradzione, czyli deszcz, śnieg, pot, krew i łzy (Włochy)
• Oblane dane (Wielka Brytania)
• Film grozy (Polska)
• Podróż dookoła dysku (Hongkong)

http://www.krollontrack.pl/top10/



Kopie zapasowe



Składamy komputer
Obudowa komputera właściwie nie jest 
potrzeba do złożenia komputera. Ale 
dziwnie wyglądają podzespoły leżące 
luzem.

Dzisiaj obudowa to nie zawsze „szara 
buda”, ale coraz częściej element 
wystroju wnętrza. Obudowy występują 
w praktycznie każdych kształtach i 
kolorach.

Rozmiary obudów:

1. Tower (Big, Small, Medium, Mini, 
itp.)

2. Cube

3. HTPC

4. Rack

5. Slim

6. NUC / inne maleństwa



Składamy komputer
Zasilacz komputerowy dostarcza 
prądu wszystkim komponentom w 
środku. 

Od jego jakości bardzo mocno zależy 
jakość pracy na komputerze. Jeśli ten 
często się zawiesza, zasilacz może być 
niesprawny lub mieć za słabą moc.

Każdy zasilacz charakteryzuje się tzw. 
sprawnością. Im większa, tym lepiej. 
Wartość 80-85% to już bardzo 
dobrze.

Otwieranie zasilaczy (nawet 
pod odłączeniu prądu) może 
skończyć się śmiercią przez 
porażenie prądem!

Zasilacze też występują w różnych rozmiarach. 
Najpopularniejsze to ATX (największe). W małych 
komputerach można spotkać zasilacze SFX lub TFX.



Składamy komputer
Napędy optyczne (czyli wszystkie 
CD/DVD/BluRay-ROMy) służą do 
odczytu informacji zapisanych na 
odpowiednich dyskach przez 
komputer.

Mogą występować jako urządzenia 
tylko do odczytu (Read Only
Memory – ROM) lub też do zapisu i 
odczytu (RW – Rewritable).

Aktualnie standardem są 
nagrywarki DVD, coraz częściej 
montowane są jednak napędy 
BluRay.

Standard BluRay upowszechnił się dość niedawno.



Składamy komputer
Istnieją komputery bez monitora, ale 
mają one bardzo specyficzne 
zastosowania.

Komputer jest w stanie wyświetlać 
obraz na wielu różnych mediach:
1. Monitor komputerowy, zwykle w 

rozmiarze 17-24’’
2. Telewizor
3. Projektor multimedialny

Kupując monitor zwracamy uwagę 
na:
1. Wielkość
2. Rozdzielczość ekranu
3. Rodzaj wejścia (DVI, HDMI, VGA)
4. Technologię wyświetlania 

(inaczej matryca)
5. Zużycie energii
6. Dodatkowe wyposażenie 

(monitor 3D, głośniki, tuner 
telewizyjny, itp.)

Uwaga: nie dajcie się nabrać na magiczne hasła o 
kontraście 1:2000000000000. To tylko marketingowy 
bełkot.



Składamy komputer
Klawiatura i myszka są urządzeniami 
wejściowymi. Służą do 
komunikowania się z komputerem.

W przypadku klawiatury ważna jest 
jej wielkość, liczba klawiszy (czy 
zawiera sekcję numeryczną) oraz 
ogólnie pojęta wygoda. Dla 
niektórych użytkowników ważna 
będzie także … głośność stuku 
klawiszy.

W przypadku myszki zwróćmy uwagę 
na to, czy mamy do czynienia z 
technologią optyczną (starsza) czy 
laserową (nowsza).

Klawiaturę i myszkę podłączamy do 
komputera za pomocą kabla (zwykle 
USB, rzadziej PS/2) lub też 
bezprzewodowo za pomocą małego 
nadajnika.



Składamy komputer
Dzięki drukarce możemy 
wyprowadzić dane z komputera na 
papierze. 

Dzisiejsze drukarki dzielimy na:

1. Atramentowe. Tanie w zakupie, 
drogie w eksploatacji. Zwykle 
od razu umożliwiają druk w 
kolorze. Lepsze do zastosowań 
fotograficznych.

2. Laserowe. Drogie w zakupie, 
tańsze w utrzymaniu. 
Najczęściej 
monochromatyczne. Lepsze do 
zastosowań biurowych.

3. Urządzenia wielofunkcyjne ze 
skanerem, faksem.

4. Drukarki specjalistyczne, np. 
termosublimacyjne. Używane 
w fotografii, ale nie tylko.

Dzisiejsze drukarki potrafią nawet drukować w 3D. 

Przy zakupie drukarki zwróć uwagę na koszt tuszy. 
Zdarza się, że komplet tuszy. przekracza wartość 
samego sprzętu.



Składamy komputer

• Aktualnie karty muzyczne są zwykle zintegrowane z płytą główną. Więc nie trzeba 
ich kupować dodatkowo.

• Podobnie karty sieciowe. Czasem zdarza się nawet, że karta sieci bezprzewodowej 
również jest obecna na płycie głównej.

• Do komputera stacjonarnego przydaje się zasilacz awaryjny – UPS. Dzięki temu 
przerwy w dostawie prądu nie powodują wyłączenia komputera. Co więcej – UPS 
filtruje napięcie, dzięki czemu zasilacz komputerowy będzie dłużej działał bez 
awarii.

• Aby odtwarzać dźwięk przydają się głośniki. Określenie 2.0 oznacza, że w zestawie 
mamy dwa głośniki średniotonowe (lewy i prawy). Określenie 5.1 z kolei mówi nam 
o 5 głośnikach średniotonowych (lewy przód, prawy przód, lewy tył, prawy tył, 
środek) i jednym niskotonowym (subwoofer).

• Większość listw zasilających to po prostu za drogie przedłużacze 


