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Ileż to razy z zapartym tchem s1edzimy czyjeś losy tak dalece 
nas angażujące, że aż wywołujące chęć współuczestnictwa 
w ich przebiegu. Ileż to razy czuliśmy blisko wręcz fizyczną 
obecność bohaterów fascynującej nas opowieści . Przyznajcie, 
drodzy młodzi Widzowie, czy nie zdarza się Wam na krótką 
chwilę, wejść w skórę ulubionych postaci, mówić ich językiem, 
przeżywać ich przygody- jak swoje własne? Poczuć ich mys1i, 
wejść w ich kostium, rozumieć ich działania? Czy wyobraża
nie sobie na przykład, że siadacie za kierownicą supermaszy
ny i jak Michael Szumacher - pędzicie do celu - po WIELKIE 
ZWYCIĘSTWO! Za przeciwnika macie tylko siebie; w nagrodę 
każdy z was w tych niezwykłych okolicznościach poczuje się 
KRÓLEM! Królem toru, królem własnych możliwości, kreato
rem indywidualnego sukcesu. 

Gdy po latach, już jako dojrzały mężczyzna przeczytałem raz 
jeszcze książkę mojej młodości - „Książę i żebrak" Marka T\Na
in'a, pomys1ałem sobie: a gdyby tak dzisiejszy chłopak wszedł 
w skórę swego rówieśnika rodem z szesnastowiecznego Lon
dynu? Gdyby z multimedialnego świata przeteleportował się 
do pałacu Króla Henryka VIII i musiał sprostać obowiązkom 
następcy tronu? Albo też poczuł klimat ówczesnej angielskiej 
ulicy, gdzie żebractwo sąsiadowało z cwaniactwem, a uczci
wość z nieprawością? Zresztą - całkiem takjak dziś. 

Zapraszam do zabawy, w której zderzą się dwa odmienne 
światy- rzeczywistość XXI wieku i czas sprzed ponad pięciuset 
lat. To co dla obu epok jest odmienne - wszyscy wiemy! 

Ale co nadal pozostaje wspólne - nad tym przez chwilę po
myślcie oglądając przedstawienie. Jeżeli w tej wycieczce do 
zamierzchłych dziejów pozostanie w waszych emocjach cień 
sympatii dla historii i jej bohaterów - będę bardzo rad . 

Czesław Sieńko 
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mr.11 adres poczty elektronianej (e-mail address) adres e-mail 
mal Znaaenie: Numer identyfikacyjny lub słowo, przypisane jednej osobie i służące 

do wysyłania i odbierania poaty elektronianej (będący odpowiednikiem adresu 
poatowego). Serwer (komputer obsługujący poatę elektronianą) działa jak nor
malna poata, przechowując wiadomości do aasu, gdy użytkownicy nie połąaą 
się z nim, aby je przeaytać. 
:-) Ilekroć wysyłam poatę elektronianą do znajomych, muszę powiedzieć kom
puterowi, pod jakim adresem chcę ją wysłać. 

Alt (Alt key) 
Znaaenie: Klawisz w komputerach IBM, używany wraz z innymi klawiszami do 
wydawania poleceń komputerowi. Najaęściej spotykanymi poleceniami są Alt-Z, 
Alt-X, Alt-O, Alt-A, Alt-E - daje polską literę. W połąaeniu z innym klawiszem 
funkcyjnym (np.ctrl, shift) daje komputerowi wiele innych poleceń . 
:-) Jest wiele klawiszy funkcyjnych, a ponieważ wszystko wskazuje na to, że 
komputery nigdy nie działają tak, jakby można się spodziewać, teraz już wiesz, 
dlaaego programiści końaą w gabinecie u pschychiatry. 

anulowanie (cancel) 
Znaaenie: Wycofanie się lub odwrócenie działania jakiejś czynności. Gdy piszesz 
polecenie Cancel (anuluj), w zasadzie mówisz komputerowi „Oooj, zapomnij, że to 
powiedziałem i zrób, co tylko możliwe, aby wszystko wyglądało jak poprzednio". 
Często jedną z opcji w polach dialogowych Windows jest polecenie: Anuluj. 
:-) Napisałem FORMAT C: i o mało nie wyczyściłem całego dysku twardego. Na 
szaęście DOS zapytał: Proceed with format \'(/N)? (Rozpoaąć formatowanie?) Na
pisałem N, aby anulować polecenie. 

arkusz kalkulacyjny (spreadsheet) 
Znaaenie: Program, który porządkuje liaby, etykiety i wzory w rzędach i kolum
nach w celu obliaania wyników. Arkusze kalkulacyjne robią to szybko i dokładnie, 
korzystając z wzorów matematyanych. Księgowi uwielbiają arkusze kalkulacyjne, 
podobnie jak naukowcy, matematycy i wszyscy ci, którzy w sobotni wieaór nie 

mają nic lepszego do roboty. Wiele arkuszy kalkulacyjnych ma wbudowane funkcje 
statystyane, matematyane lub finansowe, aby użytkownicy mogli bardziej się 
skupić na wprowadzaniu liab, a mniej na tworzeniu niezbędnych równań. Nie
którymi z bardziej znanych arkuszy kalkulacyjnych są: Lotus 1-2-3, Excel, Quattro 
Pro i bibułkowe serwetki. 
:-) Potrzebny mi był arkusz kalkulacyjny, bo chciałem obliczyć wszystkie moje 
spóżnienia do szkoły. Arkusz działa doskonale, teraz wiem już dokładnie, ile opu
ściłem lekcji. Co Pani powie rodzicom na wywiadówce? 

binarny (binary) ~ 
Znaaenie: System liabowy używający dwóch cyfr, O i 1. Czasami stosowany przy L:.m 
opisywaniu innych systemów, które mają tylko dwa wyjścia, np. włąaony/wyłą-
aony, góra/dół. lewica/prawica. 
:-) Komputery liaą tylko do dwóch, stosując arytmetykę binarną. Ludzie liaą 
dziesiątkami, używając arytmetyki dziesiętnej . 

błąd katastrofiany (fatal error) 
Znaaenie: Problem, który powoduje, że program lub komputer całkowicie się za
trzymuje lub pada. 
:-) Mieliśmy poprzedniego dnia błąd katastrofiany i siadł cały system komputero
wy. Wcale się tym nie przejąłem, bo dzięki temu mogłem w końcu pograć w piłkę. 

caps Lock r:lll 
Znaaenie: Klawisz na klawiaturze każdego komputera, który pozwala pisać duże lii:m 
litery bez potrzeby naciskania klawisza Shift. W większości komputerów w pra-
wym górnym rogu klawiatury jest małe światełko, które zapala się, gdy klawisz 
Caps Lock zostanie naciśnięty raz. Jeżeli go naciśniesz ponownie, światełko zga-
śnie. lnaaej niż w maszynach do pisania, wciśnięcie klawisza Caps Lock na klawia-
turze zmienia tylko rejestr liter. Jeżeli chcesz napisać ! lub @. czy też dowolny inny 
znak, nadal musisz trzymać wciśnięty klawisz Shift. 
:-) Czasami moje palce ześlizgują się i przez pomyłkę, naciskam klawisz Caps 
Lock, PO ClYM WSZVSTKO, CO NAPISZĘ, DZIWACZNIE WYGLĄDA, JAK TUTAJ. 

cofnięcie operacji (undo) 
Znaaenie: Powrót do sytuacji, jaka była, zanim wszystko poprzestawiałeś. Polece
nie to istnieje w większości aplikacji, umożliwia anulowanie skutków tego, co wła
śnie zrobiłeś. Można cofnąć operacje pisania i formatowania poleceń, ale nie zaanij 
lekceważyć swojej pracy, bo nie można cofnąć wszystkich wykonanych operacji. 



:-) Mam nadzieję, że gdy Pan zapowie klasówkę, LOS zastosuje wobec mnie po
lecenie cofnij wykonaną operację. 

Ctrl-Alt-Del 
Znaaenie: Trzy klawisze znajdujące się na klawiaturach zgodnych z IBM. Równo
aesne naciśnięcie ich (i przytrzymanie) - Ctrl-Alt-Del - spowoduje przeładowanie 
systemu komputera. W wyniku takiego działania stracisz wszystko, co robiłeś, 
a aego nie zapisałeś na dysku, jak też ryzykujesz uszkodzenie wszystkich otwar
tych w tym momencie plików. Jeżeli jednak komputer się zablokuje, nie masz inne
go wyjścia musisz nacisnąć Ctrl-Alt-Del. 
:-) Zawsze gdy mój komputer przestaje działać bez żadnego widoanego powo
du, muszę nacisnąć Ctrl-Alt-Del i zaaąć wszystko od nowa. Czasami to skutkuje, 
ale aasami nie obejdzie się bez wyląaenia zasilania komputera. 

_.., drukarka (printer) 
~ Znaaenie: Urządzenie wyjścia ttumaaące sygnały komputera na tekst i grafikę na 

papierze (folii albo na dowolnym innym materiale). Drukarki mogą być różnego 
rodzaju, od przestarzałych drukarek igłowych, które są tak hałaśliwe, że ich właści
ciele aasami przykrywają je pudłem, beznadziejnie usiłując wyciszyć ich jazgot, aż 
po wspaniałe, cicho szepaące drukarki laserowe. Drukarki, jak kserokopiarki, pod
legają najbardziej wymyślnym odmianom prawa Murphy'ego. Nie tylko wszystko, 
co może pójść źle, pójdzie źle, ale będzie wciąż szlo źle, do tego bez żadnej sen
sownej informacji dlaaego. Podstawowe rodzaje drukarek: igłowe, rozetowe, LED 
i LCD, atramentowe i laserowe. 
:-) Moja drukarka laserowa wywala osiem stron na minutę. Jest to nieco szybciej 
niż ja sam mogę pisać, wydaje mi się więc, że warto ją mieć. 

dpi 
Znaaenie: Akronim od angielskiego dots per inch (kropki na cal). 
:-) Moja drukarka ma 300 dpi. Wydaje mi się, że to dobrze, ale tak naprawdę to 
się na tym nie znam. 

dysk (disk) 
Znaaenie: Urządzenie o kształcie pizzy, które ma plastikową obudowę i na któ
rym informacje są zapisywane magnetyanie. Dyski mogą być twarde i elastyane. 
Dyski twarde są umieszaone w pudełku. Dyski elastyane są to tzw. dyskietki. 
Dyskietki mogą być podwójnej gęstości lub dużej gęstości. Dyskietki o dużej gę
stości mogą przechowywać dwa do aterech razy tyle informacji co dyskietki o po
dwójnej gęstości. 

:-) Po zapisywaniu wszystkich plików na dyskietkach wreszcie kupiłem dysk 
twardy. Teraz używam starych dyskietek jako tara do rzutek. 

edytor tekstów (text editor) r:łlm 
Znaaenie: Program (a tak naprawdę surowa postać procesora tekstów), który t:::mll 
umożliwia redagowanie plików tekstowych. Edytory tekstów są używane przez 
programistów do redagowania plików zawierających kody źródłowe programów. 
Jest to przydatne, bo edytory tekstów nie stosują formatowania, grafiki ay też 
innych wodotrysków. Wszystko aego chcą programiści , to zwykle pisanie instruk-
cji bez potrzeby przejmowania się formatowaniem. My, zwykli śmiertelnicy, jeżeli 
tylko zechcemy, to też możemy wykorzystywać cechy edytorów tekstów, nawet 
używając ich jak procesorów tekstów. Są one bardzo przydatne w pracy z małymi 
plikami. 
:-) Nagrodę dla najlepszego edytora wszechaasów najchetniej przyznałbym 
temu, który sam pisałby prace domowe. Czego to ja bym wtedy nie mógl zrobic!!! 

Enter (Enter key) 
Znaaenie: Czasami nazywany klawiszem Return, klawisz Enter informuje kom
puter, że właśnie skońayłeś pisać polecenie. W procesorze tekstów klawisz 
Enter tworzy nowy wiersz. W niektórych programach klawisz Enter absolutnie 
nic nie robi. 
:-) Aby zobaczyć. której wersji DOSa używa komputer. napisz przy zgłoszeniu 
DOSa VER i naciśnij klawisz Enter. 

Esc 
Znaaenie: Skrót od nazwy klawisza ESCape (ucieaka). Prawie każda klawiatura 
ma w którymś rogu klawisz z napisem Esc. Naciśnięcie go zazwyaaj anuluje każde 
polecenie, które ostatnio wydałeś komputerowi. 
:-) Jeżeli zmienisz zdanie i nie będziesz chciał skasować pliku, naciśnij klawisz 
Esc, aby anulować polecenie. Zastanawiam się, czy sity zbrojne mają specjalny 
klawisz Esc, którego mogą użyć po wystrzelaniu rakiet nuklearnych? 

fragmentacja (fragmentation) ~ 
Znaaenie: Stan, na który można się natknąć na dyskach twardych, które były uży-._ 
wane przez dłuższy aas. Za każdym razem, gdy zapisujesz plik na dysku twardym, 
komputer przechowuje go w postaci ciągłego pasa, dzięki aemu ma szybki i ła-
twy dostęp . W miarę jak kasujesz, modyfikujesz i dodajesz nowe pliki, nie będzie 
w końcu dość miejsca na zapisanie każdego pliku w postaci jednego 



ciągłego pasa. Komputer musi zamiast tego dzielić poszczególne pliki i zapisywać 
ich poszaególne aęści w różnych wolnych miejscach na dysku twardym. Proces 
ten jest nazywany fragmentacją. 
:-) Mój dysk twardy działa tak wolno, że sądzę, iż cierpi na fragmentację. Na 
szczęście MS-DOS wersja 6.0 ma specjalny program DE-FRAG, poprawiający 
wszelką fragmentację, która może wystąpić na dysku twardym. Szkoda tylko, że 
MS-DOS nie ma podobnego polecenia, aby wykonywało za mnie resztę pracy. 

~GIF 
m:,,I Znaaenie: Akronim od angielskiego Graphics lnterchange Format (wymienny for

mat grafiany). Specjalny format pliku opracowany przez CompuServe do przecho
wywania grafiki, która może być wykorzystywana przez wszystkie komputery. 
:-) Wiele obrazów jest przechowywanych w formacie GIF. dzięki aemu ktoś, kto 
ma IBMa, Macintosha lub Amigę może je wszystkie obejrzeć. 

gniazdo Oack) 
Znaaenie: Miejsce, w które wtyka się kable. 
:-) Hej, Jacek, podłąa ten aerwony drut do gniazda. Uważaj tylko, żeby cię nie 
trzepnął prąd . 

gniazdo (slot) 
Znaaenie: Długi , cienki otwór, w który jest wtykana karta rozszerzenia. Zazwyaaj 
nazywany gniazdem rozszerzenia, chociaż w ogłoszeniach można przeaytać, że 
PC ma „osiem gniazd", co oznacza, że można podłączyć co najwyżej osiem kart 
rozszerzenia. Termin gniazdo jest tak naprawdę nazwą niefachową . Fachury nazy
wają wszystkie gniazda szyną i określają je terminami: MCA, ISA, EISA i Nu Bus. 
:-) To, że wszystko można podłączyć do gniazda rozszerzenia Twojego PC powo
duje, że rozbudowa sprzętu jest banalnie prosta. Pamiętaj tylko, że zanim się do 
tego zabierzesz, powinieneś wyłączyć komputer. bo w przeciwnym razie wnętrz
ności PC będą wyglądać jak dobrze przypalona grzanka. 

.... hacker 
mal Znaaenie: Osoba wysoce uzdolniona, jeżeli chodzi o komputery, która może robić 

magiane sztuaki. Termin aęsto używany do pejoratywnego określenia kogoś, 
kto używa komputera do nielegalnej działalności, np. włamywania się do cudzych 
komputerów lub elektronianej kradzieży pieniędzy. 
:-) Wielu hackerów usiłuje się co wieaór włamać do naszego komputera. Ratuje 
nas jedynie to, że nasz komputer nie zawiera niaego ważnego . 

hasło (password) 
Znaaenie: Powie?zenie komputemwi „Sezamie, otwórz się". Hasło spotykane jest 
zazwya~J .w. s1~0 komputerowej, gdzie jest wymagane do udostępnienia pew
nych aęso sieci lub w BBS, gdzie z kolei jest wymagane, aby uzyskać dostęp do 
forum. Hasła mogą też być używane do ochrony pojedynaych plików. 
:~) Ania chciała się upewnić, że zapamięta swoje hasło, zapisała je więc dużymi 
literami na kartce i zawiesiła na ścianie obok komputera. (Wskazówka dla wszyst
kich użytkowników: w takiej sytuacji nie ma sensu stosować hasła) 

identyfikator użytkownika (user ID) ~ 
Znaaenie: Tak, możesz zostać „odrzucony" przez swój komputer. Identyfikator EJ1m 
uzytkownika (ID) jest to liaba lub kod przydzielony przez administratora systemu 
lub utworzon~ przez Ciebie samego. Często jest stosowany zamiast nazwiska, aby 
poinfo~owac komputer. kim jesteś . Na przykład ID Billa Gatesa w wewnętrznym 
systemie poatowym Microsofta jest „billg". Nie myl identyfikatora użytkownika 
z haslem. Identyfikator informuje innych ludzi pracujących na komputerze kim je-
st~ś. H~sło . zaś, odwrotnie, jest tajne i udowadnia komputerowi, że facet, który 
re1estru1e się w systemie Jako billg jest naprawdę Billem Gatesem, a nie jakimś 
dowcipnisiem z konkurencji, który usiłuje poznać wszystkie tajemnice Microsofta. 
:-) Zasłyszane niedawno w biurze administratora systemu u wielkiego produ-
centa oprogramow~nia : „Nie, p~epraszam, identyfikator użytkownika 'prymus7' 
Jest JUZ zajęty. Będzie się pan musiał zastanowić nad jakimś innym". 

Internet 
Znaaenie: Ogólnoświatowa sieć komputerowa postępna przez modem, łąaąca 
uniwersytety, laboratoria rządowe i ludzi na całym świecie. Użytkownicy Internetu 
mogą sobie przesyłać poatę elektronianą, kopiować pliki, włamywać się do kom
puterów innych ludzi i transferować fundusze z marnie chronionych komputerów 
będących własnością banków. ' 
:-) Używam Internetu, aby kontaktować się z przyjaciółmi, którzy daleko miesz
kają, np. w Australii i Tajlandii. 

katalog (directory) 
Znaaenie: Coś, co umożliwia przechowywanie plików na dyskietce lub dysku (:tll 
twardym w „~zufladkach": Każdy dysk ma co najmniej jeden katalog, nazywany 
katalogiem głownym. Mozesz tworzyć dodatkowe katalogi i nadawać im nazwy; 
mozesz przechowywać w nich oddzielnie pliki związane z różnymi programami, 
danymi i projektami. 



:-) Utworzyłem całą grupę katalogów, aby zorganizować i posegregować pliki 
na dysku twardym. Teraz nie mogę sobie przypomnieć, w którym katalogu umie
ściłem wszystkie swoje pliki. 

kliknięcie (click) 
Znaaenie: Jednorazowe naciśnięcie i puszczenie przycisku myszy, zazwyaaj po to, 
aby wybrać lub uaktywnić opcję lub polecenie. 
:-) Gdy przesunąłem kursor myszy do menu i kliknąłem, skasowałem najważ
niejszy plik w mojej kańerze. Jaki jestem szczęśliwy, że mysz ułatwia pracę z kom
puterem. 

koń trojański (Trojan horse) 
Znaaenie: Paskudny program komputerowy sprytnie ukryty w normalnym pro
gramie. Nazwa pochodzi od fortelu zastosowanego w wojnie trojańskiej. Wdzie
siątym roku wojny Grecy pozostawili pod Troją ogromnego, drewnianego konia. 
Trojanie wprowadzili konia do miasta, jako łup wojenny. Greccy wojownicy, 
którzy byli ukryci wewnątrz konia, wyskoczyli i zaatakowali miasto. Większość 
historyków zgadza się, że był to bardzo przebiegły fortel. Podstępne programy 
komputerowe, które udają, że robią jakąś rzea, ale kryją w sobie coś bardziej 
paskudnego, są nazywane koniami trojańskimi. Bardziej prawdopodobne jest 
znalezienie konia trojańskiego w programach freeware lub shareware niż w opro
gramowaniu sprzedawanym w sklepie. 
:-) Chyba jednak coś jest w stwierdzeniu, że Microsoft Windows jest koniem 
trojańskim. 

... Ian 
m:I Znaaenie: Akronim od angielskiego Local Area Network (sieć lokalna); grupa kom

puterów połąaonych ze sobą w celu dzielenia informacji. Najbardziej znanymi LA
Nami są: Novell, LANtastic i Banyan. 
:-) Największą zaletą podłąaenia mojego komputera do sieci lokalnej jest to, 
że mogę wysłać wiadomości do komputera kolegi i zapytać, ay chce iść ze mną 
na mea - to wszystko bez potrzeby ruszania się zza biurka. Sieci lokalne szalenie 
ułatwiają życie. 

laptop 
Znaaenie: Komputer na tyle mały, że mieści się aa kolanach (i na tyle lekki, że nie 
pęka pod tobą krzesło). 
:-) Lubię laptopy, bo mogę ich wszędzie używać. Ale po co miałbym pracować, 
gdy wyjadę na wakacje na Hawaje? 

1 
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macierz (matrix) ~ 
Znaaenie: Sposób przechowywania danych w układzie tabelaryanym w taki Ulm 
sposób, aby każdy element mógł być z łatwością odtworzony. Jeżeli chcesz prze
chowywać rachunki telefoniane, które płaciłeś każdego miesiąca w zeszłym roku, 
potrzebna będzie jednowymiarowa macierz z dwunastoma elementami; każdy 
element oznaaa jeden miesiąc w roku. Jeżeli zaś chcesz przechowywać wszystkie 
swoje rachunki (telefon, jedzenie, prąd itd.), potrzebna będzie dwuwymiarowa 
macierz - rachunki będą umieszaone po boku, a miesiące w górnym rzędzie. 
Przechowywanie tych wartości z kilku lat wymaga trójwymiarowej macierzy 
- jeden oddzielny poziom dla każdego roku. 
:-) Kostka Kubika jest najtrudniejszym rodzajem macierzy, przy niej komputery 
wydają się stosunkowo łatwe. 

megabajt (megabyte) 
Znaaenie: W przybliżeniu milion bajtów. Tak naprawdę megabajt jest równy 
1.024 kilobajtom, ayli 1.048.576 bajtom. Z taką dokładnością wypełnia się jed
nak tylko zeznania podatkowe. Poza sprawami podatkowymi rząd generalnie 
twierdzi, że megabajt jest równy dokładnie milionowi bajtów (zapasowe 48.576 
są trzymane "w pamięci"). 
:-) W dawnych aasach komputeryzacji uważano, że megabajt to o wiele za 
dużo pamięci . A teraz obrazek moich butów zajmuje 6 megabajtów. 

modem 
Znaaenie: Urządzenie używane przez komputer do komunikowania się ze zdal
nymi komputerami za pośrednictwem linii telefonianych. Modemy mogą mieć 
różne prędkości transmisji. Modem wewnętrwy jest instalowany wewnątrz 
obudowy komputera. Modem zewnętrzny podłąaa się do standardowego portu 
szeregowego. 
:-) Chciałem wybrać numer GEnie i przesłać żyaenia, ale najpierw musiałem 
kupić modem. 

multimedia 
Znaaenie: Odnoszące się do wizji, fonii i grafiki. Oprogramowanie multimedialne 
łączy ze sobą dwa lub więcej nośników do celów prezentacji lub analizy. Na przy
kład wiele pakietów pozwala łączyć grafikę z dżwiękiem . Duże aplikacje multime
dialne są aęsto zapisywane na urządzeniach CD-ROM z powodu ich nieprawdo
podobnych wielkości i zajętości pamięci. Multimedia najprawdopodobniej będą 
w przyszłości bardzo powszechnie używane do wszelkiego rodzaju odtwarzania 
informacji. 
:-) Mam multimedialną wersję encyklopedii. Oprogramowanie to, do wyjaśnie 



nia poszaególnych zagadnień, odtwarza fragmenty filmowe, gra muzykę i wy
świetla grafikę oraz ilustracje. Pewnego dnia napisze też za mnie klasówkę. 

mysz (mouse) 
Znaaenie: Urządzen ie wskazujące, używane do wprowadzania informacji do 
komputera. Większość grafianych interfejsów użytkown ika (Windows i Macin
tosh) pracuje z myszą. Gdy przesuwasz mysz na biurku, wskaźnik myszy na ekra
nie naśladuje jej ruchy. Pozwala to sterować, wskazywać i przeciągać różne dobra 
grafiane (i tekst) w programach. 
:-) Mój kot rzucił się na mysz i narobił mi bałaganu w dokumentach. 

~ nazwa ścieżki (path name) 
llM Znaaenie: Droga, którą komputer przebywa, aby dostać się do danego pliku, po

dana ze wszystkimi najdrobniejszymi szaegółami. Czasami programy wymagają, 
aby nazwa ścieżki była podana tak dokładnie, jak to tylko możliwe . Należy podać 
l iterę określającą stację dysków, dwukropek, potem backslash, katalog, a po nim 
wszelkie podkatalogi i na zakońaenie nazwę plików. Na przykład : C:\PROGRAMS\ 
GRAPHICS\PAINIEXE. Gdy otwierasz lub zapisujesz pliki, zazwyaaj powinieneś 
podawać ścieżkę dostępu (czyli nazwę ścieżki) do pliku, identyfikując w ten spo
sób, skąd dany plik pochodzi lub gdzie powinien iść. W Windows istnieją dwie 
możliwości - można podać nazwę ścieżki albo można przejść kolejno przez ka
talogi, które są reprezentacją katalogów w zdaniu nazwy ścieżki. W Macintoshu 
ścieżki nie są żadnym problemem, mimo że zastępuje je istny labirynt teaek. 
:-) Nazwa ścieżki prowadzącej do pliku zawierającego treść słownika to C:\WIN
WORD\KSIAZE I ZEBRAK\P.DOC Ale to nieprawda; nazwa jest inna, nie szukaj 
więc pliku w podanym katalogu. 

nośniki (media) 
Znaaenie: Dowolny rodzaj materiału używanego do przechowywania danych 
i komunikacji, do których zaliaają się nośniki magnetyane, optyane, nośniki dru
kowania itd. Jak sama nazwa wskazuje, są to urządzenia, które coś przenoszą . 
:-) Kamienne tabliaki były jednym z pierwszych nośników przechowywania da
nych. A my tu gadamy o dyskach twardych! 

.., okno (window) 

.::. Znaaenie: Okno jest to kadr (..wizjer", przez który widzisz różne rzeay na ekra
nie), który wyświetla dane, programy lub informacje. Okno można przesuwać, 
otwierać i zamykać, jak też można zmienić jego rozmiar, co ułatwia uporząd 

kowanie danych na ekranie komputerowym. Można jednoaeśn_ie ot_wierać 
wiele okien i żonglować informacjami na ekranie. Między oknami mozna się 
przełąaać (ayli przechodzić z jednego do drugiego) kl _ikając potrzebne okno. 
W danym momencie można jednak pracować tylko w jednym oknie - nazy-
wanym oknem aktywnym. . . . 
:-) Czasami mnie ponosi i otwieram jednoaeśme dwadz1eśc1a, a nawet trzy
dzieści okien. Lekarz, gdy o tym usłyszał, wrzasnął : „Człowieku, chcesz się do
robić zapalenia płuc?!" 

oprogramowanie (software) . . . 
Znaaenie: Programy komputerowe. Określenie to odnosi się do dowolnego 
programu komputerowego, od systemu operacyjnego, .np. DOS, do programu 
użytkowego, aplikacji ay programu zapisanego na koso ROM. Dop~łmemem 
oprogramowania jest sprzęt, który jest fizyaną stroną komputeryzaqi._ To wła
śnie oprogramowanie powoduje, że sprzęt działa . Bez oprowamowama sprzęt 
byłby tylko czystą potencjalnością - jak źle wychowane dziecko, ale bez jego 
hiperaktywności . . 
:-) Olek zna różnicę między oprogramowaniem a sprzętem. Sprzęt to jest to 
wszystko, co może kopnąć. 

piksel (pixel) ram 
Znaczenie: Akronim od angielskiego PICture Element (element obrazu). Atomy ._ 
mają się do molekuł jak piksele mają się do obrazów .. Są ~o najmniejsze niepo-
dzielne jednostki obrazu na ekranie komputer~. Gdy jakosć obrazu jest marna, 
masz bolesną świadomość, że patrzysz na grupę kwadratowych kropek. 
:-) Gdy piksele są za duże, ciężko jest precyzyjnie rysować krzywe. 

piractwo (piracy) . . 
Znaaenie: Kopiowanie oprogramowania bez zezwolenia autora czy wydawcy, 
jak też rozprowadzanie go. Szacuje się, że na każdą 1.egalnie kupioną kopię pro
gramu, dwie są pirackie. Większość pirat~w uzasadnia te prakty.k1 faktem, ze fir
my komputerowe zarabiają o wiele za duzo oraz ze p1rack1e kopie tak naprawdę 
nie odbierają dochodów wydawcom, ponieważ piraci i tak .by tego produktu me 
kupili. Opanowanie tej plagi obejmuje ochronę przed kop10"."'amem, rejes~raqę 
legalnych użytkowników, a ponadto apelowanie do uac1w_oso - mezalezme od 
tego, że jest to przestępstwo, za które można trafić do w1ęz1ema. . . 
:-) Piractwo oprogramowania wygenerowało wielkie obszary legalnej działal
ności oraz zwiększyło dochody prawników. 



plik(file) 
Znaaenie: Informacje zapisane na nośniku magnetyanym, na przykład na dyskiet
ce lub dysku twardym. Pliki to mogą być programy, pliki grafiane albo też mogą 
zawierać dane. Pliki tekstowe składają się tylko i wyłąanie ze znaków ASCII. Pliki 
binarne zawierają dane zapisane w odpowiedni sposób. 
:-) Jeżeli skasujesz wszystkie swoje pliki, nie będziesz mógł więcej używać swo
jego komputera. 

poata elektroniana (e-mail) 
Znaaenie: Nazywana w skrócie e-mail (od angielskiego electronic mail). Wiado
mości utworzone, przesyłane i aytane całkowicie na komputerach, bez żadnej po
trzeby zapisania ich na papierze. Poata elektroniana zazwyaaj pociąga za sobą 
wysyłanie wiadomości do innych użytkowników w obrębie jakiejś sieci. 
:-) Zważywszy na wzrost kosztów przesyłek poatowych, tańsze jest wysłanie 
poaty elektronianej za pośrednictwem komputera niż użycie koperty i znaaka. 
Oaywiście, najpierw musisz kupić komputer. 

profil użytkownika (user profile) 
Znaaenie: W sieci lub w elektronianej tablicy ogłoszeniowej, krótka „nota" na 
temat użytkownika, do której mogą mieć dostęp inne osoby korzystające z syste
mu, aby lepiej wiedzieć, z kim rozmawiają. Użytkown icy sami piszą swoje profile, 
w których może być podane ich imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, ro
dzaj używanego komputera, jak też zainteresowania, jeżeli wiążą się z określoną 
tablicą ogłoszeniową. 
:-) Na szaęście w moim profilu użytkownika nie był podany fakt, że mam odsta
jące uszy. 

programista (programmer) 
Znaaenie: Ktoś, kto pisze programy. Oznacza to zaprojektowanie programu (czyli 
tego, co i jak powinien robić), napisanie kodu w języku programowania, przepusz
aenie kodu źródłowego przez kompilator, który tfumaczy go na postać zrozumiałą 
dla maszyny i tzw. odpluskwienie, czyli poprawienie ewentualnych błędów. Mogą 
być trzech rodzajów programiści : nawiedzeni, czarnoksiężnicy i hackerzy. 
:-) Uayłem się wiele lat, żeby zostać lekarzem, ale teraz jestem programistą. 
I jeśli się dobrze zastanowić, nie trzeba było do tego żadnych nauk! 

S;"1 RAM 
młi:I Znaaenie: Akronim od angielskiego Random-Access Memory (pamięć o dostępie 

swobodnym); pamięć komputerowa, z której można aytać i na którą można za 

pisywać. „Dostęp swobodny" oznaaa, że w dowolnej chwili można czytać z do
wolnego miejsca; aby coś znaleźć, nie trzeba aytać całej pamięci. Określenie RAM 
odnosi się do wewnętrznej pamięci komputera, znajdującej się w mikroukładach 
i mierzonej w kilobajtach. RAM może jednak odnosić się do dowolnego nośnika 
pamięci o dostępie swobodnym, np. do dysków magnetyanych i mózgu ludzkie
go. RAM jest to zazwyaaj szybki, tymaasowy obszar pamięci, gdzie przebywają 
dane i programy do chwili, dopóki ich nie zapiszesz trwale lub dopóki nie zostanie 
wyłąaone zasilanie komputera. 
:-) Najlepszym sposobem zwiększenia sprawności Windows jest zwiększenie 
RAMu w komputerze. Zrób tak: oblia, ile możesz kupić RAMu bez nadwyrężenia 
stanu swojej kieszeni. Następnie kup go i zainstaluj w swoim komputerze. 

rejestr (register) 
Znaaenie: Małe miejsce służące do przechowywania informacji w mikroproce
sorze komputera. Rejestr jest to szereg lub grupa tzw. przerzutników (binarnych 
jednostek przechowywania), przechowujących fragmenty informatji, które mają 
być przetworzone przez komputer. Jest to coś, aego nigdy nie będziesz musiał 
wiedzieć, chyba że programujesz komputer w językach niskiego poziomu. 
:-) (.I'j Centralny Rejestr Skazanych jest binarny? 

rejestracja (log in) 
Znaaenie: Połąaenie się z innym komputerem lub siecią komputerową, aby zdo
być dostęp do ich informacji. 
:-) Zawsze, kiedy włamuję się do tajnego komputera bankowego, najpierw mu
szę się zarejestrować, pisząc nazwę konta i właściwe hasło . Potem mogę robić, co 
tylko zechcę . 

rozmiar pliku (filesize) 
Znaaenie: Ilość miejsca na dysku wymagana przez plik, aby miał gdzie egzysto
wać, zazwyaaj mierzona w bajtach. 
:-) Nie możesz skopiować tego pliku na dyskietkę, bo jego rozmiar to 451092 
bajty, dysk zaś ma tylko 46782 bajty wolne. 

rozpakowanie (expand) 
Znaaenie: Zdekompresowanie uprzednio skompresowanych plików, aby kompu
ter mógł ich używać. W komputerach IBM większość plików jest kompresowana 
przy użyciu programu PKZIP. W Macintoshach większość plików jest kompresowa
na przy użyciu programu Stufflt. 
:-) Po skopiowaniu (lub ściągnięciu) pliku modemem, zanim będziesz mógł go 
użyć, będziesz musiał go prawdopodobnie rozpakować. 



... serwer (serwer) 
m:.11 Znaaenie: Zazwyaaj najdroższy komputer, którego nikt nie może używać, bo jest 

zajęty sterowaniem całej sieci. Mogłoby Ci się wydawać, że serwer jest „niewolni
k.iem" w sieci, ale to nieprawda. Jest on tak naprawdę „głównym komputerem", 
tym, do którego podłąaają się wszystkie inne, błagając o możliwość skorzystania 
ze stacji dysków i drukarek. Jest to ta sama diabelska koncepcja, która domino
wała w dużych komputerach przez ostatnie trzy dziesięciolecia. 
:-) Jeżeli chcesz unieruchomić sieć, nie trać aasu na zdemolowanie każdego 
komputera. Wystaray odłączyć serwera, a cała sieć pójdzie na dno jak „Tytanie". 

skrzynka poatowa (mailbox) 
Znaaenie: Konto lub „adres" poaty elektronianej, gdzie możesz wysyłać wia
domości do innych użytkowników pracujących na komputerach w sieci lub na 
komputerach zdalnych. Elektroniana skrzynka poatowa może przechowywać 
Twoją poatę tak, jak Twoja skrzynka na listy przed domem. . 
:-) Właśnie dostałem elektronianą skrzynkę poatową; teraz mogę tez dosta
wać rachunki na komputerze! 

m:':I tab (Tab key) 
- Znaaenie: Klawisz na klawiaturze, który wprowadza „znak tabulacji". W więk

szości programów, gdy coś piszesz, naciśnięcie klawisza Tab przesuwa kursor 
o jeden znaanik tabulacji - może to być zespól spacji w procesorze tekstów, 
pole w bazie danych albo komórka w arkuszu kalkulacyjnym. 
:-) W większości PC klawisz Tab jest oznaaony dwiema strzałkami skierowany
mi w przeciwnych kierunkach, przez co mam nieodparte wrażen ie, że klawisz nie 
wie, która strona jest która. 

teleportacja . 
Znaaenie: Zjawisko telekinetyane (telekineza) polegające na przemieszaamu 
się przedmiotów, które znikają w jednym miejscu a pojawiają się w innym. 
:-) Gdybym potrafił sie teleportować z nudnej lekcji na piękną plażę, leżałbym 
pod palmami zamiast uayć się matematyki. Może powinienem zaaąć bardziej 
uważać na lekcjach fizyki, a wtedy zostanę naukowcem. 

~ użytkownik (user) . . . . 
m:ł Znaaenie: Osoba, która używa komputera 1 oprogramowania 1ako narzędzia, 

w odróżnieniu od programisty lub inżynierów sprzętowych . Określenie me ma nic 
wspólnego z poziomem umiejętności osoby siedzącej przy klawiaturze. Nawet 

największe fachury w zakresie programowania, gdy siedzą przy klawiaturze, są 
zwykłymi użytkownikami. 
:-) Przemysł komputerowy jest jedynym przemysłem , który nazywa swoich 
klientów użytkownikami. 

walnięty dysk (broken disk) mm 
Znaaenie: Zargonowe określenie dyskietki lub dysku twardego, który już nie chce .._ 
działać. 
:-) Nie używaj tego komputera, bo ma walnięty dysk. Poszarpał dyskietkę face
ta, który na nim pracował i na domiar złego skasował mu wszystkie pliki. 

wirus (virus) 
Znaaenie: Paskudny rodzaj programu, stworzony przez paskudnych ludzi, który 
jest w stanie sam się rozmnażać i dokonać poważnych spustoszeń w zawarto
ści systemów innych użytkowników. Aby uchronić twój system przed wirusami, 
powinieneś: (1) kupować oprogramowanie tylko w porządnych miejscach, (2) 
regularnie wykonywać program antywirusowy i (3) zawsze robić kopie bezpie
aeństwa dysku twardego, aby stracone dane mogły być szybko i niezawodnie 
zastąpione. 
:-) Jeżeli nie możesz wyleczyć swojego komputera z wirusa, powinieneś przy
najmniej położyć go do łóżka i przestawić go na lekkostrawną dietę. 

wiszenie (hung) 
Znaaenie: Sytuacja, gdy komputer przestaje działać z jakiegoś nieokreślonego 
powodu, a walenie w klawiaturę lub kopanie komputera nie odnosi żadnych 
skutków. ' 
:-) Napisałem program, który wynajduje najlepszy sposób na wykradzenie 
miliona dolarów. Na nieszaęście program zawiesił komputer i musiałem zaaąć 
wszystko od nowa. 

wklejanie (pastel 
Znaaenie: Wstawienie elementu, który przedtem został wycięty lub skopiowany 
z innego miejsca. Może to być tekst, grafika, rekordy z bazy danych, kolumna 
liab z arkusza kalkulacyjnego itd. Element taki musi być wycięty lub skopiowany 
w tajemniaą przestrzeń o nazwie schowek; pozostaje tam do następnej operacji 
wycięcia lub skopiowania. Informacje ze schowka mogą być następnie wklejone 
do dokumentu. 
:-) Jeżeli chcesz wkleić do swojej pracy semestralnej fragment mojej, zmień 
acionkę, żeby nauayciel się nie zorientował. 



wycinanie (cut) 
Znaaenie: Usunięcie tekstu lub grafiki z ekranu. Do odtworzenia ostatnio wycięte
go tekstu lub grafiki można użyć polecenia: Wklej . 
:-) Jeżeli chcesz skasować akapit w WordPerfekcie, nie naciskaj raz po raz klawi
sza Backspace, bo opadniesz z sił. Wystaray, jeżeli podświetlisz cały tekst i wybie
rzesz polecenie: Wytnij (Cut). 

m;]I zachowaj jako (save as) 
K:a Znaaenie: Zapisanie istniejącego pliku pod inną nazwą. Polecenie: Zachowaj jako 

zapisuje plik. pozwala też zmienić jego nazwę i może zapamiętać format, w jakim 
plik był zapisany. 
:-) Wszystkie supertajne dokumenty mają nazwy w rodzaju TAJNY1 i TAJNY2. 
Załadowałem więc każdy plik do mojego procesora tekstów, użyłem polecenia: 
Zachowaj jako i zapisałem je pod inną nazwą. Teraz mogę przemycić te tajne pliki 
bez wzbudzenia podejrzeń strażnika. 

zachowanie (save) 
Znaaenie: Zapisanie danych (z RAM u) na dyskietkę lub dysk twardy w nadziei, że 
kiedyś będziesz mógł je znowu odnaleźć. Prawie każdy program zawiera polecenie 
Zachowaj, służące do zapisania twojej pracy. 
:-) Używaj okresowo polecenia: Zachowaj, aby zapisywać swoją pracę, na wypa
dek gdyby nastąpiła awańa zasilania albo komputer miał krótkie spięcie. 

zerowanie (reset) 
Znaaenie: Ponowne uruchomienie komputera lub odtworzenie poprzednich usta
wień . Klawisz na niektórych klawiaturach Macintosha nazywa się też reset; jego 
naciśnięcie powoduje gorący rozruch. 
:-) Właśnie skońayłem ostatnią stronę mojego wypracowania i muszę przyznać, 
że jest wyjątkowo błyskotliwe. Teraz mam kilka wolnych chwil, aby pobyczyć się 
i zrelaksować mózgownicę. Ciekawe, co robi ten przycisk z napisem 'reset'„. 

zaniechanie działania (abort) 
Znaaenie: Zatrzymanie aegoś, zanim będzie za późno, np. programu, który po
szedł w siną dal. Popularnymi metodami zaniechania działania są: ciągłe naciska
nie klawisza Esc, Ctrl-Club Break. Obejrzyj sobie film „Gry wojenne", a zrozumiesz, 
o co tu chodzi. 
:-) Włamałem się do komputera Pentagonu r wystrzeliłem rakietę atomową 
w Cleveland, ale potem, gdy dowiedziała się o tym moja mama, musiałem zanie
chać działania. 
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EWA PAŁUSKA - Lady Essex, Laura 

WIESŁAWA NIEMASZEK- Kobieta z gołębiem 

JAROSŁAW BORODZIUK - Szeryf, Komisarz 

MARIAN CZARKOWSKI - Hendon Miles, Ojciec Toma 

RADOSŁAW HEBAL - Lord li, Druciarz, Skazaniec 

CEZARY ILCZVNA - lord Hartford 

WŁADYSŁAW JEŻEWSKI - lord St. John, Herold 

MARCIN KISZLUK - lord Skarbnik, Hodge, Szlifierz 

JERZV LIPNICKI - Lord Kanclerz 

MACIEJ MYDLAK- Arcybiskup, Hugo, Yokeł 

DARIUSZ POLESZAK- lord I, Chłopiec, Stan 

MARCIN TYRLIK- Strażnik, Wartownik 

oraz słuchacze Studium Aktorskiego 
MARTA POWAŁOWSKA - Dziewczynka,.Siostra Toma 

WOJCIECH GROCHOWALSKI - Dick, Burns, Lord Ili 

tu KASZ KRÓL - Paź 

DANIEL CHRYC- Paź 

adaptacja i reżyseria - CZESŁAW SIEŃKO 
scenografia - BOGUSŁAW CICHOCKI 

choreografia - TATIANA ASMOŁKOWA 
muzyka - MIROSŁAW GORDON 

asystent reżysera - MARZENA BERGMANN 

sufler - ANNA LIPNICKA 

inspicjent - GRAŻYNA NOWAK 

realizacja świateł - PRZEMYSŁAW BARTNIKOWSKI 

realizacja dźwięku - DANIEL WINARSKI 




