
ARTYKUŁY

167

Przygotowanie do życia 
w społeczeństwie informacyjnym 
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EDUKACJA, INFORMATYKA, UCZEŃ… 
W roku 1968  japoński  teoretyk mediów 
Kenichi Koyama po raz pierwszy w roz-
prawie  „Introduction  to  Information 
Theory”  użył  nowego  pojęcia  –  johoka 
shakai – „społeczeństwo informacyjne”. 
Terminem tym określa się dziś społeczeń-
stwo, w którym informacja, traktowana 
jako  specyficzne  dobro  niematerialne, 
jest  ważniejsza  od  dóbr  materialnych. 
Informacja  staje  się  więc  nowym  towa-
rem, stąd też w społeczeństwie informa-
cyjnym  następuje  bujny  rozkwit  usług 
związanych  z  przetwarzaniem,  prze-
chowywaniem,  przesyłaniem  i  wytwa-
rzaniem informacji. Jak zauważają Alvin 
i Heidi Tofflerowie, jedni z największych 
współczesnych autorytetów w dziedzinie 
przemian cywilizacyjnych, w coraz więk-
szym stopniu informacja staje się substy-
tutem  surowców,  siły  roboczej  i  innych  
zasobów1.

Edukacja,  jak  każdy  obszar  działal-
ności  człowieka  w  społeczeństwie,  we 
wszyst kich  swoich  sferach  powinna 
uwzględniać  warunki,  w  których  się 
odbywa,  w  tym  również  techniczne 
warunki  życia  społeczeństwa.  Współ-
czesna  technologia  informacyjna,  któ-
ra  ukształtowała  się  wraz  z  rozwojem 
zastosowań  komputerów,  ma  obecnie 
olbrzymi  wpływ  na  życie  człowieka 
i całych społeczeństw. Powinno to zna-
leźć odbicie  w  procesie  wychowania 
i nauczania, by właściwie przygotować 
przyszłe pokolenia świadomych odbior-
ców  i  użytkowników  tej  technologii, 
przy szłych obywateli społeczeństwa in-
formacyjnego. Konieczność tę uwzględ-
niono  w  Podstawie  programowej  dla 
kolejnych  etapów  edukacyjnych,  po-
cząwszy od szkoły podstawowej.

Informatyka  tworząca  jedną  z  dzie-
dzin  nauki  jako  przedmiotu  nauczania 

1 J. Morbitzer, Od motyki do komputera, czyli droga do społeczeństwa informacyjnego, http://

www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt8/morbitzer8.html.
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odgrywa  jak  widać  we  współczesnym 
ustroju  szkolnym ważne znaczenie dla 
ogólnego  i  przyszłego  wykształcenia 
uczniów i ich osobowości.

Wraz  z  rozwojem  sprzętu  kompute-
rowego i oprogramowania  nauka tego 
przedmiotu  ma  za  zadanie:  przygoto-
wanie  uczniów  do  życia  w  społeczeń-
stwie  informacji  poprzez  zapewnianie 
możliwości  korzystania  z  technologii 
informacji  i komunikacji w uczeniu się 
i  rozwiązywaniu  problemów.  Współ-
czesna technologia informacyjna, która 
„wyrosła” na komputerach ma olbrzymi 
wpływ  na  życie  człowieka  we  współ-
czesnym  świecie.  Znajduje  to  odbicie 
w procesie nauczania i wychowania by 
właściwie  przygotować  przyszłe  po-
kolenia  świadomych  odbiorców,  przy-
szłych obywateli  społecznej  informacji 
cywilizacyjnej2. 

Informatyka  ma  wspomagać  i  wzbo-
gacać  wszechstronny  rozwój  uczniów 
poprzez  udział  w  realizacji  większości 
zadań  stawianych  przed  szkołą  przez 
„Podstawę  programową”  i  zwiększać 
możliwości  rozwijania  ich  umiejętno-
ści. Jak wynika z „Podstawy programo-
wej”  cel  edukacyjny  dla    przedmiotu 
informatyka jest następujący3:

Przygotowanie do aktywnego i odpo-- 
wiedzialnego życia w społeczeństwie 
informacyjnym
W związku z powyższym aby to osią-

gnąć wyznaczono cele kształcenia:
samodzielne  i  bezpieczne  posługi-- 
wanie  się  systemem  komputerowym 
i jego oprogramowaniem,
samodzielne  korzystanie  z  technolo-- 
gii  informacyjnej,  dobór  informacji 
i jej źródeł odpowiednio do rozwiązy-
wania zadań,

posługiwanie  się  językiem  technolo-- 
gii itp.,
zrozumienie  wpływu  technologii  in-- 
formacyjnej  na  życie  jednostki,  naj-
bliższego otoczenia i społeczeństwa ,
poznanie  rozwiązań    problemów - 
praktycznych  i  szkolnych    w  postaci 
algorytmu,
rozumienie  wielostronnych  konse-- 
kwencji  rozwoju  informacji  i dostęp-
ności  informacji  szczególnie  spo-
łecznych,  etycznych,  gospodarczych 
i kulturalnych oraz związanych z tym 
szans i zagrożeń praw i obowiązków,
poznanie środków  i  technik wzboga-- 
cających rozwój duchowy i umysłowy 
ucznia, 
w  tym  sposób  wyszukiwania  infor-- 
macji dotyczących poznawania świa-
ta, opisywanie i badanie zjawisk,
wykonywanie  zadań  wynikających - 
z  potrzeb  dnia  codziennego,  wyma-
gań  szkoły  i  osobistych  zaintereso-
wań  za  pomocą  odpowiednio  dobra-
nych programów takich jak: standar-
dowe  aplikacje,  systemy  operacyjne, 
edytor  tekstu,  edytor  grafiki,  arkusz 
kalkulacyjny,
przygotowanie  do  świadomego  wy-- 
boru  dalszego  kierunku  kształcenia 
i  rozwoju zainteresowań szczególnie 
informatycznych,
samodzielne  wykorzystanie  informa-- 
cji ze zbiorów multimedialnych,
znaczenie  odpowiednich  i  etycznych - 
zachowań wszystkich użytkowników 
systemów informacyjnych,
dostrzeganie  potrzeby  zdobycia  wie-- 
dzy  i  odpowiedzialnego  postępowa-
nia w skomputeryzowanym świecie,
uzyskanie  podstawowych  kompeten-- 
cji w zakresie informatyki,
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5 Por. W. Sornat, Od liczydła do PC – czyli krótka historia maszyn liczących, http://fizar.pu.kielce.

pl/history/hist5.html.
6 Zob. http://historia.adrem.pl/text.php3?chid10.

zainteresowanie  uczniów  rozwojem - 
wiedzy  informacyjnej  o  stosowaniu 
technologii  informacyjnej w modelo-
waniu,  wykonywaniu,  eksperymen-
towaniu  i  symulacji poznania świata 
techniki  współczesnej  jako  systemu 
zjawisk wiążących  się  z współistnie-
niem informacji, energii i  materii.
W  toku  nauczania  i  uczenia  się  wy-

branych  elementów  informatyki  uczeń 
powinien nabywać stopniowo, na coraz 
to  wyższym  poziomie,  pod  pełną  kon-
trolą  nauczyciela,  umiejętności  teore-
tyczne i umożliwiające mu jednocześnie 
aktywne uczestnictwo w dalszej nauce 
wszystkich przedmiotów szkolnych.

W  wyniku  takich  działań  uczeń  na-
bywa  wiedzę,  osiąga  odpowiedni  po-
ziom  samodzielności  i  sprawności  in-
telektualnej  oraz  gromadzi  pozytywne 
nawyki.  Rozwija  zatem  kompetencje 
w zakresie: uczenia się, myślenia, dzia-
łania, komunikowania się i współpracy  
z otoczeniem.

Wykorzystanie technicznych środków 
dydaktycznych w nauczaniu jak już za-
uważono  zależy  od  wielu  czynników, 
przede  wszystkim  umiejętności  na-
uczyciela, przedmiotu, bazy dydaktycz-
nej  oraz  założonych  celów  kształcenia 
i typu lekcji. 

KOMpUTER OsObIsTY
Pojawienie  się  w  końcu  lat  70-tych 

komputerów  osobistych  stworzyło 
nową jakość, zasługującą na nadanie im 
dumnej nazwy nowej generacji. Tak się 
jednak  nie  stało.  Komputery  osobiste, 
wyposażone  w  przyjazne,  graficznie 
zorientowane  oprogramowanie  okien-

kowe,  dysponujące  dużą  mocą  oblicze-
niową i sprzężone ze sobą poprzez sieci 
komputerowe  stanowią  istotnie  urzą-
dzenia  nowej  generacji,  chociaż  budo-
wane  są  w  oparciu  o  technologię  VLSI. 
Za początek ery komputerów osobistych 
uważa  się  wprowadzenie  przez  firmę 
IBM  w  1981  roku  ich  modelu  IBM  PC, 
chociaż już wcześniej Apple Computers 
i inne firmy wprowadziły na rynek bar-
dzo udane modele mikrokomputerów4.

A zatem 12 sierpnia 1981 r. IBM stwo-
rzył komputer osobisty – Personal Com-
puter  w  skrócie  PC  –  do  użytku  domo-
wego,  biurowego  oraz  szkolnego.  Był 
to  bardzo  ważny  moment  w  rozwoju 
techniki komputerowej5. Pierwszy kom-
puter osobisty – IBM 5150 PC. Zawiera 
procesor Intel 8088, 64KB pamięci RAM, 
40 KB ROM oraz jedną stację dyskietek 
5,25  cala.  Na  komputerze  zainstalo-
wany  jest  system  MS-DOS  Microsoftu. 
Cena  urządzenia  waha  się  od  3000  do 
6000  dolarów.  Dzięki  swojej  polityce 
udostępniania  innym  firmom  licencji 
na  produkcję  podobnych  maszyn,  IBM 
stworzy standard przemysłowy. W cią-
gu 4 lat przyniesie to firmie zyski w wy-
sokości 4,5 mld. Dolarów6.

Powstało  wiele  klonów  komputera 
PC,  a  ilość  komputerów  z  2  milionów 
w  roku  1981  wzrosła  do  5,5  miliona 
w  roku  1982.  Dziesięć  lat  później  licz-
ba komputerów PC na świecie oceniana 
była na ok. 65 milionów. Konstruktorzy 
komputerów dążyli i dążą do zmniejsza-
nia ich wymiarów i tak powstały lapto-
py czy też palmtopy, tablety, smartfony, 
dosłownie  –  mieszczący  się  na  dłoni 
będące w pełni funkcjonalnymi kompu-
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terami  osobistymi.  Bezpośrednia  kon-
kurencja  firm Apple – Macintosh  i  IBM 
doprowadziła do wprowadzenia na  ry-
nek  w  1984  r.  komputera  Macintosh, 
który  oferował  użytkownikowi  zupeł-
nie nowy system operacyjny w którym 
wpisywanie  tekstu  poleceń  zastąpio-
no  –  wprowadzając  interfejs  graficzny 
użytkownika  –    wskazaniem  polece-
nia  reprezentowanego  przez  maleńki 
rysunek  na  ekranie  nazywany  ikoną. 
Urządzeniem,  które  umożliwiało  taką 
operację  stała się mysz, odwzorowują-
ca  położeniem  wskaźnika  (kursora)  na 
ekranie  ruchy ręki operatora7.

Rozpowszechnienie komputerów oraz 
zmniejszenie  ich  rozmiarów  stworzy-
ły  nowe  możliwości  i  zapoczątkowały 
nowe  kierunki  rozwoju  techniki  kom-
puterowej.  Zaczęto  łączyć  komputery 
ze sobą, tak, że mogły one wykorzysty-
wać wspólne oprogramowanie, pamięć, 
możliwości  obliczeniowe  komputera 
głównego o dużych możliwościach ob-
liczeniowych – tzw. serwera, natomiast 
stacje użytkowników mogły być dzięki 
temu prostsze i tańsze. Te bezpośrednie 
połączenia  (sieci  lokalne  –  LAN  –  Lo-
cal Area Network) stały się zaczątkiem 
większych sieci łączących ze sobą sieci 

Wykres 1. słuszność prawa Moora – wzrost wydajności procesorów.

Źródło: (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Transistor_Count_and_Moore 

%27s_Law_-_2011.svg)
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lokalne i w końcu doprowadziły do po-
wstania sieci światowej jaką niewątpli-
wie stał się INTERNET. Sieć ta ciągle się 
rozrasta,  oferuje  coraz  to  nowe  usługi 
stając  się  niewyczerpaną  kopalnią  in-
formacji8.

Patrząc  na  rozwój  komputerów 
w  poszczególnych  generacjach  nale-
ży  uwzględnić  oraz  zastanowić  się  na 
przyszłością Prawa Moore’a, które okre-
śla  gęstość  upakowania  układów  sca-
lonych,  a  tym  samym  wydajność  pro-
cesorów.  W  1965  roku  Gordon  Moore 
zauważył, że na wykresie wzrostu wy-
dajności  obwodów  scalonych  pamięci 
komputerowych widać, że każda nowa 
kość zawiera około dwa razy więcej ele-
mentów niż poprzednia a przerwa po-
między  kolejnymi  generacjami  wynosi 
18-24 miesięcy. Wynika stąd eksponen-
cjalny wzrost wydajności komputerów. 
Uwaga  Moore’a,  znana  obecnie  jako 
prawo Moore’a, opisuje tendencję, któ-
ra  jest  słuszna  do  tej  pory  i  używana 
jest do przewidywania przyszłych moż-
liwości komputerów. Przez ponad 20 lat 
liczba tranzystorów w obwodzie scalo-
nym wzrosła 3,200 razy, od 2.300 w In-
tel-4004 w 1971 do 7.5 miliona w Pen-
tium II, a teraz do 40 mln w Pentium 4 
i 170 mln w IBM Power 49.

KOMpUTERY pIąTEJ gENERACJI  
CZY WIZJE pRZYsZłOśCI

Nikt  nie  wie,  jak  długo  jeszcze  obo-
wiązywać  będzie  prawo  Moore’a.  Nie-
którzy  twierdzili,  że  być  może  granicą 
będzie  już  rok  2010,  inni  zaś,  że  tem-
po  wzrostu  wydajności  komputerów 
nie  zmieni  się  do  2047  roku.  Wszyscy 
są  jednak  zgodni,  że  komputery  przy-

szłości będą bez porównania silniejsze, 
a  już  niedługo  do  naszej  dyspozycji 
będą  pentabajty  pamięci  i  petaflopy 
mocy obliczeniowej10.

Zdefiniowanie  właściwości  kompu-
terów  V  generacji  jest  dosyć  trudne 
i  jest  to  częściowo  lista  życzeń  pod 
adresem  konstruktorów.  Najbardziej 
znanym przykładem jest  fikcyjny kom-
puter  HAL9000  z  powieści  Arthura  C. 
Clarke’a,  Odysea  2001:  HAL  spełnia 
założone  dla  komputerów  piątej  ge-
neracji  wymagania  takie  jak:  sztuczna 
inteligencja,  możliwość  konwersacji 
z  operatorem,  wejście  wizyjne  a  więc 
również  możliwość  rozpoznawania 
operatora  oraz  możliwość  uczenia  się 
na  podstawie  własnych  doświadczeń. 
Jakkolwiek współczesnym komputerom 
daleko  jeszcze do możliwości HAL9000 
to  jednak  niektóre  jego  funkcje  są  już 
realizowane  np.  rozpoznawanie  przez 
komputer wypowiadanych słownie po-
leceń i to nawet w komputerach osobi-
stych  klasy  PC.  Zdolność  do  tłumacze-
nia tekstów bądź też rozumienia przez 
komputer  poleceń  w  językach  obcych 
jest  jednym  z  założeń  konstruktorów 
dla  komputerów  tej  generacji.  Wiele 
obiecują sobie naukowcy po systemach 
wieloprocesorowych w których koncep-
cję jednej jednostki centralnej von Neu-
manna  zastąpi  przetwarzanie  równo-
ległe  informacji  przez  zespół  proceso-
rów.  Wiele  zależy  również  od  postępu 
w dziedzinie układów elektronicznych, 
których  konstruktorzy  dążą  do  zmini-
malizowania rezystancji (oporności) po-
łączeń – w tym również wykorzystanie 
zjawiska  nadprzewodnictwa  i  tym  sa-
mym zmniejszenia strat i poboru ener-



ARTICLES

172

11 Por. W. Sornat, Od liczydła do PC – czyli krótka historia maszyn liczących, http://fizar.pu.kielce.

pl/history/hist5.html.
12 Por. W. Duch, Fascynujący świat komputerów, Poznań, maj 1997, s. 26.
13 Por. W. Sornat, Od liczydła do PC – czyli krótka historia maszyn liczących, http://fizar.pu.kielce.

pl/history/hist5.html.
14 Por. http://www1.gazeta.pl/gospodarka/1,37587,1031869.html.
15 Por. http://cromedia.qs.pl/si_beta/artykul_akt.php?cat=15&pplik=aengine/artykuly/art1.dat.

gii z jednoczesnym wzrostem szybkości 
przetwarzania11.

Mianem  tej  generacji  niektórzy  spe-
cjaliści określają również neurokompu-
tery oraz odległe jeszcze projekty budo-
wy  biokomputerów,  czyli  komputerów 
opartych  na  związkach  biologicznych 
(węglowych)  a  nie  półprzewodniko-
wych (krzemowych) 12.

Współczesne  komputery  mają  pew-
ne  cechy  komputerów  V  generacji.  Na 
przykład  systemy  eksperckie  wspoma-
gające postawienie diagnozy lekarskiej 
we  współpracy  komputera,  lekarza 
i pacjenta. Upłynie jednak pewnie wie-
le  lat  okupionych  żmudną  pracą  wielu 
badaczy zanim systemy te staną się po-
wszechnie dostępne13.

Jak  będą  wyglądały  komputery  za 
rok,  dwa  lata,  kilka  lat?  Tego  nikt  nie 
wie  na  pewno,  bo  tempo  zmian  w  tej 
branży zaskakuje wszystkich. Analitycy 
z rozmaitych firm badawczych twierdzą 
zgodnie – przyszłość to komputery prze-
nośne.  Notebook  czy  palmtop  wydają 
się dziś może luksusem, ale za dwa, trzy 
lata na pewno spowszednieją. Boom na 
notebooki trwa już od kilku lat, od kiedy 
ich ceny zaczęły spadać. Dziś kompute-
ry przenośne nie są już ileś razy droższe 
od  stacjonarnych,  lecz  najwyżej  o  ileś 
procent  droższe.  Co  więcej,  wcale  nie 
ustępują mocą swoim biurkowym kuzy-
nom.  Będzie  rosła  też  sprzedaż  innych 
przenośnych  komputerów:  palmtopów 
i bardzo rozbudowanych telefonów ko-
mórkowych. Być może przerazi to tech-

nofobów, ale w przyszłości każdy z nas 
będzie miał kilka komputerów na różne 
okazje:  komórka,  palmtop,  notebook, 
komputer w domu, w samochodzie. Na 
pocieszenie powiedzmy, że będą one co-
raz łatwiejsze w obsłudze i nie będą wy-
magały  żadnych kabli,  by  się połączyć. 
A  kiedy  już  się  połączą,  zupełnie  same 
zsynchronizują  dane  teleadresowe, 
pocztę  itd.  Dzięki  temu  będzie  to  cały 
czas taki sam komputer - tyle że w róż-
nych  formach,  takich  z  jakich  w  danej 
sytuacji najwygodniej nam korzystać14.

Czyli komputery stają się coraz bardziej 
osobiste,  wynika  z  tego,  że  komputery 
będą  wszędzie  –  jako  maszyny  znajdu-
jące się w naszych ubraniach, okularach, 
a  także  w  naszym  ciele  i  mózgach.  Co 
więcej,  urządzenia  te  będą  podłączone 
do  Sieci.  Diagnostyka  medyczna  będzie 
korzystała  z  komputerowych  urządzeń, 
które będą poruszać się po naszym ciele. 
Neuronowe  implanty  będą  wykorzysty-
wane  na  szerszą  skalę,  np.  dostarczając 
ludziom,  którzy  stracili  wzrok,  możli-
wość  widzenia.  Jeżeli  chodzi  o  interak-
cję  z  komputerem,  obrazy  o  wysokiej 
rozdzielczości będą przetwarzane prosto 
do naszej siatkówki z naszych okularów 
lub  szkieł  kontaktowych.  Te  możliwości 
doprowadzą do powstania niezwykle re-
alistycznej,  trójwymiarowej,  wizualno  – 
słuchowej wirtualnej rzeczywistości. Sys-
temy  siatkówkowych  projekcji  pozwolą 
na pełną immersję. Ludzie będą sterować 
tymi systemami za pomocą słownych ko-
mend, jak również gestów15.
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Właśnie rozpoznawanie głosu jest re-
klamowane  jako  najbardziej  naturalny 
interfejs  komputerów  osobistych  i  po-
zostaje  wciąż  przedmiotem  najpoważ-
niejszych  prac  w  przemyśle  informa-
tycznym. Jak twierdzi jeden z prezesów 
firmy  opracowującej  technologie  roz-
poznawania  głosu,  programy  i  sprzęt 
osiągnęły  punkt,  w  którym  wydajność 
rozpoznawania jest niezależna od prele-
genta; mówiący nie musi być przeszko-
lony.  Wykorzystując  sprzętowe  i  pro-
gramowe  sposoby  usuwania  zakłóceń, 
kierunkowe  mikrofony  komputerowe 
potrafią wychwycić polecenia z otacza-
jącego szumu. Interfejs sterowany gło-
sem stanie się częścią składową kompu-
tera w ciągu następnych kilku lat16.

Można  mniemać,  że  przy  obecnym 
tempie  rozwoju  techniki  komputerowej 
będziemy  za  kilka  lat  przypominać  do-
brze  wyposażone  cyborgi.  Firma  Xyber-
naut już dziś sprzedaje w pełni wyposa-
żony komputer, który można nosić na so-
bie, zaopatrzony w Xyberkamerę i mały 
zakładany na głowę wyświetlacz17.

W  „Raporcie  mniejszości”  Stevena 
Spielberga jeden z pasażerów waszyng-
tońskiego metra w 2054 r. czyta gazetę. 
W pewnej chwili na stronie gazety wy-
świetla się film z wiadomością z ostat-
niej  chwili.  Jak  ukazuje  Spielberg  nie 
przewidział jednego – takie gazety po-
jawią się znacznie wcześniej, najpraw-
dopodobniej  jeszcze  w  tej  dekadzie. 
Technologia  „elektronicznego  papieru” 
powinna dojrzeć do rynkowej premiery 
za  kilka  lat.  –  jak  twierdzą  inżyniero-
wie  z  HP.  Zamiast  szklanej  tafli  mate-
riału  ciekłokrystalicznego  otrzymamy 
wyświetlacz  cięty  z  rolki  elastycznego 

materiału  przypominającego  plastik. 
W takim polimerowym „papierze” będą 
zatopione  mikrokulki  barwnika,  który 
po przyłożeniu napięcia będzie zmieniał 
kolor.  Jakość  obrazu  na  takim  wyświe-
tlaczu  będzie  odpowiadała  wydrukowi 
laserowemu. Na elektroniczny atrament 
jeszcze trochę poczekamy, ale inna tech-
nologia – organiczne diody elektrolumi-
nescencyjne (OLED) – jest dostępna już 
teraz  i  w  ciągu  najbliższych  kilku  lat 
analitycy wróżą jej ogromny sukces. Na 
przezroczyste  wyświetlacze  tego  typu 
naklejane na szybach kabin samolotów 
i  na  hełmach  pilotów  już  ostrzy  sobie 
zęby  amerykańska  armia.  Elastyczny 
wyświetlacz  pozwoli  np.  na  zbudowa-
nie komputera, który da się zwinąć do 
długopisu  (taki  prototyp  opracowała 
już  firma  Universal  Display  Corp.).  Jak 
daleko stąd do gazety pokazanej przez 
Spielberga w „Raporcie mniejszości”?18

Komputery  nowego  tysiąclecia  to 
nie  tylko  surowa  moc  obliczeniowa. 
Owszem,  moc  będzie  jak  najbardziej 
istotna w zastosowaniach naukowych, 
ochronie  danych,  łamaniu  zabezpie-
czeń itd. Szaremu człowiekowi, wpląta-
nemu w sieć informacyjną dedykowane 
będą  prostsze  systemy  –  rozproszone 
po  całym  globie,  obecne  w  dowodzie 
osobistym, mankiecie marynarki, kom-
puterze  pokładowym  i  co  ważniejsze 
zintegrowane  w  jedną,  totalną  sieć 
komputerową.  Nowe  technologie  do-
stosują  się  do  trybu  życia  człowieka, 
a jednocześnie usprawnią jego funkcjo-
nowanie. Będą  łatwe w obsłudze  i po-
wszechnie  dostępne.  Ich  podstawowa 
misja to odciążenie nas od codziennych, 
wykonywanych rutynowo czynności. ... 
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To komputer dostosuje  się do naszego 
sposobu myślenia a nie my do kompu-
tera,  jak  to  zazwyczaj  bywało.  Takie 
szczytne założenia leżą u podstaw pro-
jektowanego  właśnie  systemu  kompu-
terowego  o  nazwie  Oxygen.  ...  Cel,  to 
stworzenie  oprogramowania  i  sprzętu 
nowej  generacji,  który  w  niedalekim 
czasie zstąpi pod strzechy naszych do-
mów.  Sercem  nowego  systemu  będzie 
połączenie  telefonu  komórkowego, 
kamery video,  ekranu ciekłokrystalicz-
nego,  detektora  podczerwieni  i  kom-
putera. To cacko nosi nazwę Handy 21. 
Dzięki  zastosowaniu konstruowanemu 
specjalnie do tego celu zupełnie nowa-
torskiego typ procesora o nazwie RAW. 
Układ ten, charakteryzujący się wysoką 
wydajnością,  małym  zużyciem  energii 
i  niską  ceną,  będzie  ponadto  pierw-
szym  programowalnym  procesorem 
produkowanym  na  taką  skalę.  Progra-
mowalność oznacza, że jego wewnętrz-
na architektura będzie dostosowywana 
do potrzeb użytkownika na drodze pro-
gramowej.  ...  Wystarczy,  że  użytkow-
nik powie do podręcznego Handy 21, iż 
chce skorzystać z telefonu komórkowe-
go,  aby  ten  automatycznie  przestawił 
swoje  obwody  i  następnie  uruchomił 
na nich odpowiedni program. To, co dla 
użytkownika  najistotniejsze  to  wzrost 
prędkości. Zgodnie z szacunkami auto-
rów  projektu  jest  możliwy  10  krotny 
wzrost  wydajność  względem  tradycyj-
nych układów19.

„Za 30 lat komputery będą inteligent-
niejsze  od  ludzi.  Wówczas  zapewne 
zechcą nad nami  zapanować”. Nie  jest 
to  przepowiednia  któregoś  z  pisarzy, 
twórców fantastyki naukowej. Panowa-
nie  inteligentnych  maszyn  przewidu-

je  jeden  z  najwybitniejszych  fizyków 
naszych  czasów,  Stephen  Hawking, 
zajmujący  obecnie  w  Cambridge  kate-
drę,  na  której  wykładał  Izaak  Newton. 
Zdumiewające,  że  przed  komputerami 
ostrzega człowiek, który zawdzięcza im 
nie  tylko  jakąkolwiek możliwość pracy 
naukowej, porozumiewanie się ze świa-
tem  zewnętrznym,  ale  w  ogóle,  w  do-
słownym znaczeniu, życie20.

Coraz bardziej obezwładniony postę-
pującą  chorobą,  nieuleczalnym  parali-
żem,  Hawking  oddycha  dzięki  maszy-
nie,  jego  organizm  bez  jej  pomocy  już 
dawno  przestałby  funkcjonować.  Ów 
fizyk  wciąż  zaskakujący  nowymi  hipo-
tezami,  rozwiązujący  nierozwiązywal-
ne  problemy,  jest  właściwie  niezwykłą 
syntezą ludzkiego mózgu i niesprawne-
go ciała, ponadprzeciętnej  inteligencji, 
silnej woli i komputera. Jest więc kimś, 
kto  miałby  być  w  przyszłości,  wedle 
jego  własnych  przewidywań,  swoistą 
nową  formą  życia  na  Ziemi,  i  to  życia 
zwycięskiego  w  konkurencji  z  ludźmi. 
Oczywiście,  to  pewien  skrót  myślo-
wy.  Hawking  nadal  przecież  pozostaje 
człowiekiem w pełnym tego słowa zna-
czeniu. Jednak symbioza mózgu z kom-
puterem,  czy  raczej  sieci  neuronowej 
z  siecią  elektroniczną,  jest  już  sprawą 
realną:  powstają  biokomputery,  czeka-
my na komputer kwantowy. Biokompu-
tery to maszyny zespolone z elementa-
mi żywych komórek albo wykorzystują-
ce  DNA  do  rozwiązywania  problemów 
matematycznych. W takim komputerze 
obliczeń dokonują biologiczne cząstecz-
ki, wchodzące w różne reakcje. Kompu-
tery  kwantowe  miałyby  działać  wedle 
reguł  panujących  w  świecie  kwantów. 
Ich  „jednostką  obliczeniową”  byłyby 
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atomy .  ... Nie chodzi tutaj o wyjaśnie-
nie struktury czy technologii działania 
komputera  kwantowego  czy  biologicz-
nego. Chodzi o to, że po pierwsze, kom-
putery mogą mieć bardzo różną postać, 
pracować  dzięki  absolutnie  różnym 
strukturom.  Inaczej  mówiąc,  material-
na  struktura  nie  jest  najważniejsza. 
Na  razie  wiemy,  że  obok  klasycznych 
układów scalonych rolę podstawowych 
elementów mogą pełnić neurony, cząst-
ki  DNA,  a  nawet  atomy.  ...  Po  drugie, 
wiemy także,  iż nowe komputery będą 
mogły  prowadzić  jednocześnie  wiele 
obliczeń, uczyć się, zdobywać nowe in-
formacje  i  rozwiązywać  problemy  dziś 
jeszcze  nierozwiązywalne  dla  „zwy-
kłych  komputerów”,  a  nawet  dla  ludz-
kich  umysłów  nierozwiązywalne.  Nie-
którzy eksperci przypuszczają, iż efekty 
działania  nowych  generacji  kompute-
rów będą porównywalne, a nawet  lep-
sze, z efektami działania myślących mó-
zgów. ... Po trzecie, wiemy również, że 
komputery  przejmują  coraz  więcej  za-
dań w zakresie sterowania współczesną 
cywilizacją,  że  stają  się  wszechobecne 
i  że  bez  nich  cywilizacja  nie  mogłaby 
istnieć. Mamy zatem trzy stwierdzenia 
potwierdzające  prognozę  Hawkinga: 
technologia  komputerów  nie  jest  ni-
czym  ograniczona;  możliwości  „inte-
lektualne” komputerów będą się ciągle 
zwiększać;  wkrótce  mogą  się  one  stać 
nieprzewidywalne.  W  niepamięć  pój-
dzie  mit,  że  maszyna  przetwarzająca 
informacje  nie  może  wykroczyć  poza 
program kontrolowany przez ludzi21.

Przy obecnej dynamice zmian w prze-
myśle  komputerowym,  przewidywanie 
tego,  co  może  się  zdarzyć  w  przyszło-
ści,  wydaje  się  niemożliwe.  Większość 

artykułów  i  konferencji  poświęconych 
przyszłościowym  komputerom  oraz 
zastosowaniom  informatyki,  to  źródła 
anegdot mówiących o krótkowzroczno-
ści  i  niemożliwości  skutecznego  prze-
widywania. W przypadku komputerów 
i informatyki dynamizm zmian nie miał 
sobie równych kiedykolwiek w historii. 
Komputer  zmienia  świat  w  oszałamia-
jącym tempie i to za jej sprawą następ-
nych  50  lat  może  przynieść  znacznie 
większe  zmiany  niż  cała  dotychczaso-
wa historia tego urządzenia.

pODsUMOWANIE
Współczesna  technologia  ma  olbrzy-

mi  wpływ  na  życie  człowieka  i  całego 
społeczeństwa. Powinno to znaleźć od-
bicie  w  procesie  wychowania,  by  wła-
ściwie przygotować przyszłe pokolenie 
świadomych  odbiorców  i  użytkowni-
ków  tej  technologii,  przyszłych  oby-
wateli  społeczeństwa  informacyjnego. 
Najważniejszą  rolę w procesie naucza-
nia uczenia się spełnia nauczyciel, który 
jest odpowiedzialny za edukację dzieci 
i  młodzieży.  To  właśnie  nauczyciel  ma 
być kreatorem, mistrzem sztuki naucza-
nia i wychowania. Nauczyciel może sto-
sować  dowolną  wybraną  przez  siebie 
obudowę  dydaktyczną  lekcji.  Dobór 
pomocy  powinien  być  jednak  zgodny 
z  zasadą  kształcenia  multimedialnego 
odpowiedni do osiągnięcia zamierzone-
go celu kształcenia w warunkach danej 
szkoły  i  przez  nauczyciela  o  wysokich 
kwalifikacjach.

sTREsZCZENIE
Autor  rozważa rolę  i  znaczenie kom-

putera  oraz  technologii  komputerowej 
we  współczesnym  świecie.  Prezentuję 
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w artykule komputer  jako nowoczesny 
środek dydaktyczny, który jest zasadny 
i  może  mieć  decydujący  wpływ  przy-
szłość  a  przede  wszystkim  na  przygo-
towanie  ucznia  do  życia  w  społeczeń-
stwie informacyjnym.

sUMMARY
By considering the role and importance 

of  computer  and  computer  technology 
in  the  modern  world.  I  present  a  paper 
machine as a modern means of teaching, 
which is valid and can have a decisive in-
fluence future and above all to prepare stu-
dents for life in the information society.

Grupa polskich studentów KUL w Budapeszcie  
(12.05.2013r.)


