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.Z czego sklada si~komputer?
mputer - podobniejak inne urzqdzenie elektroniczne - niejest dla ciebie

5li nowosciq, ani zagadkq. Zapewne sprawnie si~ nim poslugujesz, znasz
:=Znazwy podstawowych podzespol6w, a bye moie nawet potrafisz samo-
.=zielnie wymieniC kt6rqs z cz~sci skladowych. W tym rozdziale powt6rzysz
przypomnisz sobie nazwy cz~sci skladowych komputera oraz poznasz
-h zadania i parametry uiytkowe. Dzi~ki temu nab~dziesz umiej~tnose
-onfigurowania i dobierania podzespol6w komputera do swoich potrzeb.

Z czego si~ sklada komputer? Procesor, pami~e, dysk twardy. Amoie cos
=szcze? Czy do komputera musi bye podlqczony monitor? Czy jednostk~
::entralnq bez nagrywarki DVD moina jeszcze nazwae komputerem? Co
1J1ywa na szybkose dzialania urzqdzerl? Jaki jest koszt przechowania
::. GB danych na nosniku magnetycznym, a jaki na nosniku optycznym?
-0 tylko kilka pytan, na kt6re odpowiedi znajdziesz poniiej.

4.1. Budowa komputera w teorii
W pierwszej polowie XX W., kiedy zacz~ly si~ pojawiae pierwsze konstruk-
cje elektrycznych maszyn liczqcych, wyniknql problem - kiedy urzqdzenie
moina nazwae komputerem, a kiedy nie? Z pomocq przyszedl John von
~eumann, kt6ry opracowal pierwszq architektur~ komputerowq. Jej istotq
byl podzial struktury komputera na trzy cz~sci: procesor (zwany w6wczas
jeszcze arytmometrem), pami~e i urzqdzenia zewn~trzne. Procesor wyko-
nuje rozkazy zgromadzone w pami~ci. W pami~ci zapisane Sq tei dane do
przetworzenia. Zar6wno program, jak i dane mogq bye dowolnie zmieniane
dzi~ki urzqdzeniom wejsciaiwyjscia (zob. rye. 1).

Wainq informacjq jest to, ie przetwarzanie
i przechowywanie danych odbywa si~ w systemie
binarnym, czyli dw6jkowym .

• ••t
pami~c



Zadaniem sterownikow sprz~towych wejscia/wyjscia jest porOZ11--.
wanie si~ z procesorem, przyjmowanie ad niego polecen i stero",,-
urzqdzeniami zewn~trznymi. Przykladem takiego sterownika jeSt' -
graficzna, ktora po otrzymaniu ad procesora informacji a tym, jak Ill2

glqdac wyswietlany obraz, zarzqdza pracq podlqczonego do niej mo~ __
Sposob komunikacji dwoch urzqdzen, ale tei konkretne fizyczne ic ?C
czenie (wtyki, gniazda, zlqcza, kable) jest nazywane interfejsem. Po~:-
interfejsu jest rozszerzane rowniei na komunikacj~ czlowiek·m~
moiemy na przyklad mowiC a graficznym interfejsie uiytkownika. -_
ikonach, oknach, przyciskach doskonale ci znanych z systemu \Yin

Na schemacie blokowym moiesz tei zaobserwowac trzy elem~ ~
cZqce poszczegolne podzespoly, nazwane magistral ami. Wyr6:l:rii=.
magistralE: danych (sluiy do przesylania danych), magistral~ adr
(przesylany jest numer - czyli adres - komorki pami~ci lub urzqdze'1;:;: =
scia/wyjscia, gdzie dane zostanq wyslane lub skqd zostanq pobra.;::e
magistralE: sterujC\cC\ (synchronizuje prac~ poszczegolnych podze .•
Ta synchronizacja nie bylaby moiliwa, gdyby nie jeszcze jede ~
element, czyli zegar. I nie chodzi tu a urzqdzenie odmierzajqce g -
i minuty, ale wysylajqce impulsy, w rytm ktorych pracuje kaide un.<;":: -
cyfrowe. Odmierzanie liczby cykli zegara to taktowanie.



:Juczowym elementem kazdego komputera jest procesor. Przez wiele lat
ajwazniejszymjego parametrem byla szybkose wyrazona poczqtkowo w me-

:Jahercach (MHz), a p6zniej w gigahercach (GHz), na przyklad 2,50 GHz, 2,80
GHz, 3,06 GHz, 3,33 GHz. Obecnie tez ma ona wplyw na wydajnose i cen~
-ego podzespolu (im szybszy procesor, tym bardziej wydajny, ale i drozszy),
.ecz nalezy tez brae pod uwag~ takie elementy, jak:

- ilose szybkiej podr~cznej pami~ci Cache (czyt. kesz) zintegrowanej
z procesorem,

-liczb~ rdzeni (ang. core) - w duzym uproszczeniu - to takjakby w jednej
obudowie zamknqe wiele procesor6w.

Na rynku procesor6w komputerowych istnieje dw6ch wielkich graczy - Sq
[Q firmy Intel oraz Advanced Micro Devices (AMD). Kazda z tych firm na prze-
strzeni ostatnich lat wyprodukowala po kilkadziesiqt modeli najr6zniejszych
procesor6w do komputer6w osobistych, laptop6w i serwer6w. Praktycznie co
2-3 lata powstaje nowa seria coraz bardziej wydajnych uklad6w, wyposazanych
w nowe rozkazy wewn~trzne, w nowe technologie, zawierajqce coraz mniejsze
elementy skladowe (jeszcze niedawno wielkose pojedynczego tranzystora wy-
nosila 0,25 p.m lub 0,18 p.m, obecnie zas 65 nm lub 45 nm, czyli odpowiednio
0,065 p.m lub 0,045 p.m).

Procesory sprzedawane Sq lub
byly pod nast~pujqcymi nazwami
marketingowymi:

- Intel: Pentium, Celeron, Xeon,
Core Duo, Core 2, Dual Core, i7
(zob. ryc. 2), is, i3,

- AMD: Athlon, Duron, Sempron,
Turion, Opteron (zob. rye. 3),
Phenom.

Lista obejmuje tylko uklady monto-
wane w komputerach po 2000 r. Trzeba
tez zdawae sobie spraw~, ze kazda zwy-
mienionych nazw ma po kilkadziesiqt
odmian (na przyklad Pentium III,
Pentium IV, Pentium EE, Pentium M,
Athlon XP,Athlon 64, Athlon 64 X2).

Czy zwykly uzytkownik jest w stanie
to wszystko zapami~tae? Zpewnosciq nie.
Dodatkowo przydatnose i aktualnose tej
wiedzy jest niezwylde niska. Na co wi~c
zwr6ciC uwag~ przy wyborze procesora?
Przede wszystkim na wydajnose (szyb-
kose zegara, liczba rdzeni, ilose pami~ci
podr~cznej). Zwydajnosciq nierozerwal-



Rye. 5. Plyta gt6wna dla AMD
(prod. MSI)

nie zwiqzanajest cena. To nie sztuka kupiC
najdrozszy procesor, a potem w zastosowa-
niach domowych nie wykorzystae nawet
10%jego mocy obliczeniowej. Do korzysta-
nia z internetu, pracy biurowej i oglqdania
filmow zupelnie wystarczajqce b~dq uklady
tanie. Wi~cejpieni~dzy mogq zainwestowae
na przyldad graficy komputerowi, nami~tni
gracze lub osoby zainteresowane przetwa-
rzaniem (montazem, kompresjq) filmow.

Istotnq przy wyborze cechq proce-
sorow moze bye obudowa, a dokladniej
podstawka. Determinuje ona grup~ plyt
glownych, do ktorych b~dzie dany model
pasowal (zob. rye. 4 i rye. 5). Tu rowniez
wybor jest ogromny:

- dla procesorow firmy AMD: Socket A,
Socket 754, Socket 939, Socket AM2,
SocketAM3,

- dla procesarow firmy Intel: Socket
478, LGA 775, LGA 1366.

Jezeli zatem konstrukcja procesora
i gniazda na plycie glownej b~dq niekom-
patybilne, nawet w obr~bie tej samej serii
procesarow - nie b~dzie fizycznej mozli-
wosci polqczenia tych elementow. Nalezy
zaznaczye rowniez, ze na plycie glownej,
opartej na chipsecie obslugujqcym proce-
sory AMD, nie da si~ zamontowae prod uk-
tow Intela i odwrotnie.

Procesor w czasie swojej pracy wydzie-
la bardzo duzo ciepla. Dlatego nalezy sto-
sowae uklady chlodzqce w postaci radia-
tara z wentylatorem (zob. ryc. 6).

Kolejnym waznym elementem sklado-
wym komputera jest pami~e RAM.Jest ona
dost~pna w specjalnie konstruowanych
kosciach. Podstawowq cechq jest jej pojem-
nose, czyli ilose danych, jakie mozna w niej
zapisae. Jeszcze niedawno rozmiar ten byl
wyrazany w megabajtach (MB),na przyklad
128 MB,256 MB,512 MB.Dzisiejsze potrze-
bywymusily stosowanie kosci gigabajtowych
(GB),na przyklad 1GB,2 GB,4 GB.Pami~e-



podobnie jak procesor -jest taktowana zegarem,
na przykl:ad 400 MHz, 667 MHz, 800 MHz, 1066
_1Hz, 1333 MHz, 2000 MHz. Teoretycznie im
wi~ksza jest cz~stotliwosc zegara, tym pami~c
dzial:awydajniej. Nalezy jednak sprawdzic, czy
plyta gl:6wna (a wl:asciwie umieszczony na niej
specjalny ukl:ad, zwany chipsetem) potrafi ob-
slugiwac wybrane taktowanie.

Z uwagi na konstrukcj~ kosci pami~ci moze-
my wyr6zniC pami~ci DDR,DDR2 (zob. ryc. 7),
DDR3. Podzial: ten jest niezalezny od pojemno-
sci i taktowania. Pl:yta gl:6wna, w kt6rej b~dzie
montowana pami~c, musi posiadac odpowiedni
slot (czyli zlqcze). Nie da si~ bowiem fizycznie
umiescic kosci DD2w slocie DDR31ubna odwr6t
(konstrukcje te r6zniq si~m.in. liczbq styk6w).

Ciekawym rozwiqzaniem jest dual channel
(pami~c dwukanal:owa), czylimontaz pary iden-
tycznych kosci (zob. rye. 8), specjalnie przystosowanych do wzajemnej wsp61pracy.

Do komunikacji czl:owieka z komputerem niezb~dna jest klawiatura (do
wprowadzania danych) oraz karta graficzna wraz z dol:qczonym do niej
monitorem (do oglqdania efekt6w pracy). W codziennej pracy wykorzystu-
jemy przede wszystkim monitory ciekl:okrystaliczne LCD (ang. Liquid Crystal
Display) 0 dl:ugosci przekqtnej na przykl:ad 17 cali, 19 cali, 21,5 cala lub wi~k-
sze. Podstawowym parametrem wyswietlanego obrazu jest jego rozdzielczosc,
czyli liczba linii, z kt6rych skl:ada si~ obraz, oraz liczba punkt6w (pikseli)
w kazdej linii, na przykl:ad 1024 x 768 (oznacza 1024 punkty w kazdej z 768
linii). Do innych, cz~sto spotykanych rozdzielczosci, nalezq:
- 1280 x 1024 (standardowa proporcja 4:3),
- 1280 x 800 (panoramiczny),
- 1440 x 900 (panoramiczny),
- 1366 x 768 (proporcja 16:9),
- 1920 x 1080 (zwany tez full HD).

Rye. 8. Zestaw kosci
pami~ci DDR3 (z obslugq
triple channel)

ciekawostka
Oawniej klawiatura byta jedynym urzqdzeniem zewn~trznym niezb~dnym do
uruchomienia komputera (bez niej komputer nie dziatat). Ozis system opera-
cyjny mozna uruchomic po zmianie ustawien BIOS-u- nie jest konieczne pod-
tqczenie klawiatury. Jest to przydatne wtedy, gdy chcemy sterowac kompute-
rem zdalnie (przez siec).

Dawniej wszelkie urzqdzenia rozszerzajqce funkcjonalnosc komputera byly
produkowane w postaci specjalnych kart, w chwili obecnej w wi~kszosci Sqone
integrowane z plytq gl:6wnq.Wwyjqtkowych przypadkach wydajnosc na przykl:ad
zintegrowanej karty graficznejjest niewystarczajqca, co zmusza wymagajqcych uZyt-
kownik6w (na przykl:adfan6w gier) do zainwestowania w osobnq kart~ rozszerzeri..



Obecnie bardzo trudno wyobraziC sobie jednostk~ centralnq, ktora nie posia-
dalaby karty dzwi~kowej i sieciowej. Choe nie Sqone wymagane z technicznego
punktu widzenia, funkcjonalnose komputera pozbawionego tych urzqdzenjest
niewielka. Karta sieciowa pozwala na podlqczenie komputera do sieci lokalnej
i do internetu przy uiyciu kabla (tak zwanej skr~tki) zakonczonego wtykiem
RJ45 lub bezprzewodowo. Korzystanie z sieci bezprzewodowych WLAN (ang.
Wireless LocalArea Network) jest szczegolnie popularne w urzqdzeniach przeno-
snych, nie tylko typowych komputerach, ale rowniei w niektorych telefonach
komorkowych spelniajqcych standard Wi-Fi (ang. Wireless Fidelity).

Bezprzewodowy dost~p do zasobow i uslug Internetujest moiliwy rowniei
dzi~ki technologii bluetooth (zob. ryc. 9).Jest to komunikacja krotkiego zasi~gu
pomi~dzy roinymi urzqdzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, kom-
puter, laptop, telefon komorkowy i wieloma innymi (na przyklad sluchawki).
Moinajq zatem wykorzystae do przesylania plikow
(na przyklad zdj~e) pomi~dzy laptopem i telefo-
nem. W tym celu oba lqczone urzqdzenia muszq
bye wyposaione w obslug~ bluetooth (do laptopa
naleiy dokupiC specjalny adapter do portu USB).
Zeby urzqdzenia ze sobq wspolpracowaly, muszq
bye sparowane i ze sobq polqczone. Zarzqdzanie
plikami (kopiowanie), zarzqdzanie kontaktami,
tworzenie i wysylanie wiadomosci SMS i MMS oraz wiele innych operacji na
telefonie odbywa si~ zazwyczaj w specjalnym programie dostarczanym przez
producenta aparatu telefonicznego. Program ten udost~pnia tei opcj~ wyko-
rzystania telefonu komorkowego jako modemu dost~powego do internetu.
Oczywiscie w tym przypadku u operatora telefonicznego naleiy aktywowae
(oplaciC) odpowiedniq uslug~.

Dysk twardy (HDD,ang. Hard Disk Drive) to przedstawiciel pami~ci masowej,
sluiqcej do przechowywania ogromnych ilosci danych. Co to znaczy ogrom-
nych? Wspolczesne urzqdzenia tego typu mieszczq na przyklad 500 GB, 1 TB,
2 TB lub wi~cej. Skrot TB oznacza terabajt, czyli jednostk~ tysiqc (dokladnie
1024) razy wi~kszq od gigabajta.

1 TB = 1024 GB = 1000 GB
Dane zapisywane Sq na aluminio-
wych talerzach (zob. ryc. 10), po-
krytych nosnikiem magnetycznym,
zamkni~tych w szczelnej obudowie.
Coraz cz~sciej pojawiajq si~ kon-
strukcje dyskow bez elementow me-
chanicznych, czyli SSD (ang. Solid
State Drive), ktorych zasada dziala-
nia jest taka sarna, jak w przypadku
pendrive'ow.



--:>lfukejqposredniq pomi~dzy opisanymi Sq dyski hybry-
_ 3HD (ang. Hybrid Hard Disk), kt6re zawierajq unikalne
-enie obu teehnologii .
•-omputeraeh montowane Sqr6wniez nap~dy optyezne,

_ :ITzqdzenia, wykorzystujqee promieri lasera w swojej
~. Dane Sq zapisywane na speejalnyeh plytaeh (kolejno

~- 'a rozwoju teehnologicznego):
- => (Compact Disc) 650-700 MB,
-J 'D (Digital VideoDisc) 4,7-17 GB,
- ~D (Blu-ray Disc) 25-200 GB (zob. rye. 11).
:J1oe wi~kszose sprzedawanyeh laptop6w i komputer6w sta-
- myeh jest wyposazonyeh w takie urzqdzenie, nie jest ono
.dne do praey. Alternatywq dla nich moze bye na przyklad

_--:>lilisja przez internet lub pamiE:c flash.
=:zymjest pami~e flash? To rodzaj pami~ci EEPROM (ang.

- :=rically-Erasable Programmable Read-Only Memory), pozwa-
_~~ejna zapisywanie (lub kasowanie) wielu kom6rek pami~ci

czas jednej operaeji. W przeciwieristwie do dysk6w twardych
=zp~d6w optyeznych, nie posiada element6w mechanicznych,
= pozwala na jej znaeznq miniaturyzacj~ i wplywa korzystnie
...c odpornose na uszkodzenia meehaniezne. Co wazne, jest ona
~Eulotna, to znaczy po odlqezeniu zasilania nie traci swej za-
""I<ITtosci.Trzeba natomiast zdawae spraw~, ze liczba eykli zapisu
lasowania, choe rz~du kilkudziesi~ciu tysi~cy, jest ograniczona,
.=..'ejprzekroczenie spowoduje uszkodzenie pami~ci.

Pami~ci flash Sq powszechnie stosowane w kartach pami~-
. (uzywanych m.in. w cyfrowych aparataeh fotografieznyeh,

:xltwarzaczaeh mp4, telefonach kom6rkowych itp.). Mozna je
;>odlqczye do komputera dzi~ki specjalnym czytnikom. Karty Sq
?rodukowane w r6znych pojemnosciaeh (na przyldad 512 MB,
2 GB, 16 GBitd.). Zanim kupisz i podlqczysz kart~, upewnij si~,
jaki typ karty obsluguje dane urzqdzenie lub czytnik. R6zniq si~
one bowiem typem iwymiarami. Do najbardziej znanyeh nalezq:

- MultiMedia Card (MMC),
- Secure Digital (SD), w tym miniSD, microSD, SDHC (zob.
ryc. 12),

- CompaetFlash (CF) (zob. ryc. 13).
Pami~ci flash Sq r6wniez stosowane w popularnych pen-

drive'aeh (zob. rye. 14), czyli przenosnyeh pami~eiach
podlqczanych do portu USB. Opr6ez klasyeznej postaci,
przypominajqcej kr6tki dlugopis ze skuwkq, mogq bye pro-
dukowane w najr6zniejszych formach i ksztaltach, na przy-
ldad. brelok6w (figurki, pilki), kart kredytowyeh.

Rye. 12. Karta pami~ci SDHC
z adapterami

Rye. 13. Karta CF (Compact
Flash)



4.3. Komputery przenosne
Komputery przenosne (czyii laptopy lub notebooki) Sqbudowane jako nie-
wielkie zamykane urzqdzenia, w kt6rych znajdujq si~ wszystkie podzespoly
wewn~trzne (procesor, pami~e, dysk twardy, nap~d optyczny itd.) oraz
wbudowany ekran cieklokrystaiiczny (matryca), klawiatura oraz tOllchpad
(urzqdzenie zast~pujqce myszk~). Dodatkowo Sqwyposazane w porty po-
zwalajqce na podlqczenie kabla sieciowego, zewn~trznego monitora (lub
rzutnika), porty USB, technologi~ Bluetooth, Wi-Fi itp. Bardzo waznym
elementem laptop a jest akumulator, pozwalajqcy na kilka godzin pracy
bez napi~cia sieciowego.

Podzespoly notebooka Sq bardzo podobne do element6w spotykanych
w komputerach stacjonarnych, jednak z kilkoma r6znicami. Przede wszyst-
kim elementy skladowe muszq bye mniejsze - na przyklad dyski twarde
zamiast 3,5 cala majq 2,5 cala. Dzi~ki takim zabiegom laptop moze bye lekki
i niewielki. Jednak niewielkie rozmiary, duza skala integracji Sq niestety
przyczynq stosunkowo duzej awaryjnosci i problem6w z chlodzeniem. Aby
laptop pracowal na baterii jak najdluzej, poszczeg6lne podzespoly mUSZq
pobierae jak najmniej prqdu. Osiqga si~ to przez zmniejszenie szybkosci
i wydajnosci. Konstrukcja laptop a jest zatem kompromisem pomi~dzy
wydajnosciq a czasem pracyakumulatora i wagq (rozmiarem).

W ostatnich latach pojawilo si~ wiele urzqdzen 0 bardzo zbiizonych funkcjo-
nalnosciach. Jeszcze niedawno rolq aparatu fotograficznego bylo robienie
zdj~e, a telewizor sluzyl do oglqdania program6w TV lub film6w wideo. Dzis
juz nikogo nie dziwi, ze dzi~ki telefonowi kom6rkowemu mozna nagrywae
filmy i odbierae poczt~ elektronicznq, za pomocq komputera czy telewizora
prowadziC rozmowy telefoniczne, na laptopie - oglqdae telewizj~, a na te-
lewizorze - przeglqdae zdj~cia z karty pami~ci. Zdefiniowanie dost~pnych
na rynku produkt6w jest coraz trudniejsze. Czy tablet to rozbudowany
telefon z zaimplementowanq funkcjonalnosciq netbooka czy raczej rodzaj
laptopa z wbudowanym modulem GSM?Jakie cechy musi spelniae telefon,
zeby mozna bylo 0 nim powiedziee, ze jest "smart"? Czy (a raczej kiedy)
powstanie urzqdzenie typu "wszystko w jednym"? Na te pytania nie ma
jednoznacznej odpowiedzi.

Przyczynil si~ do tego przede wszystkim dynamiczny rozw6j technolo-
gii, opracowanie wytrzymalych i lekkich baterii, tanich i czulych ekran6w
dotykowych, upowszechnienie bezprzewodowego internetu (sieci kom6r-
kowe, WiFi). Symbolem tych przemian stal si~ Steve Jobs i produkty jego
firmy - iPhone i iPad, kt6re jako jedne z pierwszych osiqgn~ly sukces na
ogromnq skal~.

Przodkiem smartfona byl palmtop, czyii kieszonkowy komputer, sterowa-
ny rysikiem, pozwalajqcy na tworzenie notatek, korzystanie z kalendarza,
przeglqdanie e-book6w i stron WWW. Obecnie smartfon integruje funkcje



-=.'efonu komorkowego (rozmowy glosowe i wideo, przesylanie wiadomosci
-e- ~ f /MMS), aparatu fotograficznego (zdj~cia, wideo, lampa blyskowa, zoom),
oly ::::::wigacjiGPS i komputera. Co wazne, jest wyposazony w system operacyjny
raz :.:p. iDS, Android, Symbian, Bada, Windows Phone 7, BlackBerry OS), co

d _ zwala na instalowanie setek tysi~cy (cz~sto bezplatnych) aplikacji: gier,
:0- ~.-tnikow ksiqzek i dokumentow biurowych, odtwarzaczy muzyki, radia,

b =;Jlikacji do sterowania glosem, rozpoznawania pisma, symulatorow, np.
'81 ::::::,--rrumentowmuzycznych, latarki, kompasu, poziomicy i wielu, wielu in-
'cy -:-ch. Telefony te majq dost~p do internetu przez siec komorkowq lub WiFi,

""';1 ,Yi~cej - same mogq pelniC rol~ hotspotu, a wi~c udost~pniac polqczenie
_h _ernetowe innym urzqdzeniom (wykorzystujqC WiFi, Bluetooth lub po-

-:.czenie kablowe i port USB). Przyklady smartfonow przedstawia ryc. 15.

5. Przyklady smartfonow: iphon 45 (i05). HTC Wildfire (Android),
=--sung Wave (Bad a), BlackBerry (BlackBerry aS). Nokia Lumia (Win-
::: 5 Phone 7)

:::-a
~- Tablet (rye. 16) to w uproszczeniu laptop z ekranem dotykowym (zazwy-
d1 =:aj 7- lub lO-calowym). Rownie dobrze mozna go okrdlic mianem smart-
-y - a z duzym wyswietlaczem (tablety mogq miec modul 3G do wspolpracy

=52eciami komorkowymi i oferowac podobne funkcjonalnoscijak smartfony).

Rye. 16. Przyklady tabletow: Apple iPad,
Samsung Galaxy Tab



-••
Zastanawiasz si~ pewnie, co wsp6lnego z najnowszymi technologiami ma

chmura informatyczna. Chmura, a dokladnie chmura obliczeniowa (ang.
cloud computing) to nowe poj~cie w informatyce (rye. 17) - i do tego rewo-
lucyjne, zar6wno dla sektora biznesowego, firm i przedsi~biorstw, jak i dla
uzytkownik6w domowych. Zamiast kupowac drogi sprz~t sieciowy (np. ser-
wery), budowac infrastruktur~, zatrudniac pracownik6w do jego konserwacji
i obslugi oraz instalowac aplikacje, uzytkownik (np. firma) kupuje znacznie
taniej dost~p do okreslonej uslugi lub zasob6w. Przykladowo klient, kt6ry chce
korzystac z arkusza kalkulacyjnego, wcale nie musi instalowac go na swoim
komputerze, ale po prostu ma do niego dost~p przez odpowiedni interfejs,
np. przez przeglqdark~ internetowq. Wiedza 0 tym, gdzie jest zainstalowa-
na aplikacja, jakie serwery jq obslugujq, gdzie Sq zapisywane dane, jest dla
klienta zb~dna.

Opr6cz rozwiqzari. dedykowanych konkretnym przedsi~biorstwom (tzw.
chmury prywatne) istniejq chmury publiczne - dost~pne dla og6lu spoleczeri.-
stwa. W jaki spos6b zatem z nich korzystac? Oto kilka przyldad6w.

- Nauczyciel, kt6ry prowadzi zaj~cia w r6znych salach, szkolach, a nawet
miastach, nie musi swoich prezentacji multimedialnych kopiowac na kilka-
nascie komputer6w lub pami~tac, by je zawsze miec na pendrivie, wystarczy,
ze umiesci je w chmurze, tzn. na jednym z serwer6w. Jesli tylko ma dowolny
komputer i dost~p do internetu - moze korzystac ze swoich material6w w kaz-
dej chwili. Dodatkowo w razie potrzeby jest w stanie jednym klikni~ciem
udost~pniC je swoim uczniom lub sluchaczom. W taki sam spos6b mozesz
przechowywac swojq muzyk~, e-booki, dokumenty i setki innych plik6w.
B~dziesz mial do nich dost~p z dowolnego urzqdzenia na calym swiecie.

- Korzystasz cz~sto z serwis6w spolecznosciowych? Udalo ci si~ zrobiC
ciekawe zdj~cia lub film telefonem? Klikasz "Udost~pnij" i materialy trafiajq
na tw6j profil. W dodatku dzi~ki geolokalizacji informacja 0 miejscu twojego
pobytu zostanie zapisana automatycznie.

- Musisz zanotowac dat~ waznego egzaminu w swoim kalendarzu. Niestety,
rozladowal ci si~ telefon. Jesli masz terminarz w chmurze, wystarczy dowolny



...:::.::::r:r:=;~lub laptop, aby umieScic wpis. Gdy tylko smartfon odzyska spraw-
_-_omatycznie zsynchronizuje dane. Ta zaleznosc dziala tez w drugq
- ):sli zauwazysz pia kat informujqcy 0 ciekawej imprezie, zeskanuj

:=:::es::::z,onyna nim fotokod (ang. Qrcode). Wydarzenie doda si~ automatycz-
- ::--ojego kalendarza. Co wi~cej, jesli ze znajomymi udost~pniacie sobie

:-zenawzajem, to zaproszenie na to wydarzenie pojawi si~ tez u nich.
- -cseS wlasnie na wycieczce klasowej, ale oczekujesz na wazny e-mail.

- :-. nie masz dost~pu do komputera, a cz~ste sprawdzanie poczty w tele-
- -es;: dla ciebie m~czqce. Wystarczy w6wczas odpowiednia konfiguracja,
-c:Glencie otrzymania wiadomosci tw6j telefon powiadomi ci~ odpowied-
__~ alem. I oczywiscie pozwoli na napisanie odpowiedzi.

- ~-isz wsp61nie z kolegq napisac referat. Niestety kolega jest chary, a na
komputerze nie ma zainstalowanego pakietu biurowego. Z pomocq

~e warn wtedy wlasnie chmura. Wystarczy dost~p do internetu i do-
- ;Jrzeglqdarka. B~dziecie w stanie uruchomiC online edytor tekstu i co
-ejsze - pracowac w tym samym dokumencie jednoczesnie.

--=- ~"1arasz powyzszych sytuacji wydaje ci si~ znajoma? Pewnie tak - nie-
~ bylo omawiane udost~pnianie plikaw w usludze WindowsLive. Ajuz
- go b~dziesz magi si~ doskonalic w pracy w chmurze w praktyce. W ni-

_'TIl podr~czniku przygotowalismy dla ciebie cwiczenia dotyczqce uslugi
- =:=.-eDocs,ktara takze dziala w chmurze.

. naj cwiczenia. Dozapisania odpowiedzi wykorzystaj plik IIA.5.budowa_
'Jutera.dotx (z pfyty dofqczonej do podr~cznika). w tym pliku umiesc
iez zrzuty ekranu dokumentujqce twojq prac~.

_.=:rawdz, jaki procesor i ile pami~ci ma komputer, przy kt6rym pracujesz
szkole lubw domu). Jakqpojemnosc mazamontowany w nim dysk twardy?
yszukaj w internecie informacj~ na temat liczby tranzystor6w, z kt6rych

~ obecnie budowane procesory.
- :>or6wnaj rMne nosniki pod kqtem kosztu przechowania 1 GB danych .

• yniki zanotuj w tabeli wedfug podanego wzoru.

llazwa pamic:ci
masowej

Koszt prze-
chowania
danych
[zI!GB]

Nazwa
produktu

: sk twardy HOD

_ sk 550

:'yta CD

:iyta DVD

:endrive

'carta pami~ci


