
Hardware i software w świetle 
kompatybilności systemów 

operacyjnych

Rozważania w temacie informatycznych aplikacji 
oraz ich ergonomii współpracy w różnych 

pozycjach.

https://kiero.net





Wydobyta 
historia  

do „Enter”



Prawdopodobnie 
70 tysięcy lat temu

Od 4000 r. p.n.e. Sumerowie zaczęli 
zapisywać transakcje handlowe na 

glinianych tabliczkach.

Za początek komputeryzacji można też 
uznać wynalezienie abakusa, czyli deskę 
z wyżłobionymi rowkami, które 
symbolizowały kolejne potęgi dziesiętne. 
Powstało to prawdopodobnie w 3000 r. 
p.n.e. w Babilonii.



Komputer z Antikythery
W 1900 roku greccy poławiacze gąbek około

skalistej wysepki Antikythery na głębokości 

60 metrów pod powierzchnią wody, odnaleźli 

wrak statku z I-wieku p.n.e. i wydobyli 
fascynujące znalezisko...



Pascalina – maszyna licząca zaprojektowana 

przez Blaise Pascala około 1645 roku.



Herman Hollerith opatentował 8 czerwca 1887 r. własny 
format karty dziurkowanej, która została użyta podczas 
powszechnego spisu ludności USA w 1890 roku.



Konrad Zuse w 1938 roku 
zakooczył projektowanie 
swojego pierwszego 
komputera V1 (później 
nazwał go Z1, ze względu na 
skojarzenia z rakietą V1). 

Dzisiaj, Konrad Zuse jest 
jednomyślnie akceptowany 
jako wynalazca i twórca 
pierwszego działającego 
dowolnie programowalnego 
komputera z systemem 
dwójkowej arytmetyki 
zmiennoprzecinkowej oraz 
obwodami przełączającymi. Z3, Berlin-Kreuzberg z roku 1941 - rekonstrukcja.



W świecie komputerów prawdą jest, iż niektóre 

terminy mogą być czasami używane w dziwny 

sposób, tak jest właśnie z wyrażeniem "Komputer 

Osobisty". Na przykład Komputer IBM 610 Auto-

Point (z roku 1957) został opisany jako "pierwszy 

komputer osobisty firmy IBM" z uwagi na to, iż był 

on zaprojektowany do obsługi przez tylko jednego 

operatora, lecz maszyna ta nie była oparta na 

koncepcji pamięci programu i kosztowała 55000$! 

Innymi kandydatami są komputery LINC z MIT 

(rok 1963), Datapoint 2200 z CTC 

(1971), Kenbak-1 (1971) oraz Xerox Alto (1973), 

lecz wszystkie te maszyny były albo niesamowicie 

drogie, względnie nieużyteczne, albo stanowiły 

jedynie projekty eksperymentalne.



Systemy 
operacyjne 

wczoraj, dziś i 
jutro.

„Software ergo Hardware”



System operacyjny 
(ang. Operating System, skrót OS)

oprogramowanie zarządzające systemem 
komputerowym,

tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli 
zadao użytkownika.



W zakresie użytkownika system operacyjny zajmuje się:

• planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym 
zadaniom,

• kontrolą i przydziałem pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadao,

• dostarcza mechanizmy do synchronizacji zadao i komunikacji pomiędzy 
zadaniami,

• obsługuje sprzęt oraz zapewnia równolegle wykonywanym zadaniom 
jednolity, wolny od interferencji dostęp do sprzętu.

Dodatkowe przykładowe zadania, którymi może, ale nie musi zajmowad 
się system operacyjny to:

• ustalanie połączeo sieciowych

• zarządzanie plikami.

Wiele systemów operacyjnych posiada środowiska graficzne 
ułatwiające/komplikujące komunikację z użytkownikiem.



Jakąkolwiek czynnośd na sprzęcie 
chce wykonad użytkownik, korzystaja 
on zawsze z interfejsu systemu. 

Zaletą takiego rozwiązania jest to, że 
użytkownik nie musi posiadad wiedzy 
inżynierów IT.  Wystarczy tu 
znajomośd kilkunastu podstawowych 
poleceo - komend czy schematów 
obsługi danego interfejsu. 

W ogólnym rozrachunku istnienie 
systemu operacyjnego ułatwia 
zadanie użytkownikom i 
programistom aplikacyjnym.



Budowa systemu 
operacyjnego

• jądro systemu wykonujące 
i kontrolujące zdefiniowane 
zadania wejścia – wyjścia 
(I/O),

• powłoka – specjalny 
program komunikujący 
użytkownika z systemem 
operacyjnym,

• system plików – sposób 
zapisu struktury danych na 
nośniku.



Zasoby sprzętowe zarządzane przez system operacyjny:

•procesor – przydział czasu procesora,

•pamięć

• alokacja przestrzeni adresowej dla procesów,

• transformacja adresów,

•urządzenia zewnętrzne

• udostępnianie i sterowanie urządzeniami pamięci masowej 

np. dysk twardy,

• alokacja przestrzeni dyskowej,

• udostępnianie i sterowanie drukarkami, skanerami, 

aparatami itp.,

•informacja (system plików),

• organizacja i udostępnianie informacji,

• ochrona i autoryzacja dostępu do informacji.



Wybrane systemy operacyjne

Amiga
AmigaOS
AROS Research Operating 
System (AROS)
MorphOS

Apple
Apple DOS, ProDOS

Darwin
GS/OS
iOS
Mac OS
OS X, OS X Server (dawniej pod nazwami 
Mac OS X i Mac OS X Server)
A/UX
Lisa OS

Atari ST
Atari TOS
MultiTOS
FreeMiNT
MagiC

Microsoft
MS-DOS
PC-DOS, DR-DOS, FreeDOS, DOS, QDOS
Microsoft Windows: 1.0, 2.0, 3.x, 95/98/Me, 
CE i Mobile, ARM, NT/2000/XP/2003/ 
FLP/Vista/2008/7/8/8.1/10/11

UNIX
Android
BSD, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, DragonFly BSD, 
DesktopBSD, Darwin
HP-UX
iOS
IRIX
OS X
SCO UNIX
Oracle Solaris (dawniej Sun Solaris, SunOS)
Oracle OpenSolaris (dawniej Sun OpenSolaris)
GNU/Linux (system GNU z jądrem Linux)
GNU/Hurd (system GNU z jądrem Hurd),
Linux
Palm webOS

Pozostałe
AtariDOS
Commodore
CP/M
EPOC32
IOS
Palm OS
Symbian

Google
Android
Chrome OS

FUTURE OS





Polecam obejrzenie filmu
„Piraci z Krzemowej Doliny” z 1999 roku
https://www.cda.pl/video/3509455f7



Budowa systemu operacyjnego 

– powłoka/Interface
użytkownika

• interface użytkownika pośredniczy 
translację z jądrem/root’em
systemu  do kontrolowanego 
wykonywania zadań (I/O),

•

powłoka to interface
softwarowy, 
czyli specjalny program 
komunikujący użytkownika
z jądrem systemu









S O S 
,

System Operacyjny, Stabilny

https://www.youtube.com/watch?v=yeUyxjLhAxU







Sieci komputerowe. Podział sieci. 
Podstawowe pojęcia związane 

z sieciami. 
Sied Internet i komunikacja w sieci.









Londyn 1908



Pod koniec 1969 roku
Departament Obrony USA
rozpoczął projekt badawczy
prowadzony przez agencję ARPA
(ang. Advanced Research
Project Agency), mający
stworzyd sied komunikacyjną dla
wojska, tak na wypadek wojny
atomowej.

W ramach tych działao 
połączono kilka uniwersytetów 
stanowych, rozpoczynając 
rozwój Internetu. Tak powstałą 

sied nazwano ARPANET.



Poprzez przyłączenie do sieci 
komputerów po jednym ośrodku 
w Wielkiej Brytanii i Norwegii 
w 1973 roku ARPANET 
zapoczątkował rozwój Internetu 
o zasięgu międzynarodowym. 

Następną rewolucyjną datą jaką 
odnotowała Historia Internetu, 
to 1983 rok. W tym to czasie 
wszystkie komputery w sieci 
ARPANET przeszły na 
stosowanie nowego protokołu 
przesyłania danych, zwanego 

TCP/IP (ang. Transmission 

Control Protokol / Internet 
Protokol).



Każdy komputer, podobnie jak każde 
inne urządzenie podłączone do sieci 
komputerów,  ma własny adres 
wyrażany w liczbach i nazywany 

adresem IP (ang. Internet Protocol), 

który dał tak rozpowszechnioną do dziś 

nazwę Internet. 

System DNS (ang. Domain Name 

System), ma za zadanie tłumaczenie 
numerycznych adresów IP na 
zrozumiałe dla człowieka wyrażenia. 
Przykładowo nazwa domeny: 
amisns.edu.pl
przypisuje adres/numer IP (komputera  
/serwera):  188.128.235.235



System DNS -
tłumaczenie 
numerycznych 
adresów IP 
na zrozumiałe dla 
człowieka wyrażenia 
w postaci nazw.



Internet nie jest jedną siecią, lecz
zgrupowaniem wielu różnych sieci
komputerów. Głównym elementem

tej struktury są tzw. "routery",

czyli mechanizmy przesyłające
pakiety danych z jednej mikro sieci
do drugiej.

Router jest punktem, który

łączy ze sobą dwie sieci i każda z
nich traktuje go jako swój element.
Nad prawidłowym przekazywaniem
danych czuwają odpowiednie
protokoły internetowe.



HISTIRIA INTERNETU W POLSCE

W 1991 roku przy Uniwersytecie Warszawskim została
założona NASK (Naukowa i Akademicka Sied
Komputerowa) jako zespół koordynujący wprowadzanie
sieci Internetu. Początkowo dostęp do Internetu w Polsce
miały tylko ośrodki naukowe.

Jako symboliczną datę, od której zaczęła funkcjonowad
sied Internetu w Polsce należy uznad 17 sierpnia 1991
roku. Wtedy to właśnie nastąpiła wymiana informacji, przy
użyciu protokołu IP pomiędzy Wydziałem Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym
Uniwersytetu w Kopenhadze.



TASK – Trójmiejska Akademicka Sied
Komputerowa



Rok 1993 (grudzieo) przyniósł przekształcenie NASKu
w samodzielną jednostkę badawczo rozwojową, podległą Komitetowi
Badao Naukowych. ATM S.A. wraz z NASK zaczyna w tymże roku
oferowad dostęp do Internetu. Wówczas mało, kto zdawał sobie sprawę,
co to jest Internet i jak wpłynie na przyszłośd biznesu. Poza
środowiskami naukowymi zainteresowanie siecią Internet
w tamtych czasach w Polsce nie było powszechne .

1993 rok to również data uruchomienia pierwszego polskiego serwera
WWW i powstania pierwszego protoplasty polskich serwisów – Polska
Strona Domowa (Polish Home Page).

W 1995 roku powstaje pierwszy polski portal internetowy Wirtualna
Polska działający do dziś. W roku następnym zaczyna działad
OptimusNet, dziś znany jako Onet.pl.

W kwietniu 1996 roku TP S.A. uruchomiła dostęp do sieci Internet po
przez wykorzystanie modemów dla wszystkich swoich abonentów.



Telnet – standard protokołu komunikacyjnego

używanego w sieciach komputerowych do obsługi
odległego terminala w architekturze klient-serwer.

FTP - protokół transferu plików (ang. File Transfer

Protocol) – protokół komunikacyjny typu klient-serwer
wykorzystujący protokół TCP, umożliwiający
dwukierunkowy transfer plików w układzie serwer FTP –
klient FTP.

SMTP - (ang.) Simple Mail Transfer Protocol –

protokół komunikacyjny opisujący sposób
przekazywania poczty elektronicznej w Internecie.

HTTP - (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół

przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół
sieci WWW (ang. World Wide Web).

HTTPS  czyli jw. + szyfrowanie transferu danych



Przeglądarki internetowe. 



Początki przeglądarek

Brytyjski inżynier i naukowiec sir Tim Berners-Lee napisał w marcu 1989
projekt oparty na aplikacji i bazie danych, który stał się zalążkiem
obecnej WWW. Dołączył do niego belgijski naukowiec Robert Cailliau.

12 listopada 1990 opublikowali oficjalny projekt budowy systemu
hipertekstowego zwanego „World Wide Web” (w skrócie: WWW, lub
jeszcze krócej: W3), obsługiwanego przy pomocy przeglądarki
internetowej, używającego architektury klient-serwer. Użycie
hipertekstu (HTTP) umożliwiło dostęp do różnego rodzaju informacji
poprzez sied odnośników, tzw. Hiperłączy.

Oglądając stronę internetową, użytkownik może podążad za
zamieszczonymi na niej hiperłączami, które przenoszą go do innych,
udostępnionych w sieci dokumentów, lub kolejnych stron
internetowych.



„Bitwa przeglądarek”
zachęcam do obejrzenia filmu

https://www.youtube.com/watch?v=qDbm42DTgSo



Podstawowe programy użytkowe 



Windows
explorer



Programy graficzne
MS Paint Adobe Photoshop



Pakiet biurowy



Programy statystyczne
płatna Statistica darmowy Jamovi



Przeglądarki - Wyszukiwarki
Slimjet Firefox Chrome



Ergonomia współpracy: 
a. człowiek-maszyna,
b. maszyna-człowiek.





https://www.ted.com/talks/hugh_herr_the_new_bionics_that_let_us_run_climb_and_dance?subtitle=pl

https://www.youtube.com/watch?v=CDsNZJTWw0w

https://www.ted.com/talks/hugh_herr_the_new_bionics_that_let_us_run_climb_and_dance?subtitle=pl
https://www.ted.com/talks/hugh_herr_the_new_bionics_that_let_us_run_climb_and_dance?subtitle=pl
https://www.youtube.com/watch?v=CDsNZJTWw0w


https://www.ted.com/talks/murat_dalkilinc_the_benefits_of_good_posture

o ergonomii współpracy w różnych pozycjach

https://www.ted.com/talks/murat_dalkilinc_the_benefits_of_good_posture
https://www.ted.com/talks/murat_dalkilinc_the_benefits_of_good_posture


Pozyskiwanie i przetwarzanie 
informacji z wykorzystaniem 

sieci Internet.



Liczba cytowao

Wskaźnik Hirscha



Liczba cytowao

Wskaźnik Hirscha

Wskaźnik został pomyślany tak, aby lepiej odzwierciedlad wartośd 
dorobku naukowego niż sama liczba publikacji lub sumaryczna liczba 
cytowao wszystkich publikacji jednego naukowca. Premiuje on tych, 
którzy publikują mniejszą liczbę dobrych prac, względem tych, którzy 
rozpraszają wyniki swoich badao na większą liczbę publikacji w celu 
sztucznego zwiększenia ich liczby. Ponadto nagradza naukowców, 
których publikacje są stale i często cytowane, gdyż z upływem czasu ich 
wskaźnik h wzrasta.
Na przykład naukowiec po opublikowaniu 6 prac, z których każda była 
cytowana co najmniej 6 razy, ma wskaźnik h = 6, natomiast taki, który 
ma 100 publikacji, ale spośród nich tylko 3 mają 3 lub więcej cytowao, 
ma wskaźnik h = 3.





Publikacje w polskich/zagranicznych czasopismach 
naukowych: 

Publiczne profile naukowe:

1. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2389-5911
2. Loop: https://loop.frontiersin.org/people/702998/overview
3. SCIprofiles: https://sciprofiles.com/profile/1765309
4. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55850146800
5. Google Scholar: 

https://scholar.google.pl/citations?user=ZCSQZRkAAAAJ&hl=pl
6. Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Robert-Dargiewicz
7. Expertus: http://www.awfgda.expertus.com.pl/cgi-

bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fe%2Fpar%2F&F
ST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_0
0=02&V_00=Dargiewicz+Robert+

https://orcid.org/0000-0003-2389-5911
https://orcid.org/0000-0003-2389-5911
https://orcid.org/0000-0003-2389-5911
https://orcid.org/0000-0003-2389-5911
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https://orcid.org/0000-0003-2389-5911
https://orcid.org/0000-0003-2389-5911
https://loop.frontiersin.org/people/702998/overview
https://sciprofiles.com/profile/1765309
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55850146800
https://scholar.google.pl/citations?user=ZCSQZRkAAAAJ&hl=pl
https://www.researchgate.net/profile/Robert-Dargiewicz
https://www.researchgate.net/profile/Robert-Dargiewicz
https://www.researchgate.net/profile/Robert-Dargiewicz
http://www.awfgda.expertus.com.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=/export/home/expertus/e/par/&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Dargiewicz+Robert
http://www.awfgda.expertus.com.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=/export/home/expertus/e/par/&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Dargiewicz+Robert
http://www.awfgda.expertus.com.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=/export/home/expertus/e/par/&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Dargiewicz+Robert
http://www.awfgda.expertus.com.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=/export/home/expertus/e/par/&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Dargiewicz+Robert
http://www.awfgda.expertus.com.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=/export/home/expertus/e/par/&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Dargiewicz+Robert


Wśród najczęściej przeprowadzanych badao w dziedzinie medycyny i 
farmacji, wymienid można:

badania retrospektywne – odnoszące się do istniejącej już 
dokumentacji medycznej, gdzie badacz w głównej mierze koncentruje 
swoją pracę na analizie dostępnych danych medycznych pacjentów 
oraz 

badania prospektywne, które odnoszą się do przyszłych działao, a 
tym samym pozwalają na zaplanowanie szczegółów badania takich jak 
np. zakres zbieranych danych czy czas obserwacji pacjentów.



Badania eksperymentalne – zaliczamy do stosowanych badao 
naukowych, których celem jest ustalenie związków między badanym 
działaniem klinicznym (interwencja) a jego statystycznymi efektami na 
określonej próbie badanej.

Interwencjami klinicznymi ocenianymi podczas badao 
eksperymentalnych mogą byd np. :
-technologie medyczne (leki, urządzenia medyczne, testy diagnostyczne 
itp. – takie badania najczęściej określa się mianem eksperymentu 
klinicznego (podlega to regulacji prawnej), 
- narzędzia stosowane przez psychologów klinicznych i psychiatrów 
(kwestionariusze i skale ocen, sposoby psychoterapii itp.), 
- określone warunki środowiska (np. temperatura, wilgotnośd, cechy 
klimatu itp.), 
- określone zachowania (np. dieta, aktywnośd fizyczna, edukacja), 
określone decyzje finansowe (np. dotyczące finansowania leku przez 
ubezpieczyciela) i inne.















https://kiero.net
edu@kiero.net


