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Podstawy Technologii  

Informacyjnych 



Już wczesne cywilizacje ludzkie intensywnie rozwijały sposoby pozyskiwania oraz 

przekazywania informacji o otaczającym środowisku. Kluczowym wynalazkiem było pismo, 

które ewoluowało wraz z historią ludzkości do form coraz bardziej abstrakcyjnych, aby w 

pewnych kręgach cywilizacyjnych zostać zastąpione odpowiednikami fonetycznymi, kierując 

wprost swoją wymową. Równolegle z wiedzą ewoluował aparat obliczeniowy potrzebny dla 

jej reprezentacji. Aparat ten znajdywał swoje odbicie w mechanizmach budowanych 

fizycznie. Mechanizmy pomagające w określeniu położenia, dokładnie odmierzające czas 

oraz wykonujące proste obliczenia były niezbędne do nawigacji po wciąż dużym, z 

perspektywy człowieka XVI oraz XVII wieku, świecie. Prawdopodobnie pierwsza maszyna 

obliczeniowa, mogące wykonywać podobne obliczenia jak dzisiejsze komputery została 

zaprojektowana w wieku XIX. Niestety projekt, ze względów finansowych, doczekał się 

realizacji dopiero na początku XXI wieku. Należy przy tym docenić inwencję twórcy (Charles 

Babbage), gdyż był to projekt mechaniczny i po zbudowaniu - jak się okazało - działający 

bezbłędnie. Nie przeszkadzało to jednak innym w opracowywaniu oprogramowania na taką 

maszynę. Sekwencje operacji realizujące pewne proste koncepcje matematyczne zostały 

zaproponowane niewiele później w publikacjach Ady Lovelace, jednak ich autorstwo jest 

kwestią sporną.  

Wraz z opanowaniem oraz dokładnym opisaniem zjawisk elektromagnetycznych 

nastąpił renesans w dziedzinie maszyn obliczeniowych oraz komunikacji. Komunikacja 

przewodowa umożliwiała wymianę informacji pomiędzy kontynentami w nieporównywalnie 

krótszym czasie niż transport drogą morską. Rozwój narządzi wymusił rozwój wiedzy na 

temat sposobu reprezentacji informacji oraz jej efektywnego i niezawodnego przesyłu. Tak 

oto powstała telekomunikacja - dziedzina nauki zajmująca się metodami przesyłania 

informacji. Równolegle, wraz z rozwojem technologii coraz istotniejsze stały się zagadnienia 

dotyczące reprezentacji informacji. W ten sposób wyodrębniła się informatyka. Niejako na 

filarach tych dwóch nauk - informatyki oraz telekomunikacji opierają się technologie 

informacyjne. Praktyczne zastosowania informatyki to technologie informatyczne. 

Najbardziej uniwersalnym narzędziem technologii informatycznych jest komputer.  

Pismo, wynalezione w antyku, pozwalało na przekazywanie oraz gromadzenie 

informacji. Poprzez różnego rodzaju sploty historii, niektóre rodzaje pisma zostały całkowicie 

zapomniane. Do dziś nie udało się ich rozszyfrować, jednak nadal są nad tym prowadzone 

badania. Taki zapis nie niesie już pierwotnie zapisanej informacji, dlatego czynione jest 

rozróżnienie pomiędzy informacją a danymi. Dane możemy traktować jak coś zapisane w 

niezrozumiałym dla nas piśmie. Informacja jest interpretowalna, oraz pozwala na lepszą 

adaptację do otaczającego świata.  

Zapis informacji, z uwagi na elektromagnetyczną naturę dzisiejszych maszyn 

obliczeniowych, jest realizowany za pomocą bitów. Koncepcyjnie można zbudować 

urządzenie będące odpowiednikiem dzisiejszego komputera za pomocą zespołu mierników 

poziomu sygnału oraz specyficznych jego przetworników, biorących na wejściu parę 

sygnałów oraz obliczającego na wyjściu jeden sygnał będący operacją ich logicznego 

przetworzenia. O skomplikowaniu aktualnych komputerów decyduje heurystyczne "prawo" 

Moora, głoszące iż ilość elementów realizujących takie operacje logiczne podwaja się w 

pewnym okresie czasu, oryginalnie w ciągu 18, dziś w ciągu 24, miesięcy. Obowiązuje ono 

od połowy lat 60 i zgodnie z oczekiwaniami powinno być aktualne jeszcze w trzeciej 

dekadzie wieku XXI. Skumulowany efekt tego prawa daje 7-8 rzędów wielkości postępu w 

koncentracji oraz skomplikowaniu układów obliczeniowych.  

Bit może reprezentować 2 wielkości, które możemy abstrakcyjnie reprezentować jako 

0 lub 1, "tak" lub "nie", czy też inna para dychotomicznych wartości. Aby reprezentować 

większą ilość wielkości, np. na potrzeby komunikacji, należy użyć większej ilości bitów, 

które wspólnie będą ją reprezentowały jako jedną całość. Rodzi się tutaj naturalne pytanie o 



ilość bitów potrzebnych do przesłania takiej informacji. Dość zaskakującym faktem jest to, iż 

jest ona ograniczona z dołu. Załóżmy, że chcemy przesłać wiadomość o temperaturze w sali 

w której się znajdujemy. Możemy zrobić to na wiele sposobów. Możemy wybrać przesłanie 

jednej z dwóch wiadomości: "ciepło", "zimno". Możemy wybrać przesłanie wartości 

temperatury z dokładnością do 1 stopnia. Zakładamy tutaj że w regulowanym środowisku 

biurowym będą panowały temperatury w określonym przedziale np. od 14 do 29 stopni. 

Oczywistym jest fakt, iż pierwszy sposób przekazywania informacji nie jest tak dokładny jak 

drugi: w pierwszym przypadku mamy tylko 2 stany, w drugim - aż 16. Załóżmy, że 

temperatura w pokoju może przyjąć losową wartość z równym prawdopodobieństwem. 

Wówczas zawartość informacyjną komunikatu będziemy liczyć jako ujemny logarytm przy 

podstawie 2 z prawdopodobieństwa wystąpienia każdego ze stanów.  

2logI p   

Jak łatwo policzyć, w naszym przypadku zawartość informacyjna komunikatu 

ciepło/zimno wynosi dokładnie 1, a w przypadku podania temperatury w podanym zakresie - 

4.  

Zawartość informacyjna komunikatu jest wprost proporcjonalna do ilości bitów 

potrzebnych na jego zapisanie. W zasadzie jest identyczna. 1 bit ma 2 stany. Jeśli do ciągu 

bitów dołożymy 1 kolejny bit, możemy zapisać 2 razy więcej stanów. Na zasadzie indukcji 

prowadzi to do następującego wzoru na ilość stanów s względem ilości bitów n: 

2ns   

 Najmniejsza możliwa ilość bitów, na której operuje komputer nazywa się bajtem 

(oznaczenie B). Z uwagi na przypadek historyczny w większości komputerów 1 bajt to 8 

bitów. Technologia komputerowa i komunikacyjna, która była stworzona z taką ilością bitów 

stała się dominująca na rynku światowym w latach 70 ubiegłego wieku. Dalsza użyteczna 

wielokrotność bajta to słowo maszynowe. Większość maszyn produkowanych dzisiaj ma 

słowo maszynowe o wielkości 8 batów tj. 64 bitów. Stąd właśnie pojęcie 

"oprogramowanie/maszyna 64 bitowa". Słowo maszynowe jest to naturalna ilość bajtów, 

którą dana maszyna potrafi przetworzyć w ramach jednej operacji. Dodają różne przedrostki 

systemu SI uzyskujemy większe ilości bajtów, takie jak kB, MB, GB, TB, ZB, YB, ...  

Na komputerze możemy reprezentować informację w różnej formie: mamy liczby oraz 

obliczenia na nich, teksty oraz ich obróbkę, komputer także generuje dźwięk oraz obraz. 

Wszystkie te sposoby przedstawienia informacji zapisane są za pomocą bajtów - mówimy o 

tym, iż jest to zapis cyfrowy informacji. U podstaw tej reprezentacji są liczby, dlatego warto 

wspomnieć na samym początku jak są one reprezentowane.  

Reprezentacja liczb za pomocą komputera jest w zasadzie identyczna w koncepcji w 

stosunku do naturalnej dla nas reprezentacji liczb. Do obliczeń w życiu codziennym używamy 

systemu dziesiętnego, gdzie każda z liczb jest reprezentowana za pomocą zbioru dziesięciu 

cyfr - od 0 do 9. Tak naprawdę zapis dziesiętny jest sumą ważoną potęg 10, gdzie pozycja 

cyfry decyduje o potędze 10, przez którą jest mnożona. Taki system liczenia nazywamy 

pozycyjnym. Przykład: 

     

 

2 1 0
0 1 2

101 2 6 6 10 2 10 1 10       



 Liczba 10 została wybrana jako podstawa systemu liczenia z uwagi na jej realizację w 

przyrodzie, a konkretnie - z uwagi na ilość palców u rąk człowieka. Tak naprawdę zamiast 10, 

można sobie wyobrazić inne pozycyjne systemy liczenia o innych podstawach. Z uwagi 

możliwości reprezentacji pojedynczego bitu, naturalnym systemem reprezentacji liczb na 

komputerze jest system dwójkowy. Przykład reprezentacji tej samej wielkości (126): 

             

   

6 5 4 3 2 1 0
0 1 2 3 4 5 6

2 10
1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ... 126                 

W systemie szesnastkowym do zapisu potrzeba 16 cyfr. Dlatego też używa się do tego 

celu pierwszych 6 liter, które otrzymują znaczenie numeryczne: A=10, B=11, C=12, D=13, 

E=14, F=15. Taką liczbę w zapisie komputerowym często poprzedza się prefiksem 0x. 

Przykład reprezentacji tej samej wielkości (126): 

   

   

1 0
0 1 0 1

16 10
0 7 16 7 16 14 16 7 16 ... 126E E          

 

Aby przekształcić liczbę z jednego sposobu liczenia na inną należy wykonać 

konsekwentną serię dzieleń z resztą. Wartość przez którą będziemy dzielić jest równa 

podstawie nowego systemu liczenia, do którego chcemy przejść. Reszty zapisane ten sposób 

będą tworzyły zapis wartości w nowym systemie liczenia. W przypadku konwersji do 

systemu dwójkowego, należy pamiętać o podzieleniu 1 przez dwa co daje w wyniku 0 z resztą 

1. Przykład: 

126 0

63 1

31 1

15 1

7 1

3 1

1 1

  

Odczytując sekwencję wielkości w stronę wskazaną przez strzałkę odzyskujemy 

reprezentację wartości 126 w dwójkowym systemie liczenia.  

Reprezentacja tekstów na komputerze ma zawiłą historię. Tekst jest sekwencją ściśle 

określonych znaków. Każdemu znakowi można przyporządkować kod liczbowy oraz zapisać 

jego wartość w postaci binarnej na komputerze. Określony sposób reprezentacji liczbowej 

znaków nazywa się kodowaniem. Standard kodowania ASCII jest jednym z pierwszych 

takich standardów. Opisuje on 127 znaków, wśród których wiele możliwych do 

wprowadzenia z klawiatury. Niektóre z tych znaków w zamyśle sterują pracą maszyny 

wyświetlającej je lub drukującej. Przykładowo znak o kodzie 13 oznacza przejście do nowej 

linii. ASCII opisuje tylko znaki ze standardowego alfabetu łacińskiego. Dlatego też powstały 

rozszerzenia (do 256 znaków) do reprezentacji znaków narodowych. Do reprezentacji 

polskich "ogonków" używano 2 standardy - ISO oraz firmy Microsoft, które były ze sobą 

niekompatybilne. Ponadto rozszerzenie do znaków wschodnioeuropejskich było inne, niż 

zachodnioeuropejskich, z uwagi na ilość wszystkich znaków do reprezentacji. Powodowało to 



wyświetlenie innych, często nieoczekiwanych znaków w miejsce tych pożądanych. Każdy 

taki znak jest możliwy do zapisania na dokładnie 1 B. Oczywiście istnieją pisma, które 

zawierają więcej znaków niż wspomniana górna granica, więc państwa Azji wschodniej 

rozwijały własny standard kodowania. Aby uporządkować kwestię zapisu oraz zapewnić 

wymienialność informacji zaproponowano jednolity sposób reprezentacji o nazwie unikod 

(oryg. UNICODE) . Ten sposób reprezentacji pozwala na zapisanie 1112064 znaków. Jest to 

liczba wystarczająca do reprezentacji wszystkich istniejących pism, w tym również już nie 

używanych. Zasadniczo do chwili obecnej zużyto tylko ok 13% wszystkich dostępnych 

kodów, a uśredniony roczny przyrost kodów zawiera się w granicy promila ich ogólnej ilości.  

Reprezentacja dźwięku oraz obrazu na komputerze wiąże się z przekształceniem 

rzeczywistości, która wydaje się ciągła, do świata dyskretnych wartości cyfrowych, 

reprezentowanych jako liczby naturalne zapisane za pomocą bitów. Wiążą się z tym dwa 

ważne pojęcia - dyskretyzacja oraz próbkowanie. Dyskretyzacja polega na zamianie ciągłej 

wartości z określonego przedziału na określoną wartość dyskretną (naturalną). Można to 

rozumieć jako pewnego rodzaju zaokrąglenie. Przykładem może być pomiar długości. 

Długość obecnie można zmierzyć z ogromną dokładnością, nawet niedrogie narzędzia 

pozwalają na pomiary z dokładnością do setnych milimetra. Taka dokładność nie jest jednak 

zawsze potrzebna. Jeśli chcemy zmierzyć dystans do pobliskiego budynku, zazwyczaj skala 

centymetrów jest już aż nadto wystarczająca. Dlatego też "ucinamy" nadmiarowe pozycje 

dziesiętne i zapisujemy wynik liczbą naturalną. Miejsce ucięcia jest uzależnione tutaj od 

zastosowania. Próbkowanie polega na rejestracji pewnego zjawiska w ściśle określonych 

chwilach czasu. Każde zdarzenie, które zachodzi pomiędzy pomiarami jest ignorowane oraz 

bezpowrotnie tracone.  

Dźwięk jest zjawiskiem falowym polegającym na cyklicznych zaburzeniach ciśnienia 

ośrodka (najczęściej - powietrza). Jako fala jest charakteryzowany poprzez 2 wielkości - 

częstotliwość oraz amplitudę. Częstotliwość odpowiada za wysokość dźwięku i jest mierzona 

w hercach (zapis Hz), amplituda za jego głośność - jej jednostką są decybele (zapis dB). 

Zakres dźwięków słyszalnych przez człowieka zawiera się w zakresach odpowiednio od 20Hz 

do 20000Hz oraz od 0 dB do 120 dB. W standardzie Audio CD pomiar poziomu natężenia 

dźwięku dokonuje się z częstością 44100 razy na sekundę. Częstotliwość rejestracji została 

specjalnie dobrana do możliwości ludzkiego ucha - umożliwia pełen zapis dźwięków 

słyszalnych przez człowieka. Sam poziom natężenia jest przekształcany do 65536 poziomów 

- jest to ilość stanów możliwych do zapisania na dokładnie 2B. Dokładność reprezentacji 

natężenia pozwala na odzwierciedlenia niemal całego dynamicznego zakresu słyszalności 

ludzkiego ucha. Iluzja wrażenia przestrzenności nagranego dźwięku dokonuje się poprzez 

nagranie oddzielnie z dwóch niezależnych rejestratorów dźwięku oddalonych nieco od siebie. 

Powoduje to konieczność zapisu de facto dwóch różnych dźwięków na raz, które nazywa się 

często kanałami lewym oraz prawym. Sam dźwięk jest zapisywany jako sekwencja liczb 

naturalnych zapisanych na 2 kolejnych bajtach. W ciągu sekundy zapis powoduje rejestrację 

172 kB danych. Dla 80 minut takiego nagrania potrzeba nieco więcej niż 700 MB 

pojemności, co jest standardową pojemnością płyty CD. Co ciekawe, to długość nagrania, a 

nie pojemność płyty została określona najpierw i wiąże się ona z długością wykonania 9 

symfonii Ludwika van Beethovena. Warto tu nadmienić, że inne gatunki mają inny zakres 

słyszalności. Wysokie częstotliwości nagrania cyfrowego są zniekształcone poprzez naturę 

reprezentacji dźwięku i ta różnica, w stosunku do oryginału, jest przez te gatunki słyszalna.  

Obraz na komputerze najczęściej jest reprezentowany jako zespół świecących 

obszarów zwanych pikselami. Ilość pikseli jest uzależniona od możliwości urządzenia 

rejestrującego taki obraz. Im większa gęstość pikseli tym lepsze jest odwzorowanie 

rzeczywistości i bardziej można powiększać uzyskany obraz. Każdy piksel jest pokryty 

określonym kolorem. Kolor z kolei najczęściej jest reprezentowany jako jedna bądź trzy 



liczby. Kolor monochromatyczny jest reprezentowanym za pomocą jednej liczby. Ilość liczb 

potrzebnych do określenia koloru nie jest przypadkowa i wynika wprost z budowy ludzkiego 

oka. Oko zawiera 2 rodzaje czujników - są to tzw. pręciki oraz czopki. Pręciki są bardziej 

wrażliwe na światło, lecz odbierają tylko jedną barwę. Czopki są mniej światłoczułe, lecz 

każdy z nich specjalizuje się w odpowiedzi na jeden z trzech wybranych zakresów widma 

elektromagnetycznego. Zakresy te można przybliżyć jasnością trzech wybranych barw. 

Barwami wybranymi na potrzeby wyświetlania obrazu na komputerze są: czerwony, zielony 

oraz niebieski (Red, Green, Blue - RGB). Mieszając te barwy można uzyskać większość barw 

widocznych poprzez ludzkie oko. Jeśli chodzi o dobór pigmentów do druku, to barwami 

składowymi są z kolei: turkusowy, fuksja i żółty (Cyan, Magenta, Yellow - CMY). Poprzez 

mieszanie tych pigmentów można uzyskać kombinację, która będzie pochłaniała taką część 

światła białego, by odbić tylko pożądany obraz. Często do pigmentów dodaje się kolor czarny 

(Cyan, Magenta, Yellow, blacK - CMYK), gdyż jego użycie znacząco redukuje konieczność 

użycia innych pigmentów. 

Jasność świecenia lub ilość zużytego pigmentu określa się za pomocą liczby z 

określonego zakresu. Im większy jest to zakres, tym bardziej poszczególne przejścia tonalne 

stają się niezauważalne dla ludzkiego oka. Powszechnie używanym standardem jest tzw. 

kolor prawdziwy (True Color), gdzie intensywność każdej z trzech barw podstawowych jest 

reprezentowana za pomocą pojedynczego bajta, przechowującego jedną z 256 różnych 

wartości. W ten sposób otrzymuje się około 16,7 miliona różnych kolorów. Powszechnie 

uważa się, iż jest to ilość wystarczająca do niezauważalnej dla przeciętnego człowieka w 

szczegółach reprezentacji przejść tonalnych. Obraz w formacie .bmp (bitmap) jest zapisany 

jako ciąg poszczególnych pikseli, wiersz po wierszu, a każdy z pikseli to właśnie trójka liczb 

mówiących o intensywności danej barwy składowej, zapisana na trzech bajtach. 

Współczesne komputery wykraczają znacznie poza sprzęt z kręgu zainteresowań 

przeciętnego użytkownika. Miniaturyzacja spowodowała, iż komputer mamy w telefonie, lub 

nawet na zegarku, nie musi to być metalowy prostopadłościan na biurku czy nawet komputer 

przenośmy. Oprócz uprzednio wymienionych komputerów osobistych są jeszcze komputery 

typu mainframe, komputery wbudowane oraz superkomputery. Umożliwiają one połączenie 

się wielu użytkowników w jednej chwili (mainframe), pracują często samodzielnie jak np. 

samochodowy system ABS (wbudowane), lub zleca im się wykonanie długich zadań bez 

nadzoru użytkownika (superkomputery). Każdy z tych komputerów różni się mocą 

obliczeniową, zastosowaniem i funkcjonalnością. Wszystkie jednak mają podobną 

architekturę modułową. Jej najważniejszymi elementami są:  

- pamięć (przechowywanie danych) 

- szyna danych (transport danych pomiędzy pamięcią oraz jednostką obliczeniową) 

- jednostka obliczeniowa (wykonuje określone obliczenia na dostarczonych danych) 

- urządzenia wejścia/wyjścia 

Bezpośredni dostęp do wybranych miejsc w pamięci mają podłączone urządzenia 

wejścia/wyjścia, takie jak monitor, drukarka, klawiatura, mysz, karta sieciowa. Zmiana ich 

stanu (np. kliknięcie myszą) powoduje zmianę zawartości określonych pozycji w pamięci. Na 

podstawie stwierdzenia zmiany stanu pamięci, jednostka obliczeniowa może dokonać 

pewnych operacji, realizując odpowiednią odpowiedź (np. maksymalizacja okna). Pamięć 

komputera dzieli się na pamięć ulotną oraz nieulotną. Stan pamięci nieulotnej jest zachowany 

nawet po utracie zasilania, dzięki czemu jest możliwy trwały zapis informacji. Inny podział 

obejmuje: 

- pamięć RAM - dostęp do komórki pamięci nie zależy od jej położenia 

- pamięć ROM - tylko do odczytu 

- pamięć EEPROM - pamięć możliwa do zapisania określoną ilość razy 



- pamięć podręczna - pamięć o dużo szybszym czasie odpowiedzi na operacje dostępu 

do danych 

- pamięć masowa - o dużej pojemności, lecz często niedostatecznie szybka. 

Rola szyny danych w dzisiejszych komputerach jest realizowana poprzez tzw. płytę 

główną, która zawiera zespół połączeń niezbędnych dla prawidłowego wspólnego 

funkcjonowania wszystkich podłączonych do niej urządzeń. Centralna jednostka 

obliczeniowa ogólnego przeznaczenia (Central Processing Unit - CPU) jest odpowiedzialna 

za wykonanie szerokiej gamy transformacji danych. Obok centralnej jednostki obliczeniowej 

możemy wyróżnić jednostki wyspecjalizowane w określonych obliczeniach. Przykładem 

takiej jednostki, często wraz z osobną pamięcią jest dedykowana karta graficzna lub inne 

karty rozszerzeń, jak karta sieciowa czy muzyczna. Pamięć ulotna komputera jest zawarta w 

prostokątnych modułach. Istnieją różne generacje pamięci RAM o coraz szybszym czasie 

dostępu, każde z nich zawiera niekompatybilne nacięcia w stosunku do poprzednich 

generacji, tak, iż prawie niemożliwym jest jej podłączenie do niewłaściwego gniazda. Pamięć 

nieulotna jest realizowana przez dyski: twarde (HDD), SSD, bądź płyty napędu optycznego, 

czy też popularne w obecnych czasach nośniki typu pendrive. Nośniki te, z uwagi na 

mechaniczną bądź fizyczną strukturę są podatne na czynniki zewnętrzne takie jak wilgoć, 

nasłonecznienie czy temperaturę. 

Oprócz fizycznego sprzętu (hardware) istotnym elementem składowym niemal 

każdego komputera jest zespół instrukcji ułatwiający korzystanie z jego zasobów. Nazywa się 

je oprogramowaniem (software). Wyróżnioną grupę oprogramowania stanowią systemy 

operacyjne. Zarządzają one w imieniu użytkownika nieistotnymi szczegółami sprzętowymi, 

oraz umożliwiają pracę pozostałego oprogramowania w stabilnym i uproszczonym 

środowisku. System operacyjny zarządza przydziałem pamięci oraz czasu procesora, obsługą 

urządzeń, ustalaniem połączeń sieciowych czy składowaniem danych w plikach. 

Dodatkowym ułatwieniem jest często obecne graficzne środowisko użytkownika (Graphical 

User Interface GUI).  

Głównymi elementami systemu operacyjnego są: 

- jądro systemu 

- powłoka 

- system plików 

Jądro systemu operacyjnego odpowiada za większość jego zadań. Można wyróżnić 

trzy główne typy jąder: monolityczne (Linux), mikro jądro (Max OS) oraz jądro hybrydowe 

(Windows). Różnią się one realizacją połączenia sterowania sprzętem oraz dodatkowych 

usług. Jądro monolityczne stanowi jedną całość. Dzięki brakowi rozróżnienia, poszczególne 

usługi takiego jądra są realizowane bardzo szybko, jednak awaria jakiejkolwiek z nich 

powoduje błąd całego systemu operacyjnego i związaną z tym konieczność restartu 

komputera. Mikro jądro zawiera w sobie minimalny i sprawdzony zespół instrukcji, izolując 

usługi od swojej pracy. Dzięki temu są bardzo odporne na błędy i stabilne, jednak 

komunikacja pomiędzy nim, a poszczególnymi usługami może redukować jego wydajność. 

Wreszcie jądra hybrydowe stanowią krok pośredni pomiędzy pozostałymi rozwiązaniami, 

balansując szybkość oraz awaryjność. 

Powłoka systemu zapewnia wygodną interakcję użytkownika z oprogramowaniem i 

sprzętem. Służy do wyświetlenia wyników pracy oraz określenia zakresu wprowadzanych 

danych. Programy użytkownika (np. odtwarzacz filmów) rozszerzają funkcjonalność powłoki 

realizując dodatkową logikę. Systemy operacyjne przeznaczone dla przeciętnego użytkownika 

zawierają powłokę graficzną. Przykładem jest explorer z systemu Windows lub środowiska 

KDE czy GNOME z systemów Linux. Do administracji, celem automatyzacji pewnych zadań 

zaawansowani użytkownicy używają powłok tekstowych, takich jak cmd (Windows), czy 



bash (Linux). Powłoki te umożliwiają zapisanie ciągu prostych instrukcji a następnie ich 

szeregowe wykonanie.  

System plików umożliwia składowanie danych w strukturze hierarchicznej. W 

systemie Windows oddzielne systemy plików są widoczne jako kolejne "dyski" - A: (w 

przypadku napędu dyskietek), C: (często pierwszy i jedyny dysk), D: (np. napęd optyczny lub 

nośnik pendrive). Warto zaznaczyć, iż prawidłowo powinno się je nazywać partycjami. W 

systemach Linux oraz Mac OS system plików jest tylko jeden, a partycje są połączone 

("zamontowane", ang. mounted) w określonych folderach wskazanych przez użytkownika 

często podczas instalacji takiego systemu. Z szerokiej gamy różnych systemów plików można 

wyróżnić: 

- systemu plików NTFS (Windows) 

- systemy plików FAT (Windows, Linux, Mac OS) 

- systemy plików Ext (Linux, Mac OS). 

Najbardziej kompatybilnym i najprostszym systemem plików jest FAT32, którego 

wadą jest maksymalny rozmiar pliku wynoszący około 4 GB. Pozostałe systemy plików 

umożliwiają nadawanie uprawnień do różnych operacji na plikach oraz szyfrowanie czy 

kompresję. Warto nadmienić, iż NTFS jest odczytywalny z poziomu systemów Linux oraz 

Mac OS, jednak zapis nie jest jeszcze zalecany z uwagi na możliwość utraty danych.  
 


