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Technologie Informacyjne 

•  Tianhe-2 or TH-2 (Chinese: 天河-

2; pinyin: tiānhé-èr; literally 

"Skyriver-2" idiomatically "Milky 

Way2") 3.86 pentaflops 

supercomputer located in  

Guangzhou.[3] It is developed by the 

team of 1300 scientists and engineers. 
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Technologie Informacyjne 

Komputery i sieci  

• http://en.wikipedia.org/wiki/Tianhe-2 
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TI  Komputery i sieci 

• Komputery dołączone do sieci nazywa się 

stacjami. Terminem tym można określić 

też całą grupę (ang. cluster) komputerów  

i urządzeń dołączonych do jednego węzła 

sieci. Ich współpracą rządzą podobne 

reguły jak pracą całej sieci. Stacje stałych 

dysków o dużej pojemności czy drukarki 

laserowe dołączone są do sieci poprzez 

własny specjalizowany komputer (ang. 

server). 
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W sieci? 

•  W sieci każdy komputer może 

wykonywać swoje zadania samodzielnie. 

Sieć zapewnia dostęp do informacji 

(danych, źródeł, programów) potrzebnych 

do wykonywanych zadań. Pracując 

razem, lub korzystając ze wspólnych 

danych wymiennie komputery musza być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt  

i oprogramowanie. 
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Co przemawia za siecią lokalną ? 

• Za siecią lokalną przemawiają: ekonomia, 

ergonomia i funkcjonalność. Sieć 

pozwala na: 

.  
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Ułatwienia i bonusy 

•  - przekazywanie danych i programów 

między komputerami, 

• - przesyłanie poczty elektronicznej, 

• - wykorzystanie drogich urządzeń 

zewnętrznych o dużych możliwościach - 

przez wszystkie komputery w sieci, 

• - tani dostęp do wspólnych baz danych, 

• - pracę grupową  
7 



Samotność w sieci? 

• Sieć lokalna złożona z komputerów osobistych 

zastępuje z powodzeniem duże systemy 

komputerowe pracujące w trybie 

wielodostępu, jest przy tym znacznie tańsza. 

Wzrost popularności instalacji sieciowych w 

latach 1988 - 1992 przedstawiono na ilustracji  
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Tłok w sieci? 

 Rozkład procentowy udziału komputerów klasy 

PC połączonych w sieć jest równie trudny do 

prognozowania jak rozwój informatyki. W 

roku 1987 przewidywano, że w roku 1988 

tylko 5% pracujących komputerów będzie 

połączone w sieciach. Popyt na programy 

usługowe umożliwiające pracę grupową 

wzrośnie wraz z rozwojem łączenia w sieci 

komputerów klasy PC, spirala rozkręca się 

dalej. 
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Historia Pewnej znajomości 

• http://www.youtube.com/watch?v=9gzCLN

HhrVI  

11 

http://www.youtube.com/watch?v=9gzCLNHhrVI
http://www.youtube.com/watch?v=9gzCLNHhrVI


Router – historia pewnej znajomości 

 Router [ruter] urządzenie, które przesyła dane i 

tłumaczy je w taki sposób, by były zrozumiałe 

dla komputerów w innych sieciach. Jak pisze 

D. Bunnel Sandy Lerner i Len Bosack poznali 

się pod koniec lat 70. Oboje pracowali na 

Uniwersytecie Stanford - Sandy na wydziale 

ekonomii, Len - informatyki. Według legendy 

- ponoć zakochani nie mogli wysyłać do siebie 

listów elektronicznych, bo ich wydziałowe 

sieci nie były kompatybilne. 
12 



Router historia pewnej znajomości. 

•  W istocie, w tym czasie na Uniwersytecie 

Stanforda działało 20 odrębnych sieci 

lokalnych i tyle samo wzajemnie niezgodnych 

systemów poczty elektronicznej. Dla chcącego 

– nic trudnego: Sandy Lerner i Len Bosack, 

założyciele cisco Systems, pokonali tę 

przeszkodę. Panaceum okazał się router - małe 

pudełko, które przesyła dane i tłumaczy je w 

taki sposób, by były zrozumiałe dla 

komputerów w innych sieciach. 13 



Router historia – to be together. 

•  W rzeczywistości to Bill Yeager 

opracował pierwszy router. Do połączenia 

dwóch wydziałowych sieci wykorzystał 

minikomputer DEC. W pracy nad 

projektem pomagali mu Sandy i Len. 

Wkrótce routery połączyły wszystkie 

sieci kalifornijskiego uniwersytetu.  

14 



William (Bill) Yeager 
• Idea urządzenia łączącego sieci wykonane 

w różnych technologiach pojawiła się we 

właściwym czasie i w odpowiednim 

miejscu, bo nie tylko rozwiązywała 

sprawę miłosnej korespondencji, ale 

przede wszystkim odpowiadała na 

zapotrzebowania rodzącego się rynku 

sieciowego. 
inventor of a packet-switched, "Ships in the Night,  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_IOS 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Yeager 
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William (Bill) Yeager • You're credited with developing the first router while you 

were a staff researcher at Stanford. Tell us the tale. 

• This project started for me in January of 

1980, when essentially the boss said, 

'You're our networking guy. Go and do 

something to connect the computer 

science department, medical center and 

department of electrical engineering.  
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CisCO 

• Będący już wtedy małżeństwem. Lerner i 

Bosack zaproponowali władzom 

uniwersyteckim uruchomienie 

komercyjnej produkcji routerów z logo 

Uniwersytetu Stanforda. Po odmowie, 

odeszli z uniwersytetu i założyli własną 

firmę. Nazwali ją cisco - zapożyczając 

dwie ostatnie sylaby od nazwy miasta - 

San Francisco.  
18 



Cisco 

•  Używane do dzisiaj logo firmy 

zaprojektowane 

•  przez Sandy Lerner  - symbolizuje słynny 

most Golden Gate. Sandy i Len 

poszukiwali środków na finansowanie 

dalszej działalności. W 1987 r. wsparł ich 

przedsięwzięcie Don Valetine z firmy 

Sequoia Capital, kofundator wielu firm 

Krzemowej Doliny.  
19 
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Cisco W5 
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CISCO 

• Inwestycja w cisco był bezsprzecznie najlepszym w 

karierze Donalda Valentine. Za 2,5 mln USD 

otrzymał trzecią część akcji Cisco, aktualnie 

wartych ponad 100 mld USD. Sprzedaż routerów 

szła tak dobrze, że : Sandy Lerner i Len Bosack 

nigdy nie wykorzystali pieniędzy od Sequoia 

Capital. Fundusz inwestycyjny powołał za to swój 

zarząd, na czele którego stanął John Morgridge.  

• http://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems 

22 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems


Razem w sieci samotność w sieci 

Skłóceni z nowym kierownictwem 

założyciele firmy odeszli z Cisco. W 1990 r., 

tuż po debiucie na giełdzie NASDAQ, 

odsprzedali swoje akcje za 170 mln USD. 

Niedługo potem rozwiedli się. W tym czasie 

John Morgridge uczynił z Cisco sprawnie 

działającą korporację. Kiedy ustępował w 

1994 r., roczna wartość sprzedaży 

przekraczała 1 mld USD. 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Morgridge 23 
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Filozofia sieciowej firmy Cisco 

Filozofią działania firmy Cisco było stopniowy 

sukcesywny rozwój firmy poprzez wchłanianie 

kolejnych kooperujących firm. Zgodnie z filozofią 

rozwoju firmy żaden pracownik świeżo wykupionej 

firmy nie może zostać zwolniony bez przyzwolenia 

swego dotychczasowego szefa. Przedstawione na 

Ilustracji 3 zmiany procentowego udziału komputerów 

połączonych w sieć zakończyliśmy na roku 1992. W 

roku 1993 wartość rynkowa Cisco przekroczyła 714 

milionów dolarów. Błyskawiczny rozwój firmy 

możliwy był dzięki: 24 



Działanie efektywne sukces 

firmy IT 

• - zatrudnianiu handlowców z przygotowaniem 

technicznym 

• - słuchaniu klientów 

• - wykorzystaniu Internetu 

• - uczeniu klientów jak radzić sobie samemu 

• - zastosowaniu Internetu jako laboratorium 

badawczo – rozwojowego 

• http://pdp10.nocrew.org/docs/cisco.html 
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Przykłady sieci rozległych 
•  Przykładem sieci rozległych może być 

Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa 

w Polsce (NASK). Powstała ona jako efekt 

wytężonej pozytywistycznej oddolnej 

inicjatywy wielu uczonych w placówkach 

uczelnianych i instytutowych rozpoczętej 

w latach siedemdziesiątych, finansowanych 

w ramach problemów resortowych 

26 



Przykłady sieci rozległych 
• W efekcie powyższych aktywności w 1990 

roku prof. Tomasz Hofmokl został powołany 

na pełnomocnika Urzędu Postępu Naukowego 

Technicznego i Wdrożeń do spraw 

związanych z przyłączeniem Polskiego 

Środowiska Akademickiego i Naukowego do 

EARN (ang.- European Academic Research 

Network). 

• http://picasaweb.google.com/Ebekus/MojeKro

tkofalowanie 
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 EARN 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 

NASK, początkowo korzystała z 

osobowości prawnej Uniwersytetu 

Warszawskiego. Następnie NASK została 

przekształcona w dniu 14 grudnia 1993 roku 

w samodzielną jednostkę badawczo- 

rozwojową. Kierownikiem NASK został 

prof. Tomasz Hofmokl 
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Działanie EarN 
•  Do zakresu działania nowej jednostki 

należała między innymi „budowa, 

rozwój i utrzymanie systemów 

teleinformatycznych”. We współpracy z 

Wydziałem Elektroniki i Technik 

Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej NASK prowadzi 

działalność naukową i badawczo-

wdrożeniową. 2929 
29 



Działanie EarN 
• Są to m.in. projekty z dziedziny jakości 

usług teleinformatycznych (QoS - 

Quality of Service) i bezpieczeństwa 

systemów informatycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

biometrycznych metod identyfikacji. 

http://www.nask.pl/run/n/Dzialalnosc, 

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Quality_of_

service  
30 
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Działanie NASK CERT 

• W ramach NASK działa zespół CERT Polska - 

pierwszy w Polsce Computer Emergency Response 

Team (zespół reagowania na zagrożenia i incydenty 

w sieciach komputerowych), ściśle współpracujący 

z podobnymi zespołami na całym świecie. 

• http://www.cert.pl,   

Maciej Kozłowski szef NAsK 

–http://www.efwf.pl/pl/distinguished1.

php?userid=535&lang=pl  
31 
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Domeny internetowe 
•  NASK pełni rolę krajowego rejestru nazw 

internetowych w domenie ".pl". Jest aktywnym 

członkiem organizacji CENTR (Council of 

European National Top-Level Domain Registries), 

ściśle współpracuje z organizacją koordynującą 

funkcjonowanie światowego Internetu ICANN 

(Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers) oraz ITU (International Telecomunication 

Union). 

• www.dns.pl, 

. 32 



Safer Internet 
•  Program Komisji Europejskiej Safer 

Internet realizowany jest w Polsce od 
2005 roku przez Naukową i Akademicką 
Sieć Komputerową oraz Fundację Dzieci 
Niczyje (FDN) pod nazwą 
Saferinternet.pl. Program obejmuje szereg 
działań edukacyjnych zmierzających do 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
dzieci korzystających z Internetu.  

• http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=1
17715&temat=116707 33 
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Safer Internet 

• . W ramach projektu 
Saferinternet.pl działa również w 
NASK zespół Dyżurnet.pl - polski 
punkt ds. zwalczania nielegalnych 
treści w Internecie. 

• .  
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MAN - y 

• . Akademickie sieci miejskie w Polsce  
 

• . http://www.lodman.pl/many.html 

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejska_sie%
C4%87_komputerowa  

•   
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Centra superkomputerowe w Polsce 

• GDAŃSK - Centrum Informatyczne TASK 

KRAKÓW – Ak. Centr.Komp.CYFRONET 

POZNAŃ - Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe 

WARSZAWA - Interdyscyplinarne 

Centrum Modelowania Matematycznego i 

Komputerowego U W 

WROCŁAW - Wrocławskie Centrum 

Sieciowo-Superkomputerowe 
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Inne ośrodki komputerowe 

•  BIAŁYSTOK - Centrum Komputerowych 

Sieci Rozległych 

BYDGOSZCZ - Akademia Techniczno-

Rolnicza  

GDAŃSK - Politechnika Gdańska 

CZĘSTOCHOWA - Politechnika 

Częstochowska 

GLIWICE - Centrum Komputerowe 

Politechniki Śląskiej 
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Inne ośrodki komputerowe 

•  KATOWICE - Centrum Techniki 

Obliczeniowej Uniwersytetu Śląskiego 

ŁÓDŹ - Centrum Komputerowe 

Politechniki Łódzkiej  

POZNAŃ - Politechnika Poznańska 

SZCZECIN - Akademickie Centrum 

Informatyki Politechniki Szczecińskiej 

WARSZAWA - Naukowa i Akademicka 

Sieć Komputerowa NASK 
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Inne sieci miejskie 

• KONIN - Miejska Sieć Komputerowa w 

Koninie  

TARNÓW – M. Sieć Komp. TARMAN  

• Radom  http://www.man.radom.pl/  

• http://www.man.radom.pl/schem3.html  

• http://www.man.radom.pl/schem1.html  

• http://www.man.radom.pl/schem2.html  

• http://www.man.radom.pl/images/pionierd.gif  
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Sieć Pionier 

• PIONIER – ogólnopolska sieć optyczna, 

następca sieci POL-34, służąca głównie 

ośrodkom akademickim do celów naukowych 

oraz do wytworzenia i testowania pilotowych 

usług społeczeństwa informacyjnego. Do jej 

stworzenia powołano konsorcjum PIONIER. 
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Sieć Pionier 

• Platon 

http://www.platon.pionier.net.pl/online/konsor

cjum.php  

• MaN Radom 

http://www.pionier.net.pl/online/consortium.p

hp?id=12  
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Sieć Pionier 
• http://pl.wikipedia.org/wiki/PIONIER  
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Jak wykorzystać sieć? 

•  Poprzednio zachwalałem sieć.  

• Dziegieć zmienia punkt widzenia, dodajmy 

go odrobinę: Clifford Stoll - legendarny 

łowca komputerowych szpiegów, jeden z 

pionierów Internetu Clifford Stoll,  

• Clifford Stoll: „Kukułcze jajo” D.W. Rebis 

1998, 

• w książce Krzemowe Remedium 

43 



Krzemowe Remedium 

• . Czy Internet -pyta Stoll- rzeczywiście jest 
naszą przepustką do przyszłości, czy raczej 
gigantycznym śmietniskiem, z którego coraz 
trudniej wygrzebać naprawdę wartościową 
informację? 

 

•  Clifford Stoll: „Krzemowe Remedium” 
czyli „Garść rozważań na temat 
infostrady” DW Rebis Poznań 2000, 

44 



Krzemowe Remedium 

 

•  
http://pl.wikiquote.org/wiki/Krzemowe_re
medium._Gar%C5%9B%C4%87_rozwa
%C5%BCa%C5%84_na_temat_infostrad
y  
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Clifford Stoll 
• Clifford Stoll: 18 minutes with an 

agile mind  

•  18 minut zwinnego umysłu 

• http://www.youtube.com/watch?v=Gj8I

A6xOpSk   

46 
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• Komputery mogą wspomagać 

wytwarzanie nowych samochodów oraz 

samolotów, czy komputery mogą 

wspomagać syntezę nowych 

chemikaliów? 

 

Pomysły 

47 



pomysły 

Jeżeli producent markowego samochodu 

marzy o wprowadzeniu na rynek 

nowego modelu - „supersamochodu”, 

idea i pomysł, które zrodziły się w 

głowie producenta rafinowane są przez 

projektantów..  

48 



pomysły 

 

 

Modyfikacja i realizacja pomysłu 

wykonywana jest z wykorzystaniem CAD 

(ang. Computed Aided Design) 

komputerowego wspomagania 

wytwarzania. CAD wspomaga 

zaprojektowanie i wytworzenie 

samochodu o optymalnych kształtach, 

optymalnych parametrach - w 

optymalnych warunkach 

technologicznych.  49 



? 

• Wyobraźmy sobie chemika naukowca, 

który ma wizję nowego produktu 

opartego o nowo syntezowaną 

cząsteczkę. W tym miejscu pojawia się 

pytanie, jak sprawdzić, czy pomysł 

naukowca chemika jest realny, 

możliwy do wdrożenia. A może jest on 

niewykonalny.  
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? 

• W tle pojawia się jak zwykle pytanie. 

Czy istnieje potrzeba projektowania i 

syntezy nowych związków 

chemicznych?. W czasie kiedy 

współczesne „publikatory, biją na 

alarm!!!  
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? 

• - powiększa się dziura ozonowa!,  

• - nie pijcie wody z rzek i jezior!,  

• - zasypuje nas góra śmieci!,  

• - wody Renu i Dunaju zatrute są 

pierwiastkami ciężkimi! 
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? 

• Jaki jest sens dalszych badań chemików 

nad nowymi związkami? Jaka jest rola 

komputera? Czy ma wspomagać 

zatruwanie środowiska? Odpowiedź na 

powyższe pytania jest następująca. Dla 

uwiarygodnienia informacji o 

zagrożeniu środowiska informacje te 

muszą być udokumentowane wynikami -

.  54 



? 
• - muszą to zrobić fachowcy wyposażeni 

w doskonały i czuły sprzęt 

przystosowany często do wykonywania 

analiz śladowych, jest to olbrzymia 

praca twórcza jaka stoi przed 

dzisiejszymi chemikami teoretykami i 

technologami 

• http://www.youtube.com/watch?v=rW6

N4WMlALU 
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? 
• Projektowanie nowych leków 

• http://www.icm.edu.pl/kdm/Projektowan

ie_lek%C3%B3w 

 

• http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/1301

Bojanowski/Bojanowski.html 
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? 
• Powstawanie nowego leku 

•   

• http://www.chem.uw.edu.pl/studia/w_m

ono_sf/5/monog5.htm 
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