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Przedmowa

Oddajemy do rąk Czytelnika pierwszy zeszyt naukowy DWSPiT w Polkowi-
cach, poświęcony studiom z zakresu nauk technicznych. To mały, ale ważny
krok na drodze do wypracowania akademickiej pozycji polkowickiej Uczelni.

Na zawartość zeszytu składa się siedem tekstów dotyczących narzędzi i zasto-
sowań informatyki. Dymitry Capanidis i Piotr Kowalewski dokonują przeglądu
systemów wspomagania procesów konstruowania i wytwarzania przy pomo-
cy narzędzi CAD. Roman Galar ekstrapoluje prawidłowości zaobserwowane
w komputerowych symulacjach ewolucji na realne procesy rozwoju. Grzegorz
Jastrzębski wprowadza programistów operujących językiem C++ w zagadnienia
tworzenia aplikacji przy użyciu C++/CLI. Witold Komorowski ukazuje pano-
ramę ewolucji architektury komputerów od rozwiązań z lat pięćdziesiątych
do współczesnych superkomputerów. Antoni C. Mituś, Rafał Orlik i Alexander
Z. Patashinski przedstawiają zastosowanie pewnej metody rozpoznawania ob-
razów do analizy własności fizycznych cieczy modelowanych komputerowo za
pomocą metod numerycznych. Z kolei Wojciech Myszka omawia stan technolo-
gii w dziedzinie książek elektronicznych, a w szczególności oprogramowań do
tworzenia takich książek. Zdzisław Pólkowski i Vlad Constantinescu dokonują
przeglądu narzędzi informatycznych, znajdujących coraz szersze zastosowania
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Prezentowane zagadnienia wzbogacone
są autorskimi komentarzami i przykładami.
Ukazanie się zeszytu zbiega się z jubileuszem osiemdziesięciolecia urodzin

Profesora Wacława Kasprzaka. Jubileusz ten jest świętem nie tylko dla uczelni,
ale też dla całej lokalnej społeczności. Uzasadnia to na tych łamach Kanclerz
DWSPiT dr Włodzimierz Olszewski, znajduje to też wyraz w zamieszczonych wy-
powiedziach wybitnych samorządowców Emiliana Stańczyszyna, Marka Tramsia
i Wiesława Wabika.

Pierwszy Rektor DWSPiT jest osobą, która samorządową inicjatywę powołania
DWSPiT wypełniła akademicką treścią i opatrzyła standardami wysokiej próby.
To dokonanie jest skromnym zwieńczeniem dorobku postaci kluczowej w po-
wojennej historii kształcenia i badań w zakresie nauk technicznych na Dolnym
Śląsku. Co ważniejsze, Profesor Kasprzak jest nie tylko postacią kluczową, ale
i modelową. Osoby, które go znają, wiedzą, że żadna z piastowanych funkcji
nie wytrąciła go z roli prawdziwego badacza, dobrego nauczyciela i życzliwego
mistrza, że, wypełniając je, kierował się zawsze dobrem nauki i służących jej osób.
Dedykując ten skromny Zeszyt Panu Profesorowi Kasprzakowi, do życzeń

wielu jeszcze jasnych lat życia dołączamy życzenia, aby jego dzieło trwało i rosło.

Roman Galar





Słowo o Profesorze
Wacławie Kasprzaku





Profesor na dobre i na złe

Różne są więzy, ale zawsze
mają zabarwienie emocjonalne.
Trudno, bowiem być obojętnym
wobec miejsca, w którym
zostawiło się część życia.

prof. Wiesław Gabzdyl

Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Wacława Kasprzaka stał się
doskonałą okazją, aby pierwszy numer zeszytów naukowych „Studia z Nauk
Technicznych” dedykować pierwszemu Rektorowi naszej uczelni w dowód
wdzięczności za jego dokonania na rzecz utworzenia i rozwoju Dolnośląskiej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.

Z uczelnią związany jestem „od zawsze”. Brałem udział we wszystkich etapach
jej powstawania. Miałem również okazję uczestniczyć w pierwszej rozmowie
z prof. W. Kasprzakiem u ówczesnego Marszałka Dolnośląskiego Pana Emiliana
Stańczyszyna, podczas której pan Profesor otrzymał propozycję objęcia funkcji
Rektora polkowickiej uczelni. Profesor Kasprzak ujął nas rzeczową i meryto-
ryczną analizą dotyczącą tworzenia szkoły wyższej w mieście bez akademickich
tradycji, ale z ambicjami i wiarą w sukces. Z jednej strony wieloletnie doświad-
czenie wynikające z kierowania Politechniką Wrocławską i pracy nad wielkimi
interdyscyplinarnymi projektami badawczymi, a z drugiej strony skromność,
pogoda ducha i przychylność dla nowego wyzwania wzbudziły w nas podziw
i uznanie. Byliśmy przekonani, że Profesor, który „odważył się być mądrym”,
podejmie trud budowy nowego dzieła. Zarówno dla społeczności akademickiej
naszej uczelni, jak i całej społeczności lokalnej Profesor stał się ambasadorem
działań samorządowych na rzecz utworzenia i rozwoju naszej „szkoły wyższej”.

Swoje poglądy wyraził podczas pierwszej – historycznej inauguracji roku aka-
demickiego 2002/2003, kiedy mówił „Wierzę, że ambitna społeczność Polkowic
podejmie wyzwanie i grę o wielkie cele. Powstająca uczelnia – wiem to w pełni –
będzie jednym z sukcesów regionu”.
Zdaniem Profesora uczelnia obok roli edukacyjnej winna stać się prężnym

ośrodkiem intelektualnym, odegrać istotną rolę w rozwiązywaniu problemów
społeczności lokalnej. Winna przekształcić się też w ośrodek krystalizacyjny
dla planów i strategii rozwojowych, centrum kultury dostępnym dla każdego
obywatela regionu, mającym wpływ na doskonalenie i rozwój całego systemu
gospodarki i kultury.



Włodzimierz Olszewski

Pan Profesor jako pierwszy Rektor kadencji 2002–2006 zajął się procesem
organizacji uczelni. Zawsze dbał o bardzo wysoki poziom jakości kształcenia,
stąd wśród pierwszych nauczycieli akademickich, zwłaszcza na studiach tech-
nicznych, znaleźli się wysoko cenieni w środowisku naukowcy. Dbał o rozwój
bazy naukowo-dydaktycznej, tworzył zbiory biblioteczne i wzbogacał je o własne
publikacje naukowe.

Za kadencji Profesora oddano do użytku nowy obiekt przy ulicy Skalników 6b
i wyposażono go w nowoczesny sprzęt informatyczny i laboratoryjny. Z jego
inicjatywy odbyła się w 2005 roku z udziałem Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego prof. J. Waszkiewicza Konferencja „Regionalna Strategia Rozwoju –
wspólne dzieło społeczności Dolnego Śląska”.

Zawsze angażował się w rozwój regionu i subregionu. Był współautorem Strate-
gii RozwojuDolnego Śląska oraz ekspertemdla strategii GminyPolkowice i uczelni.
Potwierdzeniem realizacji misji uczelni na rzecz środowiska lokalnego było

uruchomienie z inicjatywy Rektora cyklu wykładów otwartych dla uzdolnionych
młodzieży i mieszkańców Polkowic, Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz Wydawnictwa DWSPiT.

Minęło 10 lat, od kiedy Profesor Wacław Kasprzak związany jest z DWSPiT na
dobre i na złe, będąc jej dobrym duchem i ojcem. Zawsze, kiedy podejmujemy
ważne dla rozwoju uczelni decyzje, odwołuję się do opinii i oceny Profesora,
gdyż mogę liczyć na życzliwą, ale również krytyczną i szczerą radę, którą zawsze
uwzględniam w procesie planowania.
Pan Profesor Kasprzak za swoją działalność na rzecz miasta został w 2007 r.

wraz z Janem Kantym–Pawluśkiewiczem wyróżniony tytułem „Honorowy Oby-
watel Polkowic”, a przez uczelnię statuetką „Sapere auso” – najwyższą godnością
przyznawaną przez DWSPiT.

Ten krótki zarys dokonań Profesora w ostatnim dziesięcioleciu w Polkowicach
pozostawi trwały ślad. Jak każe zwyczaj akademicki, biografię i dorobek naukowy
Profesora zamieszczamy w odrębnym miejscu. Jest to dorobek imponujący,
pozwalający wpisać Pana Profesora do grona najwybitniejszych przedstawicieli
nauki na Dolnym Śląsku i w kraju.
Współpracownicy Profesora obok talentu naukowego, organizacyjnego i dy-

daktycznego cenią niezwykłą osobowość Pana Wacława Kasprzaka i bycie czło-
wiekiem przez wielkie C.

Profesor Wacław Kasprzak jest pełnym ciepła, pogody ducha i mającym
dystans do siebie i wykonywanej pracy. To mądry, wielkiej kultury i klasy
człowiek – jeden z tych już nielicznych naukowców, o których wielkości świadczy
ich skromność, bezinteresowność i oddanie sprawie, w imię której działają. Mam
zaszczyt już przeszło dziesięć lat znać Profesora i czerpać z jego wiedzy, mądrości
i doświadczenia. I choć nie zawsze się z nim zgadzam – co mi, mam nadzieję,
wybacza – to jest dla mnie mistrzem, a wiele jego bezcennych uwag przekazanych
w wielogodzinnych rozmowach jest dla mnie drogowskazem na dalsze życie.
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Profesor na dobre i na złe

W imieniu pracowników DWSPiT oraz społeczności lokalnej, pragnę podzię-
kować „Naszemu Profesorowi” za kierowanie rozwojem naszej uczelni, wielką
życzliwość oraz zaangażowanie i nieocenioną pomoc w budowaniu tożsamości
DWSPiT w regionie i kraju.
Z okazji pięknego jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin życzę pogody

ducha, zawsze tak jak dotychczas uśmiechu na twarzy, odkrywania jeszcze
nieznanych dróg (choć tych pewnie jest niewiele), wielu naukowych inspiracji,
a nade wszystko zdrowia.
Od siebie zaś dziękuję za mądrość, skromność, szlachetność serca – które

cechują tylko Wielkich oraz życzę kolejnych pięknych lat życia w zdrowiu
i harmonii z sobą. Liczę na dalszą życzliwość, przyjaźń i możliwość czerpania
ze źródeł mądrości.

Ad multos annos, Drogi Profesorze

dr Włodzimierz Olszewski
Kanclerz DWSPiT w Polkowicach
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Zawsze mogłem na Pana liczyć. Dziękuję!

Szanowny Panie Profesorze,
przy takich okazjach zwykle życzy się Jubilatowi wszystkiego najlepszego. Ja
też przyłączam się do tych życzeń, ale jednocześnie wspominam nasze pierwsze
spotkanie, pierwszą dyskusję. To były bardzo ciekawe i nurtujące rozmowy
o szkole wyższej w Polkowicach. Wyzwolił wtedy Pan Profesor tkwiący w nas
potencjał i zmobilizował do działania.

Rozpoczynając pełnienie funkcji Starosty Polkowickiego, uznałem, iż podej-
mując decyzje, kierować się będę dobrem i przyszłością powiatu, naszej małej
ojczyzny, której trzon stanowią młodzi ludzie. Dziękuję, że zawsze mogłem liczyć
na Pańską pomoc w tym działaniu. Wdzięczny jestem za wspólne spotkania,
inicjatywy i nieocenioną pomoc, której mogłem doświadczyć podczas naszych
kontaktów. Żyjemy w takiej epoce, w której mniej liczy się wysiłek fizyczny,
godziny spędzone przy warsztacie, a coraz bardziej liczy się pomysł, idea, umie-
jętność tworzenia nowych wartości. Liczy się postęp naukowy, postęp techniczny,
generalnie to, co jest twórczością ludzi, i to w dużo większym stopniu aniżeli
praca fizyczna.

Biorąc pod uwagę ogromny dorobek naukowy i doświadczenie, nieocenio-
ny jest Pana wkład na rzecz rozwoju polkowickiego szkolnictwa wyższego.
A oświata to nie tylko nauka, to postrzeganie potrzeb innych i wychodzenie
im naprzeciw. To kształtowanie postaw szlachetnych, kształcenie w kierunku
rozwoju najlepszych ludzkich wartości. Powiat Polkowicki to prężny, nowocze-
sny i dynamicznie rozwijający się samorząd, niezaprzeczalnie to również Pana
Profesora zasługa. Z dużą stanowczością dążył Pan do rozwoju naszego regionu.
Czuję się zaszczycony, że dzisiaj po dziesięciu latach działań, przy dużej determi-
nacji władz gminy i powiatu stworzyliśmy tak dobrze prosperującą placówkę –
Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.

Ze swej strony, jako Starosta będę czynił wszystko, aby tak było dalej. Oddając
cześć i szacunek za wszystko, co uczynił Pan Profesor dla naszej uczelni i naszych
mieszkańców, dziękuję za to, że potrafimy uznać i zrozumieć, że nauka jest
dzisiaj tą dziedziną i tym elementem naszego życia społecznego, który zdecyduje
o naszym miejscu w Europie, w międzynarodowej konkurencji, z którą mamy
do czynienia. . .

Marek Tramś
Starosta Polkowicki

Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich





Cudem było wszystko

Prof. Wacław Kasprzak to nietuzinkowa postać, która ma ogromny szacunek
zarówno w kręgach naukowych, jak i wśród zwykłych ludzi, którzy mieli
przyjemność Pana Profesora poznać.

Jako gospodarz Polkowic doceniam zaangażowanie Pana Profesora w utworze-
nie i obecny kształt Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki.
Ponad dekadę temu, kiedy raczkowała idea stworzenia w Polkowicach uczelni
wyższej, Pan Profesor zarażał nas wizją ściśle ukierunkowanego ośrodka na-
uki, uczelni technicznej, znacznie odbiegającej od modnych w tym czasie szkół
kształcących menedżerów i ekonomistów. Okazało się, że stworzenie uczelni
dla inżynierów było strzałem w dziesiątkę. Wyprzedziliśmy czas i byliśmy krok
dalej od innych uczelni w regionie. Dziś to pokazuje nam, jak wiele Polkowice
zawdzięczają Panu Profesorowi Kasprzakowi i jak nowoczesne i ponadczasowe
myślenie cechuje tego naukowca.

Pan Profesor jest wielkim pasjonatem techniki i nowych technologii, stąd każde
spotkanie z nim czy rozmowa były i są ogromną przyjemnością. Zaskakuje swoim
podejściem do wszelkich nowinek i, choć jest w słusznym wieku, widzę w nim
pasję młodego naukowca. A przede wszystkim widzę człowieka z ogromem
pozytywnej energii, którą zaraża innych. Dokładając do tego duże poczucie
humoru, dystans do swojej osoby i aktywność, kreuje się nam obraz naukowca
z prawdziwego zdarzenia. Stąd, w mojej ocenie, doskonale pasują do Pana
Profesora słowa wielkiego człowieka nauki Alberta Einsteina. Pozwolą Państwo,
że je zacytuję:

„Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem.
Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko”.

Wiesław Wabik
Burmistrz Polkowic





Marzyć i pracować dla idei

Zdarzają się w życiu spotkania, o których nie zapomina się nigdy. Pan Profe-
sor Wacław Kasprzak jest niewątpliwie takim człowiekiem, z którym spotkanie
pozostawia trwały ślad w pamięci. Mają na to wpływ naukowe dokonania,
ujmujące cechy osobowości a także posiadanie bogatych zasobów życiowej mą-
drości i optymizmu. Profesor wywarł na mnie niezwykle pozytywne wrażenie
podczas naszej pierwszej rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim, gdy pełniłem
funkcję Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wówczas wspólnie z obec-
nym kanclerzem DWSPiT dr Włodzimierzem Olszewskim mieliśmy możliwość,
a jednocześnie wielką przyjemność, nakłaniania Profesora do objęcia funkcji Rek-
tora naszej polkowickiej wyższej szkoły. Zaprezentowana wizja funkcjonowania
i rozwoju akademickiej placówki najwyraźniej ujęła Pana Profesora Kasprzaka.
Zgodził się podjąć trud jej organizowania, a następnie prowadzenia.

Pamiętam nasze marzenia o uczelni jedynej w swoim rodzaju, w dużej mierze
niepowtarzalnej, opartej na najlepszych wzorcach, przyciągającej wyjątkowo cen-
ną kadrę, a przy tym krok po kroku skutecznie kształtującej nasze polkowickie
środowisko akademickie i naukowe. Był to projekt śmiały, lecz realny. Znaczące
wsparcie finansowe Gminy Polkowice w dalszej perspektywie miało przyczy-
nić się do powstania nowoczesnej infrastruktury uczelnianej z prawdziwego
zdarzenia. Cele te zostały wpisane do podstawowych najważniejszych doku-
mentów gminy, strategii rozwoju oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Potem, kiedy byłem Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz burmi-
strzem Polkowic, odbyłem z Profesorem Kasprzakiem dużo więcej krzepiących,
wizjonerskich i śmiałych rozmów o polkowickiej uczelni. Było naprawdę czymś
fascynującym marzyć i pracować dla tak fantastycznej idei, która materializo-
wała się na naszych oczach. Za wspaniałe przeżycia, za wszystko, czego się
nauczyłem od Pana Profesora Wacława Kasprzaka, chciałbym wyrazić ogromną
wdzięczność. A z okazji pięknego jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin złożyć
najgorętsze życzenia zdrowia, wszelkich radości. Niech Jubilatowi dopisują siły,
by mógł nam swoim geniuszem służyć jak najdłużej, byśmy mogli się cieszyć
z kontaktów z Panem Profesorem, kiedy tylko będzie to możliwe. Jeszcze raz
dziękuję, Panie Rektorze, za wszystko.

Emilian Stańczyszyn
Przewodniczący Związku Gmin

Zagłębia Miedziowego





Prof. Wacława Kasprzak – biogram

Prof. zw. dr hab. inż. Wacław Antoni Kasprzak, ur. w 1932 r. w Golinie nad
Wartą.

Pracę naukowo-dydaktyczną na Politechnice Wrocławskiej rozpoczął jeszcze
w czasie studiów w 1954 r. jako zastępca asystenta w Katedrze Mechaniki
Technicznej. W tym czasie był organizatorem i przewodniczącym Studenckiego
Towarzystwa Naukowego.

W 1962 r. na Wydziale Mechanicznym uzyskał stopień doktora nauk tech-
nicznych, a w 1967 r. doktora habilitowanego. W roku 1971 został profesorem
nadzwyczajnym. Na stanowisko profesora zwyczajnego został mianowany w ro-
ku 1992 r.

Działalność naukowa prof. Wacława Kasprzaka dotyczy szerokiego spektrum
zagadnień z zakresu mechaniki, w tym: pomiarów wielkości mechanicznych,
automatyzacji pomiarów, teorii modelowania, rentgenografii, analizy wymia-
rowej i metod komputerowych w mechanice. Może się on również poszczycić
dużym dorobkiem z zakresu naukoznawstwa i metod prognozowania.
Pod kierownictwem i według projektu prof. Kasprzaka utworzono i zorga-

nizowano laboratoria i pracownie: pomiarów tensometrycznych, drgań, badań
rentgenowskich oraz dynamiki.
Prof. Wacław Kasprzak jest autorem i współautorem ponad 130 publikacji

w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorem sześciu książek,
między innymi z Bertoldem Lysikiem – podręcznika „Analiza wymiarowa”
(1988), wspólnie z Bertoldem Lysikiem i Markiem Rybaczukiem – monografii
„Dimensional analysis in the identification of mathematical models” (1990),
razem z Karolem Pelcem – książek „Wyzwania technologiczne – prognozy
i strategie” (1999) oraz „Strategie techniczne – prognozy” (2003), „Innowacje.
Strategie techniczne i rozwojowe” (2012), a także wspólnie z Bertoldem Lysikiem
i Markiem Rybaczukiem książki „Measurement dimension, invariant models
and fractals” (2004).
Był promotorem dziewięciu prac doktorskich. Jego pięciu wychowanków

uzyskało stopień doktora habilitowanego, a dwóch tytuł profesora.
Współorganizował dziesięć międzynarodowych Letnich Szkół Mechaniki Pę-

kania. Przez czterdzieści lat kierował pracami Seminarium Dynamiki.
W latach 1963–1969 był Dyrektorem ds. Współpracy Politechniki Wrocławskiej

z Przemysłem, a w 1969 r. został Prorektorem ds. Nauki. Funkcję tę pełnił do
1981 roku. Kształcił kadry kierownicze i wykonawcze organizacji badań nauko-
wych. Stworzył formy organizacyjne i zespoły ludzkie z powodzeniem realizujące
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naukową współpracę uczelni z przemysłem. Był głównym współtwórcą pozycji
Politechniki Wrocławskiej, nie tylko jako dużej uczelni technicznej, lecz także
jako wielkiej jednostki badawczej, zaplecza naukowego przemysłu. Kierował
Politechniką Wrocławską jako jej rektor w latach 1982–1984. W latach 2002–2006
był współtwórcą i Rektorem Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Techniki w Polkowicach.

Prof. W. Kasprzak jest twórcą nowej szkoły badań naukowych na bazie dyscy-
plin podstawowych. Wychował na słynnych „Kasprzakiadach” wiele pokoleń
profesorów, obecnych organizatorów badań naukowych. Posiada doświadczenie
w kierowaniu dużymi placówkami badawczymi i prowadzeniu programów
badawczych. Był kierownikiem kilku programów węzłowych i resortowych,
m.in. programu resortowego „Komputeryzacja szkół wyższych” (1984–1990)
oraz programu badań finansowanych przez National Science Foundation. Inicja-
tor Ośrodka Badań Prognostycznych powołanego w latach siedemdziesiątych
na Politechnice Wrocławskiej. Jest współtwórcą strategii rozwoju regionalnego
Dolnego Śląska, inicjatorem konferencji oraz redaktorem naukowym publikacji
pokonferencyjnych w tym zakresie (m.in. tom „Regionalna strategia rozwoju.
Wspólne dzieło społeczności Dolnego Śląska” – 2005).

Do szczególnych osiągnięć prof. Kasprzaka należy kreowanie wielkich inter-
dyscyplinarnych programów badawczych oraz podniesienie na wysoki poziom
naukowej współpracy międzynarodowej.
Zorganizował stacjonarne studia doktoranckie i system kształcenia kadr na-

ukowych. Prof. Wacław Kasprzak jest propagatorem nowoczesnych form studiów
doktoranckich i zdecydowanym zwolennikiem rzetelnej, odważnej dyskusji na-
ukowej. Jest także autorem koncepcji i inicjatorem wdrożenia eksperymentu
dydaktycznego, polegającego na stworzeniu możliwości kształcenia na Wydziale
Mechanicznym młodzieży szczególnie uzdolnionej. Przedsięwzięcie to, nazwane
Indywidualnym Tokiem Studiów (ITS), rozpoczęto w 1993 roku.
W roku 2007 za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej Polkowic

został wyróżniony tytułem „Honorowy Obywatel Polkowic”, a w 2012 roku
otrzymał statuetkę „Sapere auso” (łac. „Temu, który odważył się być mądrym”),
najwyższą godność przyznawaną przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsię-
biorczości i Techniki w Polkowicach.

Posiada najwyższe odznaczenia państwowe, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski i Medal Komisji Edukacji Narodowej.
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Dymitry Capanidis, Piotr Kowalewski∗

Przegląd systemów wspomagania procesów
konstruowania i wytwarzania

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój technik komputerowych, szczególnie w ostatnim ćwierć-
wieczu [15, s. 13], spowodował upowszechnienie metod komputerowego wspo-
magania procesów związanych praktycznie z każdym etapem cyklu „życia” wy-
robu. Jak dotychczas, systemy komputerowego wspomagania najmniej wykorzy-
stuje się na etapie opracowywania koncepcji w procesie projektowo-konstrukcyj-
nym. Zdominowały one natomiast, nawet już w niewielkich przedsiębiorstwach,
proces projektowania CAD (Computer Aided Design) i zawierający się w nim
proces inżynierskich obliczeń konstrukcyjnych CAE (Computer Aided Engine-
ering) oraz procesy wytwarzania CAM (Computer Aided Manufacturing) tworzące
system komputerowego wspomagania wytwarzania CIM (Computer Integrated
Manufacturing). Łącznie wymienione podsystemy komputerowego wspomagania
prac inżynierskich tworzą spójne podsystemy CAx (CAD/CAM/CAE) [2], będą-
ce częścią systemu zarządzania cyklem życia produktu PLM (Produkt Lifecycle
Management) przedstawionego schematycznie na rys. 1, [15].

Rys. 1. Schemat zarządzania cyklem życia produktu PLM (wg [15, s. 37])

Integrację systemów CAx powiązanych funkcjonalnie w system użytkowy
CIM, z uwzględnieniem faz procesu produkcyjnego, przedstawiono na rys. 2.
W podsystemie CIM zawierają się również inne systemy związane z przygotowa-
niem i zarządzaniem produkcją, jak systemy CAP (Computer Aided Planning) do
generowania programów obrabiarek numerycznych oraz systemy PPC (Computer
∗ dr inż. Dymitry Capanidis, dr inż. Piotr Kowalewski, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębior-
czości i Techniki, Polkowice, Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Esploatacji Maszyn,
Wrocław.
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Planning and Control) do planowania i sterowania procesami wytwarzania, zarzą-
dzania zapasami i kontroli stanów magazynów, terminów i kosztów realizacji
zleceń produkcyjnych, a także systemy CAQ (Computer Aided Quality Control) do
komputerowego sterowania jakością ([3], s. 56).

Rys. 2. Miejsce systemów CAx w zintegrowanym wytwarzaniu CIM (wg [3, s. 56])

W modelu systemu CIM pokazanym na rys. 3 zostały przedstawione powią-
zania przepływów informacyjnych pomiędzy poszczególnymi jego elementami,
gdzie na wejściu znajdują się informacje o rynku i wymaganiach klientów, a na
wyjściu – produkty [15].

Na skrzyżowaniu przepływów informacyjnych, począwszy od planowania stra-
tegicznego poprzez planowanie produkcji CAP i planowanie zapotrzebowania
materiałowego MRP (Material Requirements Planning) do systemu produkcyjnego,
znajduje się podsystem CAD/CAM. Miejsce systemów CAx oraz kierunek prze-
pływu informacji technicznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym przedstawiono
na rys. 4, [15].
Przykładowe ilości (procentowe) wymienianych danych między poszczegól-

nymi systemami CAx przedstawiono schematycznie na rys. 5, [3]. Na tle tych
powiązań, zwłaszcza w przypadku złożonych zadań inżynierskich, uwidacz-
nia się potrzeba integracji różnych systemów CAx, wykorzystywanych przez
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Rys. 3. Schemat przepływów informacyjnych w modelu systemu CIM (wg [15, s. 38])

Rys. 4. Kierunek przepływu informacji technicznej w przedsiębiorstwie (wg [15,
s. 41])

kooperantów i specjalistów z wielu dziedzin techniki do bezstratnego sposobu
wymiany danych.

Ewolucję podstawowych systemów CAx wspomagające twórczą działalność in-
żynierską, zwłaszcza prace projektowo-konstrukcyjne, przedstawiono na rys. 6, [3].
Pierwsze kroki wdrażania techniki komputerowej miały miejsce w obliczeniach
inżynierskich metodą elementów skończonych MES – określenie stosowane
w polskiej literaturze technicznej, a w literaturze światowej znanej jako FEM
(Finite Element Method) – opracowaną i wdrażaną w latach sześćdziesiątych.
W następnych latach następował dynamiczny rozwój opisanych wcześniej róż-
nych systemów CAx, z czym wiązał się problem wymiany danych między tymi
systemami, w kierunku uzyskania ich pełnej interoperacyjności [2, 3, 13, 14].
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Rys. 5. Procentowe ilości danych wymienianych miedzy systemami CAx 5
(wg [3, s. 27])

Rys. 6. Ewolucja komputerowych systemów wspomagających prace inżynierskie (wg
[3, s. 52])

Współczesną, przykładową, siatkę powiązań pomiędzy kooperantami, za-
wierającą trzy grupy przedsiębiorstw różniących się rozmiarami (koncerny,
kooperanci i dostawcy) przedstawiono na rys. 7, [15]. W grupie dużych koncer-
nów zazwyczaj wdrożony jest jeden duży system CAD/CAM/PLM zarządzający
wszystkimi etapami – od projektowania poprzez produkcję do serwisowania
produktu. Wśród mniejszych kooperantów istnieje duża różnorodność wykorzy-
stywanego oprogramowania (modele komputerowe 3D – modelery średniego
poziomu), natomiast w grupie małych firm (dostawców) stosowane są najczęściej
pojedyncze programy CAD/CAM lub zwykły system CADD (Computer Aided
Design and Drafting) do wykonywania dokumentacji rysunkowej. Różnorodność
stosowanego oprogramowania, wynikająca z różnej wielkości nakładów na jego
zakup i eksploatację przez poszczególne przedsiębiorstwa, może powodować
(w takiej złożonej strukturze) problemy związane z wymianą danych, wynikające
ze znacznej niejednorodności aplikacji, dużej liczby formatów zapisu, interfejsów,
jąder modelerów geometrycznych, nazw i standardów [15].
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Rys. 7. Typowa przemysłowa siatka powiązań międzysystemowych CAx
(wg [15, s. 105])

Do efektywnego wykorzystania głównych funkcji systemów CAx, które są
stosowane na różnych etapach procesu projektowania i wytwarzania, potrzebna
jest ich integracja za pomocą neutralnych lub dedykowanych sprzęgów wymiany
danych [3]. Do zapisu i wymiany danych używa się tzw. neutralnych formatów
danych. Niektóre z nich zostały uznane za normę, ale mimo standaryzacji zasad
tworzenia i wymiany danych w środowiskach CAx występują błędy podczas kon-
wersji danych między różnymi systemami. Problem ten spowodował rozwój prac
nad normalizacją sprzęgów wymiany danych w środowisku podsystemów CAx,
umożliwiając ich efektywne współdziałanie w ramach systemu CIM. Problemy
związane z wymianą danych istniały od początków wdrażania komputerowego
wspomagania prac inżynierskich, co przedstawiono schematycznie na rys. 8, [15].

Rys. 8. Historia wymiany danych między systemami CAx (wg [15, s. 104])
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Normalizacja w zakresie programowych formatów wymiany danych wywodzi
się od zatwierdzenia w 1981 r. formatu IGES v.1.0 (Initial Graphics Exchange
Specification) jako normy, którą w dalszych latach wraz z rozwojem sprzętu
i oprogramowania sukcesywnie rozwijano. Była ona sprzęgiem zorientowanym
na wymianę danych graficznych w systemach CAD/CAM, natomiast nie regu-
lowała danych w systemach CAP i PPC związanych z produktem i procesem
wytwarzania. Następnie powstawało i ewoluowało wiele różnych neutralnych
sprzęgów wymiany danych, doprowadzając do powstania w 1995 r. normy ISO
10303 – STEP (Standard for Exchange of Product Model Data). Określa ona zasady
modelowania produktu i procesów wytwarzania za pomocą technik CAx, która
ciągle jest rozwijana i która ma integrować wszystkie systemy CAx (rys. 9), [3].

Rys. 9. STEP jako platforma integracyjna CAx (wg [3, s. 189])

1. Systemy komputerowego wspomagania projektowania
(CAD)

Pierwsze systemy komputerowego wspomagania CAD, które powstały jeszcze
latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, w początkowym okresie rozwoju były
nazywane systemami Computer Aided Drafting i służyły wyłącznie do tworzenia
oraz modyfikacji rysunków dokumentacji konstrukcyjnej [3, 13, 14]. W kolejnych
latach, wraz z rozwojem sprzętu i oprogramowania komputerowego, następowa-
ło rozwijanie systemów CAD w kierunku integracji geometrycznej i funkcjonalnej
z systemami CAP, CAM i PPC za pośrednictwem standardów komunikacji siecio-
wej (tzw. otwartej struktury CIM). Na progu obecnego stulecia nastąpiły dalsze
etapy rozwoju systemów CAx w otwarte wielofunkcyjne systemy o rozproszo-
nej strukturze danych z pełną integracją z systemem EDM (Engineering Data
Management) zarządzania danymi inżynierskimi i systemem PDM (Product Data
Management) zarządzania danymi produktu [3].
Programy CAD różnią się między sobą zakresem wspomagania prac inży-

nierskich oraz stopniem uniwersalności, które według [15] można podzielić
na trzy grupy: (1) służące do kreślenia, (2) modelery średniego poziomu i (3)
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modelery najwyższego poziomu. Klasyfikację programów CAx stosowanych
w branży mechanicznej opartą na wyżej wymienionym podziale przedstawiono
schematycznie na rys. 10, [15].

Rys. 10. Klasyfikacja oprogramowania CAx stosowanego w branży mechanicznej (wg
[15, s. 91])

Komputerowe wspomaganie projektowania CAD (Computer Aided Design)
można zdefiniować ogólnie jako zastosowanie sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego w projektowaniu technicznym, przy czym znamienne dla CAD jest
cyfrowe modelowanie geometryczne, które w ujęciu klasycznym ma na celu
określenie cech konstrukcyjnych wyrobu (jednego obiektu lub układu obiektów)
[2,13,14]. Cyfrowe modelowanie CAD jest etapem pośrednim między koncepcją
a wytwarzaniem produktu, którego otoczenie informacyjne przedstawiono na
rys. 11.

Rys. 11. Otoczenie informacyjne modelowania cyfrowego CAx (wg [15, s. 42])
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W zakres podstawowych składników CAD wchodzą wg [15] następujące
elementy:
• komputerowe odwzorowanie konstrukcji obejmujące:
– modelowanie cyfrowe,
– wykonywanie dokumentacji rysunkowej z modeli cyfrowych,
– kreślenie z zastosowaniem komputera do rysowania – CADD;

• bazy danych np. elementów znormalizowanych czy własności materiałowych;
• symulacja, wizualizacja i animacja – CAID (Computer Aided Industrial Design),
w celu poglądowego cyfrowego przedstawiania produktów.

Ponadto z CAD łączą się inne obszary działalności inżynierskiej, takie jak:
• optymalizacja konstrukcji i procesów,
• wytrzymałościowe obliczenia inżynierskie, np. metodą MES,
• inżynieria odwrotna (Reverse Engineering) – uzyskiwanie modeli cyfrowych
obiektów przez skanowanie ich kształtów oraz struktury wewnętrznej,

• sieci neuronowe (algorytmy sztucznej inteligencji, m.in. systemy ekspertowe –
systemy doradcze),

• edytory tekstów i arkusze kalkulacyjne w zastosowaniu do projektowania
technicznego.

Cyfrowe modele geometryczne utworzone i zapisane za pomocą systemów
CAD są zazwyczaj wielokrotnie wykorzystywane w procesach projektowania
i wytwarzania produktów. Wyróżnia się kilka rodzajów cyfrowych modeli
geometrycznych [3, 7, 13, 15]:
• modele krawędziowe (wire – frame models),
• modele powierzchniowe (surface models),
• modele bryłowe CSG (solid models lub Constructive Solid Geometry models),
• modele bryłowe B-rep (Boundary Representation),
• modele hybrydowe, np. CGS+B-rep, zwłaszcza uzyskane metodą FMB (Fe-

atures Based Modeling) – modelowanie oparte na cechach konstrukcyjnych,
a rzadziej połączenie modeli krawędziowych z powierzchniowymi lub bryło-
wych z powierzchniowymi,

• modele fraktalne (od łac. fractus) – modele wykorzystujące samopodobieństwo
obiektów,

• modele złożone z wokseli (voxel models), gdzie woksel w grafice 3D jest odpo-
wiednikiem piksela w grafice 2D, mające zastosowanie głównie w medycynie
do zapisu trójwymiarowego skanowania np. tomografem.

Cyfrowe modele geometryczne, które zostały wykonane różnymi technikami lub
za pomocą różnych programów komputerowych, nawet pomimo ich pozornej
identyczności, nie są zazwyczaj równoznaczne [15]. Identyczność modeli jest
istotna w przypadku, gdy są one wykorzystywane wielokrotnie w oprogramowa-
niu CAD/CAM/CAE w wielu różnych obszarach projektowania i wytwarzania.
W systemach CAD najczęściej stosuje się dwa typy modeli geometrycznych:
płaskie (2D) oraz przestrzenne (3D), przy czym te ostatnie wykorzystywane
są do wszelkich analiz obliczeniowych metodą MES, symulacji kinematyki
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i dynamiki układów przestrzennych. Cyfrowe modele 3D stosowane są także
w projektowaniu różnych procesów technologicznych, między innymi przeróbki
plastycznej, formowania wtryskowego, odlewania czy obróbki skrawaniem na
obrabiarkach [3]. Przykład komputerowego odwzorowania geometrycznego za
pomocą modelu płaskiego i przestrzennego modelu krawędziowego (drutowego)
przedstawiono na rys.12, [18].

Rys. 12. Przykłady form cyfrowego graficznego modelowania (wg [18, s. 32])

W nowoczesnych przedsiębiorstwach istotnym zagadnieniem jest archiwizacja
oraz centralna dyspozycyjność informacji o danych opisowych dotyczących
produktu, któremu służy oprogramowanie typu PDM (Produkt Data Management).
Pełna dokumentacja składa się z następujących pozycji [15]:
• dokumentacji konstrukcyjnej (np. cyfrowych modeli geometrycznych CAD,

rysunków konstrukcyjnych, listy części, karty zamówień itp.),
• dokumentacji technologicznej (np. cyfrowych modeli CAM, opisu technologii
wykonania, wymagań dla gotowego wyrobu itp.),

• dokumentacji normatywnej (np. sprawozdań potwierdzających wykonane
badania, analizy ryzyka użytkowania, deklaracji zgodności CE, certyfikaty
i atesty),

• instrukcji i dokumentów handlowych (np. instrukcji obsługi, karty gwaran-
cyjnej, cenników, list części zamiennych, etykiet, prospektów reklamowych
itp.).
Wymienione dane przechowywane są najczęściej w postaci elektronicznej

w bazach danych, które umożliwiają ich aktualizację oraz zapis historii wprowa-
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dzonych zmian. Dostęp do tych danych jest z oczywistych względów (zacho-
wania tajności) ograniczony, a systemy komputerowe pracujące w wewnętrznej
sieci zakładowej powinny być zabezpieczone przed atakami z zewnątrz. Od-
powiedzialny za to jest system PDM będący podsystemem szerszego systemu
informatycznego PLM (Product Lifecycle Management) służącego do zarządzania
cyklem życia produktu. Typowy system PLM powinien zapewnić duży stopień
integracji z różnymi środowiskami CAD/CAM/CAE (np. CATIA, UGS, Pro/E,
SolidsWorks, Solid Edge, AutoCAD, Inwenor itp), pakietami biurowymi (np.
MS Office, Open Office, StarOffice), systemami baz danych i innymi systemami
CAx [2,14].

2. Systemy komputerowego wspomagania prac
inżynierskich (CAE)

Obliczenia wytrzymałościowe są niezbędnym etapem w trakcie procesu kon-
struowania. Pozwalają one na poprawny dobór cech geometrycznych i materia-
łowych projektowanych elementów konstrukcji mechanicznych. Coraz częściej
wyznaczanie podstawowych wielkości wytrzymałościowych, naprężeń oraz od-
kształceń obciążonych elementów konstrukcyjnych staje się złożonym problem.
Głównymi źródłami problemów w analizie wytrzymałościowej są:
• złożona geometria elementów konstrukcyjnych,
• nieliniowość charakterystyk (mechanicznych, termicznych) materiałów kon-
strukcyjnych,

• zagadnienia kontaktowe (styk mechaniczny).
Stosowanie obliczeń analitycznych na podstawie znanych modeli staje się bar-

dzo utrudnione, czasami wręcz niemożliwe. Wygodnym narzędziem w analizie
wytrzymałościowej elementów konstrukcyjnych stały się komputerowe syste-
my obliczeniowe. Pozwalają one na prowadzenie obliczeń numerycznych dla
elementów zbyt skomplikowanych dla obliczeń analitycznych.

Wykorzystywanie numerycznych metody obliczeniowych w procesie konstru-
owania można zaliczyć do komputerowego wspomagania prac inżynierskich –
CAE (Computer Aided Enginering). Pojęcie CAE ma jednak szersze znaczenie niż
zastosowanie technik komputerowych do obliczeń numerycznych. Pod pojęciem
CAE, zgodnie z definicją „FOLDOC” [6] kryje się „wykorzystywanie narzędzi
komputerowych do rozwiązywania problemów inżynierskich”. Tak szeroka defi-
nicja obejmuje również systemy CAD oraz CAM. Częściej jednak pod pojęciem
CAE rozumiane jest modelowanie ustroju mechanicznego w celu znalezienia
rozwiązania związanego z konstruowaniem.
Do niewątpliwych zalet systemów komputerowego wspomagania prac inży-

nierskich CAE, w porównaniu z tradycyjnymi metodami obliczeniowymi, należy
zaliczyć ich uniwersalność. Systemy te pozwalają na prowadzenie obliczeń dla
bardzo zróżnicowanych, pod względem kształtu oraz własności fizycznych ma-
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teriału, elementów. Z pewnością ta cecha stała się główną przyczyną bardzo
dynamicznego rozwoju systemów CAE.

Wykorzystanie komputerowego wspomagania przy konstruowaniu daje możli-
wość oceny poprawności rozwiązania bez potrzeby prototypowania. Przyspiesza
to znacznie całkowity czas konstruowania, obniża jego koszty i poprawia ja-
kość konstrukcji. Korzyści płynące z aplikacji systemów CAE spowodowały, iż
stosowanie ich stało się opłacalne nawet w małych przedsiębiorstwach [10].

W numerycznej analizie zagadnień mechanicznych niezbędne jest rozwiązanie
zagadnienia brzegowo-początkowego [10]. Rozwiązanie tego zagadnienia jest
możliwe kilkoma metodami. Do najczęściej stosowanych w komputerowych
systemach wspomagania prac inżynierskich wykorzystuje się:
• Metodę Elementów Skończonych MES – Finite Element Method (FEM),
• Metodę Elementów Brzegowych MEB – Bonduary Element Method (BEM),
• Metodę Różnic Skończonych MRS – Finite Difference Method (FDM).
Najczęściej spotykanymi systemami obliczeniowymi są systemy wykorzy-

stujące metodę elementów skończonych (MES). Jest ona stosowana głównie
w obliczeniach inżynierskich. Najczęściej prowadzone analizy mają na celu
wyznaczenie naprężeń i odkształceń elementów w skomplikowanych pod wzglę-
dem geometrycznym oraz podlegającym złożonym obciążeniom konstrukcjach
[9].

Większość obecnie projektowanych urządzeń na wstępnym etapie projektowa-
nia została poddana analizie z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
Ogólnie dostępne pakiety obliczeniowe pozwalają na wyznaczenie podstawo-
wych informacji o pracującej pod obciążeniem konstrukcji. Do podstawowych
danych uzyskanych w wyniku obliczeń pakietów CEA można zaliczyć:
• reakcje sił i momentów,
• rozkłady naprężeń (głównych i zredukowanych),
• rozkłady przemieszczeń (odkształcenia),
• rozkłady nacisków (obszary styku),
• rozkłady temperatur.
Ponadto za pomocą symulacji komputerowych możliwe jest uzyskanie też wie-
lu innych informacji. W procesie konstruowania z wykorzystaniem systemów
komputerowego wspomagania prac inżynierskich dąży się do identyfikacji i eli-
minowania krytycznych miejsc konstrukcji. W miejscach tych może występować
niekorzystna koncentracja naprężeń, odkształceń czy wzrost temperatury.
Specyficznym zagadnieniem w modelowaniu numerycznym są zagadnienia

kontaktowe. Występują one w miejscach styku współpracujących elementów.
Charakter fizykalny zjawiska kontaktu uwzględniającego tarcie jest nielinio-
wy, zatem trudny do rozwiązania za pomocą modeli analitycznych. Wraz ze
wzrostem możliwości obliczeniowych komputerów coraz częściej w obliczeniach
inżynierskich modelowany jest kontakt pomiędzy współpracującymi elementami.

W przypadku analizy numerycznej węzłów tarcia (np. łożysk) zjawiska kontak-
towe stanowią zasadniczą część modelu wirtualnego. Na rys. 13 przedstawiono
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przykłady zastosowania metody elementów skończonych do analizy tarcia wy-
stępującego w endoprotezach stawu kolanowego.

Rys. 13. Postać geometryczna z podziałem na elementy skończone modeli numerycz-
nych endoprotez stawu kolanowego opisanych w pracach: a) S. Sathasivama oraz P.
Walkera [11], b) J. Hallorana [5]

Za pomocą metod CAE możliwe jest również wyznaczanie wielkości na-
tężeniowych takich jak przepływ (cieczy, gazów). Systemy numeryczne do
analizy przepływów dynamicznych określane są skrótem CFD (Computational
Fluid Dynamics). Metody tego typu pozwalają m.in. na wyznaczenie rodzaju
występującego przepływu (laminarny, turbulentny) oraz jego wartości. Podstawo-
wym celem obliczeń dynamicznych przepływów jest określenie reakcji medium
(powietrza, cieczy) na element konstrukcji. Systemy CFD powszechnie stosuje
się przy projektowaniu nadwozi pojazdów oraz kadłubów łodzi. Na rys. 14
przedstawiono przykład zastosowania metody numerycznej do analizy oporów
aerodynamicznych bolidu F1.
Przeprowadzenie tego typu obliczeń przepływów dynamicznych metodami

analitycznymi jest praktycznie niemożliwe, a stosowanie badań eksperymen-
talnych w tunelach aerodynamicznych bardzo kosztowne. Stosowanie metod
komputerowych pozwala na szybkie sprawdzenie poprawności koncepcji roz-
wiązania konstrukcyjnego bez potrzeby tworzenia prototypu.

Podobnie jak w przypadku analizy przepływu powietrza i cieczy systemy
CAE z powodzeniem stosowane są do analizy przepływów ciepła. Komputerowe
metody analizy cieplnej określane są w skrócie CTA (Computational Thermal
Analysis). Za pomocą tego typu systemów możliwe jest określenie rozkładu
temperatur występujących w poszczególnych miejscach konstrukcji. Analiza
termiczna w połączeniu z analizą wytrzymałościową pozwala również wyzna-
czyć naprężenia cieplne wywołane przez rozszerzalność temperaturową materii.
Na rys. 15 przedstawiono rozkład temperatur występujący w zespole silnika
spalinowego.
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Rys. 14. Kierunki przepływu strug powietrza pod bolidem F1, wyznaczone metodą
CFD [1]

Rys. 15. Rozkład temperatur i przepływu powietrza na powierzchni silnika spalino-
wego [17]

Należy podkreślić, iż dla przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego zawsze
niezbędne jest przeprowadzenie weryfikacji doświadczalnej na modelu fizycz-
nym. Podczas tworzenia komputerowego modelu konstrukcji wprowadza się
uproszczenia. W zasadzie uproszczeniu podlega większość czynników występu-
jących w rzeczywistym układzie. Prawidłowe uproszczenie modelu nie powinno
znacząco wpływać na wyniki prowadzonych analiz. Niemniej jednak uzyskane
na podstawie obliczeń numerycznych wyniki nie mogą być przyjmowane jako
pewnik. Pominięcie etapu weryfikacji modelu może pociągać za sobą bardzo
negatywne skutki, np. w postaci niedostatecznie wytrzymałej konstrukcji.

37



Dymitry Capanidis, Piotr Kowalewski

3. Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania
(CAM) i komputerowo zintegrowane wytwarzanie
(CIM)

Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania – CAM (Computer Aided
Manufacturing) stanowią najbardziej praktyczne zastosowanie technologii infor-
macyjnej w przemyśle produkcyjnym [8]. Są one zwieńczeniem całej grupy
technik CAE stosowanych w inżynierii. Można stwierdzić, że grupa CAM jest
ostatnim informatycznym ogniwem pomiędzy ideą a obiektem rzeczywistym.
Zadaniem systemów CAM jest integracja etapów projektowania i wytwa-

rzania, polegająca na generowaniu trajektorii ruchów narzędzi (rys. 16) dla
wskazanych powierzchni obrabianych dyskretnych modeli 3D, zbudowanych
wcześniej w środowisku systemu CAD [12]. Narzędzia z grupy CAM pozwalają
na optymalną transformację komputerowych modeli wyrobów na instrukcje
sterujące urządzeniami wytwórczymi. Systemy CAM mogą występować jako
oprogramowanie samodzielne lub zintegrowane ze środowiskiem komputerowo
wspomaganego projektowania (CAD) [12].

Rys. 16. Przykład zastosowania systemu CAM do wyznaczenia trajektorii ruchu na-
rzędzia skrawającego. Zrzut ekranu z system „EdgeCAM 2009 R2” firmy Planit [16]

Olbrzymia moc obliczeniowa komputerów została wykorzystana do rozwią-
zywania zadań technologicznych, które decydują o jakości i kosztach produkcji
wyrobu. Za pomocą programów typu CAM technolog może symulować proces
technologiczny i sprawdzić poprawność zaprojektowanego procesu w warun-
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kach pracowni komputerowej [8]. Oprogramowanie podaje również gotową
informację o parametrach technologicznych procesu wytwarzania (rys. 17). Ro-
la człowieka zostaje więc w tym przypadku uproszczona jedynie do kontroli
i nadzoru.

Rys. 17. Przykład zastosowania systemu CAM do wyboru narzędzi i parametrów
obróbki. Zrzut ekranu z system „EdgeCAM 2009 R2” firmy Planit [16]

Zastosowanie systemów CAD/CAM/CAE umożliwia przejście do wysoko
wydajnych procesów produkcyjnych, których czas (od chwili pomysłu do mo-
mentu otrzymania gotowego wyrobu) zostaje skrócony nawet o 60–70% okresu
realizacji w sekwencyjnym procesie projektowania i wytwarzania [8].
Korzenie systemów CAM sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy

zaczęto po raz pierwszy wykorzystywać obrabiarki sterowane numerycznie.
Równoległy rozwój technik wytwarzania opartych o cyfrowe systemy sterujące
oraz komputerowych systemów projektowania (CAD) zaowocował w rezultacie
powstaniem systemów CAM (rys. 18). Olbrzymie inwestycje w tę dziedzinę przy-
niosły znaczny wzrostem stopnia automatyzacji produkcji. Systemy CAD/CAM
stały się nieodzowną częścią nowoczesnych procesów i technik wytwarzania.

Szerszym pojęciem obejmującym wszystkie aspekty wytwarzania wspomaga-
nego przez komputer w tym systemy zarządzania i logistyki jest komputerowo
zintegrowane wytwarzanie – CIM (Computer Integrated Manufacturing). W obsza-
rze CIM wyróżnić można wiele systemów obsługujących zadania w obrębie
przedsiębiorstwa produkcyjnego. Należ do nich:
• tworzenie harmonogramów prac,
• obróbka, montaż,
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Rys. 18. Rozwój systemów CAD/CAM/CAE wg Miecielicy i Kaszkiela [8]

• kontrola jakości,
• organizacja transportu międzyoperacyjnego.
Do komputerowo zintegrowanego wytwarzania można z pewnością zaliczyć
jeszcze poza opisanymi już systemami:
• CAP – Komputerowo Wspomagane Planowanie (Computer Aided Planning),
• CAQ – Komputerowo Wspomagana Kontrola Jakości (Computer Aided Quality

Control).
Techniki CIM stały się nieodzowną częścią przemysłu. To one są głównym
czynnikiem decydującym o znacznym skróceniu czasu wprowadzenia nowego
produktu na rynek. Dzięki tego typu systemom możliwe jest wprowadzanie
błyskawicznych zmian w konstrukcji produkowanych wyrobów [4]. To CIM
i szersze systemy jak PLM decydują o elastyczności produkcji, a co za tym idzie
– o konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Streszczenie

Przegląd systemów wspomagania procesów konstruowania i wytwarzania
Dynamiczny rozwój technik komputerowych spowodował upowszechnienie metod

komputerowego wspomagania procesów związanych z każdym etapem cyklu „życia” wy-
robu PLM (Produkt Lifecycle Management). Obecnie systemy komputerowego wspo-
magania zdominowały, już nawet w niewielkich przedsiębiorstwach, procesy projekto-
wania CAD (Computer Aided Design) i związane z nim inżynierskie obliczenia kon-
strukcyjne CAE (Computer Aided Engineering) oraz wytwarzania CAM (Comupter
Aided Manufacturing). Razem tworzą one podsystem komputerowego wspomagania
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tzw. zintegrowanego wytwarzania CIM (Computer Integrated Manufacturing). Wy-
mienione podsystemy, składające się na spójne systemy CAx (CAD/CAM/CAE), umoż-
liwiają przejście do wysoko wydajnych procesów produkcyjnych, w których okres „od
pomysłu do otrzymania gotowego wyrobu” skraca się nawet o ponad połowę. W artykule
przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych podsystemów wraz z przykładami
ich zastosowań, zwracając uwagę na wybrane zagadnienia związane z przetwarzaniem
i dokumentowaniem informacji w procesach konstruowania oraz wytwarzania.

Summary

Review of systems supporting the construction and manufacturing processes
The dynamic development of computer technologies has caused the widespread of

methods of computer aided processes associated with every stage of the lifecycle of
a product PLM (Product Lifecycle Management). Currently, computer-aided systems
has dominated, even in small businesses, designing processes like CAD (Computer Aid-
ed Design) and the related engineering design calculations like CAE (Computer Aided
Engineering) and manufacturing (CAM Computer Aided Manufacturing). Altogether
they form the so-called computer-aided subsystem of integrated manufacturing (CIM
Computer Integrated Manufacturing). These listed subsystems, consisting of coherent
systems CAx (CAD/CAM/CAE), enable the transition to high-production processes, in
which the time from the idea to the final product is reduced even more than half. The
article presents a brief description of various subsystems of CAD/CAM/CAE, together
with examples of their applications, paying attention to selected issues related to pro-
cessing and documentation of information in designing and manufacturing processes.
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Sceptycznie o potencjale adaptacyjnym
współczesności

1. Wprowadzenie

Żyjemy w otoczeniu bardzo różnym od tradycyjnego. Jest to skutkiem epoki
postępu zainicjowanej około dziesięć pokoleń temu na zachodzie Europy. Dość
powszechnie panuje przekonanie, że postęp ten wciąż przyśpiesza i obejmuje
coraz to nowe obszary. Świadczyć ma o tym głównie wysyp gadżetów informa-
tycznych i eskalacja obietnic medycznych. Można jednak argumentować na rzecz
tezy przeciwnej i wskazywać, że od dłuższego już czasu, wchodzimy w erę
innowacyjnego zastoju. Dotyczy to zarówno klasy współczesnych innowacji [8],
jak i malejącej wydajności systemu [11]. Mierne, w porównaniu do oczekiwań
rezultaty przyniosły wielkie projekty ukierunkowane na tanią energię, sztuczną
inteligencję, nową generację leków itp. Ważne autorytety sugerują, zresztą nie
po raz pierwszy w historii, że zastój wynika z faktu, iż odkryto już w zasadzie
wszystko [10].

Niniejsza wypowiedź wskazuje na bardziej optymistyczną możliwość, że
dalszy postęp jest jednak możliwy, zaś kryzys innowacyjny naszych czasów
wynika z nierozważnych prób forsowania postępu. Rozeznanie takie zdaje się
uzasadniać analiza dynamiki procesów symulowanej ewolucji w multimodalnych
krajobrazach adaptacyjnych. Symulowaną ewolucję wykorzystuje się dziś głównie
w algorytmach optymalizacji komputerowej, ale, dzięki ogólności założeń, może
też służyć do oceny optymalizacyjnej sprawności procedur realizowanych przez
instytucje zarządzające rozwojem.

Trudno mi w tym miejscu nie wspomnieć z wdzięcznością, że inspirację do
zainteresowania się tematyką postępu innowacyjnego zawdzięczam osobiście
profesorowi Wacławowi Kasprzakowi. W latach siedemdziesiątych był on głów-
nym w Polsce promotorem badań nad procesami rozwoju technologicznego
i twórcą Ośrodka Badań Prognostycznych w Politechnice Wrocławskiej. Nie ozna-
cza to oczywiście, że ponosi on jakąkolwiek odpowiedzialność za prezentowane
tutaj poglądy.
∗ dr hab. inż. Roman Galar, prof. DWSPiT, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki,
Polkowice, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
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2. Adaptacyjna natura postępu

Postęp w obiegowym rozumieniu oznacza kumulatywny proces nieodwracal-
nych zmian pozytywnych w różnych dziedzinach życia człowieka. Wyjaśnienia,
dlaczego taki proces miałby zachodzić, nie są zbyt wyrafinowane i mają głównie
naturę oświeceniową. To wola i rozum człowieka mają tworzyć nowe rozwią-
zania, których nie znała wcześniej natura. Ma być to niepowstrzymany proces,
napędzany przez niezaspokojone potrzeby ludzkie oraz, jak twierdzi wielu,
lenistwo, w którym człowiek obsługiwany przez maszyny chce się pogrążyć.
Te powszechne wśród konsumentów owoców postępu poglądy ignorują szereg
istotnych faktów. Nie tłumaczą, dlaczego pojawiające się w historii ludzkości
epizody postępu były rzadkie i raczej izolowane. Nie dostrzegają, że nowe po-
trzeby wynikały raczej z innowacji przełomowych niż je generowały. Pomijają
motywacje twórców postępu, którzy kierowali się raczej pasją niż lenistwem.

Konkurencyjne podejście zakłada, że postęp to cywilizacyjny proces adapta-
cyjny, w którym metodami prób i błędów, przypominającymi działanie mutacji
i selekcji naturalnej, trwa eksploracja dostępnej przestrzeni możliwości w poszu-
kiwaniu rozwiązań lepszych od aktualnie stosowanych. Rozwiązania takie, raz
znalezione, są propagowane i utrwalane przez działanie selekcji, a jednocześnie
stają się bazą do dalszych poszukiwań. Proces taki przypomina proces ewolucji
darwinowskiej, tyle że bazą dziedziczności nie są geny, ale skumulowane do-
świadczenie pokoleń. Bardzo dobitnie wyrażał takie poglądy klasyk wolnego
rynku Friedrich von Hayek, wskazując jednocześnie na panujący brak rozeznania
w tej materii1. Elementem odstręczającym od stosowania modeli ewolucyjnych
było też utrwalone przekonanie, że efektem ewolucji są zmiany ciągłe i powol-
ne, czego w zakresie postępu technologicznego raczej się nie obserwuje. Od
dłuższego czasu wiadomo już jednak, że efekty ewolucji są wysoce nieliniowe
i przejawiają się epizodami gwałtownych zmian, przedzielonych znacznie zwykle
dłuższymi okresami zastoju [2].

Dla uprawomocnienia tezy o adaptacyjnej naturze postępu należałoby wskazać
przyczyny, dla których postęp pozagenetyczny jest dziełem wyłącznie nasze-
go gatunku. Zdaniem biologów odpowiedź sugerują wyniki badań genomów.
Okazuje się, że gatunek Homo sapiens sapiens, do którego należą wszyscy ludzie
żyjący obecnie na ziemi, liczy zaledwie sto tysięcy lat. To niewiele w porównaniu
z innymi gatunkami hominidów, które zamieszkiwały Ziemię w okresie ostat-

1 To understand our civilization, one must appreciate that the extended order resulted not from human
design or intention but spontaneously: it arose from unintentionally conforming to certain traditional
and largely moral practices, many of which men tend to dislike, whose significance they usually fail to
understand, whose validity they cannot prove, and which have nonetheless fairly rapidly spread by means
of an evolutionary selection — the comparative increase of population and wealth — of these groups that
happened to follow them. The unwitting, reluctant, even painful adoption of these practices kept these
groups together, increased their access to valuable information of all sorts, and enabled them to be ’fruitful,
and multiply and replenish the earth, and subdue it’ (Genesis 1:28). This process is perhaps the least
appreciated facet of human civilization [9].
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nich pięciu milionów lat i całkowicie wyginęły, okazując się ślepymi odnogami
ewolucji. Kluczowa zmiana, która miała dokonać się 3–4 tysiące pokoleń temu
w niewielkiej grupie osobników gatunku Homo sapiens, wpłynęła na aktywność
mózgów. Jak pisze Charles Pasternak: najbardziej charakterystycznym rysem
naszej ewolucji była niespotykana w całej historii istot żywych aktywność po-
szukiwawcza naszych przodków [15]. Jak pisze Leszek Kuźnicki: genom Homo
sapiens sapiens, który przez miliony lat ewolucji jego przodków był selekcjono-
wany pod kątem stałego wzmacniania ciekawości poznawczej świata, doszedł
do etapu, w którym był w stanie stworzyć zorganizowane struktury społeczne
i cywilizacyjne [13].

Przytoczone opinie akcentują wyraźny związek między aktywnością eksplora-
cyjną i ciekawością poznawczą a postępem. Związek ten łatwo zresztą dostrzec
w relacjach o okolicznościach powstawania przełomowych osiągnięć w zakresie
nauki, techniki i organizacji. Jak pisał wynalazca tranzystora (najdonioślejszej
zapewne innowacji naszych czasów): fundamentalna prawda, jaką ujawnia hi-
storia stworzenia tranzystora, jest taka, że podstawy elektroniki tranzystorowej
stworzono, popełniając błędy i kierując się przeczuciami, które nie spełniały
oczekiwań [16]. Z tej racji, dla zrozumienia obecnej kondycji postępu, kluczowe
wydaje się rozpoznanie, jakie możliwości dla aktywności poszukiwawczych
i poznawczych stwarzają współczesne społeczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza
społeczeństw Zachodu, które od kilku stuleci były globalnym matecznikiem
kreatywności.

3. Od postępu spontanicznego do planowanego

Robert Gordon twierdzi, że największą w dziejach dekadą postępu były lata
1876–1886. Zestawia on honorową listę pochodzących z tego okresu wynalazków,
dzieląc je na 5 kategorii [8]. Znajdujemy tam: elektryczność: 1879 żarówka, 1879
transformator, 1879 kolej elektryczna, 1882 elektrownia, 1884 generator z tur-
biną parową; transport: 1877 silnik spalinowy, 1884 sterowiec, 1885 samochód;
materiały: 1877 żelazobeton, 1878 mydło toaletowe; media: 1876 telefon, 1877
fonograf, 1881 kamera filmowa, 1884 linotyp, 1884 film na rolce, 1884 pióro
wieczne, 1885 dyktafon; zdrowie: 1880 teoria zarazków, 1881 szczepionki, 1886
wewnętrzna spłukiwana toaleta.

Wymienione wynalazki (i wiele innych im współczesnych) miały charakter
przełomowy — pojawiły się nieoczekiwanie i różniły od wszystkiego, co było
znane do tej pory. Powstały głównie spontanicznie, jako rezultat indywidualnych
pasji poznawczych. Bardzo szybko wchodziły w fazę realizacji i pozytywnie
zmieniały życie ludzi, zmniejszając wysiłek, sprzyjając zdrowiu i ułatwiając
realizację aspiracji. Powodowały powstawanie nowych przemysłów i przekładały
się na potęgę gospodarczą. Współczesny postęp w dużej mierze nadal polega
na rozwijaniu i upowszechnianiu zainicjowanych wtedy rozwiązań.
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Świat przed i po dekadzie 1876–1886 to zupełnie różne światy, jeśli idzie
o potencjał ludzkiej egzystencji. Dla społeczeństw, które sprawnie zaabsorbowały
nowe rozwiązania, otworzyła się bezprecedensowa w historii epoka dobrobytu
i masowej konsumpcji. Powszechnie doceniano fundamentalną rolę nauki i tech-
niki w tym procesie, a jednocześnie narastało przeświadczenie, że innowacje są
zbyt ważne, by pozostawić je przypadkowi.

Istnieją liczne relacje źródłowe opisujące okoliczności powstawania tych odkryć
i wynalazków, które zbudowały pomyślność Zachodu. Współczesność uznała
jednak za naiwne rozwijanie innowacyjności w oparciu o paradoksalne prawi-
dłowości, które zwykle towarzyszyły ich powstawaniu. Poszukiwano systemu,
który będzie produkował innowacje w sposób bardziej poważny i systematyczny.
Trend ten autoryzował Alfred North Whitehead, który w 1926 roku stwierdził,
że: Największym wynalazkiem XIX wieku było wynalezienie metody robienia
wynalazków. W ostatnich dekadach wysiłki kierowano na zbudowanie systemu,
który byłby ponadto podporządkowany standardowej pragmatyce biurokratycz-
nej i korporacyjnej. Nie eksponowano kwestii ciekawości i pasji poznawczej, ale
eliminowano elementy chaosu i improwizacji. Wprowadzano za to standardowe
metody zarządzania projektami obejmujące definiowanie celów, planowanie,
budżetowanie, monitorowanie, promocję i komercjalizację. Obecnie hasło „inno-
wacyjność” kojarzy się europejskim profesjonalistom ze sztuką pozyskiwania
funduszy publicznych. Fundusze te są dostępne, bo wciąż żyje nadzieja na
powrót czasów, kiedy innowatorzy tak skutecznie zmieniali obraz świata. Czy
jednak zapalonych amatorów i niezależnych uczonych, którzy dawali upust swej
pasji eksploratorskiej, mogą zastąpić sprawne organizacje zatrudniające dobrze
przygotowanych specjalistów?

Sprawna w udoskonalaniu i łączeniu istniejących już rozwiązań współczesność
okazuje się w zakresie innowacji przełomowych jałowa. Nasze czasy wypadają
też niekorzystnie pod względem efektywności generowania innowacji rozumianej
konwencjonalnie, jako stosunek efektów do nakładów. Fiasko promującej biuro-
kratyczną innowacyjność Strategii Lizbońskiej z 2000 roku skłania do sceptycy-
zmu w ocenie wybranej przez współczesny Zachód drogi zarządzania rozwojem.

4. Model adaptacji ewolucyjnych

Panuje dość powszechna zgoda, że brak odpowiedniego zasilania innowacyjne-
go powoduje ugrzęźniecie rozwoju społeczeństw w pułapce „równowagi niskiej
efektywności”. Fenomen ten można wytłumaczyć, odwołując się do modelu
adaptacji ewolucyjnych. Omawiany tu model [4] opisuje aseksualną ewolucję
fenotypowej populacji zawierającej m osobników zdefiniowanych przez n cech
o wartościach rzeczywistych.
G(i) =

{
ei1, e

i
2, . . . , e

i
mi

}
— i-ta generacja m osobników; i = 1, 2, 3, . . .

u : {e} → {x} — przyporządkowanie typu do osobnika; x = (x1, x2, . . . , xn)
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q : {x} → R+ — przyporządkowanie jakości do typu
e′He′′ — relacja bycia potomkiem: osobnik e′′ jest potomkiem osobnika e′.

Działa losowa selekcja proporcjonalna:

P
[
eikHe•

]
=

q(u(eik))∑
e∈G(i) q(u(e))

Modyfikacje cech przy reprodukcji mają rozkład normalny N(0, σ).

fu(e•)
(
x•|eik,He•

)
= g(xik,x•) =

1√
2πσ

n∏

j=1

exp

(
−
(x•,j − xik,j)2
2σ2

)
.

Eksperymenty symulacyjne prowadzono w krajobrazach adaptacyjnych po-
wstałych z nałożenia funkcji dzwonowych Gaussa.

q(x) = exp

(
−5

n∑

k=1

x2k

)
+ 2 exp

(
−5
(
(x1 − 1)2 +

n∑

k=2

x2k

))

Uzyskiwane wyniki ujawniają interesujące aspekty jakościowe ewolucyjnych
adaptacji, które można interpretować w kategoriach polityki zarządzania rozwo-
jem [1]. Typowy ślad ewolucji opisanej tym modelem przedstawiono w panelach
po lewej stronie tabeli 1.

Przedstawiony w tabeli 1. przykład procesu spontanicznej ewolucji pozwala
zauważyć dwie możliwe korzyści wynikające z ograniczenia spontaniczności:
• W fazach szybkiego rozwoju można wyznaczyć kierunek zmian i na tej

podstawie przyśpieszyć proces poprzez ukierunkowanie poszukiwań.
• W fazach zastoju można podnieść średnią jakość populacji poprzez zaostrzenie

selekcji i reprodukowanie (rozwijanie) wyłącznie najlepszych do tej pory
rozwiązań.

Idące w tym kierunku rozwiązania organizacyjne dominują dziś w strategiach
korporacji i w usiłowaniach zarządzania rozwojem. Korzyści z pierwszego
podejścia są niewątpliwe, ale też ograniczone, bo fazy ukierunkowanych zmian
trwają względnie krótko. Konsekwencje podejścia zakładającego twardą selekcję
rozwiązań zilustrowano w tabeli 2.

Zilustrowana w tabeli 2. typowość zdaje się rzucać światło na potrzebę wy-
pośrodkowania między dążeniami do perfekcji (twarda selekcja) i dążeniami
do wolności (selekcja chaotyczna). Twarda selekcja jest w oczywisty sposób
bieżąco korzystna, ale prowadzi do zastoju, bo uniemożliwia ucieczkę z pułapek
ewolucyjnych. Selekcja chaotyczna prowadzi do generalnej utraty możliwości
adaptacji. Miękka selekcja stanowi kompromis, który zapewnia przyzwoity po-
ziom adaptacji bieżącej, a jednocześnie stwarza szansę na znalezienie nowych
optimów adaptacyjnych w przyszłości.
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Tab. 1. Typowy ślad procesu ewolucyjnego w krajobrazie adaptacyjnym, obejmują-
cym dwa optima (n = 4,m = 16, σ = 0,05 szerokości siodła adaptacyjnego). Punkty
oznaczają „osobniki” wygenerowane przez program symulacyjny (rzut położenia
osobnika w przestrzeni przystosowawczej na profil wzgórz adaptacyjnych). Podano
liczbę zarejestrowanych generacji. Jasne punkty należą do ostatniej generacji.

Proces ewolucyjny ma charakter ukierunkowanej sekwencji
ulepszeń. Początkowa populacja, obejmująca rozwiązania o ni-
skiej jakości (po lewej stronie) szybko ulega polepszeniu. Ten
fragment procesu można analizować i prognozować jako pra-
wie deterministyczny.

Ewoluująca populacja osiąga otoczenie optimum lokalnego.
Proces traci ukierunkowanie. Pojawia się stan quasi-równowagi
selekcyjno-mutacyjnej. Populacja chaotycznie fluktuuje wokół
wierzchołka.

Lokalny wierzchołek przystosowawczy stanowi pułapkę ewo-
lucyjną. Przemijają tysiące generacji, bez jakichkolwiek symp-
tomów postępu.

Jak wyżej.
Czas pozostawania populacji w pułapce ewolucyjnej jest silnie
losowy. W różnych realizacjach przedstawionego przypadku
wynosić może równie dobrze setki co miliony generacji.
Przejście populacji przez siodło ma charakter dryftu.

W 27956 generacji pojawia się innowacja przełomowa – pierw-
szy „osobnik” lepszy od lokalnie optymalnego. Proces ponow-
nie nabiera charakteru ukierunkowanej sekwencji zmian.
Nie zawsze pierwszy „lepszy osobnik” inicjuje przejście przez
siodło, często zostaje wyeliminowany przez fluktuacje.

Po kilkudziesięciu generacjach kształtuje się nowy stan quasi-
równowagi w otoczeniu optimum globalnego.
W multimodalnych krajobrazie adaptacyjnym ewolucja ma
charakter „rewolucyjny”. Krótkie okresy ukierunkowanych
zmian przedzielają długie okresy zastoju.
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Tab. 2. Schematyczna prezentacja relatywnych przewag miękkiej i twardej selekcji.
W poszczególnych panelach przedstawiono typowe ślady ewolucji wygenerowanej
przez omawiany model ewolucji darwinowskiej, w konwencji identycznej jak w ta-
beli 1.

Systemy dopuszczające różnorodność
miękka selekcja — każde z istniejących
rozwiązań ma szansę, że będzie dalej

rozwijane, choć lepsze rozwiązania mają
większe szanse

Systemy tłumiące różnorodność
twarda selekcja — tylko najlepsze

z istniejących rozwiązań są rozwijane
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Efekt krótkookresowy: w tym samym stadium adaptacji system tłumiący
różnorodność ma wyższą jakość; co zwiększa przewagę konkurencyjną nad

systemem dopuszczającym różnorodność.
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Efekt długookresowy: Przejście siodła adaptacyjnego powoduje osiągnięcie wyższego
poziomu adaptacji i daje przewagę konkurencyjną nad systemem z ograniczoną

różnorodnością.

5. GOW w perspektywie adaptacyjnej

Otwarciem na wyzwania nowoczesności (czy też reakcją na kryzys innowa-
cyjny – są różne możliwości interpretacji) była koncepcja gospodarki opartej
na wiedzy (GOW). Istota sprawy została dobrze scharakteryzowana w raporcie
OECD [14]. W uzasadnieniach potrzeby GOW kluczowe miejsce zajmuje pojęcie
pułapki równowagi niskiego poziomu efektywności. Odnosi się je do powszechnej
dziś w świecie niemożności istotnego włączenia się lokalnych społeczności na-
ukowych w procesy kreowania nowej wiedzy i innowacji. Dotyczy to zwłaszcza
obszarów, które mają wpływ na wzrost ogólnego dobrobytu. Wypowiadano
przy tym dość ezoteryczne poglądy, np. że struktury produkcji i dyfuzji wie-
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dzy. . . nie mogą rozwijać się bez niektórych form oddziaływania kolektywnego,
aby zapewnić dostęp do równowagi wysokiej efektywności oraz, że żadne siły
endogenne nie są w stanie zakłócić równowagi niskiego poziomu efektywno-
ści [3] Przyczyną tego stanu ma być niechęć rządów do przyznania rozwojowi
nauki i technologii wysokiego priorytetu, niechęć środowisk biznesowych do
korzystania z wiedzy środowisk naukowych i brak umiejętności lobbystycznych
w tychże środowiskach.

Takie opinie wzbudzają mieszane uczucia. Z jednej strony opis symptomów
kryzysu wydaje się trafny, łącznie ze scharakteryzowaniem sytuacji jako pułapki
rozwojowej. Z drugiej strony diagnoza wydaje się chybiona, bo mechanizmy
przyczynowo-skutkowe funkcjonują przecież na poziomie niższym niż przywoły-
wany. Nie da się traktować wszelkich produktów działalności naukowej, choćby
o wysokiej jakości cechowej, jako bezpośrednio użytecznych w konkurencyjnej
gospodarce. Naiwne w świetle doświadczeń jest założenie, że administracja,
jeśli tylko zechce, może trafnie wyznaczać kierunki działalności innowacyjnej.
Przyczyny grzęźnięcia w pułapce „niskiego poziomu” dopatrywałbym się w ir-
racjonalnej wierze, że istnieje mechaniczna recepta na sukces, i wynikających
z tej wiary usilnych prób kopiowania standardów instytucjonalnych krajów
„wysokiego poziomu”. Powszechnie popełnia się przy tym błąd, polegający na
traktowaniu aparycji jako istoty rzeczy. Ignoruje się fakt, że nawet w USA istotne
innowacje wytwarzane są akcydentalnie, na marginesach ładu instytucjonalnego
(tranzystor, komputer osobisty, „Viagra”). W konsekwencji, czym doskonalej
kopiuje się standardowe wydajne rozwiązania systemowe, tym bardziej wycina
się potencjalnie twórcze marginesy.

W kategoriach dynamiki procesów ewolucyjnych pułapki rozwojowe wystę-
pują, gdy istniejący napęd adaptacyjny nie wystarcza do przekraczania siodeł
przystosowawczych. Napęd adaptacyjny jest produktem specyficznej równowagi
między spontaniczną zmianą „mutacyjną” i miękką selekcją wynikającą z inte-
rakcji między elementami w małych populacjach. Udział czynników losowych
w tych procesach jest ogromny, a próby ich eliminacji gwarantują ugrzęźnięcie
w pułapce optimum lokalnego. Jeśli przywoływana analogia jest poprawna, to
droga do stworzenia GOW nie wiedzie przez zabiegi organizacyjne, procedural-
ne i planistyczne, ale przez wytworzenie sieci społecznych enklaw, w których
procesy opisanego typu będą mogły sprawnie funkcjonować [5]. Jest to bardzo
trudne, bo sprzeczne ze stereotypami efektywności wielkich struktur — od takich
struktur wymaga się przecież sprawnego wypełniania standardowych zadań,
a nie innowacyjnego rozwoju. Jest to jednocześnie bardzo kuszące, bo do życia
w enklawach tego typu, przystosowane jest biologiczne poczucie szczęścia. . .

W ciągu zaledwie dekady oficjalna recepcja idei GOW przeszła proces od
sceptycyzmu do nieomal sakralizacji. Jednocześnie utraciła jakby ludzką twarz,
odniesienia do kapitału społecznego, zaufanie do ludzkiej inteligencji, wiarę
w intuicję badaczy itp. W tej sytuacji warto pamiętać, o co naprawdę chodzi,
zapanowała bowiem konfuzja, grożąca dyskredytacją całej idei. Pojawiają się już

50



Sceptycznie o potencjale adaptacyjnym współczesności

głosy wyrażające dystans do całej sprawy i traktujące GOW bardziej cyniczne, np.:
• GOW jako ujęty w Strategii Lizbońskiej przejaw pychy, a zarazem kreatywnej

niemocy UE, która nie mogła znaleźć dla siebie bardziej godnego i sensownego
celu niż „ściganie się” z USA. Uwzględniając fiasko UE we wdrażaniu tej
strategii, kalkulujący czysto politycznie przewidywali nagłą i niezapowiedzia-
ną zmianę priorytetów w nieodległej przyszłości. Zmiana nastąpiła, ale nie
była nagłaśniana, co ograniczyło możliwość wyciągania nauk z popełnionych
błędów.

• GOW jako „kwit do większej kasy” dla struktur akademickich i badawczych.
Dość powszechne jest przekonanie, że wiedza to zastrzeżona domena tych
właśnie struktur i wnioskuje się stąd, że GOW to gospodarka, w której przy-
padnie im rola wiodąca. Tak rozumujący naukowcy w haśle budowy GOW
dostrzegają głównie afirmację dla swoich dotychczasowych praktyk. Podobnie
rozumujący praktycy kontestują ideę GOW, wskazując na znikomy w Polsce
(i nie tylko) wpływ zinstytucjonalizowanych badań na efektywność gospodarki.

• GOW jako próba zmiany ustalonej hierarchii wpływów. Istniejące elity zorgani-
zowały się wokół wcześniejszych modeli sukcesu (w Polsce – najpierw wiodąca
rola przemysłu ciężkiego, potem kopiowanie „sprawdzonych standardów”).
GOW to inny typ paradygmatu, co wzbudza zrozumiałą niechęć i opór tych,
którzy zbudowali swoje kariery na wdrażaniu wcześniejszych modeli.

• GOW jako pijarowska recepta na „lepszą przyszłość”. Stabilność społeczeń-
stw zbudowanych wokół mitu postępu wymaga ugruntowanej nadziei, że
przyszłość bezboleśnie rozwiąże obecne problemy. W sytuacji braku innowacji
przełomowych, tym ważniejsze stają się obietnice nadejścia nowej ery takich
innowacji. GOW bywa kojarzona z taką obietnicą i jest to dla niej groźne.
Wierzący w nieuchronne nadejście GOW jako wyższego stadium rozwoju
ludzkości, pozostaną bierni. Inni, którym takie obietnice już się przejadły,
nie potraktują idei GOW poważnie lub, co można obserwować coraz częściej,
zareagują irytacją.

Ideę GOW warto traktować poważnie, jako najlepszy z propagowanych dziś
pomysłów na program naprawy stosunków, nie tylko gospodarczych. Są szanse,
że i Polska może być krajem sukcesów GOW. Przemawia za tym zakorzeniony
w polskiej kulturze talent do improwizacji, a jest ona, w kategoriach GOW,
umiejętnością niezwykle cenną. Musi tylko nastąpić otrzeźwienie związane
z rozwiewaniem się naiwnych nadziei towarzyszących akcesji do UE (polska
odmiana kultu cargo), co powinno skłonić do poważnego i samodzielnego
myślenia o przyszłości polskiej gospodarki.

6. Posumowanie

Zachód przeżywa kryzys, którego pierwotnych przyczyn można się dopatry-
wać właśnie w deficycie innowacji przełomowych. Wcześniejsze próby doganiania
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Zachodu przez kraje słabiej rozwinięte kończyły się porażkami, gdyż korzyści
oczekiwane z przejęcia nowoczesnych zachodnich technologii okazywały się
iluzoryczne wobec pojawiania się technologii jeszcze nowocześniejszych (casus
Gierka). Dziś wielu krajom z grupy nazywanej do niedawna trzecim światem
udaje się to znakomicie.

Russell i Moore mieli potężne wpływy w Cambridge i nieraz wykorzystywali je, by
pomagać Wittgensteinowi. Słusznie oczywiście, bo był on nie tylko geniuszem (nikt te-
go nie kwestionował), ale i wykładowcą, który miał zadziwiający wpływ na studentów
i przyczynił się do powstania nowej szkoły filozofii. Warto więc zauważyć, że ktoś taki
jak Wittgenstein dzisiaj w ogóle nie mógłby wykładać, ponieważ uniemożliwiłyby mu
to twardo egzekwowane biurokratyczne przepisy, które obowiązują obecnie na uniwer-
sytetach. Nie przebiłby się na uniwersytet w Cambridge i nie zaistniałby w brytyjskim
świecie naukowym [12].

Powyższy cytat z Paula Johnsona może posłużyć za podsumowanie mojej
wypowiedzi. Wskazuje on zarówno na rolę wybitnych w swej oryginalności
badawczej jednostek ludzkich, jak i na ich skrępowanie, które narosło w ostat-
nich dekadach. Potencjał adaptacyjny Zachodu został uwięziony w procedurach
odwzorowujących prymitywnie pragmatyczny obraz rzeczywistości. Efektem
skumulowanym jest przejście od kultury eksperymentu, która stworzyła pod-
stawy dobrobytu i potęgi Zachodu do kultu procedury, która te podstawy
eroduje [7].

Rozważając przyczyny deficytu innowacyjnego, można wskazać na inne jeszcze
czynniki o charakterze głównie kulturowym, które spowodowały zasadniczą
zmianę warunków działania kreatywnych jednostek. Między innymi:
• W epoce postmodernistycznej poglądy na sprawy fundamentalne uważane są

za kwestie osobistych preferencji. Nawet istnienie obiektywnej rzeczywistości
bywa ignorowane, za realne uważane są głównie konstrukty prawne (prawa
człowieka, własność intelektualna).

• Postoświeceniowy, urzędowo-populistyczny determinizm zakłada, że przy-
szłość można okiełznać planowaniem, byle dostatecznie szczegółowym. Szkoły
narzucają przekonanie, że dla każdego problemu istnieje gotowe rozwiązanie.
Brak zrozumienia dla kreatywnej roli przypadku wpływa destrukcyjnie na
procesy innowacyjne i na działania rynku [17].

• Globalizacja i techniki komunikacyjne ujednolicają świat, likwidując zasoby
różnorodności, które warunkują adaptacyjność. Sieroty po komunizmie miały
alternatywę, mogły przerzucić się na sprawną wtedy opcję liberalną. Jaką
opcję będą miały sieroty po neoliberalizmie? Należy pamiętać, że światowe
centra innowacyjne bazowały na stosunkowo niewielkich izolowanych centrach
kapitału społecznego — od starożytnych Aten po Dolinę Krzemową.

• Przesadna konkurencyjność i koncentracja na wymiernej krótkoterminowej
opłacalności powodują brak zainteresowania dla działań motywowanych cie-
kawością o niejasnych perspektywach ekonomicznych. Innowacje przełomowe
miały, u swych początków, takie właśnie atrybuty.
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Konsekwencje są coraz bardziej widoczne. Mamy kryzys i brak pomysłów na
kryzys. Obserwujemy bezsilnie, jak niezrównanie niegdyś innowacyjny wolny
Zachód traci wpływy na rzecz tradycyjnie mniej wolnych, ale bardziej perfek-
cyjnych kultur Azji Wschodniej. Czy można liczyć na renesans innowacyjnego
Zachodu? Co robić w tym celu? Warto o tym dyskutować [6].

Streszczenie

Sceptycznie o potencjale adaptacyjnym współczesności
Popularne przekonanie, że żyjemy w okresie bezprecedensowego postępu, nie znajduje

potwierdzenia w faktach. Deficyt innowacji przełomowych jest głęboką przyczyną obec-
nego kryzysu. Przedstawiony model adaptacji ewolucyjnych zdaje się objaśniać istotne
mechanizmy powstawania innowacji i wyjaśniać powody nieskuteczności stosowanych
szeroko polityk innowacyjnych.

Summary

Skeptical comments on the adaptive potential of the modern world
The popular conviction that we live in the period of unprecedented progress is not

longer supported by facts. The deficit of the breakthrough innovations is at the roots of
the present crisis. The presented model of evolutionary adaptations seems to shed light
on the basic mechanisms of innovations creation and explain reasons why the policies
widely used to stimulate innovations fail.
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Język C++/CLI – narzędzie do tworzenia
aplikacji

Wstęp

W 2005 roku firma Microsoft udostępniła bezpłatne narzędzie programistycz-
ne „Visual Studio” seria „Express”, z kolejną edycją w roku 2008. Ostatnim
produktem, który ukazał się, był „VS 2010”. W środowisku tym programista
może tworzyć programy, mając do wyboru kilka języków: Visual Basic, C# czy
C++. Ze względu na tematykę niniejszej pracy, ograniczono się do ostatniego
z języków.
Visual Studio C++ Express pomimo dużych ograniczeń, których nie mają

wersje płatne, jest pełnowartościowym i profesjonalnym narzędziem programi-
stycznym. Zawiera, oprócz edytora i kompilatora, wydajny debugger i menadżer
konfiguracji kompilacji (debug/release), dzięki któremu można łatwo zarządzać
opcjami kompilacji. Środowisko potrafi tworzyć kod natywny dla systemu Win-
dows (win32) oraz aplikacje pracujące pod kontrolą .NET Framework.
W pierwszym przypadku można korzystać z rozwiązań zgodnych ze stan-

dardem C++. Niestety Microsoft nie udostępnia ułatwień typu RAD (Rapid
Application Development) czy edytora zasobów. Daje za to komplet bibliotek
dotyczących swoich produktów w postaci pakietu SDK (Software Development
Kit), które możliwiają dostęp do składników systemu Windows, pakietu Office
czy aplikacji rodzaju SQL Server, z poziomu języka C/C++.

Drugi sposób tworzenia programów nie wymaga instalacji dodatkowych pakie-
tów. Wszystkie obiekty dostępne są dzięki odpowiedniej strukturze przestrzeni
nazw. Komenda using namespace zachowuje się w tym przypadku nieco podob-
nie do znanego z języka C# include, choć zasada ich działania jest zupełnie inna.
By ułatwić programowanie, środowisko ma wbudowane narzędzie RAD. Uła-
twienia te wydają się całkowicie zrozumiałe, bowiem .NET jest odpowiedzią
firmy Microsoft na popularność Javy.

∗ dr inż. Grzegorz Jastrzębski, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polko-
wicach.
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Poniżej przedstawiono w miarę kompletny (o ile pozwala na to przyjęta
skrótowa forma) opis tworzenia w pełni funkcjonalnych aplikacji w środowisku
.NET.
Microsoft zaproponował rozszerzenie języka o nazwie C++/CLI1 mające

zapewnić cechy nieobecne w standardzie C++, a mianowicie automatyczny
odśmiecacz i czysto obiektowe kolekcje. Zmiany te szczegółowo opisane są np.
w [2]. Ponieważ przedstawiono cechy tego języka w porównaniu do C++, od
czytelnika wymagana jest wiedza na temat C++, którego w miarę przystępny
kurs można znaleźć w [3].

Rozdział pierwszy prezentuje rozszerzenia samego języka – m.in. przegląd se-
mantyki nowych słów kluczowych. Kolejny pokazuje rozwiązania zaproponowa-
ne przez C++/CLI będące odpowiednikami konstrukcji istniejących w bibliotece
standardowej. Rozdział trzeci obejmuje opis funkcjonalności, które w przypadku
programowania w C++ dostarczane są w bibliotekach zewnętrznych, a które
w przypadku Visual C++ istnieją już w dostarczonym środowisku.

Wszystkie podane w tekście przykłady zostały przetestowane w środowiskach
Visual Studio Express 2005 i 2008.

Pozostaje jeszcze uwaga językowa: w kilku miejscach, ze względu na brak
w języku polskim dłuższych tradycji, jeśli chodzi o stosowane nazewnictwo,
wybór takiej a nie innej nazwy jest dość subiektywny. Szczególnie gdy chodzi
o takie terminy jak klasy referencyjne czy wartościowe. Funkcje, podobnie jak
w matematyce, mają argumenty, a nie parametry. Te ostatnie natomiast występują
we wzorcach, choć wydaje się, że to termin szablony staje się obowiązujący.
Stosowane są też określenia zbiornik i kolekcja zamiast kontener, będący wszak
kalką językową. Należy też mieć nadzieję, że czytelnika nie zniechęci daleki od
polszczyzny debugger ani niezręcznie brzmiący odśmiecacz, ale obydwa terminy
zadomowiły się już w terminologii używanej przez programistów.

1. Rozszerzenia na poziomie języka

Język C++/CLI jest propozycją firmy Microsoft zgodną z C++ oraz spełniającą
wymagania stawiane przez środowisko .NET, np. automatyczne zarządzanie
pamięcią, które wymusiło dość poważne zmiany w języku.

Środowisko Visual C++ EE po otwarciu sugeruje tworzenia programów
CLR. Jest to ustawienie domyślne, mające zachęcić do tworzenia aplikacji
.NET-owych. Już po pierwszej próbie wygenerowania prostej aplikacji z kreatora
programów CLR, w kodzie znajdą się zapisy rodzaju:

System : : Windows : : Forms : : Button^ button1 ;

1 Uwaga terminologiczna: skrót CLR oznacza Common Language Runtime („maszyna wirtualna
dla .NET”), natomiast CLI to Common Language Infrastructure („środowisko uruchomieniowe dla
języków obsługujących .NET).
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Co oznacza symbol ^? Pierwsza zgrubna odpowiedź: dla obiektów, które za-
rządzane są przez odśmiecacz pamięci (garbage collector), zamiast gwiazdki ∗
oznaczającej wskaźnik, stosuje się właśnie znak ^.
Zacznijmy od programu typu „halo”, pracującego w trybie konsolowym:

# include " s tda fx . h"
using namespace System ;
in t main ( array <System : : S t r ing ^> ^args )
{

S t r ing^ napis = gcnew St r ing ( "Ahoj ,  przygodo ! " ) ;
Console : : WriteLine ( napis ) ;
return 0 ;

}

Pierwsza linijka funkcji main() przedstawia typowy sposób tworzenia obiektów
zarządzanych przez GC. Zmienna napis jest typu String^ i wskazuje na obiekt
utworzony przez operator gcnew (garbage collector new). Oznacza to, że program
sam zajmie się zwalnianiem tego zasobu.

Różnice między oboma typami wskaźników powodują, że często wprowadza
się osobną nazwę: uchwyty, natomiast obiekty, na które one wskazują, nazywa
się obiektami referencyjnymi lub zarządzalnymi. Tak więc poniższa linijka, która
w tradycyjnym podejściu oznacza zwykle błąd wycieku pamięci:

uchwyt1 = uchwyt2 ;

nie musi go oznaczać w przypadku uchwytów. To, na co wskazywał uchwyt1,
zostanie w pewnym momencie automatycznie usunięte z pamięci.

Oczywiście programista sam może tworzyć klasy, które mogą być zarządzane
przez odśmiecacz. W tym celu przed słowem class czy struct wpisywane
jest słowo kluczowe ref. Jak mają się do siebie klasy z C++ i te referencyjne?
W deklaracji klas referencyjnych można tworzyć pola zawierające wskaźniki
do zwykłych klas i jest to w zasadzie jedyna możliwość „pomieszania” obu
rodzajów obiektów2.
s t ru c t Paczka
{

System : : S t r ing ^napis ; / / B ł ąd !
. . .

} ;
r e f s t ru c t PaczkaGC
{

Paczka paczka ; / / B ł ąd !
Paczka ∗ wsk ; / / To j e s t OK
. . .

} ;

Nowym elementem wprowadzonym do definicji klas typu ref jest finalizator.
Otóż w momencie, kiedy GC zdecyduje się na zwolnienie zasobów zajmowa-
2 Dokładniej rzecz ujmując, można, korzystając ze specjalnie skonstruowanego szablonu, umiesz-
czać obiekty zarządzane przez GC w „zwykłych” klasach.
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nych przez obiekt, wywołana zostaje metoda zwana finalizatorem. Destruktor
natomiast uruchomi się, gdy zostanie jawnie wywołany lub gdy obiekt klasy
referencyjnej zostanie zdeklarowany jako automatyczny. Program:
r e f s t ru c t ObiektR
{

S t r ing^ nazwa ;
ObiektR ( S t r ing^ Nazwa ) : nazwa (Nazwa)
{ Console : : WriteLine ( " { 0 }  powstaje " , nazwa ) ; }
ObiektR ( ) { Console : : WriteLine ( " { 0 }  g in i e " , nazwa ) ; }

! ObiektR ( ) { Console : : WriteLine ( " { 0 }  sprzą ta " , nazwa ) ; }
} ;
in t main ( array <System : : S t r ing ^> ^args )
{

ObiektR^ pierwszy = gcnew ObiektR ( " pierwszy " ) ;
ObiektR^ drugi = gcnew ObiektR ( " drugi " ) ;
ObiektR t r z e c i ( " t r z e c i " ) ;
delete drugi ;
return 0 ;

}

da następujące wyniki:
pierwszy powstaje
drugi powstaje
t r z e c i powstaje
drugi g in i e
t r z e c i g in i e
pierwszy sprzą ta

Jak łatwo zauważyć, wywołanie destruktora nie aktywuje finalizatora. Finali-
zator powinien zawierać zwalnianie zasobów niezarządzanych przez GC. Wy-
woływanie destruktora z pominięciem GC powinno obejmować czynności, które
trzeba wykonać właśnie w danym momencie, a nie czekać, aż odśmiecacz zdecy-
duje się na ich wykonanie. Tak więc, zanim klasa zostanie napisana, programista
powinien zastanowić się, jak zaprojektować zwalnianie zasobów, które zajmuje.

Względnie uniwersalnym sposobem planowania zwalniania zasobów jest
zwalnianie w finalizatorze obiektów, których CG nie dotyka (np. zasoby wskazy-
wane przez zwykłe wskaźniki); a w destruktorze – wyręczenie GC i wywołanie
finalizatora. Pomimo powyższych uwag, często w ogóle nie musimy pisać ani
destruktora, ani finalizatora, bo GC sam się wszystkim zajmuje.

W tradycyjnym C++ programista miał bardzo dużą swobodę przy korzystaniu
z klas – można było uzyskiwać szeroką gamę funkcjonalności. W przypadku
C++/CLI posługiwanie się oboma sposobami programowania jest znacząco
utrudnione. Dlatego też twórcy środowiska zdecydowali się na poszerzenie
ilości dostępnych rodzajów typów. Oprócz klas referencyjnych do dyspozycji
programisty pozostają również:
• Klasy wartościowe – deklarowane jako value class lub value struct. Planowane
jako małe paczki danych do używania jako pola klas referencyjnych lub
zmienne automatyczne. Mają pewne ograniczenia (nie można deklarować
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niektórych metod, np. konstruktora domyślnego), ale z kolei dzięki tej prostocie
mają być bardziej wydajne.

• Interfejsy – interface class – klasy bez pól i implementacji metod posiadające
tylko część publiczną, konkretyzacja metod przewidziana jest w klasach
pochodnych.

• Klasy wyliczeniowe – enum class – względem C++ jest to nieznacznie rozsze-
rzony typ wyliczeniowy.

Spójrzmy jeszcze raz na powyżej napisany kod pierwszego programu. Dzięki
odpowiedniej deklaracji przestrzeni nazw, zamiast System::Console::WriteLine
możemy pisać jedynie Console::WriteLine. W odróżnieniu od sposobu korzy-
stania z zewnętrznych bibliotek, w C++ nie trzeba dołączać żadnych plików
nagłówkowych. Kompilator automatycznie poradzi sobie z typami zdefiniowany-
mi w środowisku. A jak się za chwilę okaże, jest ich całkiem sporo: komponenty
bazodanowe, sieciowe, kontrolki okienkowe itd.

2. Odpowiedniki biblioteki standardowej

2.1. Odpowiedniki konstrukcji biblioteki STL

W nowoczesnym C++ można z powodzeniem korzystać z klas STL rodzaju
wektora czy mapy, które są dość wygodne i proste w obsłudze. W przypadku
C++/CLI pojawiają się problemy z mieszaniem kodu zarządzalnego i nieza-
rządzalnego, dlatego też przewidziano możliwość korzystania ze wzorców dla
klas referencyjnych. Co więcej, programista ma możliwość korzystania z goto-
wych kolekcji przeznaczonych do przechowywania obiektów tego rodzaju klas.
Wszystkie mieszczą się w przestrzeni nazw:

System : : Co l l e c t i ons : : Generic

Oto przykład listy, która jest odpowiednikiem wektora:
Co l l e c t i ons : : Generic : : L i s t < S t r ing^ >^ tabe l a

= gcnew Co l l e c t i ons : : Generic : : L i s t < S t r ing^ >;
tabe la−>Add( " napis " ) ;
. . .
for ( in t i = 0 ; i < tabe la−>Count ; i ++ )

Console : : WriteLine ( " { 0 }  − { 1 } " , i , t abe l a [ i ] ) ;

Poniżej przykład zastosowania klasy podobnej do wygodnej i efektywnej klasy
C++ map:
Dict ionary < S t r ing ^ , in t >^ mapa

= gcnew Dict ionary < S t r ing ^ , in t >;
mapa[ " pierwszy " ] = 1 ;
mapa[ " drugi " ] = 2 ;
. . .
for each ( KeyValuePair< S t r ing ^ , int >^ para in mapa )

Console : : WriteLine ( " { 0 }  − { 1 } " , para−>Key , para−>Value ) ;
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Powyżej widać zastosowanie konstrukcji for each, które jest nowym elementem
języka. Wydaje się, że jest prostsza w zastosowaniach od iteratorów, a w większo-
ści przypadków całkowicie wystarcza. Zauważmy, że w powyższym przykładzie
długie nazwy typów Dictionary i KeyValuePair zostały skrócone. Efekt taki
zapewni komenda:

using namespace System : : Co l l e c t i ons : : Generic ;

Nie tylko wzorce wspomagają tworzenie struktur danych. CLI/C++ umożliwia
programowanie w czysto obiektowym stylu, za pomocą zbiorników przechowu-
jących obiekty dowolnych typów. Oto przykład zastosowania klasy ArrayList:
Co l l e c t i ons : : ArrayList^ l i s t a = gcnew Co l l e c t i ons : : ArrayLis t ;
l i s t a −>Add( 1 ) ;
l i s t a −>Add( " napis " ) ;
l i s t a −>Add( 12 .09 ) ;
for ( in t i = 0 ; i < l i s t a −>Count ; i ++)

Console : : WriteLine ( " { 0 }  − { 1 } " , i , l i s t a [ i ] ) ;

Powyższe przykłady należą do najczęściej stosowanych. W przypadku koniecz-
ności uzyskania bardziej zaawansowanej funkcjonalności, można skorzystać
z innych, gotowych kolekcji. Pełna dokumentacja znajduje się na stronach
MSDN-u [4].

2.2. Napisy

Skłaniając się ku wygodzie użytkownika, Microsoft udostępnił typ przecho-
wujący napisy, który ma wygodne i spodziewane własności (czyli działa np.
operator kontrakcji +). Napisy typu String^ są unikodowe, co w dużej mierze
jest przed programistą ukryte. Użytkownik nie musi zastanawiać się, w jakiej
postaci przechowywane są znaki, dopóki nie użyje operatora [] – wtedy musi
wiedzieć, że składa się on ze znaków wchar_t:
i f ( napis [ 0 ] == L ’ a ’ ) \ ldo t s { }

To właśnie te napisy są widoczne na kontrolkach okienkowych w progra-
mie. Nie trzeba przy tym pamiętać o przedrostku L oznaczającym, że napisy
zbudowane są ze znaków unikodu:
S t r ing^ napis = "Ala ma kota " ;

Dodatkową zaletą jest prawidłowe sortowanie (dla ustawień domyślnych)
napisów z polskimi znakami, co w przypadku wypisywania nazwisk czy nazw
produktów jest zaletą – podobny efekt dla wstring czy string jest trudny do
uzyskania. Uruchomienie poniższego kodu:
Co l l e c t i ons : : Generic : : L i s t < S t r ing^ >^ tabe l a

= gcnew Co l l e c t i ons : : Generic : : L i s t < S t r ing^ >;
tabe la−>Add( " ćwiek " ) ;
tabe la−>Add( " Koniec " ) ;
tabe la−>Add( " Cukier " ) ;
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tabe la−>Add( " abecad ł o " ) ;
tabe la−>Sor t ( ) ;
for ( in t i = 0 ; i < tabe la−>Count ; i ++ )

Console : : WriteLine ( " { 0 }  − { 1 } " , i , t abe l a [ i ] ) ;

spowoduje wypisanie następujących danych:
0 − abecad ł o
1 − Cukier
2 − ćwiek
3 − Koniec

2.3. Pliki

W dobie szerokiego rozpowszechnienia baz danych, rola plików nie jest
tak istotna jak w pionierskich C i C++, ale wiele współczesnych programów
musi zapisywać albo odczytywać dane z plików. Poniżej kilka uwag na temat
korzystania z plików w C++/CLI. Typy potrzebne do obsługi plików znajdują
się w przestrzeni nazw
System : : IO
Zapisanie danych do pliku przedstawia przykład:

System : : IO : : StreamWriter^ p l ik
= gcnew System : : IO : : StreamWriter ( " . . \\ próba pisan ia . t x t " ) ;

pl ik−>WriteLine ( "Mał y ks i ążę " ) ;
pl ik−>Close ( ) ;

Uwaga! bez zamknięcia metodą Close() plik może zostać rzeczywiście nieza-
mknięty i po zakończeniu programu dane znajdujące się w buforze ostatecznie
do pliku nie trafią3.
Dla pokazania elastyczności strumieni plikowych, wybrano skomplikowaną

postać nazwy pliku: zawiera ona spację, znak diakrytyczny oraz zaczyna się od
dwukropka, co oznacza, że plik zostanie utworzony w katalogu nadrzędnym
do bieżącego. Środowisko radzi sobie z tym poleceniem bez błędów. Rozmiar
uzyskanego w ten sposób pliku będzie równy 16 bajtom, pomimo, że napis
ma 11 liter oraz znak końca linii. Dzieje się tak, ponieważ plik zapisuje się
w kodowaniu UTF8, które jest domyślnie używane przez programy .NET-owe.

W praktyce może się okazać, że istnieje konieczność obsługi plików o innych
kodowaniach. W porównaniu do C++, operowanie kodowaniami jest jednak
o wiele prostsze. Na wstępie trzeba utworzyć obiekt odpowiadający danemu
kodowaniu – w przykładzie poniżej jest to iso-latin2 – a potem przekazać go
kreatorowi pliku4:
3 Warto zauważyć, że dla biblioteki standardowej C++, destruktor obiektu fstream skutecznie
zamykał pliki.
4 Albo zrobić te dwa kroki jednocześnie:
IO::StreamReader^ plik = gcnew IO::StreamReader( "plik.txt",
Text :: Encoding::GetEncoding( 28592 ) );
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System : : Text : : Encoding^ enc
= System : : Text : : Encoding : : GetEncoding ( 28592 ) ;

System : : IO : : StreamWriter^ p l ik
= gcnew System : : IO : : StreamWriter ( " p l ik . t x t " , fa lse , enc ) ;

Podobnie jak w C++ sposobów na powołanie do życia pliku jest kilka. Powyż-
szy wymaga, obok nazwy pliku i kodowania, argumentu logicznego mówiącego
czy dane mają być dopisywane. W przykładzie podano false, więc jeśli plik już
istnieje, zostanie nadpisany.
Poniżej podano inne najczęściej wykorzystywane kodowania – funkcja

GetEncoding() zwraca gotowy obiekt, pola typu UTF8 czy Unicode zawierają
statyczne obiekty klasy Encoding
Encoding

Encoding : : Unicode ; / / 16−ba j t owy unikod
Encoding : : UTF8 ; / / kodowanie domyś l n e
Encoding : : GetEncoding ( 1250 ) ; / / s t r o n a widowsowa
Encoding : : GetEncoding ( 852 ) ; / / a r c h a i c z n e kod . IMB ("DOS")

Pełną listę znaleźć można na stronach MSDN [1].

2.4. Singleton

Normalną praktyką w pisaniu kodu okien, w szczególności dotyczy narzędzi
RAD, jest zapisywanie kodu każdego okna do innej pary plików cpp/h. Nie
inaczej jest w VS C++. Czasami jest to o tyle niewygodne, że programista musi
mieć dostęp do pewnych danych, niezależnie od tego, jakie okienko będzie
w danym momencie otwarte. Rozwiązanie opierające się o zmienne globalne
jest wyjątkowo narażone na błędy. W sukurs przychodzi tu wzorzec projektowy
zwany singletonem.

Singleton to klasa posiadająca tylko jedną instancję w programie. Zwykle jest
używana wtedy, gdy potrzebujemy dokładnie jeden egzemplarz klasy, a w do-
datku jego utworzenie jest dość czasochłonne lub wymaga inicjalizacji dużych
zasobów. Rozwiązaniem problemu jest klasa posiadająca prywatny konstruktor
i udostępniająca siebie poprzez wskaźnik. Konstruktor singletonu jest urucha-
miany, gdy w kodzie pojawi się pierwsze odwołanie do niego.

Niejako wbrew pierwotnemu zastosowaniu, singleton jest całkiem użytecznym
sposobem organizowania danych o zasięgu globalnym (dlatego w przykładzie
nazywa się on DGlob). Deklaracja w pliku nagłówkowym:
c l a s s DGlob
{

DGlobO ( ) { } ;
s t a t i c DGlobO∗ _ in s t ;

public :
s t a t i c DGlobO& in s t ( )
{
i f ( ! _ i n s t ) _ i n s t = new DGlobO ;
return ∗ i n s t ;
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}
/ / dane i metody do uż ywania :
in t globalna ;

} ;

Żeby korzystać z tej klasy, trzeba jeszcze w pliku głównym (zwyczajowo
nazywanym main.cpp) zadeklarować pole statyczne:

DGlob∗ DGlob : : _ i n s t ;

W plikach źródłowych programista sięga do zawartości singletonu przez
metodę inst () zwracającą autowskaźnik:

DGlob−>i n s t ( ) . g lobalna = 5 ;

W C++/CLI trudno stosować takie rozwiązanie, bo jeśli składnikami singleto-
nu będą klasy zarządzane, takie jak String^, albo kolekcje CLI, to kompilator
nie zezwoli na tryb mieszany. Można jednak zdefiniować singleton w oparciu
o C++/CLI. Oto deklaracja w pliku nagłówkowym:
r e f c l a s s DGlob
{
private :

DGlob ( ) { } ;
public :

s t a t i c i n i t on l y DGlob^ i n s t = gcnew DGlob ;
/ / dane i metody do uż ywania :
System : : S t r ing ^sc iezka ;

} ;

I w plikach źródłowych:

DGlob : : ins t−>sc iezka = "\\\\serwer\\kata log\\p l ik . t x t " ;

Słowo kluczowe initonly ma tę samą funkcjonalność, jaką w C++ uzyskiwało
się przez kombinację pola statycznego i metody zwracającej wskaźnik.

2.5. Funkcje konwertujące napisy

W przypadku, gdy programista dysponuje dużą ilością kodu napisanego
w C++, szybszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie go w kodzie CLI, za-
miast pisać od nowa całość. W praktyce jedyną przeszkodą będzie zapewnienie
konwersji między stosowanymi napisami, ponieważ dostęp do klas C++ i tak
zwyczajowo odbywa się poprzez wskaźniki, a te mogą być stosowane w kla-
sach referencyjnych. Poniżej przedstawiono dwie funkcje zapewniające szybką
i wygodną konwersję:
in l ine std : : wstring StoW( System : : S t r ing^ const s )
{

pin_ptr <const wchar_t> wch = PtrToStr ingChars ( s ) ;
return std : : wstring (wch ) ;

}
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in l ine System : : S t r ing^ WtoS ( const std : : wstring& w )
{

System : : S t r ing^ s = gcnew System : : S t r ing (w. c _ s t r ( ) ) ;
return s ;

}

3. Zamiast bibliotek zewnętrznych

3.1. Dostęp do baz danych

We współczesnych programach większość informacji jest odczytywana czy
zapisywana z użyciem baz danych. Środowisko Visual C++ udostępnia dużą
ilość klas do realizacji współpracy z bazami danych dla programów .NET-owych.
Dla każdego rodzaju bazy trzeba brać obiekty z innej przestrzeni nazw:
• System::Data::Odbc – żródła ODBC;
• System::Data::SqlClient – baza MS SQL;
• System::Data::OleDb – bazy, do których można się dostać poprzez interfejs
OleDb (np. Access),

• jeśli istnieje potrzeba łączenia się z nieujętym powyżej typem bazy, trzeba
albo zakupić pełną wersję VC++, albo znaleźć odpowiednie komponenty firm
trzecich i doinstalować – przykład takiej procedury można znaleźć w [5]
(pozycja ta zawiera również wiele innych użytecznych przykładów.).

Przykład poniżej dotyczy pracy z plikiem accessowym – użyte więc zostaną
obiekty mające przedrostek OleDb. Praca z takim plikiem wygląda następują-
co: Najpierw trzeba uruchomić połączenie z bazą, czyli utworzyć obiekt typu
OleDbConnection – parametry połączenia podaje się konstruktorowi w postaci
napisu string connection. Następnie tworzymy komendę (typ OleDbCommand),
której konstruktor wymaga uchwytu do połączenia z bazą i treści komendy
SQL-owej zapisanej jako String. W przypadku uzyskiwania tabelki z danymi za
pomocą choćby komendy SELECT, uruchamiamy czytnik (typ OleDbDataReader
tworzony jest metodą ExecuteReader() obiektu OleDbCommand) i przygotowu-
jemy go do odpytania metodą Read(). Każde wywołanie tej metody przesuwa
czytnik o jedną linię w odczytanej tabeli. Do odczytu pól służą specjalizowane
metody czytnika rodzaju: GetString(), getInt32 () , GetBool() itd. Jako argument
przyjmują one numer pola, które indeksowane jest od 0, tak jak tablice w C.

Zanim zostaną przedstawione szczegóły obsługi instrukcji typu SELECT, warto
zauważyć, że podczas każdorazowego odczytu programista musi wypisać kilka-,
kilkanaście linijek (prawie) identycznego kodu. Wydaje się, że wygodnie będzie
przygotować sobie takie narzędzie, które będzie można łatwo dostosowywać do
konkretnej sytuacji.
Dla powyższego celu warto napisać klasę udostępniającą trywialny interfejs:

• konstruktor pobierający string connection;
• metodę uruchamiającą SELECT i wpisującą wyniki do pewnego zbiornika;
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• metodę zamykającą połączenie z bazą.
Powyższy problem jest typowym zagadnieniem realizowanym za pomocą sza-
blonów. Kod programu powinien być dostosowany do dowolnego typu bazy,
zapytania i zbiornika. W kodzie przedstawionym poniżej baza wybierana jest
poprzez podanie string connection. Za konkretną postać wyłuskania danych od-
powiedzialny jest wskaźnik do funkcji (poniżej zapisany jako Fn). Zbiornik, który
w założeniu może być różny dla każdego rodzaju zapytania będzie parametrem
wzorca (poniżej Z):
namespace bazyDnet
{
r e f c l a s s BazaDanych
{

bool _polDb ;
System : : Data : : OleDb : : OleDbConnection^ _bazaDanych ;

public :
BazaDanych ( System : : S t r ing^ const strCon ) : _polDb ( f a l s e )
{
_bazaDanych = gcnew System : : Data : : OleDb : : OleDbConnection ( strCon ) ;
_bazaDanych−>Open ( ) ;
_bazaDanych−>Close ( ) ;
}

template< typename Z > void zapyta j (
System : : S t r ing^ const zapyt ,
void (∗Fn ) ( System : : Data : : OleDb : : OleDbDataReader^ , Z^ ) ,
Z^ l i s t a )

{
_bazaDanych−>Open ( ) ;
_polDb = t rue ;
System : : Data : : OleDb : : OleDbCommand^ zapytDoBazy

= gcnew System : : Data : : OleDb : : OleDbCommand( zapyt , _bazaDanych ) ;
System : : Data : : OleDb : : OleDbDataReader^ reader

= zapytDoBazy−>ExecuteReader ( ) ;
while ( reader−>Read ( ) ) Fn ( reader , l i s t a ) ;
reader−>Close ( ) ;
_bazaDanych−>Close ( ) ;
_polDb = f a l s e ;

}
void zwolni j ( )

{ i f ( _polDb ) _bazaDanych−>Close ( ) ; }
} ;
}

Dzięki zastosowaniu wzorców powyższa konstrukcja jest dość elastyczna.
Warto zwrócić uwagę na zmienną kontrolującą, czy baza jest zamknięta. Pomimo,
że metoda zapytaj () ma w swoim kodzie polecenie zamknięcia bazy danych,
to w przypadku wcześniejszego wystąpienia wyjątku, kod ten się nie wykona.
Konsekwencją tego jest zablokowanie bazy do zapisu5. W takim przypadku

5 W sytuacji gdy w sieci działa wiele takich programów, jednoczesne wymuszenie ich zamknięcia,
by zaktualizować bazę, może być trudne.

65



Grzegorz Jastrzębski

przygotowano metodę zwolnij(), do wykorzystania w obsłudze wyjątku.
Poniżej przykład działania tego wzorca dla odpytania przykładowej bazy

danych:
void Przerob ( Data : : OleDb : : OleDbDataReader^ reader ,

Co l l e c t i ons : : Generic : : L i s t < S t r ing^ >^ tabe l a )
{ tabe la−>Add( reader−>GetStr ing ( 0 ) ) ; }

in t main ( array <System : : S t r ing ^> ^args )
{

S t r ing^ strCon =
" Provider=Microsof t . J e t .OLEDB . 4 . 0 ; " +
"Data Source=\\\\serwer\\kata log\\baza .mdb" ;
S t r ing^ zapytanie = "SELECT pole  FROM Tabela " ;
Co l l e c t i ons : : Generic : : L i s t < S t r ing^ >^ sp i s

= gcnew Co l l e c t i ons : : Generic : : L i s t < S t r ing^ >;
bazyDnet : : BazaDanych^ baza ;
t ry

{
baza = gcnew bazyDnet : : BazaDanych ( strCon ) ;
baza−>zapyta j ( zapytanie , Przerob , sp i s ) ;
for ( in t i =0 ; i <spis−>Count ; i ++ )

Console : : WriteLine ( sp i s [ i ] ) ;
}

catch ( Exception ^ex )
{
baza−>zwolni j ( ) ;
Console : : WriteLine ( ex−>Message ) ;
}

return 0 ;
}

Informacje na temat postaci danych mieszczą się w funkcji Przerob(), która ma
za zadanie odczytać kolejne pola z danego rekordu. W powyższym przykładzie
odczytuje pierwsze pole, które jest napisem. W przypadku odczytywania pól
rekordu, wymagana jest pewna ostrożność: w powyższym przykładzie, jeśli
pole będzie innego typu, to wywołanie GetString() spowoduje pojawienie się
wyjątku. Dla początkujących programistów może nie być oczywiste, które pola
w bazie danych odpowiadają danym typom w C++/CLI.

Powyższe testowanie nie stanowi przykładu wzorcowego stosowania wyjątków
– catch przejmie wszystkie przewidziane w .NET wyjątki. W praktycznych
zastosowaniach podjęta reakcja powinna zależeć ściśle od typu wyjątku.

3.2. Zarządzanie wieloma oknami

Środowisko Visual C++ udostępnia narzędzie RAD dla programów pracują-
cych pod kontrolą .NET Framework, dlatego też tworzenie GUI nie generuje
problemów. Poniżej przedstawione zostaną podstawowe własności projektu
CLR/Windows Forms Applicaton, na przykładzie formy posiadającej (dla pro-
stoty) jedynie jeden przycisk. Kreator wspomagający pracę tworzy graficzną
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postać formy oraz kilka plików. Plik główny ma postać6:
# include " s tda fx . h"
# include " FrGlowna . h"
using namespace PrOkienkowy ;
[ STAThreadAttribute ]
in t main ( array <System : : S t r ing ^> ^args )
{

/ / . . .
Applicat ion : : Run( gcnew FrGlowna ( ) ) ;
return 0 ;

}

Jak widać, środowisko zaproponowało od razu przestrzeń nazw dla utworzo-
nego projektu.

Dokładna postać formy głównej zdefiniowana jest w pliku FrGlowna.h. Warto
zauważyć, że komentarze tworzone przez środowisko istotnie wspomagają
„pierwsze kroki” programisty. Utworzona forma jest reprezentowana przez klasę
referencyjną.

Dokładanie nowych kontrolek jest w miarę proste, a ich obsługa nie różni się
wiele od tej, którą oferują inne narzędzia tego typu. Korzystając z odpowiedniego
menu, na formie można umieścić np. wspomniany przycisk – poniżej nazwany
jako btOpen. Po dwukrotnym kliknięciu w ów przycisk, środowisko przerzuci
nas do pliku źródłowego i wskaże miejsce, w którym mamy obsłużyć zdarzenie:
private : System : : Void btOpen_Click (

System : : Object^ sender ,
System : : EventArgs^ e )
{
/ / tu t r z e b a p i s a ć kod\ l d o t s { }
}

Warto prześledzić, jak teraz zmieniła się treść klasy – została ona automatycz-
nie uzupełniona o rejestrację obsługi tego zdarzenia w kodzie inicjalizującym
przycisk.

Dla konkretnych programów użytkowych często konieczne jest tworzenie
okien pochodnych. Poniżej przedstawiono kilka sposobów na ich utworzenie.
W przykładach generowanie formy potomnej zostało podłączone do obsługi
kliknięcia na przycisk btOpen.

Uprzednio trzeba przygotować formę pomocniczą o nazwie FrPodrz. Żeby for-
ma FrGlowna wiedziała o formie FrPodrz, należy wpisać odpowiednią deklarację
do pliku FrGlowna.h:

# include " FrPodrz . h"

Następnie należy umieścić uchwyt do formy podrzędnej w miejscu wskazanym
przez edytor (zaraz za Required designer variable), w kodzie klasy FrGlowna:

6 Zmianę nazwy formy i jej plików z domyślnej Form1 na bardziej informującą FrGlowna, trzeba
wykonać samodzielnie.
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private : FrPodrz^ frPodrz ;

Pozostaje jedynie nakazać utworzenie okienka podrzędnego przez wpisanie
do metody btOpen_Click() następującego kodu:

frPodrz = gcnew FrPodrz ;
frPodrz−>Show ( ) ;

Taka wersja tworzy okienka każdorazowo, gdy przycisk zostanie wciśnięty.
Programiście rzadko zależy na takim zachowaniu. Niedogodność tą łatwo ominąć
poprzez otwarcie okna modalnego. Dopóki istnieje okno podrzędne, okno główne
jest zablokowane:

frPodrz = gcnew FrPodrz ;
frPodrz−>ShowDialog ( ) ;

Okna modalne są wygodne dla programistów, którzy nie muszą się zajmować
interakcją między oknami (forma główna jest zablokowana). Takie rozwiązanie
jest jednak mniej wygodne dla użytkownika – łatwo wyobrazić sobie przypadek,
gdy zablokowany jest program główny, który zasłania większość pulpitu. W za-
leżności od scenariusza używania GUI, trzeba stosować bardziej zaawansowane
rozwiązania. Poniżej przedstawiono jedno z nich, które polega na umieszczeniu
zmiennej statycznej w klasie FrPodrz zliczającej istniejące instancje. Licznik ten
zwiększany jest w konstruktorze, a zmniejszany w destruktorze. Żeby nie można
było zmienić wartości licznika, jest on polem lokalnym, a odczyt zapewni metoda
jest () :
public r e f c l a s s FrPodrz :

public System : : Windows : : Forms : : Form
{
public :

FrPodrz ( void )
{
In i t ia l izeComponent ( ) ;
_ l i c zn i k ++;
a s s e r t ( _ l i c zn ik <2 ) ;
}

protected :
FrPodrz ( )

{
_ l i c zn ik −;
i f ( components )

{ delete components ; }
}

private :
s t a t i c in t _ l i c zn i k ;

public :
s t a t i c bool j e s t ( ) { return _ l i c zn i k ; }

. . .
} ;
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Rys. 1. Wzajemne zależności między obiektami przy obsłudze pracy w tle

Aby nie utworzyć przypadkiem dwóch form podrzędnych, porządku pilnuje
assert () jako prosta blokada. W kodzie metody btOpen_Click() umieszczono:
i f ( ! FrPodrz : : j e s t ( ) ) frPodrz = gcnew FrPodrz ;
frPodrz−>Show ( ) ;

Oczywiście, jeśli wzajemne zależności między okienkami są bardziej skompli-
kowane, zaproponowane rozwiązanie może nie wystarczyć.

3.3. Praca w tle

Na czas wykonania każdej czynności GUI jest hibernowany. Najczęściej trwa
to ułamek sekundy i użytkownik nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Cza-
sem jednak obsługa zdarzenia trwa dość długo i program wygląda, jakby
się zawiesił. Dość wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie obiektu typu
BackgroundWorker. Dzięki niemu można uruchomić proces w tle, a GUI po-
zostaje aktywne – można np. zmienić rozmiar formy lub wykonywać kolejne
czynności.
Zobaczmy prosty przykład: Okienko ma jeden przycisk btRun i komponent

BackgroundWorker o nazwie pracaWTle. Czasochłonne czynności schowane
zostały do funkcji ciezkaPraca() (praca polega na odczekaniu 5 sekund):
void c iezkaPraca ( ) { System : : Threading : : Thread : : Sleep ( 5000 ) ; }

Teraz spróbujmy podłączyć wywołanie tej funkcji do przycisku, ale z pomocą
obiektu pracaWTle. Wybieramy z jego możliwych akcji DoWork (uruchomienie
wątku) i RunWorkerCompleted (czynności wykonywane po zakończeniu wątku).
Obrazuje to dołączony rysunek.
Kolejnym krokiem będzie nakazanie uruchomienie wątku w obsłudze przy-

cisku oraz dezaktywowanie samego przycisku, żeby w trakcie działania nie
można było uruchomić procesu po raz drugi.

69



Grzegorz Jastrzębski

private : System : : Void btRun_Click ( System : : Object^ sender ,
System : : EventArgs^ e )

{
btRun−>Enabled = f a l s e ;
pracaWTle−>RunWorkerAsync ( ) ;
}

Trzeba również poinformować wątek, co ma robić, gdy zostanie powołany do
życia:
private : System : : Void pracaWTle_DoWork ( System : : Object^ sender ,

System : : ComponentModel : : DoWorkEventArgs^ e )
{
c iezkaPraca ( ) ;
}

Po odczekaniu 5 sekund, należy jeszcze uaktywnić przycisk:
private : System : : Void pracaWTle_RunWorkerCompleted ( System : : Object^ sender ,

System : : ComponentModel : : RunWorkerCompletedEventArgs^ e )
{
btRun−>Enabled = t rue ;
}

Skompilowany program działa następująco: po kliknięciu na przycisk, przez
5 sekund nie można go używać, po czym jego funkcjonalność jest przywracana.

4. Podsumowanie

Język C++/CLI jest wygodną propozycją dla programistów chcących szybko
napisać gotowy program, udostępniający nawet zaawansowaną funkcjonalność.
Z powyższego materiału wynika, że utworzenie aplikacji działającej pod kontrolą
systemu Windows jest nie tylko łatwe, ale i tanie, biorąc pod uwagę (zerową)
cenę okrojonego środowiska.
Problemy dotyczące rozwoju języka, które czasami boleśnie odczuwają użyt-

kownicy aplikacji pisanych w Javie, zostały rozwiązane przez Microsoft niezbyt
subtelnie, ale skutecznie: zamiast jednaj maszyny wirtualnej, na komputerze
można zainstalować tyle wersji .NET Framework, ile jest potrzebnych. Pytanie
o przenośność jest efektowne, ale zapewne źle postawione, skoro zdecydowana
większość sprzętu biurowego i tak pracuje pod kontrolą systemu Windows.
Mimo wszystko pakiet Mono, mający być w zamierzeniu odpowiednikiem .NET
w świecie wolnego oprogramowania, jest bardzo okrojony w stosunku do pierwo-
wzoru i nie zapewnia przenośności programów w takim stopniu jak choćby
Java.

Technologia .NET już dawno weszła w fazę dojrzałą, a wybór języka C++/CLI
stanowi poważną alternatywę zarówno dla profesjonalnych programistów, jak
i dla osób, które programowania nie mają na liście najważniejszych obowiązków
służbowych.
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Streszczenie

Język C++/CLI – narzędzie do tworzenia aplikacji
Praca przedstawia podstawowe wiadomości na temat języka C++/CLI (Common Lan-

guage Infrastructure), w szczególności różnice pomiędzy nim a językiem C++. Pomimo
skrótowej formy zawiera informacje wystarczające do zbudowania pełnowartościowych
aplikacji w technologii .NET.

Summary

C++/CLI Language - Application Development Tool
This paper presents basic features of a C++/ CLI (Common Language Infrastructure),

with a particular focus on differences between this language and a C++ language.
Despite the abbreviated form, the paper contains enough information to allow one to
create valuable applications using .NET technology.
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Ewolucja ISA – wierzchołek góry lodowej

1. Arché, czyli zasada

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku twórcy rodziny komputerów IBM
S/360 wprowadzili do opisu urządzeń technicznych, w szczególności projek-
towanych przez siebie maszyn cyfrowych, nowe znaczenie nobliwego słowa
„architektura”. Architektura miała teraz oznaczać opis „zachowania się” maszyny
z punktu widzenia programisty i odpowiadać na pytanie „co użytkownik musi
o maszynie wiedzieć?”1. Ponieważ użytkownik-programista może korzystać ze
sprzętu jedynie tworząc program w języku danej maszyny, więc podstawowym
atrybutem architektury komputera jest jego lista rozkazów. Definiując zbiór
rozkazów, trzeba m.in. określić dostępne zasoby (pamięć, rejestry), typy danych
i sposób ich kodowania, kodowanie samych rozkazów, sposób adresowania,
reakcje na sytuacje wyjątkowe (system przerwań) itp. Wszystkie wymienione
elementy są konieczne zwłaszcza przy pisaniu programów w asemblerze, czyli
języku najniższego poziomu – odwzorowującym dokładnie język maszynowy
komputera. W tym sensie architektura danego komputera określa jego model pro-
gramowy i daje interfejs (rys.1) między sprzętem (hardware) i oprogramowaniem
(software).

Efektowność nowego terminu stwarzała pokusę jego nadużywania i doprowa-
dziła do pewnego rozmycia znaczeniowego – architekturą nazywa się obecnie
ogólną budowę systemu, czasem konfigurację sprzętu; powstało nawet pojęcie
mikroarchitektury rozumianej jako struktura logiczna bloków funkcjonalnych.
W tym zamieszaniu pojęciowym – dla zaznaczenia, że chodzi o pierwotny sens
– zaczęto używać nieco rozbudowanej i tchnącej żargonem nazwy „architektura
listy rozkazów” – w skrócie ISA (Instruction Set Architecture). Przy okazji zdefi-
niowano inne aspekty opisu systemu – jego organizację (jak działa?) i realizację
(z czego jest zbudowana?).
∗ doc. dr inż. Witold Komorowski, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki
w Polkowicach.
1 Autorem terminu system architecture jest Frederick P. Brooks (Planning a Computer System: Project
Stretch, red. W. Buchholz, 1962). F.P. Brooks był też później jednym z projektantów IBM S/360.
Twórcy tego nowego znaczenia słowa „architektura” wywodzili je z pierwotnego sensu greckiego
arché, czyli początek, zasada.
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Rys. 1. Architektura jako interfejs między sprzętem a oprogramowaniem

Najbardziej widoczną cechą sprzętu jest realizacja – stała się nawet podstawą
podziału komputerów na generacje: zerowa – maszyny elektromechaniczne,
pierwsza – lampowe, druga – tranzystorowe i trzecia – zbudowane z układów
scalonych (symbol S/360 rozwijano jako System Three-Sixty – system trzeciej
generacji na lata 60. XX w.). Nota bene próby kontynuowania tego podziału
okazały się nieudane (np. japoński program rządowy Fifth Generation Computers
z lat 80. XX w.), gdyż zmiany w technologii elektronowej są bardzo dynamiczne
i następują właściwie w sposób ciągły, ale nie ma tak spektakularnych przełomów,
jak to było np. przy przejściu z lamp próżniowych na półprzewodniki.

Organizacja (czasem uściślana jako organizacja logiczna) określa strukturę – na
różnych poziomach szczegółowości – i opisuje przepływy informacji w tej struk-
turze. Organizacja jest niezależna od architektury w tym sensie, że identyczna
architektura może być implementowana w różnych strukturach, czego przykła-
dem są liczne „klony” popularnych komputerów, zarówno w przeszłości (np.
Jednolity System EMC Riad, Siemens 4004, Spectra/70 – wszystkie kompatybilne
z modelem IBM S/360), jak i obecnie (rywalizacja firm Intel i AMD w dziedzinie
procesorów o architekturze x86). Organizacja jest też niezależna od realizacji,
czego jaskrawym przykładem jest przejście w roku 1959 z wersji lampowej dość
popularnego wówczas komputera typu IBM 709 do sześciokrotnie szybszego
modelu IBM 7090 opartego na tranzystorach.
Przy szybkim rozwoju technologii i stosunkowo częstych zmianach orga-

nizacji logicznej, architektura pozostaje bardzo trwałą, konserwatywną cechą
komputerów. Wynika to z tego, że przenośność oprogramowania (w tym rów-
nież niesłychanie pracochłonnych i kosztownych systemów operacyjnych) jest
możliwa jedynie między maszynami kompatybilnymi, czyli mającymi tę samą
architekturę. Ta zasada jest widoczna w produktach, które odniosły sukces
komercyjny, mają miliony użytkowników i obrosły tysiącami aplikacji. Rozwój
następuje tu przez zmiany w technologii i organizacji przezwyciężające bariery
stwarzane przez architekturę często zdefiniowaną kilkadziesiąt lat wcześniej.
Najbardziej oczywistym ograniczeniem jest wielkość adresu; np. wspomniany
System/360 zaprojektowano dla adresów 24-bitowych, a które dawały dostęp
do olbrzymiego, jak się wówczas wydawało, obszaru 16 MB pamięci, ale już
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w latach 70. XX w. była to istotna bariera rozwoju, która do końca lat 90. była
omijana w dość skomplikowany sposób w systemach 3033 i S/900. Podobna
prawidłowość miała miejsce w 16-bitowych procesorach typu Intel 8088/86, które
– trochę przypadkowo – stały się rdzeniem komputerów osobistych IBM PC
w 1981 roku. Można w nich było adresować zaledwie 1 MB pamięci i przy takim
ograniczeniu opracowano system operacyjny MS DOS. Dopiero w modelu Intel
386 (rok 1986) wprowadzono niejako dwie architektury – starą, 16-bitową i nową
(tzw. tryb chroniony), 32-bitową dającą 4 GB przestrzeni adresowej; niemniej
do dziś w procesorach Intel stosowanych w PC jest dostępna (w tzw. trybie
rzeczywistym) architektura x86 zdefiniowana w 1978 roku.

Trzy wymienione aspekty opisu systemu są także trzema obszarami projektowa-
nia. Jakkolwiek można je traktować rozłącznie, to wzajemnie na siebie wpływają,
a nowe technologie stwarzają możliwości rozwiązań strukturalnych poprzednio
nieefektywnych lub zbyt kosztownych (np. pamięci cache, procesory wielordzenio-
we). Z drugiej strony koncepcja architektury zależy od rozwiązań strukturalnych
(np. sterowanie mikroprogramowe umożliwiło tworzenie złożonych rozkazów
typu CISC, a 20 lat później potrzeba pełnego wykorzystania potokowej organizacji
przetwarzania dała asumpt do zredukowania listy rozkazów i ich uproszczenia
w architekturze RISC).

W miarę rozwoju techniki komputerowej pierwotne kryteria oceny maszyn,
takie jak szybkość procesora i wielkość pamięci, ustąpiły całościowemu kryterium
wydajności (performance) mierzonej szybkością wykonania programów testowych
(benchmarks). Czas wykonania programu (t) jest iloczynem liczby wykonanych
rozkazów (r), liczby cykli zegara potrzebnych do wykonania jednego rozkazu
(c) i czasu cyklu zegara ( 1f ), gdzie f jest częstotliwością taktowania:

t = rc
1

f

Przy takiej metodologii szacowania wydajności uwzględniane są wszystkie
czynniki natury sprzętowej, ale także programowe (sprawność kompilatora),
co ilustruje rys. 2. Dzięki temu kryterium jest miarodajne dla użytkownika,
któremu zależy nie tyle na nowoczesności rozwiązań technicznych czy elegancji
architektury, ale na szybkości wykonywania jego programów.
Wszystkie te czynniki znajdują odzwierciedlenie w liście rozkazów, która

z punktu widzenia programisty jest wizytówką każdego komputera. Analizując
repertuar rozkazów różnych komputerów – od pierwszych maszyn z lat 40.
ubiegłego wieku aż do dziś – często trudno znaleźć wytłumaczenie takiego, a nie
innego ich doboru. Dopiero uwzględnienie wszystkich czynników związanych
z dostępną w danym okresie technologią, kosztami realizacji oraz przewidywa-
nymi zastosowaniami wyjaśnia, skąd się wzięły pewne konstrukcje i dlaczego
brakowało innych, wydawałoby się wygodniejszych.

Prezentowane dalej przykłady maszyn reprezentatywnych dla rozwoju techni-
ki cyfrowej w jej przełomowych okresach dają pogląd na te ukryte zależności,
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r c f

Realizacja (technologia)

Organizacja (struktura)

Architektura (lista rozkazów)

Oprogramowanie (kompilator)

Rys. 2. Czynniki wpływające na wydajność komputera

a przy okazji pokazują zdumiewającą trwałość pewnych koncepcji pochodzących
jeszcze z pionierskiego okresu komputerów sprzed 70 lat.

2. Początki

Pierwsze komputery były budowane jako maszyny liczące, stanowiąc elek-
troniczną kontynuację rozmaitych arytmometrów budowanych od XVII w.,
a następnie XX-wiecznych maszyn mechanicznych i elektromechanicznych, zwa-
nych czasem mechanograficznymi (mécanographie) [2]. Komputer z definicji tym
różni się od swych poprzedników, że posiada pamięć, w której zapisywany
jest program jego działania – w tym sensie słynny ENIAC nie był komputerem
w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Pierwszy komputer z zapamiętywanym
programem wg koncepcji przedstawionej w tzw. raporcie von Neumanna2 został
zbudowany w Europie, na Uniwersytecie Cambridge i uruchomiony w maju
1949 roku (proponowany w raporcie EDVAC został uruchomiony w USA dopiero
w 1952 r.). Tym pierwszym komputerem był EDSAC (Electronic Delay Storage
Automatic Calculator), dzieło M.V. Wilkes’a, który zastosował pamięć na rtęcio-
wych liniach opóźniających, sygnalizując ten fakt w nazwie maszyny (32 rury
przechowujące w sposób dynamiczny łącznie 1024 słowa 18-bitowe).

Lista rozkazów EDSAC’a (tab. 1) ma zaledwie 18 pozycji, wśród których
można wyróżnić wszystkie grupy rozkazów obecnie spotykane, choć widać
ukierunkowanie na wykonywanie obliczeń i chęć jak najmniejszej komplikacji
sprzętu. Te podstawowe rodzaje rozkazów to:
• rozkazy arytmetyczne – dodawanie, odejmowanie i mnożenie (A, S, V, N) oraz
zaokrąglanie (Y); dzielenie trzeba było programować,

• jeden rozkaz logiczny – AND (C),
• rozkazy przesunięcia w lewo i w prawo (L, R),
• rozkazy zapamiętywania akumulatora w pamięci (T, U) oraz ładowania rejestru
mnożnej (H),

• skoki warunkowe (E, G),
2 First Draft of a Report on the EDVAC z 1945 r. http://qss.stanford.edu/~godfrey/vonNeumann/
vnedvac.pdf
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Tab. 1. Lista rozkazów komputera EDSAC

Rozkaz Funkcja
A n Dodaj liczbę spod adresu n do akumulatora
S n Odejmij liczbę spod adresu n od akumulatora
H n Skopiuj liczbę spod adresu n do rejestru mnożnej
V n Pomnóż liczbę spod adresu n przez liczbę z rejestru mnożnej i dodaj iloczyn do

akumulatora
N n Pomnóż liczbę spod adresu n przez liczbę z rejestru mnożnej i odejmij iloczyn od

akumulatora
T n Prześlij liczbę z akumulatora pod adres n i wyzeruj akumulator
U n Prześlij liczbę z akumulatora pod adres n i nie zeruj akumulatora
C n Pomnóż logicznie (AND) liczbę spod adresu n przez liczbę z rejestru mnożnej

i dodaj wynik do akumulatora
R 2k-2 Przesuń liczbę w akumulatorze o k pozycji w prawo
L 2k-2 Przesuń liczbę w akumulatorze o k pozycji w lewo
E n Jeżeli znak akumulatora jest dodatni, skocz do adresu n; jeśli nie – wykonuj kolejny

rozkaz
G n Jeżeli znak akumulatora jest ujemny, skocz do adresu n; jeśli nie – wykonuj kolejny

rozkaz
I n Czytaj następny znak z taśmy papierowej i zapamiętaj go jako 5 mniej znaczących

bitów w pamięci pod adresem n
O n Drukuj znak reprezentowany przez 5 bardziej znaczących bitów w pamięci pod

adresem n
F n Czytaj ostatni wyprowadzony znak do weryfikacji
X Nic nie rób
Y Zaokrąglij liczbę w akumulatorze do 34 bitów
Z Zatrzymaj maszynę i daj sygnał dzwonkiem

• rozkazy wejścia–wyjścia (I, O, F).
Był nawet rozkaz NOP („nic nie rób”) i nieco zabawnie wyglądający rozkaz Z.
M.V. Wilkes był nie tylko twórcą EDSAC’a, ale też autorem pierwszego asemblera;
jednoliterowe skróty nazw rozkazów wypisane w tab. 1 stanowiły w 5-bitowym
kodzie telegraficznym właśnie ich symboliczne kody operacyjne stosowane
w tym asemblerze.

Ze względu na to, że była to maszyna jednoadresowa z jednym rejestrem
akumulatora i dodatkowym rejestrem mnożnej, więc wszystkie działania miały
jeden argument domyślny, a drugi był pobierany z pamięci. Zwraca uwagę
ascetyczność tej listy wynikająca z chęci uproszczenia struktury elektronicznej
bez względu na ewentualne komplikacje programowania – nie ma np. rozkazu
ładowania akumulatora, gdyż można to uzyskać przez dodawanie do pustego
(wyzerowanego) rejestru. Brak rejestrów indeksowych powodował, że np. prze-
twarzanie bloku danych wymagało zmiany adresu w odpowiednim rozkazie,
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zmiany dokonywanej w czasie wykonywania programu (program samomo-
dyfikujący). Taka możliwość traktowania słowa rozkazowego jako argumentu
operacji wynika z definicji komputera, ale obecnie byłaby traktowana jako błąd
w sztuce, jeżeli w ogóle mechanizmy ochrony dopuściłyby taką sytuację.

Rozkazy przesunięć dają kolejny przykład podporządkowania projektu lo-
gicznego wygodzie konstrukcyjnej: liczba pozycji, o którą należy przesunąć
zawartość akumulatora, nie jest określona przez wartość pola adresowego, ale
przez położenie skrajnej „1” w słowie rozkazowym. Np. rozkaz „R 8” powoduje
przesunięcie o 5 pozycji, a nie o 8 jakby sugerował zapis (8 = 25-2 i ma postać
dwójkową 01000).

Bardzo ubogi jest repertuar skoków – brak podstawowego obecnie narzędzia
organizacji podprogramów (procedur), czyli rozkazu typu call. Podprogramy
zapamiętywały adres powrotu jako część jednego ze swych rozkazów „skła-
danego” w czasie wywołania z programu głównego. W ogóle nie ma skoku
bezwarunkowego, a dwa skoki warunkowe badają tylko jeden warunek – znak
wyniku w akumulatorze; bezwarunkowa zmiana sterowania była realizowana
przez kolejne użycie obu skoków warunkowych.

Ówczesny stan techniki oddają rozkazy wejścia–wyjścia. Ponieważ jedynymi
urządzeniami zewnętrznymi był dalekopis (wyjście) i czytnik 5-kanałowej taśmy
perforowanej (wejście), więc wpisanie słowa polegało na skompletowaniu go
w akumulatorze (powtarzana para rozkazów „czytaj znak” – „przesuń w lewo
o 5 pozycji”) i przesłanie całości do pamięci. Dotyczyło to zarówno danych,
jak i kodu programu; zadaniem programisty było przygotowanie sekwencji
5-bitowych znaków odpowiadającej kodowanemu rozkazowi.
Przykłady oryginalnych programów, dokładny opis maszyny i symulator

„EDSAC” dla PC zbudowany kilka lat temu na Uniwersytecie Warwick można
znaleźć w Internecie [1].
Drugim przykładem maszyn pierwszej generacji jest „Odra 1002”, pierwszy

działający komputer z Wrocławskich Zakładów Elektronicznych Elwro urucho-
miony w 1962 r. [6]. Podstawowym czynnikiem wpływającym na architekturę
była tu realizacja pamięci operacyjnej jako pamięci bębnowej dającej cykliczny
dostęp do adresów. Dostęp dowolny miały dopiero pamięci ferrytowe (random
access memory) i wówczas powstał skrót RAM, używany dziś jako synonim
pamięci operacyjnej. Stosowanie pamięci bębnowej prowadziło do koncepcji
maszyn niesekwencyjnych, wykonujących rozkazy w innej kolejności niż wyni-
kająca z kolejności ich adresów. W maszynie niesekwencyjnej rozkaz zawiera
oprócz adresów argumentu również adres następnego rozkazu; np. pierwsza
von neumannowska maszyna EDVAC była (3+1)-adresowa, maszyny ODRA
były „jeden plus jeden adresowe”. Dodatkowy adres umożliwiał optymalne
rozmieszczenie rozkazów w pamięci: jeżeli jest znany czas wykonania rozkazu,
to rozkaz następny należy umieścić pod adresem, który będzie dostępny do
odczytu w momencie zakończenia bieżącego rozkazu.
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Szeregowy dostęp do pamięci (bit po bicie) narzucił szeregowy sposób prze-
twarzania informacji. Cykl zegara wyznaczał czas przesłania (i przetworzenia)
jednego bitu; czas ten określano jako chwilę maszynową, wielokrotność chwili
wystarczającą na przesłanie całego słowa była nazwana krokiem. Dla zachowania
synchronizacji z pamięcią impulsy zegarowe były generowane ze specjalnej
ścieżki na bębnie, dzięki czemu niewielkie wahania obrotów nie powodowały
błędów.

Mimo iż zastosowano bardzo prosty arytmometr – pojedynczy układ sumatora
1-bitowego na wejściu przesuwnego rejestru akumulatora(!) – „ODRA 1002”
miała zrealizowane układowo operacje mnożenia i dzielenia stałoprzecinkowego,
gdyż, podobnie do sobie współczesnych, była „aparatem matematycznym”3
z listą rozkazów (tab. 2) ukierunkowaną na obliczenia [14].

Umieszczone w tab. 2 symbole rozkazów nie są mnemonikami w dzisiejszym
rozumieniu, ponieważ nie można ich było stosować w programach; „Odra 1002”
była programowana w języku maszynowym (niesymbolicznym), a jedynym
ułatwieniem było stosowanie zapisu ósemkowego zamiast dwójkowego przy
kodowaniu rozkazów i adresów. Rozkazy opisane kursywą nie były stosowane
w programach. W opisie rozkazów litery A i M oznaczają rejestry 36-bitowe,
F – krótki, 12-bitowy rejestr modyfikacji adresu, p – słowo w pamięci wskazane
w rozkazie. Podane czasy wykonania dotyczą tylko fazy wykonania; pełny
cykl rozkazowy zawierał czas oczekiwania na rozkaz (maksymalnie 63 kroki),
czas pobrania rozkazu (1 krok), czas oczekiwania na argument (maksymalnie
63 kroki) i czas wykonania.

Lista rozkazów maszyny „ODRA 1002” jest typowa dla maszyn jednoargumen-
towych niesekwencyjnych i oprócz rozkazów spotykanych we współczesnych
maszynach ma też działania, które obecnie wydają się nieco egzotyczne.

Głównym rejestrem arytmometru jest tu akumulator A, który zawsze zawiera
domyślny argument działań 2-argumentowych. Drugi rejestr arytmometru M,
podobnie jak w EDSAC, spełnia pomocniczą rolę przy mnożeniu i dzieleniu.

Rozkazy przesłań typu load i store zapewniają komunikację tych rejestrów
z pamięcią (doA, doM, zA, zM). Do akumulatora można ponadto wpisywać
wartość ujemną wskazanego argumentu (odA) i zero (ZrA). Ostatni rozkaz
z grupy przesłań ładuje parametr n rozkazu do krótkiego rejestru modyfikacji F.
Rozkazy przesunięć (Ap, Cp, Al) dotyczą zawsze zawartości akumulatora,

przy czym liczba pozycji jest podawana jako parametr.
Rozkazy arytmetyczne działające na argumentach w kodzie uzupełnieniowym

realizują cztery podstawowe działania (Do, Od, Mn, Dz) oraz znajdowanie
wartości bezwzględnej (Bw) i liczby przeciwnej (uzA). Mnożenie i dzielenie jest
wykonywane układowo, co zajmuje 35 kroków i w działaniach tych bierze udział
rejestr M, przechowując mniej znaczącą część iloczynu lub resztę z dzielenia. Ze
względu na przyjętą „skalę zerową” (przecinek jest umieszczony po najbardziej
3 Ten oryginalny termin występował w nazwie Zakładu Aparatów Matematycznych PAN – kolebki
polskiej informatyki w latach 1956–1962.
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Tab. 2. „ODRA 1002” – Lista rozkazów

Kod
operacyjny
(ósemkowo)

Symbol Nazwa Liczba kro-
ków w fazie
wykonania

0 Nic nie rób 1
1 Sks Skok ze śladem 1
2 Nic nie rób 1
3 Nic nie rób 1
4 Mn Mnożenie A*p 35
5 Dz Dzielenie A/p max 37
6 doM Ładowanie M 1
7 zM Zapamiętanie M 1
10 Kon Koniunkcja A&p 1
11 Zerowanie A 1
12 Rs Różnica symetryczna A÷p 1
13 zA Zapamiętanie A 1
14 doA Ładowanie A 1
15 odA Ładowanie ujemne A 1
16 Do Dodawanie A+p 1
17 Od Odejmowanie A-p 1
20 We Wejście 17
21 Wy Wyjście 129
22 SkW Skok przy warunku W 1
23 SkN Skok przy warunku N 1
24 Bw Bezwzględna wartość |A| 1
25 uzA Uzupełnienie -A 1
26 Stop Stop z pobraniem 1
27 Nic nie rób 1
30 Ap Arytmetyczne przesunięcie w prawo o n pozycji n
31 Cp Cykliczne przesunięcie w prawo o n pozycji n
32 Al Arytmetyczne przesunięcie w lewo o n pozycji n
33 Okr Zaokrąglanie 1
34 ZrA Zerowanie A 1
35 Zerowanie A 1
36 doF Przesłanie do F 1
37 Nic Nic nie rób 1
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znaczącym bicie liczby) sensowna jest operacja zaokrąglania (Okr) wyniku
ułamkowego.
Są tylko dwa rozkazy operacji logicznych – koniunkcja (Kon) i różnica sy-

metryczna (Rs) – działających na odpowiadających sobie bitach akumulatora
i wybranego słowa w pamięci.
Ze względu na niesekwencyjne wykonywanie rozkazów specyficzna jest

realizacja skoków. Ponieważ każdy rozkaz zawiera adres następnego rozkazu,
nie ma potrzeby stosowania skoku bezwarunkowego a dwa skoki warunkowe
(SkN i SkW) badają stan znaczników N i W ustawianych po każdej operacji (za
wyjątkiem przesłań i samych skoków).

Oryginalną konstrukcję ma wywołanie podprogramu, które odbywa się roz-
kazem „skok ze śladem” (Sks). Rozkaz ten wpisuje pod wskazanym adresem
n kod rozkazu „nic nie rób” z adresem następnego rozkazu takim, jaki był
w Sks, a następnie przechodzi do rozkazu z komórki n+2 , gdzie powinien
znajdować się pierwszy rozkaz podprogramu. Wybór n+2 jako adresu kolejnego
rozkazu był podyktowany chęcią optymalizacji czasu wykonania: wykonanie
rozkazu Sks, czyli zapis do komórki n, zajmuje 1 krok, po którym gotowa do
odczytu (w tym przypadku celem pobrania rozkazu) jest komórka n+2. Powrót
do programu głównego następuje przez skok do adresu n, symulując w ten
sposób adresację pośrednią; podprogramy muszą więc być konstruowane tak,
by ich pierwszy adres zawierał „przechowalnię” adresu powrotnego.

Rozkazy wejścia-wyjścia (We i Wy), tak jak w EDSAC, są specjalizowane – doty-
czą dwóch konkretnych urządzeń zewnętrznych przewidzianych do współpracy
z „Odrą 1002”: czytnika i perforatora taśmy papierowej. Dodatkowym urządze-
niem był dalekopis spełniający w istocie rolę dekodera z kodu 5-bitowego na
postać alfanumeryczną i odwrotnie. Czytnik dostarczał 5-bitowy kod znaku na
pozycje <35:31> akumulatora z maksymalną szybkością 300 znaków/s, perfora-
tor wyprowadzał na taśmę kod z tych samych pozycji akumulatora z szybkością
30 znaków/s. Z tych szybkości wynikał czas przeznaczony na każdy z rozkazów
wejścia–wyjścia, odpowiednio 17 i 129 kroków.

Oba opisane przykłady pokazują, w jak dużym stopniu funkcjonalność nowego
sprzętu była zależna od otoczenia technologicznego, gdzie przy projektowaniu
maszyn starano się korzystać z istniejących rozwiązań w dziedzinie elektroniki,
łączności czy mechaniki precyzyjnej, a wygoda użytkowników była na dalszym
planie. To ostatnie było usprawiedliwione faktem, że bezpośrednimi użytkownika-
mi byli stosunkowo nieliczni operatorzy-programiści znający doskonale budowę
obsługiwanych urządzeń. Sytuacja zmieniła się na etapie komercjalizacji kompute-
rów, kiedy nastąpiło wyraźne rozdzielenie dziedzin hardware i software i wkrótce
okazało się, że nakłady na oprogramowanie przewyższają koszty sprzętu.
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3. Embarras de richese

Po wprowadzeniu języków symbolicznych (asemblerów), które stały się głów-
nym narzędziem programowania systemowego (systemy operacyjne, kompila-
tory), nowe listy rozkazów wyposażano w coraz bardziej złożone instrukcje
ułatwiające programowanie. Celem stało się zniwelowanie luki semantycznej
między asemblerami, a więc i językami maszynowymi, a językami algorytmicz-
nymi wysokiego poziomu. W komputerach lat siedemdziesiątych, określanych
później jako CISC (Complex Instruction Set Computers), ta tendencja osiągnęła swe
apogeum.

Rys. 3. Sterowanie mikroprogramowe umożliwiło implementację skomplikowanych
rozkazów kosztem wydłużenia czasu ich realizacji

Klasycznym przykładem architektury CISC jest superminikomputer VAX [5, 8],
który w swej liście rozkazów miał działania wykonywane w innych maszynach
przez wcale niebanalne podprogramy (tab. 3).

Rozkazy VAX są różnej długości (od 2 do 57 bajtów), zależnej od wykonywanej
operacji, liczby argumentów, typu tych argumentów i sposobu adresowania. Kod
operacyjny zapisany w pierwszym bajcie rozkazu (w niektórych przypadkach
w 2 bajtach) określa tylko liczbę specyfikatorów, które wystąpią w rozkazie,
natomiast ich wielkość zależy od sposobu adresowania.
Np. rozkaz INCW (inkrementuj słowo) ma jeden specyfikator – adres słowa,

rozkaz MOVL (prześlij słowo długie) ma dwa specyfikatory będące adresami
źródłowym i docelowym przesłania, natomiast rozkaz MOVC5 (kopiuj łańcuch
znaków, wypełniając ewentualne wolne miejsca) ma 5 specyfikatorów: długość
i adres łańcucha źródłowego, postać bajtu wypełniacza, długość i adres łańcucha
docelowego.
Na ogół każdy specyfikator może być kodowany według dowolnego (sen-

sownego w danym kontekście) sposobu adresacji – niezależnie od sposobu
kodowania innych specyfikatorów danego rozkazu.

Imponujący jest wykaz typów danych, na jakich mogą operować rozkazy VAX:
• 5 formatów liczb całkowitych ze znakiem lub bez znaku: bajt (Byte) – 8b,

słowo (Word) – 16b, słowo długie (Longword) – 32b, tetrasłowo (Quadword) –
64b, oktasłowo (Octaword) – 128b; np. zakres liczb w oktasłowie wynosi dla
liczb bezznakowych (0, 2128-1) lub (-2127, 2127-1) dla liczb w kodzie U2,

• 5 formatów liczb zmiennopozycyjnych: F, D, G, H i format krótki:
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Tab. 3. Przykłady rozkazów asemblera VAX

Mnemonik Funkcja Parametry rozkazu
generyczny
ADDP6 Dodawanie liczb dziesiętnych o zadanych długościach. 6: adresy i długo-

ści obu argumentów
i wyniku

POLY_ Obliczanie (metodą Hornera) wielomianu zadanego
stopnia; argument, współczynniki i wynik mogą być
w jednym z 4 formatów zmp D, F, G lub H; wynik jest
umieszczany w rejestrach R0 – R5.

3: stopień wielomia-
nu, adres argumentu,
adres tablicy współ-
czynników

MOVTC Tłumaczenie dowolnego łańcucha znaków wg zadane-
go kodu (bajt źródłowy jest indeksem tablicy kodowej)
z wypełnianiem ewentualnych wolnych bajtów łańcu-
cha docelowego.

6: adres i długość źró-
dłowego łańcucha baj-
tów, wypełniacz, ad-
res tablicy kodowej,
adres i długość łańcu-
cha docelowego

CRC Obliczanie pola kontrolnego CRC (kodu resztowego)
w dowolnym łańcuchu bitów wg zadanego wielomianu;
wielomian i wynik są 32-bitowe.

4: adres i długość
łańcucha bitów, ad-
res wielomianu, ad-
res wyniku

INSV Wstawia początkowy fragment podwójnego słowa (src)
o rozmiarze size bitów w miejsce określone przez pa-
rametry base (adres początku pola) i pos (nr bitu pola,
od którego będzie wstawienie).

4: adres i rozmiar
wstawianego słowa
(src, size), miejsce
wstawienia (base,
pos)

ACB_ Skok wyliczany: aktualizuje zmienną index, dodając
stały przyrost add, po czym nowa wartość indeksu jest
porównywana z wartością graniczną limit i następuje
skok na odległość displ.

4: adres zmiennej in-
dex, przyrost add,
wartość graniczna li-
mit i odległość skoku
displ

format F – 32b, format D – 64b, format G – 64b, format H – 128b; w formacie H
zakres wynosi (0,84*10-4932, 0,59*104932) przy dokładności 33 cyfr dziesiętnych,

• liczby dziesiętne (spakowane) P – do 16 bajtów (31 cyfr dziesiętnych),
• łańcuch znaków C – od 0 do 65535 bajtów,
• pole bitowe V – od 1 do 32 bitów,
• łańcuch numeryczny S 31-bajtowy,
• lista elementów – co najmniej 2 słowa długie.
Powyżej czcionką pogrubioną zaznaczono oznaczenia formatu stosowane w mne-
monikach asemblera. Np. rozkaz o ogólnej (generycznej) postaci MOV_ src, dst
powoduje przesłanie argumentu src na miejsce dst; w wersji MOVB przesyłane
są bajty (B), MOVW – słowa (W) itd. Podobnie, mnemonik DIVP oznacza rozkaz
dzielenia liczb dziesiętnych spakowanych (P), a mnemonik CVTPS – zamianę
liczby dziesiętnej spakowanej (P) na łańcuch numeryczny (S).
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Lista rozkazów VAX zawiera ok. 400 pozycji, przy czym rozkazy wieloar-
gumentowe są ortogonalne, tzn. poszczególne argumenty mogą być w nich
kodowane wzajemnie niezależnie, w dopuszczalny dla każdego z nich sposób.
Lista jest symetryczna względem typów danych, co oznacza, że jeżeli rozkaz
ma sens dla pewnego typu danych, to z reguły istnieje.
Konsekwencjami programistycznymi koncepcji CISC jest elegancja (ortogo-

nalność i symetria listy rozkazów), duży repertuar rozkazów, różnorodność
sposobów adresowania argumentów (np. 21 sposobów adresowania w VAX),
wyrafinowane operacje i typy danych. Z drugiej strony bogactwo rozkazów
maszynowych prowadziło do tego, że rozkazy były długie i różnej długości,
co komplikowało strukturę i działanie układu sterującego. Co więcej, analizy
stosowania rozkazów w tych maszynach pokazywały, że niektóre wyrafinowane
instrukcje były jedynie sporadycznie używane przez programistów. Spektaku-
larnym argumentem przeciw nadmiernie rozbudowanej liście rozkazów był
pierwszy zrealizowany w technologii mikroprocesorowej MicroVAX. W tym
procesorze zaimplementowano w postaci mikrokodu tylko 175 rozkazów i tylko
6 z 14 możliwych typów danych, a reszta była emulowana. Mimo tych ograni-
czeń, wymuszonych koniecznością uproszczenia układu scalonego, ten podzbiór
rozkazów obsługiwał ok. 98% rozkazów wykonywanych przez typowe programy.
Te spostrzeżenia były jednym z argumentów za wprowadzeniem architektury
RISC.

4. Ryzykowny RISC

Pod koniec lat 70. XX w. nastąpił odwrót od osobnego rozpatrywania archi-
tektury i jej implementacji; celem stało się uzyskanie jak największej wydajności
systemu, a więc i szybkości działania poprzez uwzględnienie trzech czynników
(por. rys. 2): architektury, organizacji, jak również oprogramowania (kompilato-
rów) [7]. Efektem takich analiz było pojawienie się na początku następnej dekady
kilku procesorów eksperymentalnych określanych – od pionierskiej konstrukcji
z Uniwersytetu Berkeley – jako RISC (Reduced Instruction -Set Computer).

Rys. 4. Uproszczona lista rozkazów w architekturze RISC jest efektem ubocznym
dążenia do uzyskania możliwie największej wydajności przetwarzania
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W projekcie procesora Berkeley RISC założono realizację potokową strumie-
nia rozkazów i podporządkowanie architektury możliwie prostej strukturze
sterowania. Z tego względu przyjęto stałą długość słowa rozkazowego; rozkaz
zawsze ma 32 bity i występuje tylko w 3 formatach:
• kod operacji (7b) i 3 adresy rejestrów (3 x 5b),
• kod operacji (7b), 2 adresy rejestrów (2 x 5b) i stała w kodzie U2 (13b),
• kod operacji (7b), adres jednego rejestru (5b) i adres względny w kodzie U2
(19b).

Dla sprawnej realizacji potokowego wykonywania rozkazów działania wykonuje
się wyłącznie na zawartości rejestrów (są 32 rejestry 32-bitowe), a jedynie dwa
rozkazy komunikują się z pamięcią: ładowanie rejestru z pamięci i zapisanie
rejestru w pamięci. Stało się to konstytutywną cechą koncepcji RISC i z tego
powodu czasem jest ona określana jako architektura „load – store”.

Najbardziej oryginalnym pomysłem jest realizacja rozkazów sterujących prze-
biegiem programu, czyli wszelkimi skokami (jmp, call, ret). Rozkazy te są wy-
konywane jako „skoki opóźnione”, czyli po skoku zawsze jest wykonywany,
pobrany już, kolejny rozkaz programu, co pozwala na uniknięcie straty czasu na
opróżnienie potoku. Sprawą programisty (lub kompilatora) jest sensowne wyko-
rzystanie rozkazu następującego po skoku, a przed efektywnym przeniesieniem
sterowania; w najgorszym razie trzeba tam umieścić rozkaz „nic nie rób”.

Cała lista zaledwie 31 rozkazów jest przedstawiona w tab. 4, z zachowaniem
większości oryginalnych oznaczeń autorów [12]: S2 – rejestr lub 13-bitowa stała
(w słowie rozkazowym), Y – 19-bitowy adres względny (w słowie rozkazo-
wym), Rd, Rs, Rx, Rm – 32-bitowy rejestr, M[adr] – słowo z pamięci wskazane
32-bitowym adresem adr, PC – licznik rozkazów, C – przeniesienie, CWP –
wskaźnik okna rejestrów, PSW – słowo stanu procesora, cond – kod warunku
(14 możliwych warunków skoku).

Klasyczne architektury RISC przyjmują bardzo uproszczoną listę rozkazów,
aby efektywnie wykorzystać nowoczesne rozwiązania organizacyjne – pamię-
ci buforowe (cache) i wielostopniowe sterowanie potokowe. Ten prymitywizm
operacji na poziomie języka maszynowego nie jest widoczny dla programisty
piszącego programy w języku wyższego poziomu, gdyż przesłania go dobry
kompilator. Zakłada się, że programowanie w asemblerze jest potrzebne spora-
dycznie i dotyczy bardzo małej grupy specjalistów.
Obecnie ascetyczne założenia dotyczące liczności rozkazów nie są spełnione

i nowe procesory RISC dysponują np. bardzo rozbudowanymi działaniami zmien-
nopozycyjnymi czy operacjami na upakowanych argumentach potrzebnymi do
przetwarzania danych na użytek multimediów. Niemal wszystkie produkowane
teraz procesory są typu RISC z jednym, za to bardzo istotnym wyjątkiem –
dominującą na rynku komputerów osobistych architekturą x86, przy czym od
kilku lat procesory Intel, zachowując zewnętrzną architekturę IA-32, zawierają
jądro o innej architekturze – wewnętrzny RISC.
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Tab. 4. Rozkazy RISC I

Mnemonik Działanie Funkcja
ADD Rd → Rs + S2 Dodawanie
ADC Rd → Rs + S2 + C Dodawanie z przeniesieniem
SUB Rd → Rs – S2 Odejmowanie
SUBC Rd → Rs – S2 – C Odejmowanie z przeniesieniem
SUBR Rd → S2 – Rs Odejmowanie odwrotne
SUBCR Rd → S2 – Rs – C Odejmowanie odwrotne z przeniesieniem
AND Rd → Rs & S2 Logiczne AND
OR Rd → Rs v S2 Logiczne OR
XOR Rd → Rs ÷ S2 Logiczne XOR
SLL Rd → Rs. Przes. w le-

wo o S2
Przesunięcie naturalne w lewo

SRL Rd → Rs. Przes.
w prawo o S2

Przesunięcie naturalne w prawo

SRA Rd → Rs. Przes.
arytm.w prawo o S2

Arytmetyczne przesunięcie w prawo

LDL Rd → M[Rx + S2] Ładowanie długie (32b)
LDSU Rd → M[Rx + S2] Ładowanie krótkie (16b)
LDSS Rd → M[Rx + S2] Ładowanie krótkie (16b) z powieleniem znaku
LDBU Rd → M[Rx + S2] Ładowanie bajta
LDBS Rd → M[Rx + S2] Ładowanie bajta z powieleniem znaku
STL M[Rx + S2] → Rm Zapamiętanie długie (32b)
STS M[Rx + S2] → Rm Zapamiętanie krótkie (16b)
STB M[Rx + S2] → Rm Zapamiętanie bajta
JMP (cond) ⇒ PC → Rx +

S2
Skok warunkowy

JMPR (cond) ⇒ PC → PC +
Y

Skok warunkowy względny

CALL CWP –; Rd → PC
next PC → Rx + S2

Wywołanie procedury i zmiana okna

CALLR CWP –; Rd→ pc next
PC → Rx + Y

Wywołanie procedury względne i zmiana okna

RET PC → Rx + S2 next
CWP ++

Powrót z procedury i zmiana okna rejestrów

RETINT PC → Rx + S2 next
CWP ++

Powrót z procedury, zmiana okna rejestrów i otwarcie
przerwań

CALLINT CWP –; Rd → PC Zapisanie licznika rozkazów i zmiana okna
LDHI Rd<31:13> → Y;

Rd<12:0> → 0
Wpisanie stałej (19 bitów b. znacz.)

GTLPC Rd → PC Zapisanie licznika rozkazów
GETPSW Rd → PSW Zapisanie słowa stanu
PUTPSW PSW → Rm Ustawienie słowa stanu

86



Ewolucja ISA – wierzchołek góry lodowej

Bezpośrednią adaptacją pionierskiej architektury mikroprocesorów opracowa-
nych na Uniwersytecie w Berkeley – RISC I i RISC II (1982) jest SPARC (Scalable
Processor Architecture) – definicja otwartej architektury ogłoszona przez Sun
Microsystems w 1987 r. Nie jest to nazwa konkretnej implementacji, choć wiele
procesorów i stacji roboczych ma ten skrót w swojej nazwie. W ciągu minionych
lat sprawdziła się zarówno idea skalowalności, jak i otwartości. O skalowalności
świadczy fakt, że procesory SPARC są stosowane zarówno w notebookach,
stacjach roboczych, jak i w superkomputerach (np. SuperServer 6400 wypro-
dukowany przez Cray Research w 1993 r. był zbudowany z 64 procesorów
SPARC). Druga cecha – otwartość architektury, polegająca na ogólnym udostęp-
nieniu specyfikacji, zaowocowała jej realizacją przez kilkunastu producentów.
W 1994 r. ogłoszono, po 3 latach prac grupy SPARC Architecture Committee, wer-
sję 64-bitową SPARC-V9 będącą podstawą współczesnych implementacji. Wersja
V9 jest kompatybilna z 32-bitową wersją V8.

Obecnie procesory Sun SPARC są wyposażane, oprócz standardowej listy
rozkazów stałoprzecinkowych, w rozkazy zmiennoprzecinkowe (formaty 32-, 64-
i 128-bitowe) oraz w rozkazy VIS (Visual Instruction Set) realizujące jednoczesne
działania na zestawie bajtów, półsłów i słów – podobnie jak w rozkazach MMX
w architekturze procesorów Intel x86.

5. Oszałamiająca równoległość

Zwiększenie wydajności obliczeniowej komputerów, od początku ich powsta-
nia, osiągano dwiema drogami: przez postęp technologiczny dający coraz szybsze
układy elektroniczne oraz przez zmiany w organizacji logicznej. Istotą tych ostat-
nich zawsze jest wprowadzenie równoległości (jednoczesności) wykonywania
różnych etapów działań.
W okresie pionierskim takim skokiem było przejście z przetwarzania szere-

gowego, bit po bicie na przetwarzanie równoległe całego słowa maszynowego
w jednym cyklu zegara. Zwiększenie długości słowa, nawet przy zachowaniu
innych cech, skutkowało większą wydajnością; i tak w latach 60. XX w. odniósł
sukces komercyjny minikomputer PDP-8, który miał słowo o długości zaledwie
12 bitów, a najpotężniejszy wówczas komputer CDC 6600 przetwarzał słowa
60-bitowe.

Bardziej wyrafinowana metoda podwyższenia wydajności polega nie na przy-
spieszeniu wykonania poszczególnych działań, a na zmianie sposobu sterowania,
tak aby przyspieszyć wykonanie sekwencji rozkazów, czyli programu (instruc-
tion-level parallelism). Można to uzyskać przez równoczesne wykonywanie kilku
rozkazów przez różne jednostki wykonawcze procesora. Ten pomysł jest pod-
stawą przetwarzania potokowego (pipeline), w którym poszczególne fazy cyklu
rozkazowego mają swoje specjalizowane „stanowiska obsługi”, które działają
na zasadzie taśmy produkcyjnej. Przykładowo w potoku 5-stopniowym może
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się jednocześnie znajdować pięć rozkazów na różnych etapach zaawansowania,
a więc w czasie jednego cyklu zostaje zakończonych pięć kolejnych rozkazów,
co daje 5-krotne przyspieszenie w stosunku do realizacji sekwencyjnej.
Jeszcze większą równoległość wykonania strumienia rozkazów oferują pro-

cesory superskalarne (wielopotokowe), w których z pamięci pobiera się jedno-
cześnie kilka kolejnych rozkazów i są one wydawane (issue) do współbieżnego
wykonania w różnych jednostkach funkcyjnych, zwykle też potokowych. Wy-
bór rozkazów do emisji i ich przydział do jednostek wykonawczych musi
uwzględniać zależności pomiędzy rozkazami wykonującymi się jednocześnie,
a operującymi czasem na tych samych danych. W procesorach superskalar-
nych ten wybór i rozstrzyganie ewentualnych konfliktów odbywa się sprzętowo
w bloku dyspozytorskim na podstawie bieżącej analizy pobieranego z pamię-
ci strumienia rozkazów z uwzględnieniem zależności występujących między
rozkazami. Przy wielu jednostkach wykonawczych procesora superskalarnego
ich pełniejsze wykorzystanie może być uzyskane przez wykonywanie rozkazów
w innej kolejności niż kolejność zapisana w programie (out-of-order). W tym
celu stosuje się pomocnicze rejestry robocze do chwilowego przechowywania
argumentów na czas obliczeń współbieżnych. Po zakończeniu działań, w fazie
kompletacji wyników (retirement) – ich zawartość jest przepisywana do rejestrów
programowych.

Zasadę działania procesora superskalarnego obrazuje rys. 5: program źródłowy
jest tłumaczony na kod wykonywalny mający postać sekwencji rozkazów ułożo-
nych w logicznej kolejności ich wykonywania, a dopiero wysoce skomplikowany
układ dyspozytora w procesorze wybiera kilka rozkazów do równoczesnego
wykonania.

Rys. 5. Zasada przetwarzania w procesorze superskalarnym

Inny sposób zrealizowania tej koncepcji oferują tzw. komputery z bardzo dłu-
gim słowem rozkazowym (VLIW, Very Long Instruction Word) – tutaj następuje
rozdzielenie funkcji równoległego wykonywania operacji od funkcji przygo-
towania zestawu tych operacji, czyli wydzielenia ich ze strumienia rozkazów
programu sekwencyjnego. Procesor VLIW interpretuje długie słowo rozkazowe
będące zastawem kilku zwykłych rozkazów typu RISC, przygotowanym poza
procesorem na etapie kompilacji (rys. 6). Dzięki temu unika się skomplikowanej
i nie zawsze skutecznej analizy wzajemnych zależności dokonywanej sprzętowo
na bieżąco, a w efekcie działanie procesora może być bardziej efektywne.

88



Ewolucja ISA – wierzchołek góry lodowej

Rys. 6. Zasada przetwarzania w procesorze VLIW

Obecnie najpełniej zasadę VLIW realizuje architektura IA-64 (Intel Architecture-
64) [7] występująca pod nazwą EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing),
wprowadzając jawny podział funkcji między sprzęt (bardzo wydajny procesor
odciążony od zadań optymalizacji kodu) a oprogramowanie (skomplikowany
kompilator przygotowujący wiązki rozkazów możliwe do bezkonfliktowego wy-
konania w procesorze). Jest to kontynuacja tendencji, która była podstawą proce-
sorów RISC – uproszczenie organizacji logicznej procesorów (i dzięki temu przy-
spieszenie ich działania) kosztem nieuniknionej komplikacji oprogramowania.
Technika ta, opracowywana wspólnie przez firmy Intel i Hewlett Packard,

zakłada, że procesor wykonuje 128-bitowe wiązki (bundle) zawierające po trzy
41-bitowe rozkazy typu RISC. Oprócz rozkazów każda wiązka ma 5-bitowy
szablon określający, które jednostki funkcyjne procesora są potrzebne do jej
wykonania. Wiązka rozkazów jest tworzona statycznie na etapie kompilacji
(smart compiler), a nie – dynamicznie, w czasie wykonywania.

Architektura IA-64 przyjmuje podstawowy format 64-bitowy, co oznacza
używanie 64-bitowych danych i 64-bitowych adresów, a w konsekwencji – teore-
tycznie – dostęp do 264 czyli 16 EB (ok. 18*1018bajtów) przestrzeni adresowej.
Oprócz olbrzymiej pamięci operacyjnej, procesor dysponuje wielką liczbą

rejestrów dla argumentów wymaganych przez typowe 3-adresowe rozkazy
RISC-owe. Argumenty stałopozycyjne są przechowywane w 64 rejestrach 64-
bitowych, zaś argumenty zmiennopozycyjne w 64 rejestrach 82-bitowych. Z każ-
dym rejestrem danych skojarzony jest jednobitowy znacznik określający po-
prawność przechowywanych danych. W działaniach wspierających zastosowania
multimedialne (typu rozkazów MMX znanych z architektury IA-32) rejestry
stałopozycyjne są traktowane jako zestawy zawierające 8x8, 4x16 lub 2x32 bitów,
a rejestry zmiennopozycyjne – jako zestawy dwóch liczb o tym samym znaku
i tym samym 17-bitowym wykładniku oraz 32-bitowej części ułamkowej.
Najnowszą, pokazaną w lutym 2011 r., implementacją architektury IA-64

jest 8-rdzeniowy procesor Itanium Poulson [3] zdolny do jednoczesnej emisji
12 rozkazów. Układ scalony o rozmiarach 18,2 x 29,9 mm zawiera dodatkowo
olbrzymią pamięć cache o pojemności 54 MB przechowującą najczęściej używane
dane. Parametry tego procesora zestawiono w tab. 5 z parametrami pierwszego
historycznie mikroprocesora, 4-bitowego Intel 4004 sprzed 40 lat.
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Tab. 5. Porównanie nieporównywalnych. Mikroprocesory

Intel 4004 Itanium Poulson
Data prezentacji 1.11.1971 1.02.2011
Długość słowa 4 b 64 b
Wielkość adresu 12 b 64 b
Słowo rozkazowe 8 b i 16 b 128 ba

Liczba rejestrów 16 (4 b)b 128 (64 b) + 128 (82 b)
Przestrzeń adresowana 4 kB 16 EBc

Pamięć cache – 54 MB
Zegar 740 kHz 1,73 GHz
Technologia 10 µm 32 nm
Powierzchnia płytki 12 mm2 545,8 mm2

Liczba tranzystorów 2 300 3 100 000 000

a Trzy 41-bitowe rozkazy typu RISC + 5 b szablonu w wiązce VLIW.
b Plus 3 rejestry stosu adresów powrotnych i licznik rozkazów.
c Używa się tylko 50 b adresu, co daje dostęp do 1024 TB.

6. Komputer elementem komputera

W listopadzie 2010 w 36. edycji TOP500, od lat uznanym rankingu superkom-
puterów [13], najszybszym okazał się chiński Tianhe-1 A („Droga Mleczna”,
dosłownie „Niebiańska Rzeka”) zainstalowany w Narodowym Centrum Su-
perkomputerowym w Tianjin. Jego wydajność wg oficjalnych testów Linpack
dochodzi do 2,57 petaflops, czyli 2,57*1015 (milion miliardów) operacji zmienno-
pozycyjnych na sekundę, a teoretyczna wydajność szczytowa aż 4,701 petaflops.
Tianhe-1 A zawiera 14 336 procesorów Intel Xeon X5670 (pracujących z zegarem
2,93 GHz) i 7 168 procesorów graficznych Nvidia Tesla M2050, nie licząc 2 048 do-
datkowych procesorów NUDT FT1000. Sumaryczna pojemność pamięci wynosi
262 TB (262*1012 bajtów), a pojemność pamięci dyskowej – 2 PB (2*1015 bajtów).

Liczba procesorów w Tianhe-1 A jest dziesięciokrotnie większa niż była liczba
tranzystorów w pierwszym mikroprocesorze 40 lat temu. Takie porównanie
ilustruje tendencję widoczną od ponad dwudziestu lat w projektowaniu naj-
szybszych komputerów zwanych od lat 70. XX w. superkomputerami. Tego
określenia użyto pierwszy raz dla maszyny CRAY 1 (Cray Research, 1976), choć
uznaje się, że superkomputerem był już CDC 6600 (Control Data Corporation,
1963), gdyż zdecydowanie górował mocą obliczeniową nad współczesnymi so-
bie konkurentami. Projektantem obydwu był Seymour Cray (1925–1996), który
wprowadzał własne rozwiązania nie tylko architektury, ale również struktury,
a nawet elektroniki; o jego geniuszu świadczy fakt, że zespół budujący CDC 6600
liczył zaledwie około 30 osób [10]. Istniejąca dziś firma Cray Inc. jest jednym
z głównych producentów superkomputerów, a nazwa Cray stała się na dwie
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Tab. 6. Porównanie nieporównywalnych. Superkomputery

CRAY-1A Tianhe-1A
Rok uruchomienia 1977 2010
Liczba procesorów 1a 21505
Pamięć 8 MBb 262 TB
Szybkość 133 * 106 FLOPS 2,57 * 1015 FLOPS
Moc zasilania 115 kW 4,04 MW
Koszt 8,86 mln USD 88 mln USDc

a Procesor wektorowy.
b Dokładnie: 220 słów 64 b.
c Plus koszty eksploatacji ok. 20 mln USD rocznie.

dekady niemal synonimem superkomputera.
Komputer Cray-1 A, ze względu na wielką szybkość zegara (80 MHz), miał

specjalną konstrukcję pozwalającą skrócić przewody łączące – zbudowano go
w postaci otwartego z boku walca otoczonego u dołu półokrągłą „kanapą”
kryjącą freonowy system chłodzenia, a całość ważyła ok. 5,5 tony. Był to pierwszy
komputer, który przekroczył barierę 100 megaflops (100 milionów operacji
zmiennopozycyjnych na sekundę).
Komputery, takie jak Cray-1, uzyskiwały wysoką wydajność obliczeniową

dzięki unikatowej architekturze i nowatorskim rozwiązaniom organizacji logicz-
nej (np. przetwarzanie wektorowe, potokowość, kilka specjalizowanych jednostek
wykonawczych), a także przez stosowanie najszybszych wówczas układów elek-
tronicznych. Były to jednak komputery zbudowane wokół jednego procesora
centralnego przetwarzającego jeden wątek programu.
Od lat dziewięćdziesiątych najszybsze komputery są budowane wg innego

pomysłu: jako systemy wieloprocesorowe stosujące standardowe procesory uży-
wane np. w serwerach czy w stacjach graficznych. Początkowo było to kilka
czy kilkanaście procesorów, później kilkaset, a obecnie kilkudziesiąt tysięcy; ten
sposób działania określa się jako masywny paralelizm przetwarzania (Massi-
vely Parallel Processing). W takich maszynach problemem nie jest architektura
poszczególnych procesorów, a dostatecznie szybka i bezkolizyjna komunikacja
między nimi i – przede wszystkim – taki system programowy, który zapewni
rozdział zadań wykorzystujący wszystkie elementy systemu.
W tab. 7 pokazano wszystkie superkomputery, które w ostatnim rankingu

TOP 500 (listopad 2010) [13] mają wydajność większą niż 1 PFLOPS (dwa lata
wcześniej był tylko jeden taki komputer – IBM Roadrunner, który w czerwcu 2008
jako pierwszy przekroczył granicę petaflopsową)4. „Masywność” przetwarzania

4 Dane te, od czasu złożenia artykułu w redakcji, zdezaktualizowały się i obecnie – wg rankingu
Top500 z listopada 2011 – najszybszy jest japoński K Computer, który, zawierając 705 024 rdzenie,
jako pierwszy przekroczył granicę 10 PFLOPS. Drugie miejsce zajmuje Tianhe-1 A. Wśród 10
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Tab. 7. Siedem wspaniałych. Superkomputery petaflopsowe

Wydajność Producent Kraj Komputer Roka Procesory Liczba
(TFLOPS) rdzeni

2566 NUDT Chiny Tianhe-1 A
NUDT TH MPP

2010 Intel EM64T Nvi-
dia GPU

186 368

1759 Cray Inc. USA Jaguar Cray XT5-
HE

2009 AMD x86_64 224 162

1271 Dawning Chiny Nebulae Daw-
ning TC3600
Blade

2010 Intel EM64T Nvi-
dia Tesla

120 640

1192 NEC/HP Japonia TSUBAME 2.0
HP ProLiant
SL390 s

2010 Intel EM64T Nvi-
dia GPU

73 278

1054 Cray Inc. USA Hopper Cray
XE6

2010 AMD x86_64 153 408

1050 Bull SA Francja Tera-100 Bull
bullx super-node

2010 Intel EM64T 138 368

1042 IBM USA Roadrunner
BladeCenter
QS22/LS21

2009 Power AMD
x86_64

122 400

a Rok instalacji lub ostatniej modyfikacji.

dobrze ilustruje w tej tabelce ostatnia kolumna (liczba rdzeni), gdyż właśnie
rdzeń (core) jest najmniejszą jednostką przetwarzającą informację. Współczesne
mikroprocesory, nawet już te stosowane w komputerach domowych, są budowa-
ne jako wielordzeniowe. Taki procesor zawiera w jednym układzie scalonym dwa
lub więcej procesorów (rdzeni) zwykle z własnymi pamięciami cache pierwszego
poziomu (L1) i współdzieloną pamięcią cache L2. Na przykład stosowane w su-
perkomputerach procesory Xeon (Intel) (tab. 7) są 6- lub 8-rdzeniowe, procesory
Opteron (AMD) – 6- lub 12-rdzeniowe, procesory PowerXCell mają 9 rdzeni,
a procesory graficzne Tesla (Nvidia) zawierają 10 rdzeni, przy czym każdy z nich
może przetwarzać jednocześnie 24 strumienie danych.
Kolosalna moc obliczeniowa superkomputerów, oprócz tego, że ma zastoso-

wania wojskowe, bankowo-finansowe, filmowe i inne bezpośrednio użyteczne,
umożliwiła też powstanie nowego rodzaju badań naukowych – „naukę oblicze-
niową” (computational science). Jest to postępowanie badawcze uzupełniające trzy
tradycyjne – obserwację i opisywanie zjawisk (nauki obserwacyjne), prowadzenie
doświadczeń (nauki eksperymentalne) oraz stawianie hipotez prowadzących
do sformułowania teorii matematyzujących rzeczywistość (nauki teoretyczne).
Datą graniczną jest rok 1977, w którym opublikowano rozwiązanie problemu

superkomputerów o wydajności przekraczającej 1 PFLOPS jest jeden francuski, po 2 z Japonii
i Chin oraz 5 z USA.
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czterech barw metodą nierealizowalną bez zastosowania komputera [9].
Analiza struktury superkomputera przypomina „zoomowanie” w Google

Earth – od satelitarnego obrazu Ziemi do szczegółów znajomego skwerku przed
domem. Podobnie można przejść od pulsującej strumieniami bitów sieci dzie-
siątków tysięcy procesorów, przez skomplikowaną strukturę każdego z nich,
poznać ich bloki funkcjonalne, szczegóły potokowości, organizacji asocjacyjnych
pamięci buforowych etc., aby dojść do poziomu rejestrów i bramek logicznych,
a dalej po przekroczeniu bram elektroniki zanurzyć się w subtelności techno-
logii elektronowej w środowisku opisywanym w nanometrach, gigahertzach
i nanosekundach. W tym sensie superkomputery zasługują na swój przedrostek,
gdyż kumulują w sobie wszystko, co najlepsze w tej dziedzinie techniki.
Praktyczny rozwój informatyki zapoczątkowany zdarzeniem technicznym:

wynalazkiem maszyny cyfrowej w połowie XX w. spowodował zmiany cywili-
zacyjne i kulturowe w niebywałej skali i, używając świetnego sformułowania
z tytułu książki Zbigniewa Polańskiego [11], „wpędził nas do komputerowego
raju”. Dotyczy to zarówno dzieci bawiących się inteligentnymi gadżetami, jak
i zwykłych użytkowników usług sieciowych (bankomaty, systemy rezerwacji,
sklepy internetowe) i wszelakiego rodzaju urządzeń cyfrowych (telefony, laptopy,
GPS-y, tablety, kamery, dyktafony itp.).
Nasuwa się tu sarkastyczna uwaga Stanisława Lema z 1999 roku o rozwoju

informatyki [4]: „. . . wydaje mi się to jakoś nierealne, że tak szybko i tak daleko
doszliśmy. Nie wiadomo zresztą, po co”.

Streszczenie

Ewolucja ISA – wierzchołek góry lodowej
Lista rozkazów stanowiąca główny atrybut architektury każdego komputera zmienia-

ła się zależnie od dostępnej technologii i wymagań stawianych przez użytkowników.
W artykule opisano kilka rozwiązań ISA (Instruction-Set Architecture) – kluczowych
w historii informatyki, wskazując na uwarunkowania istniejące w czasie ich powstawa-
nia. Przedstawiono powody zmiany paradygmatu projektowania CISC-RISC w latach
osiemdziesiątych. Scharakteryzowano istotę przetwarzania równoległego – od potokowo-
ści, przez superskalarność i organizację VLIW aż do przetwarzania masywnie równo-
ległego w obecnych superkomputerach.

Summary

ISA Evolution – Tip of the Iceberg
Instruction-set architecture is determined by many factors, such as technology and

users’ demand. The ISA evolution is illustrated on several examples – milestones in
computing history: EDSAC, VAX, Berkeley RISC. The early 80’ CISC-RISC turning
point in architecture paradigm is explained. A short characteristic of parallel processing
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is given – starting from pipelining, through superscalar and VLIW processors up to
petaflops supercomputers using Massively Parallel Processing technique.
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Recognition of fluctuating patterns: from
informatics to dynamic structure
of two-dimensional liquids

1. Local structure of two-dimensional liquids

Standard methods of pattern recognition, generalized onto the case of a system
of fluctuating material points representing atoms or molecules in computer-
simulated liquids at non-zero temperatures, has established the concept of locally
solid-like ordered instantaneous structure of liquids in two dimensions [13].
Probabilistic method of structural invariants [6–8,13], briefly presented in the
next Section, was applied to Lennard-Jones liquid [8], hard discs liquid [9] and
liquid with quantum degrees of freedom [3]. In each case the system close
to freezing line (we do not discuss here the challenging question of the order
of phase transition – see, e.g. Refs. [5, 18]) developed approximately 50% of
solid-like atoms (see below) which together with their 6 nearest neighbours
form a part of regular triangular lattice in 2D. Moreover, the SLA atoms show a
tendency to form large clusters. The conjecture that the local structure is a slow-
relaxing mode in low-temperature equilibrium liquids opens new possibilities
in statistical mechanics treatment of classical liquids [15].

Dynamic features of local solid-like structure in 2D liquids were also studied
using the same formalism and revealed a non-exponential relaxation of various
correlation functions in the two-phase interval [14]. Quite recently, this approach
enriched by topological characterization of neighbouring relations revealed that
the 2D LJ liquid becomes a complex liquid in a narrow strip of thermodynamic
states close to the melting line, characterized by a super-Arrhenius increase
of relaxation times, stretched-exponential decay of correlations in time, and a
power-law distribution of waiting times for changes in the local order [12].
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Various structure-based physical processes are related to various spatial scales
characterizing the structure. The time of life of those structures in 2D liquids
are dependent on the spatial scale. It seems plausible that the time evolution
of large clusters of SLA atoms may be governed by very different time scales
because of a solid-like environment of a given atom [12]. Those structures or
their topological counterparts [12] are natural candidates for long-time structural
hydrodynamic modes in liquids, which may manifest themselves in various
physical phenomena related to short-time thermodynamics [15].

The aim of the paper is to present first results on time evolution of SLA
clusters in 2D LJ liquid.

The paper is organized as follows. Probabilistic pattern recognition approach
is briefly presented in the next Section. Some details concerning the molecular
dynamics simulation are given in section 3. In Section 4.1 the algorithm for the
search of SLA clusters is briefly discussed. Section 4.2 deals with a challenging
problem of the definition of the “identity” of a cluster during the time evolu-
tion. In section 4.3 the corresponding MD results are shown. Conclusions are
presented is section 5.

2. Fluctuating pattern recognition: probabilistic method
of structural invariants

2.1. Pattern recognition: object and feature spaces

The canonical pattern recognition task is to classify a given object Γ using
as a reference a set of patterns Γi, i = 1, . . . , N . To this end one introduces a
merit function which plays a role of a metric in the space of objects and finds
the pattern Γi which displays maximal similarity with object Γ.

As a rule, the object has a complicated geometrical structure represented by a
set of parameters which span the so-called feature space. The metric becomes a
function in feature space and the classification of an unknown object acquires a
well-defined mathematical meaning.

The situation gets more complicated when the object Γ can, a priori, represent
a kind of “mixture” of basic patterns Γi. This is, e.g., the case when the object is a
system of geometric points which dynamically undergo fluctuations. In this case
the basic patterns Γi are fluctuating – and not static – patterns. Moreover, the
fluctuations of the pattern should result from the same ensemble of fluctuations
as the classified object does. All this makes the recognition procedure more
complicated and inevitably increases the degree of arbitrariness, already present
in the canonical formulation of the problem due to the arbitrariness of the choice
of merit function.
Those difficulties are present in the case of computer-simulated liquids in

thermal equilibrium, where its constituent atoms, molecules etc. are represented
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by geometrical points. In the next Section we present a classification scheme for
local structures based on a probabilistic approach.

2.2. How to differentiate between fluctuating patterns: structural
invariants

Local structure hypothesis [13] states that the local structure of simple liquids
in 2D resembles that of a regular triangular solid. Thus, an object of main
interest is a two-dimensional 7-atom cluster. Its structure, which is invariant
with respect to 2D translations and rotations, depends on 11 parameters which
span the 11-dimensional feature space. Instead of using the whole set of 11
parameters, we take into account only one which describes the orientational
relations between the atoms in this cluster. Namely, local order in a 2D system
in the neighborhood of an atom located at the point ~r is described by 2D local
version of bond-order parameter of Nelson et al. [8, 10, 17]:

Q6m(~r) =
1

N0

N0∑

i=1

Y6m(π/2, φi), (1)

where Y6m(θ, φ) (m = −6, . . . , 6) denotes the spherical harmonic function, the
sum is taken over the N0 nearest-neighbors of the atom located at the point
~r and the pair of polar and azimuthal angles, (θi, φi), describes the direction
between the central atom ~r and its i-th nearest neighbor. The structural invariant
Q(~r) for (N0 + 1)-atom cluster with central atom at ~r is defined as [8, 17]:

Q2
6(~r) =

4π

13

6∑

m=−6
|Q6m(~r)|2. (2)

Within the probabilistic formalism of structural invariants the local solid-like
component in a 2D liquid is calculated using the decomposition of a proba-
bility density function ρ(Q6) (PDF) of invariant Q6, calculated from computer
simulations, into fluctuating patterns of structure ρi(Q6), i = 1, . . . , N . In other
words, the feature space is spanned by normalized probability density functions.
The reliability of this decomposition is given in terms of standard mathematical
statistics parameters like, e.g., significance level α calculated from χ2 test [16].
Very small values of α (of order of 10−6 and smaller) indicate that the decompo-
sition is statistically not reliable [8]. The choice of patterns Γi and of ensembles
of fluctuations of their constituent atoms is dictated by the physical picture of
fluctuating local structure in solids and liquids in 2D. In the case of liquids,
satisfactory results were obtained using only two patterns of structure: Γ6 and
Γ5, in which the atoms fluctuate independently, with gaussian distributions,
around their positions in a static pattern. The first of the static patterns is a
7-atom 2D hexagon (part of 2D triangular lattice) and the second – a 7-atom
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cluster of atoms close to a dislocation in 2D triangular lattice. They represent,
respectively, solid-like and non solid-like local order. The decomposition takes
form:

ρ(Q6; T
∗, ρ∗) = c6(T

∗, ρ∗) ρ6(Q6, ξ6) + c5(T
∗, ρ∗) ρ5(Q6, ξ5), (3)

where T ∗ and ρ∗ stand for, respectively, reduced temperature and reduced
density, see Section 3. ξ5 and ξ6 denote, respectively, the r.m.s displacement
of the atoms undergoing gaussian fluctuations in patterns Γ5 and Γ6. The
distributions are normalized and thus c5 + c6 = 1. The parameters c6 and c5
give, respectively, a concentration of solid-like and non solid-like clusters at
given thermodynamic conditions. In the two-phase region an important new
effect appears: at the liquidus line a dramatic crossover of an ensemble of
fluctuation takes place, from gaussian to a non-gaussian ensemble [5]. This
new non-gaussian ensemble has to be used for modelling the fluctuations of
the atoms of patterns in order to produce statistically reliable results of the
decomposition (3). [4]
Fig.1 summarizes the most important features of the fluctuating patterns

discussed above. Dotted and dashed lines correspond to typical non solid-like
and solid-like patterns close to the liquidus line, calculated using gaussian
fluctuations with ξ5 ' 0.30 and ξ6 ' 0.15. Solid line shows the PDF calculated
from a 2D solid at T ∗ = 0.7, ρ∗ = 0.9, i.e. close to the solidus line (ρ∗ ' 0.88 [4]).
The r.m.s. fluctuation is approximately equal to 0.15, as in the case of gaussian
fluctuations of hexagonal pattern. Clearly, the two PDFs for local solid-like
structure are different, which proves that the ensembles differ from each other.
On the other hand, all PDFs intersect approximately at the same value of Q(0)

6 .
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Fig. 1. PDFs for patterns: non solid-like (dotted), gaussian hexagonal (dashed) and
non-gaussian hexagonal (solid), see text for more details.
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2.3. Maximal Probability Decision Rule

The method presented in the last Section has a “global” character and does
not provide any means for a discrimination of a single cluster as a solid- or
non solid-like. To this end we use the Maximum Probability Decision Rule
(MPDR) [2, 8]. It states that the instantaneous cluster belongs to this fluctuating
pattern for which the corresponding PDF has a larger value. In our case, 7-atom
cluster is recognized as solid-like when the invariant Q6 takes large values:

Q6 > Q
(0)
6 . (4)

Obviously, the point Q(0)
6 corresponds to the intersection of PDFs: ρ6(Q(0)

6 , ξ6) =

ρ5(Q
(0)
6 , ξ5). In the liquid close to the liquidus line Q(0)

6 = 0.555−−0.56. Small
variations of this value lead to small variations in the estimated concentrations
of solid-like clusters.
An important question appears: what is the relation between the concen-

trations c6 calculated from the decomposition, formula (3), and from Q
(0)
6 –

criterion, formula (4). Close to the liquidus line the two distributions are well
separated, the numbers of clusters which are erroneously classified according
to the Q(0)

6 – criterion are small and, what is more important, approximately
equal for both structures. For this reason the concentrations of local solid-like
structures calculated using both approaches are approximately equal.

In what follows we refer to the central atoms of solid-like clusters as solid-like
atoms (SLA); the central atoms of remaining clusters are referred to as liquid-like
atoms (LLA).
The MPDR-based classification has a probabilistic character. The total prob-

ability of a false classification: a fluctuation of pattern Γ5 as a fluctuation of
pattern Γ6 and vice versa is given by the overlap of the corresponding PDFs:

E(ξ5, ξ6) =

∫
min [ρ5(Q, ξ5), ρ6(Q, ξ6)] dQ. (5)

E(ξ5, ξ6) defines a measure of structural identity of two fluctuating patterns and
introduces the metric in the feature space [2]. When the overlap is small then
the probability of a false classification is also small and fluctuating structures
preserve their structural identity. With increasing fluctuation level the overlap of
the PDFs increases and the structural identity of fluctuating patterns is gradually
lost.

3. Molecular Dynamics simulation

We have simulated a 2D system of 2500 atoms interacting via Lennard – Jones
potential vLJ(r)

vLJ(r) = 4 ε

[(σ
r

)12
−
(σ
r

)6]
, (6)
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at T ∗ ≡ kBT/ε = 0.7. Here kB stands for Boltzmann constant and T for
temperature. A standard NVT molecular dynamics (MD) method [1] with
velocity Verlet algorithm was used. The time step was ∆t = 0.0064 τ0. In the
case of argon ∆t = 2 × 10−15s. Runs of various lengths were used; the maximal
time interval from which data were sampled was 2× 10−9 s ' 1800τLJ, where
τLJ denotes the period of oscillations in a harmonic regime of LJ potential. The
equilibrium characteristics were sampled after 5× 104 equilibration steps. The
liquidus line was located via local structure analysis [5] at reduced density ρ∗ ≡
ρσ2 ≈ 0.82 (ρ denotes density). The critical temperature reads approximately
T ∗ ≈ 0.55. More details can be found in Ref. [5].

4. Evolution of clusters of SLA atoms in time

4.1. Search for SLA clusters

Below, we present shortly an algorithm for an isolation of a cluster of SLA
atoms in an instantaneous configuration. By the definition, two SLA atoms
belong to the same cluster it they are metrical nearest neighbours (nn). We
point out that in low-density systems, e.g. gases, it is possible than atom 1 is
a nn of atom 2 while atom 2 is not a nn of atom 1. The possibility of such an
event in dense systems is very small.

The search for SLA clusters is done as follows. For each atom its 6 metrically
defined neighbours are found; for the resulting 7-atom cluster the invariant Q6

is calculated. Recall that if Q6 > 0.555 then the central atom is classified as SLA.
In this way all SLA atoms are found. As the next step we start from a chosen
SLA atom which constitutes a one-atom cluster. Then, its 6 metrically defined
neighbours are found and those of them which have Q6 > 0.555 are the new
members of the cluster. In the next step a sweep over all the members of the
current cluster is made to find their SLA neighbours in the same way as for the
initial atom. The search stops when in a sweep no new members are found.
A search of clusters can be conveniently implemented using the concept of a
binary tree search.

4.2. SLA cluster-parent and SLA cluster-child relation

Let us briefly formulate the problem. We have two consecutive configurations
K and K ′, separated by a time interval Tn = n∆t. In the former one we pick
up a cluster S of SLA atoms. The question is: how to find the SLA cluster S′ in
K ′ for which S is an ancestor? Once this relation is defined one can study time
evolution and time scales related to SLA clusters.

In this paper we use the following definition. Some of the atoms from cluster
S continue to be SLA in configuration K ′ and, as such, belong to various SLA
clusters S′i, i = 1, . . . in configuration K ′. By the definition, S′ is this of clusters
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S′i which contains the largest number of atoms from cluster S in K. The atoms
of S may dominate in S′, i.e., constitute more than 50% its atoms. We introduce
a binary variable P which determines the degree of “parental” similarity of
S′ with S: if the atoms from S dominate in S′ then PS,S′ = 1, else PS,S′ = 0.
After the cluster S′ was identified, the above procedure is continued with S′

acting as the parental cluster. As long as the product Π =
∏

i PSi,S′i
is non-zero,

the current cluster Si traces its origin back to cluster S1 through a sequence
of clusters Si, Si−1, . . . , S1. We use the notation Si+1 ≡ S′i. In liquids after
elapsed time t0 Π becomes zero: Π(t0) = 0. Time t0 has the meaning of the
First-Passage-Time and is a random variable, defined by moments (if they exist)
and probability density function. The statistics of time t0, which depends on the
size of a parental cluster, provides an information about one of time scales for
clusters of SLA atoms. After elapsed time t0 the subsequent clusters trace their
origin back to the cluster Si(t0) and, finally, after some time t1, the parental
continuity is again lost: Π(t1) = 0. The binary time series B(t) = 1 for t = ti,
B(t) = 0 for t 6= ti, provides the information about this time scale in a different
way.

It should be stressed that the results are dependent on the interval Tn = n∆t
separating the configurations. Thus, it is necessary to analyze the time evolution
using the shortest time T1 and then to use larger intervals. The use of the
later introduces an element of an averaging over time which can result in an
artificially induced chaotic behaviour of the time series. We point out that if
this scenario occurs, than the crossover from a non-chaotic to chaotic behaviour
yields another time scale for a liquid.

4.3. Results

In this Section we present first results on time evolution of largest SLA
clusters at reduced density ρ∗ = 0.79. The data were sampled from last 2000
configurations separated from each other by T1 ≡ ∆t; those configurations span
the time interval 4 × 10−12s ' 3 τLJ.

Fig. 2. ρ∗ = 0.79: 951 SLA atoms (left) and largest cluster (109 SLA) (right).
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Fig. 3. ρ∗ = 0.79 : N(t) (left) and Π(t) (right) for an initial cluster from Fig. 2 (right).
Horizontal axis: time counted in units of ∆t.

Fig. 4. ρ∗ = 0.79: cluster at t=127 (left) and t=128 (right)

The 951 SLA atoms in the first of 2000 configurations are shown in Fig. 2 (left).
The concentration of SLA reads approximately 0.38. The largest cluster in this
configuration consists of 109 SLA (Fig. 2 (right)). The number of SLA atoms
N(t) in its clusters-descendants oscillates strongly as a function of time, from
few tens to four hundred atoms, see Fig. 3 (left). In the studied period of time
the cluster lost a few times the relation to its ancestor (in the sense discussed
above), see Fig. 3 (right) which shows the plot of the function Π(t) – its zeros t0
indicate the corresponding moments of time. We have found that the spikes
in N(t) often correspond to times t0. For example, the first spike appears at
t0 = 128 ∆t. The cluster under consideration consists at time t = 127 ∆t of 44
SLA, while N(128) = 284. A closer inspection of this cluster (Fig. 4) reveals a
typical mechanism of the lost of memory about the parental cluster. Namely,
because of the very specific spatial distribution of SLA atoms (Fig. 2 (left)), in
particular of an abundance of narrow bridge-like structure joining more compact
parts of a cluster, appearance or disappearance of a single SLA within a bridge
may easily lead to a fission or fusion process. This is exactly what happens in
Fig. 4, where a single new SLA atom connects two separate large clusters. To
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avoid misunderstanding we point out that periodic boundary conditions were
used and the seemingly separate clusters actually form a single one. Similar
mechanism occurs at time t0 = 911 ∆t, where a cluster with N(910) = 128
undergoes a fusion with a larger one, giving rise to a N(911) = 362.
Those observations explain an origin of strongly developed fluctuations of

N(t). They are due rather to one-atom processes caused by a formal restrictive
definition of a SLA state than to real physical processes. As the result, the
dynamics of large SLA cluster has a short time character and does not pro-
vide quantitative measures of physically meaningful time scales exceeding the
time τLJ.

5. Conclusions

We have used the probabilistic formalism of structural invariants to characterize
temporal evolution of clusters of solid-like atoms in two-dimensional Lennard-
Jones liquid. We have proposed a method to identify the child SLA cluster
originating from a parent SLA cluster in a preceding configuration. We have
found that the time interval in which the current cluster preserves memory
about its ancestors is small, about the oscillation time τLJ in a harmonic regime
of LJ potential. We have shown that it is the result of easily breakable one
dimensional bridge-like connections between parts of the cluster.
Our study is related to metrical features of clusters. We believe that one

remedy for avoiding the artificial effects discussed above is to use dressed
clusters [11]. In this context, a topological approach is also of an interest,
because the topological characterization of local order yields much longer time
scales [12]. Study of those topics goes beyond the scope of this paper.
The paper was completed during the stay of one of us (ACM) as invited

professor at ENS Cachan; warm hospitality is gratefully acknowledged. The
work of AZP on this project was supported by the Nonequilibrium Energy
Research Center (NERC) which is an Energy Frontier Research Center funded by
the U.S. Department of Energy, Office of Science, Office of Basic Energy Sciences,
under Award Number DE-SC0000989.

Summary

Recognition of fluctuating patterns: from informatics to dynamic structure of
two-dimensional liquids
We use the probabilistic formalism of structural invariants for structure recognition

of fluctuating patterns consisting of geometrical points to discuss some concepts related
to time evolution of large clusters of solid-like atoms (SLA) in two-dimensional (2D)
Lennard-Jones (LJ) liquid simulated using standard NVT molecular dynamics method.
The relation between parental and child SLA clusters in consecutive configurations is
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proposed and quantified. The time of life of a cluster is close to the oscillation time τLJ
in a harmonic regime of LJ potential. This small value is due to a fractal-like spatial
distribution of SLA atoms in a cluster which results in an appearance of easily breakable
one dimensional bridge-like connections between more compact parts of the cluster.

Streszczenie

Rozpoznawanie fluktuujących wzorców struktury: od informatyki do dyna-
micznej struktury dwuwymiarowych cieczy.
Używając probabilistycznego formalizmu strukturalnych inwariantów do rozpozna-

wania struktury fluktuujących wzorców utworzonych z układu punktów materialnych,
badane są wybrane aspekty związane z ewolucją w czasie dużych klasterów składają-
cych się z atomów typu SLA w dwuwymiarowej (2D) cieczy Lennarda-Jonesa (LJ),
symulowanej za pomocą standardowej metody dynamiki molekularnej w zespole NVT.
Zaproponowano i skwantyfikowano relację pomiędzy klasterami SLA i ich następcami –
klasterami SLA w kolejnych konfiguracjach. Czas życia klastera jest bliski czasowi
drgań w harmonicznym potencjale przybliżającym potencjał LJ. Ta mała wartość wynika
z przypominającego fraktalny rozkładu przestrzennego atomów SLA w klasterze, w któ-
rym pojawiają się łatwo ulegające zniszczeniu wąskie połączenia pomiędzy zwartymi
częściami klastera.
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Książki elektroniczne (stan technologii)

1. Trochę historii

W 1971 roku Michael Hart otrzymał na komputerze Xerox Sigma V będącym
własnością Laboratorium Badań Materiałów Uniwersytetu Illinois konto kompu-
terowe z prawem wykorzystania czasu procesora o wartości 100 000 000 $. Były to
czasy, kiedy łatwiej było uzyskać dostęp do komputera niż znaleźć ludzi, którzy
wiedzieli, jak go wykorzystać. Około 100 minut po tym niespodziewanym dla
Harta wydarzeniu właśnie on wiedział, jak tę możliwość wykorzystać: nie do
prowadzenia obliczeń, ale do przechowywania, odtwarzania i wyszukiwania
informacji w zasobach, które normalnie znajdują się w bibliotekach.

Następnym krokiem było zdigitalizowanie (przepisanie) Deklaracji Niepodle-
głości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rozpoczęła się era książek
elektronicznych. Kolejnymi digitalizowanymi książkami były Konstytucja Sta-
nów Zjednoczonych wraz z Kartą Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki, Biblia
i dzieła Szekspira [6]. Wszystkie te książki zostały udostępnione publicznie jako
Projekt Gutenberg, który w 1997 roku oferował 1000 tytułów, w kwietniu 2002 —
5000, w październiku 2003 — 10000, w styczniu 2005 — 15000, w kwietniu
2008 — 25000 książek. Obecnie jest ich ponad 40000, każdego miesiąca przybywa
ponad 300 książek [7].

Projekt Gutenberg zaproponował (i praktycznie rozwiązał) wszystkie problemy
pojawiające się podczas posługiwania się treściami elektronicznymi:
• format udostępniania informacji (początkowo jedynie pliki tekstowe kodowane

jako „vanilla ASCII”),
• zdobywanie treści (przepisywanie ręczne książek, skanowanie, OCR i spraw-
dzanie poprawności),

• prawa autorskie — udostępniane są jedynie książki, do których prawa autor-
skie wygasły.

Początkowo głównym problemem było czytanie tych książek (czy raczej brak
powszechnego dostępu do komputera). Zmieniało się to bardzo szybko, gdy
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do powszechnego użytku weszły komputery PC. Ale dopiero pojawienie się
urządzeń przenośnych zmieniło sytuację radykalnie.
Pierwszy pomysł urządzenia przenośnego to urządzenie „Newton” firmy

Apple dostępne na rynku w latach 1993–1998. Kolejnymi urządzeniami przeno-
śnymi, które odniosły sukces na rynku, były komputery przenośne z linii „Palm”
(od 1996 roku) produkowane przez firmę Sony. Mniej więcej w tym samym
czasie zaczęły być dostępne komputerki przenośne z systemem pochodzącym
od firmy Microsoft: „Palm-size PC” zastąpione później przez „Pocket PC”.
Praktycznie wszystkie z tych urządzeń przenośnych posiadały możliwość

wyświetlania książek elektronicznych. Projekt Gutenberg był jednym z głównych
dostawców darmowych treści.

Firma Google w 2004 roku podpisała porozumienie z kilkoma dużymi (i bo-
gatymi) bibliotekami uniwersyteckimi. Celem tego porozumienia było zdigitali-
zowanie (a następnie udostępnienie w wersji cyfrowej) zawartości tych bibliotek.
Pierwotnie zawartość udostępniana była w postaci rastrowych skanów stron
książek. Nieco później Google uruchomiło proces rozpoznawania tekstu. Nieste-
ty nie zostały wykorzystane doświadczenia Projektu Gutenberg: rozpoznawanie
jest automatyczne i pominięto proces sprawdzania. Pozwoliło to na stosunkowo
szybkie zgromadzenie bogatej biblioteki cyfrowej zawartości.

Więcej informacji na temat historii książek elektronicznych zawiera interesująca
publikacja elektroniczna [8].

2. E-ink — elektroniczny atrament

Kolejnym przełomem w historii książek elektronicznych było pojawienie się
elektronicznej wersji atramentu. Podobnie jak w przypadku książek elektronicz-
nych, historia jest długa. W roku 1970 firma Xerox PARC opracowała prototyp
książki elektronicznej. Anegdota głosi, że „wyświetlacz” składał się z ogromnej
liczby miniaturowych magnesów, których bieguny były pomalowane na czarno
i biało zamocowanych w bardzo cienkiej i miękkiej gumie. Zmiana pola ma-
gnetycznego (wywoływana prądem elektrycznym) powodowała odpowiednie
zmiany obrazu na „wyświetlaczu”. Prototyp nigdy nie został skomercjalizowany:
był bardzo duży i bardzo niewygodny w użyciu. Faktem jest, że już w latach
siedemdziesiątych Xerox PARC opracowała technologię papieru elektronicznego
zbliżoną do używanej dziś powszechnie (dwukolorowe, polimerowe dipole)
i w pewnym sensie ją zaniedbała, koncentrując się na technologii urządzeń
drukujących i kopiujących.

W 1993 roku Joe Jacobson z MIT rozpoczął prace nad wyświetlaczem działają-
cym poprawnie przy dużym oświetleniu zewnętrznym, w 1996 zgłosił urządzenie
w urzędzie patentowym, a w roku 2000 patent otrzymał. Jego urządzenie skła-
dało się z mikro-kulek polimerowych, których każda z połówek miała inny
kolor i ładunek elektryczny, zamocowanych w cienkiej warstwie. Obrót kulek
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i w efekcie tworzenie obrazu wywoływane było zmianą ładunku elektrycznego.
Wyświetlacz składa się z trzech warstw :

• zewnętrznej, przejrzystej warstwy przewodzącej,
• warstwy ciekłego polimeru zawierającej kapsułki e-ink,
• dolnej warstwy przewodzącej.
Dostarczany ładunek elektryczny obraca kapsułki z elektronicznym atramentem,
formując punkty obrazu.

Rys. 1. Wyświetlacz e-ink (źródło: Wikipedia [13])

Jacobson powołał przedsiębiorstwo E Ink Corporation, które skomercjalizowało
jego pomysł i zastosowało go wmnogich urządzeniach, we współpracy z wieloma
firmami:
• Sony Reader z firmą Sony,
• telefon Motofone F3 z firmą Motorola,
• czytnik książek Nook z księgarnią Barnes & Noble,
• czytnik książek Kindle z firmą Amazon.
Obecnie na rynku jest bardzo wiele produktów dostarczanych przez wiele firm
wykorzystujących własne rozwiązania technologiczne, o podobnych właściwo-
ściach użytkowych, różniące się głównie zastosowanym oprogramowaniem.

Główną zaletą wyświetlaczy działających na opisanej zasadzie jest ich bardzo
dobra czytelność w pełnym świetle (nawet przy ostrym świetle słonecznym).
Podobnie jak „zwykły” papier nie nadają się do używania w złych warunkach
oświetleniowych. Powszechnie używane technologie nie nadają się również do
wyświetlania obrazów ruchomych: wyświetlacz dosyć wolno reaguje na zmiany
ładunku elektrycznego. Wyświetlacze pozwalają na odwzorowanie od czterech
do szesnastu poziomów szarości.
Informacja wyświetlana na wyświetlaczu e-ink nie potrzebuje odświeżania,

a energia zużywana jest tylko podczas „tworzenia” obrazu. Pozwala to wykorzy-
stywać papier elektroniczny jako nośnik rożnego rodzaju etykiet (na przykład
adresowych).

Trwają bardzo intensywne prace nad stworzeniem wyświetlaczy wykorzystu-
jących technologię papieru elektronicznego, ale pozwalających na wyświetlanie
informacji w kolorze. Pierwsze wyniki nie są zbyt zachęcające: nasycenie kolorów
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jest bardzo niskie, podobnie jak kontrast.
Trwają również poszukiwania bardziej tradycyjnych rozwiązań (zbliżonych

od technologii LCD), ale zużywających znacznie mniej energii niż klasyczne
wyświetlacze LCD i dobrze widocznych w warunkach pełnego oświetlenia
słonecznego. Bardzo interesujące osiągnięcia ma firma Pixel Qi pracująca od około
dziesięciu lat nad technologią wyświetlaczy LCD pracujących w świetle odbitym
(transflecitive LCD [15]). W roku 2011 zapowiedziano dostępność pierwszego ich
produktu:wyświetlacza 10,1” o rozdzielczości 1024 x 600 punktów. Zużycie energii
jest około pięć razy mniejsze niż klasycznego wyświetlacza LCD. Wyświetlacz
może pracować w trzech trybach:
• transmisyjny (światło przechodzące, jak klasyczny wyświetlacz LCD podświe-
tlany diodami LED) — kolorowy,

• światło odbite (podświetlanie jest wyłączone, wyświetlacz pracuje w trybie
z odcieniami szarości, zużywając najmniej energii),

• transflective— podświetlenie jest zredukowane, dostępne oświetlenie zewnętrz-
ne jest wykorzystywane do podświetlenia, kolory są zredukowane, zużycie
energii jest znacznie mniejsze niż w trybie klasycznym.
Tryb może być wybierany automatycznie, w zależności od wymagań użyt-

kownika i oświetlenia zewnętrznego.

3. Formaty książek elektronicznych

Najstarszym formatem stosowanym w książkach elektroniczne był zwykły
tekst (.txt), kodowany jako tak zwane plain ASCII — bez użycia jakichkolwiek
znaków dodatkowych („akcentowanych”). Z oczywistych powodów format nie
był specjalnie istotny: nie było zbyt wiele urządzeń mogących służyć do czytania
książek elektronicznych. (Pierwszym urządzeniem był komputer „Dynabook”
opracowany przez PARC — oddział badawczy firmy Xerox).

Podstawową zaletą tego formatu jest prostota i uniwersalność, a główną wadą
możliwość obrazowania jedynie 26 liter (i pewnej liczby znaków dodatkowych,
cyfr, znaków interpunkcyjnych z zakresu standardowego zestawu ASCII).

Dopiero rozpowszechnienie się Internetu (przełom lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych) oraz upowszechnienie formatu HTML (warto pamiętać, że
pierwsze wersje tego języka oraz pierwsze wersje przeglądarek nie oferowały
żadnej metody oznaczenia stosowanego kodowania zawartości ani nie dopusz-
czały znaków innych niż ASCII) doprowadziło do spopularyzowania i ustanda-
ryzowania narzędzi służących do tworzenia i interpretacji tekstów zawierających
znaki narodowe objęte standardem Unicode.

Upowszechnienie się poczty elektronicznej i formatu MIME (1992) pozwoliło
na stosowanie szerszego zestawu znaków niż plain ASCII, ale pamiętać trzeba
że alternatywą dla ASCII były wówczas alternatywne, ośmiobitowe „strony
kodowe” ISO-8859-x. Stosowanie ich pozwalało, na przykład, przedstawiać treści
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zapisane cyrylicą, ale nie było możliwości równoczesnego przedstawienia ich
z treściami zapisanymi w języku polskim (w zakresie wykraczającym poza plain
ASCII).

Pojawienie się niewielkich urządzeń przenośnych (komputerki „Palm” czy
„Pocket PC” czy niewielkie urządzenia z systemem Symbian) dało możliwość
dostępu do treści w praktycznie dowolnych warunkach i wygenerowało potrze-
bę jakiegoś formatu służącego do wygodnego zapisu treści, która miała być
prezentowana na niewielkim ekranie urządzenia przenośnego.

Urządzenia te wprowadzały szereg ograniczeń wynikających głównie z ogra-
niczonej pojemności pamięci oraz niewielkich wymiarów ekranu. Użytkownicy
tych urządzeń chcieli jednak korzystać z różnych krojów pisma, stylów lub
wariantów fontu. Wyświetlany tekst nie powinien w żaden sposób nawiązywać
do tradycyjnego układu tekstu na stronie książki: ze względu na rozmiar ekranu
nie było to możliwe. Tekst powinien „wlewać” się w bardzo ograniczony rozmiar
ekranu.

Powstało wówczas kilka formatów spełniających opisane założenia: wywodziły
się one z formatu HTML (rezygnując często ze zbyt zaawansowanych i niepo-
trzebnych jego możliwości), operowały pojęciem ustępu (paragrafu, akapitu)
tekstu, którego najmniejszą jednostką są słowa złożone z liter. Tak traktowany
tekst znakomicie mógł być wyświetlany na małym ekranie. Kilka dodatkowych
znaczników pozwalało na nadanie dokumentowi bardzo podstawowej struktu-
ry (listy) lub różnych form wyróżniania tekstu. Całość uzupełniał spis treści
i jakiś sposób zagnieżdżenia ilustracji. Dodatkowo wszystkie informacje były
kompresowane.
Nie bardzo mogły być tu stosowane typowe formaty używane do zapisu

dokumentów biurowych (.doc, .rtf, . . . ), gdyż zbyt często dowoływały się do
fizycznych rozmiarów strony. Również formaty typu PDF czy DjVu opracowy-
wane specjalnie do przedstawiania złożonej lub zeskanowanej strony nie mogły
być powszechnie stosowane.
Najpopularniejszymi formatami książek elektronicznych używanymi na po-

czątku XXI wieku były [2, 9]:
• tekst (.txt),
• hypertekst (.html, .htm),
• plucker,
• kompresowany HTML (.chm),
• eReader (.pdb),
• Microsoft LIT (.lit),
• Mobipocket (.prc, .mobi).
Wykorzystywane były również specjalnie przygotowane pliki w formacie PDF:
pozwalały one na bardzo łatwe wyodrębnienie zawartości (tekstu) z pliku PDF
i na ekranie prezentowany był wyłącznie tekst (po odrzuceniu znacznej części
jego formatowania). Dzięki temu wypełniał on bardzo dobrze (reflow) niewielki
ekran urządzenia przenośnego. Niestety niezbyt wiele narzędzi do tworzenia
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plików PDF pozwalało na odpowiednie ich przygotowanie.
Swojego miejsca nie znalazł format DjVu zaprojektowany głównie do prze-

chowywania zeskanowanych dokumentów. Co prawda posiada on możliwość
przechowywania tekstu (na przykład OCR) powiązanego z obrazem, ale przeglą-
danie całych stron dokumentu na niewielkim ekranie urządzenia przenośnego
jest problematyczne. Znacznie wygodniej wykorzystywać sam zeskanowany
i przetworzony tekst.
Współcześnie do najpopularniejszych formatów należą:

• Amazon Kindle (.azw),
• EPUB (.epub),
• Mobipocket (.mobi),
• Broadband eBooks (BBeB) (.lrf, .lrx),
• FictionBook (.fb2).

3.1. Format Amazon Kindle

Firma Amazon sprzedaje dziś najwięcej książek elektronicznych, więc używany
przez nią format jest „najpopularniejszy”. Powstał on w wyniku rozwoju formatu
Mobipocket. Amazon w roku 2005 wykupił firmę Mobipocket SA i rozpoczął
bardzo intensywny rozwój tego formatu, dodając do niego różne rozszerzenia.
Do najważniejszych należą własny system zabezpieczeń DRM oraz możliwość
synchronizacji książek między różnymi urządzeniami (notatki, ostatnio otwarta
strona, zakładki).
Wykorzystanie formatu, który w całości znajduje się pod kontrolą jednej

firmy, pozwoliło Amazonowi zbudować bardzo sprawnie działający „ekosystem”
składający się z:
• księgarni;
• kilku rodzajów czytników;
• oprogramowania do przeglądania książek działającego w najpopularniejszych

środowiskach (MS Windows, Apple Mac OS, Apple iPhone, Apple iPad, RIM
Blackberry, Android, MS Windows Phone). Na liście tej nie ma tylko systemu
Linux;

• zestawu usług:
– Amazon Whispernet — usługa pozwalająca na bezprzewodową dostawę
(oraz synchronizację między urządzeniami) książek na urządzenia przenośne
z wykorzystaniem sieci komórkowej 3G (praktycznie na całym świecie) lub
WiFi;

– konwersji zewnętrznych formatów do formatu .azw;
– przekazywania dokumentów przesłanych pocztą elektroniczną na czytnik
(każdy użytkownik otrzymuje specjalne konto pocztowe, dokumenty wy-
słane na to konto automatycznie przekazywane są na skojarzone z kontem
urządzenia.
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Czytniki Kindle potrafią obsłużyć oprócz formatu .azw jego „starsze wersje”:
.mobi, .prc oraz pliki tekstowe (.txt) oraz .pdf. Inne formaty muszą być konwer-
towane.

3.2. Format EPUB

Format EPUB to otwarty i darmowy format do zapisu książek elektronicznych
opracowany przez International Digital Publishing Forum (IDPF). Główne cechy
formatu to:
• darmowość i otwartość,
• możliwość skalowania czcionki,
• możliwość wykorzystania grafiki wektorowej (SVG) i rastrowej,
• wbudowane metadane,
• możliwość zastosowania DRM,
• używanie CSS.
Obecnie powszechnie używana jest wersja 2 formatu [3]. Trwają intensywne
prace nad opracowaniem wersji 3 [4].

Format EPUB swoją budową wewnętrzną przypomina pliki .docx lub .odt (wy-
korzystywane przez procesory tekstu Microsoft Word oraz LibreOffice (StarOffice,
OpenOffice.org). Jest to archiwum ZIP, o rozszerzeniu .epub, zawierające pliki:
• z zawartością „tekstową” (w formacie HTML/XHTML),
• pliki CSS opisujące sposób jej formatowania,
• ilustracje,
• fonty wykorzystane do wyświetlania treści;
• metadane:
– spis treści oraz opis struktury,
– typy mime poszczególnych dokumentów składowych,
– manifest (zawierający spis wszystkich dokumentów składających się na

książkę).

4. Czytniki książek elektronicznych

Na rynku polskim dostępnych jest kilka urządzeń powiązanych z usługą
księgarni elektronicznej:
• Amazon Kindle,
• eClicto firmy Kolporter,
• różne urządzenia powiązane z księgarnią Empik.
Czytnik Kindle dostępny jest od pewnego czasu w Polsce i trzeba powiedzieć,
że jest to dziś najtańsze urządzenie na rynku. W wersji 3G korzysta z (częścio-
wo opłacanego przez Amazon) roamingu, dając bezprzewodowy (Whispernet)
dostęp do księgarni (i w pewnym zakresie do Internetu) na całym świecie. Pod-
stawową niedogodnością wykorzystania tego urządzenia jest bardzo ograniczona
oferta książek w języku polskim.
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Firma Kolporter jako pierwsza zdecydowała się na rozpoczęcie dystrybucji
czytnika i usługi księgarni elektronicznej. Niestety, oferowane urządzenie jest
dosyć przestarzałe (i dosyć drogie), natomiast księgarnia wykorzystuje swój
własny sposób zabezpieczenia książek elektronicznych, w związku z tym użyt-
kownik pozostaje przywiązany do księgarni Kolportera. Jej oferta nie należy do
najbogatszych.
Kilka miesięcy po Kolporterze Empik wszedł na rynek z ofertą czytnika

wykonanego na zamówienie międzynarodowego konsorcjum kilku księgarni
elektronicznych (między innymi niemiecka Thalia). Z niezrozumiałych powodów
firma stosunkowo szybko wycofała się z promowania tego produktu choć ciągle
oferuje czytniki elektroniczne i książki elektroniczne. Niestety oferta (tworzona
we współpracy z Virtualo) nie jest zbyt bogata. Brakuje w niej zwłaszcza nowości.
Księgarnia korzysta ze standardu Adobe do ochrony książek elektronicznych,
co pozwala odczytać każdą książkę zabezpieczoną tym systemem niezależnie
od księgarni.

Na rynku dostępna jest też całkiem szeroka gama urządzeń niepowiązanych
z żadną księgarnią. Jeżeli ich oprogramowanie wspiera Adept (system DRM od
Adobe) — można na nich czytać książki kupione w każdej księgarni korzystającej
z tego systemu zabezpieczeń.

Do ciekawszych urządzeń należy czytnik Onyx. Wyposażony jest on w opro-
gramowanie Ivona do odczytu tekstu, a firma Legimi próbuje stworzyć ekosystem
zbliżony do tego oferowanego przez Amazon: dostarcza oprogramowanie do
synchronizacji książek między różnymi urządzeniami użytkownika.

5. Oprogramowanie do odczytu książek elektronicznych

Wspominając o oprogramowaniu do czytania książek elektronicznych, mam
na myśli aplikacje uruchamiane poza dedykowanymi urządzaniami do czytania.
Urządzenia dedykowane, mimo że bardzo często pracujące pod kontrolą syste-
mu operacyjnego Linux, mają zainstalowane aplikacje pochodzące od różnych
dostawców. Ich kod jest zamknięty. Trwają co prawda prace nad stworzeniem
opartego na otwartym kodzie oprogramowania urządzeń dedykowanych, ale
ich zaawansowanie nie jest specjalnie duże [12].
Do najpopularniejszych programów należą [10]:

• Amazon Kindle
• Adobe Digital Editions,
• Microsoft Reader1,
• MobiPocketReader,
• iSilo,
• Stanza,
• Azardi,

1 30 sierpnia 2012 r. firma Microsoft ogłosiła zamknięcie tego projektu.
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• Calibre,
• FBReader,
• Adobe Acrobat Reader.
Istnieje tez spora grupa narzędzi pozwalających na odczyt książek elektronicz-
nych w Internecie (najczęściej w oknie przeglądarki WWW). Coraz popularniejsze
stają się różnego rodzaju „aplikacje” na urządzenia przenośne (iPad lub inne
tablety, smartfony). Aplikacje te dają dostęp do (bardzo często płatnych) treści
w Internecie (gazety, serwisy WWW, internetowe wydania rożnych dzienników
czy tygodników).
Funkcjonalność oferowana przez programy jest różna, podobnie jak obsłu-

giwane formaty. Niewątpliwie, najwięcej oferuje oprogramowanie oferowane
przez Amazon. Bardzo ważnym narzędziem (mimo swojej ogromnej słabości)
jest Adobe Digital Editions (ADE) dający dostęp do wszystkich treści, które
wykorzystują system DRM od Adobe.

Ciekawą cechą bardzo wielu programów/systemów do udostępniania książek
elektronicznych jest możliwość subskrypcji serwisów WWW (gazety, blogi).
Specjalne oprogramowanie cyklicznie „ściąga” zawartość wskazanych stron
WWW, konwertuje ją do formatu książki elektronicznej i wgrywa na urządzenie
do czytania. Może być to usługa darmowa (jak oferowana, na przykład, przez
księgarnie Legimi) lub płatna (jak oferowana przez Amazon). Sama usługa
wywodzi się z czasów gdy urządzenia przenośne (komputery typu palmtop)
nie miały dostępu do sieci. Powstało wówczas sporo serwisów i oprogramowań
ściągających zawartość stron WWW i przystosowującego ją do wymogu urządzeń
przenośnych. Zawartość była udostępniana jako HTML (rzadko) lub w jednym
z wybranych formatów książek elektronicznych.
Oprogramowanie Calibre oferuje dziś każdemu jego użytkownikowi możli-

wość ściągania stron WWW i konwersji ich (we własnym zakresie) do wybranego
formatu. Wykorzystuje się tu najczęściej skojarzony zwykle z blogiem lub zawar-
tością portalu informacyjnego strumień RSS. Bardzo często można w ten sposób
ściągnąć całą zawartość udostępnionych w Internecie archiwalnych numerów
tygodników.

6. Oprogramowanie do tworzenia książek
elektronicznych

Tworzenie książek elektronicznych przeznaczonych do czytania na urządze-
niach przenośnych jest właściwie jedną z prostszych czynności. Oczywiście
potrzebna jest sama książka (zawartość), ale wszystko później jest stosunkowo
proste. Zwłaszcza gdy dysponujemy elektroniczną wersją dzieła. Gdy dyspo-
nujemy tylko papierowym oryginałem, dochodzi do tego szereg żmudnych
czynności technicznych związanych ze skanowaniem, rozpoznawaniem tekstu
(OCR), przetwarzaniem rozpoznanego tekstu (łączenie stron, podział na akapity,
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likwidacja występujących w tekście „przeniesień”, eliminacja informacji znaj-
dujących się w żywej paginie — numeracja stron, tytuły rozdziałów. . . ) oraz
wydobywania ilustracji.

Na potrzeby Projektu Gutenberg (ale i pirackiego rynku) powstało szereg
aplikacji ułatwiających ten proces. Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu
jest zazwyczaj standardową częścią oprogramowania kupowanego ze skanerem.
Ogromnym ułatwieniem są skanery z podajnikiem (ale wówczas trzeba zniszczyć
papierowy oryginał, odcinając grzbiet i rozdzielając go na pojedyncze kartki).
Powstało też wiele amatorskich konstrukcji wykorzystujących cyfrowy aparat
fotograficzny. Bardzo często są one na tyle sprytne, że pozwalają stosunkowo
szybko sfotografować zawartość książki bez niszczenia jej. Dzięki temu, że ceny
cyfrowych aparatów potrafią być bardzo przystępne — można wykorzystać dwa
aparaty, by równocześnie fotografować dwie strony.

Mówiąc o przygotowaniu publikacji elektronicznych, myślę o konwersji tekstu
dostępnego już w postaci elektronicznej.
Również w tym przypadku dostępnych jest wiele narzędzi pozwalających

na łatwą konwersję. W przypadku najpopularniejszych procesorów tekstu (MS
Word, OpenOffice.org) sytuacja jest o tyle prosta, że format plików .docx i .odt
jest zbliżony do jednego z najpopularniejszych formatów książek elektronicznych:
EPUB. Praktycznie wszystkie formaty książek elektronicznych oparte są na języku
HTML więc sama konwersja jest procesem prostym: wystarczy przekształcić
dostępny tekst do postaci ustępów tekstu (elementów <p>paragraph), nadać
tekstowi strukturę (wykorzystując elementy nagłówków <h1>do <h6>) i tak
dalej, dodać podstawowe metadane (tytuł, autor) oraz zaprojektować atrakcyjny
szablon CSS nadający całości ostateczny wygląd.

Podobnie jak w przypadku dobrych serwisów WWW ostatecznym wyglądem
książki elektronicznej można sterować zmieniając szablon CSS. Wiele przykładów
zawiera zawartość na specjalnie stworzonym serwisie [5].

6.1. Przegląd wybranych programów do tworzenia książek
elektronicznych

W dalszej części opisane zostaną najpopularniejsze aplikacje wspomagające
tworzenie książek elektronicznych. Podstawowy nacisk położony zostanie na
oprogramowanie darmowe i/lub o otwartym kodzie źródłowym.
Adobe InDesign – Program InDesign uchodzi dziś za jedno z najważniejszych

narzędzi używanych do składu publikacji i cieszy się zasłużoną sławą. Od
pewnego czasu pozwala zapisać wynik pracy w formacie EPUB [1]. Adobe
dostarcza równie wskazówek na temat wykorzystania programu InDesign do
przygotowywania książek elektronicznych przeznaczonych na urządzenia Kindle
lub iPad.
Sigil – Program Sigil to stosunkowo prosta aplikacja do tworzenia książek

elektronicznych. Swoją konstrukcją bardzo przypomina niezbyt rozbudowany
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edytor tekstu WYSIWYG i może być wykorzystany do „ręcznego” wpisania
zawartości książki elektronicznej [17].
Program może też być wykorzystany do dokonywania drobnych poprawek

w istniejących już książkach elektronicznych w formacie EPUB.
eCub – eCub to stosunkowo prosta i darmowa aplikacja pozwalająca zaimpor-

tować tekst zawarty w plikach HTML lub .txt i przetworzyć je do formatu książki
elektronicznej EPUB lub MobiPocket [16]. Znacznie bardziej zaawansowane, ale
płatne narzędzie to Jutoh — program pochodzący od tego samego dostawcy.
Program nie wymaga żadnej specjalnej wiedzy technicznej, może służyć osobom
przyzwyczajonym do pracy ze zwykłym edytorem tekstu do tworzenia książek
elektronicznych.
Calibre – Prawdziwym kombajnem służącym do zarządzania biblioteką ksią-

żek elektronicznych oraz pozwalającym na konwersję między wielu ich formata-
mi jest program Calibre. Może on również współpracować z wielu czytnikami
książek elektronicznych jako menedżer zawartości, pozwalając pobierać książki
z wielu źródeł, wgrywać je do urządzenia i kasować. Jedną z ciekawszych funkcji
jest możliwość pobierania zawartości serwisów WWW i konwersji ich do forma-
tu książki elektronicznej. Program obsługuje najpopularniejsze formaty: EPUB,
MOBI, LRF, PDF, ODT, RTF, LIT, FB2.
LATEX – System LaTeX może nie jest najpopularniejszym systemem do przy-

gotowywania publikacji elektronicznych, ale ciągle jest bardzo często używany
przez naukowców do profesjonalnego składu publikacji elektronicznych. LaTeX
oprócz wykorzystywania swojego własnego formatu (DVI) może dodatkowo
zapisywać książki w formatach PS, PDF oraz HTML2. Jest to bardzo dobra
podstawa do późniejszej konwersji na przykład do formatu EPUB. Do konwersji
można użyć albo narzędzi pakietu Calibre albo programu eCub [11].

System LaTeX bywa używany do składu czasopism naukowych, ponieważ dziś
standardem jest udostępnianie publikacji w wersji elektronicznej, niektóre firmy
podejmują bardzo intensywnie starania, aby cały proces maksymalnie zautoma-
tyzować i dostarczać książki w możliwie wielu formatach elektronicznych (poza
powszechnie używanym formatem PDF).

SISU – Prawdziwym kombajnem do przygotowywania publikacji elektronicz-
nych jest system SISU [14]. Używa on własnego języka znaczników do opisu
struktury i zawartości dokumentu elektronicznego i wykorzystuje różne narzę-
dzia do przetwarzania zawartości do różnych formatów: TXT, HTML, EPUB,
XML, ODF, LaTeX, PDF.

Serwisy Internetowe – Oprócz wielu aplikacji powstają serwisy oparte o spe-
cjalne oprogramowanie na serwerze WWW i przeglądarkę, pozwalające przy-
gotować, opublikować oraz sprzedać książkę elektroniczną. Serwisów takich
jest już całkiem sporo i tworzą one bardzo interesujący „ekosystem”: można
przygotować książkę elektroniczną, skorzystać z usługi jej redakcji, skorzystać

2 Dzięki dodatkowemu programowi TeX4ht.
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z gotowej (lub zaprojektować własną) okładki, a następnie wystawić książkę
na sprzedaż bądź w postaci elektronicznej lub skorzystać z jakiegoś serwisu
„druku na żądanie” i w ten sposób ją udostępniać.

7. Prawa autorskie i DRM

Jednym z najciekawszych problemów związanych z rozpowszechnianiem
książek elektronicznych jest kwestia „ochrony praw autorskich”, czyli ochrona
przed nieograniczonym kopiowaniem książek elektronicznych.

Problem ochrony praw autorskich staje się coraz poważniejszym wyzwaniem
dla wszystkich dostawców treści elektronicznych. Największy problem związany
jest z pojęciem kopiowania. Nie da się skorzystać z jakiejkolwiek (elektronicznej)
zawartości bez jej kopiowania. Po skopiowaniu strumienia bitów z jakiegoś
serwera może być on „obejrzany” na komputerze odbiorcy. A jak już jest na
tym komputerze w formie pozwalającej na jego odtworzenie — może być bez
problemu skopiowany.

Stąd pojawiają się różnego rodzaju aplikacje (o zamkniętym kodzie), które
wykorzystują jakąś formę „szyfrowania” zawartości na czas przesyłania z serwera
na komputer użytkownika i przechowywania na tym komputerze. Z drugiej
strony potrafią one zawartość odszyfrować i wyświetlić na ekranie. Z natury
swej rzeczy systemy te podatne są na różnego rodzaju ataki: skoro i książka
(zaszyfrowana), i program do jej odczytu są na prywatnym komputerze, jest
tylko kwestią czasu i zawziętości złamanie systemu zabezpieczeń. I tak się dzieje.

Z drugiej strony skoro na rynku pojawiają się urządzenia do odczytu książek
elektronicznych, a oferta księgarni nie jest zbyt bogata — pojawia się nielegalny
rynek, na którym pojawiają się książki. Najciekawszym zagadnieniem jest sposób
ich digitalizacji. Przypomina on ten opisany na samym początku, a wykorzysty-
wany przez Projekt Gutenberg. Spore rzesze ochotników kupują książki, dzielą
je na pojedyncze kartki i poddają żmudnemu procesowi rozpoznawania tekstu,
a następnie poddają go redakcji. Otrzymane pliki (zazwyczaj w formatach, które
potrafi zapisać popularne oprogramowanie OCR) umieszczane są na okrytych
złą sławą serwerach udostępniania plików. W Polsce działała grupa ludzi, którzy
w dosyć krótkim czasie zdigitalizowała całkiem pokaźny (ponad tysiąc pięćset
tytułów) zestaw najpopularniejszych w kręgach młodzieżowych książek.

Natomiast trzeba też przyznać, że technologia stosowana przez firmy przygo-
towujące legalną zawartość do księgarni elektronicznych bardzo mocno przy-
pomina tę nielegalną. Standardowym formatem używanym przez wszystkie
drukarnie cyfrowe jest dziś PDF. Zatem wydawnictwa przygotowują pliki PDF
i wysyłają je do druku. Tak przygotowany plik PDF może być przedmiotem
oferty księgarni cyfrowej (oczywiście w pewnym uproszczeniu). Trzeba go tylko
zaszyfrować. Jeżeli księgarnia chce udostępnić go w formacie EPUB (lub MOBI),
to najczęściej stosowana w Polsce procedura sprowadza się do wydobycia z pli-
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ku PDF (używanego do wydruku) tekstu i odpowiedniego sformatowania go
i zaszyfrowania. Tak prymitywny proces ma spore konsekwencje: jakość wersji
elektronicznej bardzo często jest niezadowalająca.

Tworzenie z jednej wersji źródłowej kliku wersji elektronicznych nie jest jeszcze
częścią procesu wydawniczego. Natomiast wydawnictwa bardzo głośno walczą
o prawa autorów (jak same mówią) i podejmują próby zatrzymania procesu
digitalizacji treści. Nie tylko takie jak „amatorska” działalność czytelników. Rów-
nież działalność Google (która rozpoczęła się od skanowania „białych kruków”
w bibliotekach uniwersyteckich i bardzo szybko przerodziła się w komercyjne
przedsięwzięcie sprzedaży książek elektronicznych) budzi bardzo silny sprzeciw
wydawców.

Trzeba jednak przyznać, że są wydawcy, którzy podejmują ryzyko sprzedaży
książek elektronicznych niezabezpieczonych DRM. Co więcej, tak formułują
swoje cele biznesowe, że potrafią je zrealizować. Najbardziej prominentnym
przykładem takiego postępowania jest wydawnictwo O’Reilly. Sprzedaje ono
książki w kilku formatach (PDF, EPUB, MOBI) niezabezpieczonych żadną formą
DRM. Kupując książkę elektroniczną, użytkownik dostaje dostęp do wszystkich
formatów. Co więcej — pojawienie się nowej wersji (na przykład nowego wyda-
nia) daje użytkownikom automatyczny dostęp do niego. Przyjęty model pozwala
na udostępnianie książek w wersji roboczej. Jest to bardzo istotne w przypadku
opisywania najnowszych, zmieniających się bardzo szybko technologii. Czytelnik
może mieć stały dostęp do wszystkich nowinek.
Firma stosuje różne formy promocji: posiadacze książek papierowych mają

zniżkę na zakup elektronicznych. Podobna zniżka działa i w drugą stronę: po
kupieniu książki elektronicznej papierowa jest tańsza. Stali klienci mają zniżki
na zakup książek. Codziennie jest promocja jednej książki z oferty. Niestety,
przykład tego wydawnictwa nie przemawia do wyobraźni innych wydawców.

Streszczenie

Książki elektroniczne (stan technologii)
Praca przedstawia książki elektroniczne oraz aktualny stan technologii, omawia zasadę

działania wyświetlaczy stosowanych w najpopularniejszych urządzeniach konsumenckich
do odczytu książek, omawia główne formaty przechowywania informacji stosowane
w tych urządzeniach oraz omawia oprogramowanie używane do przygotowywania
książek elektronicznych.

Summary

E-books (technology status)
This article presents electronic books (e-books) and the current state of technology,

discusses the principle of the displays used in most popular consumer devices for reading
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e-books, describes the major formats for storing information used in these devices and
discusses the software used in the preparation of electronic books.
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IT tools in SMEs in selected countries

1. Introduction

The continuously changing electronic technology and the complexity of the
new type of society, that uses electronic communication devices, have continu-
ously increased the scope and the diversity of activities and services developed.
According to Doukidis [44] and others, today’s society is characterized by the
boom in the usage of electronic support for communication in all areas of
life, and the resulting fundamental changes in organizations and society. The
development of computer networks in the entire world, through the Internet,
has enabled electronic trade, which offers a large range of services, reducing
the time and additional costs related to transportation [44]. In a great deal of
these activities SMEs are involved. However, their participation may be much
bigger. Cloud computing, virtualization and mobile technology may allow a
lot of significant improvements. The report created by EC presents the current
results [3] in relation to SMEs.
SMEs may be described as follows:

2. The Definition of SMEs

In the analysis SMEs have been defined referring to the EU, Singapore and
Malaysia.

2.1. SMEs in the EU

Small enterprises are defined as enterprises which employ fewer than 50
persons and whose annual turnover or annual balance sheet total does not
exceed 10 million euro. Micro enterprises are defined as enterprises which
employ fewer than 10 persons and whose annual turnover or annual balance
sheet total does not exceed 2 million euro.

∗ dr inż. Zdzisław Pólkowski, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkow-
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Table 1. SMEs in the EU

Enterprise Category Headcount: Annual
Work Unit (AWU)

Annual turnover Annual balance
sheet total

Medium-sized < 250 ≤ e50 million (in
1996 e40 million)

≤ e43 million (in
1996 e27 million)

Small < 50 ≤ e10 million (in
1996 e7 million)

≤ e10 million (in
1996 e5 million)

Micro < 10 ≤ e2 million (previ-
ously not defined)

≤ e2 million (previ-
ously not defined)

Source: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm

A new definition of SMEs in the EU may be found at [31]: The definition
is an important tool for implementing efficient measures and programmes
to support the development and success of SMEs. Therefore Member States,
together with European Investment Bank and the European Investment Fund
are invited to apply it as widely as possible [31]. One can see some more
information on research in SMEs in research and innovation reports of the
European Commission [4]. For comparison, in the next part of the paper,
definitions of SMEs in Singapore and Malaysia are presented:

2.2. SMEs in Singapore

From 1 April 2011, small and medium-sized enterprises in Singapore were
defined as businesses with annual sales turnover of not more than $100 million,
or employing no more than 200 staff. Currently, SMEs are defined as enterprises
with fixed asset investments of $15 million and below, for those in manufacturing,
and employment of 200 and below for non-manufacturing enterprises [5].

2.3. SMEs in Malaysia

Malaysia adopted a common definition of SMEs to facilitate identification of
SMEs in various sectors and sub-sectors. This has facilitated the Government
to formulate effective development policies, support programmes, as well as
provision of technical and financial assistance.

An enterprise is considered an SME in each of the respective sectors based
on the Annual Sales Turnover or Number of Full-Time Employees as shown in
the table below.

3. International activity of SMEs

The analysis of IT tools performed for the purpose of this paper focused
mainly on e-business, which is strictly related to the international activity of
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Table 2. SMEs in Malaysia

Micro-enterprise Small enterprise Medium enterprise
Manufacturing,
Manufacturing-
Related Services
and Agro-based
industries

Sales turnover of less
than RM250,000 OR
full time employees
less than 5

Sales turnover be-
tween RM250,000
and less than RM10
million OR full time
employees between 5
and 50

Sales turnover be-
tween RM10 million
and RM25 million
OR full time employ-
ees between 51 and
150

Services, Primary
Agriculture and
Information &
Communication
Technology (ICT)

Sales turnover of less
than RM200,000 OR
full time employees
less than 5

Sales turnover be-
tween RM200,000
and less than RM1
million OR full time
employees between 5
and 19

Sales turnover be-
tween RM1 million
and RM5 million OR
full time employees
between 20 and 50

Source: http://www.smecorp.gov.my/node/33 [6]

SMEs. A considerable number of European SMEs are engaged in international
activities, yet only a small percentage is involved in internationalisation beyond
the Internal Market.

The two most common modes of internationalisation are exports and imports:
• 25% of SMEs within the EU27 export, of which about 50% also go beyond
the Internal Market (13%).

• 29% of SMEs within the EU27 import, again 50% import from countries
outside the Internal Market (14%).

In addition:
• 7% of SMEs within the EU27 are involved in technological co-operation with
a foreign partner.

• 7% are a subcontractor to a foreign partner.
• 7% have foreign subcontractors.
• 2% of SMEs are active in foreign direct investment.
There is a direct correlation between the level of internationalisation and the size
of the company. The larger the company, the more it tends to internationalise.
This applies to any single mode of internationalisation. For exports, 24% of
micro, 38% of small and 53% of medium-sized SMEs are active, for imports, the
respective percentages are 28%, 39% and 55%.
The smaller the country, the more internationalised its SMEs are, but the

SME’s proximity to a national border does not affect its level of international-
ization. There is a negative correlation between the size of the SME’s home
country population and its level of international activity. Countries such as
Estonia, Denmark, Sweden, the Czech Republic and Slovenia have a much higher
percentage of exporters than the EU average of 25%. Germany, France and the
UK score below average. SMEs located close to a border show much higher
activity rates with their cross-border regions but this is not followed by being
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more internationally active in general.
Trade, manufacturing, transport and communication and research are the most

internationalised sectors. Exporting and importing activities increase in intensity
with the age of enterprise. Most often SMEs start international activities by
importing.
Not many of the internationally inactive SMEs are planning to start interna-

tional activities in the foreseeable future. Partner countries are mostly other EU
countries. Except for imports from China, relations with BRIC countries are
generally underdeveloped.
Barriers for internationalisation are perceived by SMEs. The awareness of

public support programmes among SMEs is low, also the use of public support
is rather low. Companies involved in E-commerce are more internationally
active. Having the possibility to sell products or services on-line is positively
correlated with being active in export or import markets (also when controlled
for other effects such as the size of the firm).
The conclusion would be that the Internet has made it easier for SMEs of

all sizes to overcome some of the barriers to internationalisation. In fact, the
relationship between certain barriers and the size of the firm has weakened
because of the Internet [3]. The information presented above shows that business
IT systems are the key to the success in this field.

4. Business IT systems in Poland and in Romania

Defining an adequate technology infrastructure is vital for all companies to
adopt e-business, e-commerce and Global Information Systems1 The infrastruc-
ture directly affects the quality of service experienced by users of the systems in
terms of speed and responsiveness, as well as security. E-business infrastructure
refers to the combination of hardware, such as servers and client PCs in an orga-
nization, the network used to link this hardware and the software applications
used to deliver services to workers within the e-business and also to its partners
and customers.
The technologies such as the Internet, Intranet and Extranet are the main

medium of information transfer.

5. The Internet

The Internet enables communication between millions of connected computers
worldwide. In the last couple of years e-business and e-commerce have evolved

1 Global Information Systems can be defined as information systems designed to collect, process,
integrate, evaluate, and communicate the entire “body of knowledge” pertaining to a field and
to support any application requiring this knowledge in an “on-demand” mode with definitive
information quality assessments [46].
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a lot in Romania and Poland, and so have the Internet applications and uses that
come with them. Requests for information are transmitted from client computers
and mobile devices whose users request services to server computers that hold
information and host business applications that deliver the services in response
to requests. Thus, the Internet is a large-scale client-server system. The client
computers within homes and business are connected to the Internet via local
Internet service providers (ISPs) which, in turn, are linked to larger ISPs with
connection to the major national and international infrastructure, or backbones,
which are managed by commercial organizations such as TP S. A., Dialog, Netia
in Poland while in Romania there are AT&T, UUNET and Verizon [42].
The infrastructures for the needs of the Internet, and thus for e-commerce,

differ significantly in Poland, Romania and other EU countries. It is reflected
among others in the number of Internet users, which is shown in Table 3.

Fig. 1. European Union- Top 10 Internet Countries, March 31, 2011 [7]

The diagram above shows the top 10 countries of the EU with the respective
numbers of Internet users. In some countries with a smaller population the
number of Internet users is bigger than in countries with more citizens.
E-commerce is known as the most important facet of internet technologies

nowadays. B2B e-commerce (Business to Business), which is one of business
models, varies business over the Internet. B2B e-commerce is the exchange
of products and services between businesses rather than between businesses
and consumers. Its competitive advantages not only in local and international
markets are recognized in the recent time and are believed to increase more
rapidly in the next several years. More and more businesses are turned into B2B e-
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Table 3. Internet users in the European Union

EUROPEAN
UNION

Population
(2011 Est.,
mln.)

Internet
Users
(mln.) Lat-
est Data

Penetration
(% Popula-
tion)

User
Growth
(2000-2011)

Users %

Austria 8.217 6.143 74.8% 192.6% 1.8%
Belgium 10.431 8.113 77.8% 305.7% 2.4%
Bulgaria 7.093 3.395 47.9% 689.5% 1.0%
Cyprus 1.12 0.433 38.7% 261.6% 0.1%
Czech Republic 10.19 6.68 65.6% 568.1% 2.0%
Denmark 5.529 4.75 85.9% 143.6% 1.4%
Estonia 1.282 0.971 75.7% 165.1% 0.3%
Finland 5.259 4.48 85.2% 132.5% 1.3%
France 62.102 45.262 69.5% 432.5% 13.4%
Germany 81.471 65.125 79.9% 171.4% 19.2%
Greece 10.76 4.97 46.2% 397.1% 1.5%
Hungary 9.973 6.176 61.9% 763.8% 1.8%
Ireland 4.67 3.042 65.1% 288.1% 0.9%
Italy 61.016 30.026 49.2% 127.5% 8.9%
Latvia 2.204 1.503 68.2% 902.3% 0.4%
Lithuania 3.535 2.103 59.5% 834.9% 0.6%
Luxembourg 0.503 0.424 84.3% 324.5% 0.1%
Malta 0.408 0.24 58.9% 501.5% 0.1%
Netherlands 16.847 14.872 88.3% 281.3% 4.4%
Poland 38.441 22.452 58.4% 701.9% 6.6%
Portugal 10.76 5.168 48.0% 106.8% 1.5%
Romania 21.904 7.786 35.5% 873.3% 2.3%
Slovakia 5.477 4.063 74.2% 525.2% 1.2%
Slovenia 2 1.298 64.9% 332.8% 0.4%
Spain 46.754 29.093 62.2% 440.0% 8.6%
Sweden 9.088 8.397 92.4% 107.5% 2.5%
United Kingdom 62.698 51.442 82.0% 234.0% 15.2%
European Union 502.748 338.42 67.3% 258.5% 100.0%
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commerce. Buying and selling of goods is done through digital communication
which offers a lot of benefits for business organization over a traditional way of
making transactions [8].

6. Intranet

An Intranet is a network built within a corporation, using World Wide Web
standards and software. The Intranet is connected to the Internet and to networks
called Extranets that provide an electronic connection to business partners.
Intranets are designed to be open and secure internal networks with web

browsing software that provides easy point-and-click access by end users on
internal web sites. The Intranet is a secure and internal implementation of the
Internet. All Internet technologies, including the Internet Protocol (IP)2, the
World Wide Web, and the browsers, are protected by corporate firewalls. A
firewall is a collection of computers, software, routers and services that enable
the connection of a network to other networks, while maintaining its security
and integrity. Intranets offer the most innovative, cost-effective way of freeing
the corporate information from the inaccessibility of complex informational
systems.
The main benefits of an intranet are:

• better internal communication – corporate information can be stored centrally
and accessed at any time

• sharing resources and best practice – a virtual community can be created to
facilitate information sharing and collaborative working

• improved customer service – better access to accurate and consistent informa-
tion by the staff leads to enhanced levels of customer service

• reduction in paperwork – forms can be accessed and completed on the desktop,
and then forwarded as appropriate for approval, without ever having to be
printed out, and with the benefit of an audit trail [10].

Intranet is a good tool for facilitating functioning of e-shops and auction systems
to reduce the cost of e-commerce activities, to increase the level of security,
which improves effectiveness.

7. Extranet

An Extranet uses the Internet / Intranet technology to serve an extended
enterprise, including customers, suppliers, partners, and other businesses that
share a common goal. An important feature of Extranets is that they are typically
behind firewalls, therefore inaccessible to the general public. Security is the main

2 Definition: The Internet Protocol (IP) is the method or protocol by which data is sent from one
computer to another on the Internet. Each computer (known as a host) on the Internet has at
least one IP address that uniquely identifies it from all other computers on the Internet [9].
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Fig. 2. Corporate networks management as support for virtual teams work S.M. Rosu,
M.M. Popescu, E. Sofron University Of Pitesti p.34.

concern of their infrastructure [11]. An extranet can offer a range of benefits to
a business from lowering costs, to producing faster results and improving the
quality of service to customers.

Benefits can depend much on the reasons for introducing the extranet in the
first place. However, the types of benefits that organisations using extranets
typically experience include:
• more integrated supply chains through the use of on-line ordering, order
tracking and inventory management

• reduced costs by making manuals and technical documentation available
on-line to trading partners and customers

• more effective collaboration between business partners – perhaps members of
a project team – by enabling them to work on-line on common documentation

• improved business relationships with key trading partners because of the
close collaborative working that extranets support

• improved customer service by giving customers direct access to information
and enabling them to resolve their own queries

• a single user interface between you and your business partners
• improving the security of communications between you and your business
partners, since exchanges can take place under a controlled and secure envi-
ronment

• shared news of product development exclusively with partner companies
• flexible working for your own staff, as an extranet allows remote and mobile

staff to access core business information 24 hours a day, irrespective of location.
For business, e-service is going be a new way to save money, to revenue growth,
and a faster development model. For end-users, e-services increase productivity
and simplify life, take advantage of more sophisticated and specialized services.
The Internet, Intranet and Extranet apply web browsers. The selection of

the most appropriate web browsers is a complex process because it involves
the necessity to adopt them according to the conditions in specific SMEs. That
choice is facilitated by research which is presented online.
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8. Web browsers

Web browsers consist in software such as Microsoft Internet Explorer, Google
Chrome or Mozilla Firefox which is used to access the information on the World
Wide Web that is stored on web servers. A request from the client PC is executed
when the user types in a web address, clicks on a hyperlink or file in an on-line
form such as a search. This request is then sent to the ISP and rounded across
the Internet. The server then returns to the requested web page if it is
a static web page, or, if it requires reference to a database, such as a request for
the product information, it will pass the query on to a database server and will
then return this to the customer as a dynamically created web page [12]. Web
browsers have become increasingly important to the enterprise with the advent
of cloud computing [13]. With all of the major Web browser makers releasing
new versions of their wares in the last year, there are several very good and
innovative choices out there. eWEEK Labs recommends ways to pick the best
browser for accessing enterprise applications and general Web browsing [14].
Net Market Share’s recent web browser statistics show Internet Explorer as

remaining the most popular, with 60 percent of the market share, which includes
versions 6, 7, 8 and 9. Firefox 5.0 comes in second at 24 percent, and Google’s
Chrome 5.0 takes the third place at 7 per cent [53].

Enterprises will most likely want to standardize on one or maybe two browsers
that are acceptable for company use. By doing this, companies can ease support
and development issues centered on corporate Web applications and general
browser use [14].
On the website: http://www.eweek.com/c/a/Web-Services-Web-20-and-

SOA/How-To-Pick-the-Best-Web-Browser-for-Your-Business-623718/ one can
find a report with more information on what is the best to use in business.

9. Server software

Another important category of software that helps people to do business, not
only in Poland and Romania, but all over the world, is server software. A web
server (sometimes called an HTTP server or application server) is a program
that serves its content using the HTTP protocol. This content is frequently in the
form of HTML documents, images, and other web resources, but can include
any type of file. The content served by the web server can be pre-existing (static
content) or generated on the fly (dynamic content). In order to be considered a
web server, an application must implement the HTTP protocol3. Applications

3 Definition: Short for HyperText Transfer Protocol, the underlying protocol used by the World
Wide Web. HTTP defines how messages are formatted and transmitted, and what actions Web
servers and browsers should take in response to various commands. For example, when you
enter a URL in your browser, this actually sends an HTTP command to the Web server directing
it to fetch and transmit the requested Web page [15].
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built on top of web servers (such as blogging software, forums, or wiki’s)
belong to the separate web software category. Server software is divided in
two major subcategories: free web server software and web server management
software [16].

Running a business on-line means that your business needs to have an effective
website, but the importance of the Web server is often overlooked by businesses.
The Web server that houses the website is as important as the look and feel of
the website [55].
At present many companies in Romania and Poland, and all over the world,

hire web servers, which as a rule function in cloud computing systems. This
influences the cost, reliability, security of web servers. It also makes it easy to
manage and update the server.

Web server enables the users (companies) not only to access web sites but also
to use sophisticated and useful software tailored for specific needs. Very often
the software functions in cloud computing technology, as mentioned before.

10. Cloud computing

Definition: Cloud computing is a general term for anything that involves
delivering hosted services over the Internet. These services are broadly divided
into three categories: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service
(PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS). The name cloud computing was inspired
by the cloud symbol that is often used to represent the Internet in flowcharts
and diagrams. A cloud service has three distinct characteristics that differentiate
it from traditional hosting. It is sold on demand, typically by the minute or
the hour; it is elastic – users can have as much or as little of a service as
they want at any given time; and the service is fully managed by the provider
(the consumer needs nothing but a personal computer and Internet access).
Significant innovations in virtualization and distributed computing, as well as
improved access to high-speed Internet and a weak economy, have accelerated
the interest in cloud computing [13].
In the term ‘cloud computing’, the cloud referred to is the Internet. Thus,

for example, if you are accessing your Google Docs then they will be stored
somewhere ‘in the cloud’ without any knowledge of where it is or how it is
managed since Google stores data on many servers. And, of course, you can
access the document from any location. But there are issues to consider about
data stored and served from the cloud: ‘is it secure, is it backed up, is it always
available?’ [43, p. 171].

The American National Institute of Standards and Technology (NIST) offers a
simple definition of different types of cloud computing. On the one hand, there
is a public cloud, where the services are available for external service providers
through the Internet. On the private cloud, however, the data and processes are
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managed within the organization, so they are not affected by the security risks,
bandwidth or legal restrictions that appear on the public cloud. There is also
the community cloud for organizations that work together, sharing access to
data and applications on the cloud. Finally, there is the hybrid cloud, which is
a mix of both public and private interacting together [17]. All definitions, in the
end, highlight that clouds are dynamic, flexible, customizable and cost-based
efficient [47]. These aspects make the cloud phenomenon spread more and more
each day. IDC predicts that in 2013, worldwide cloud services will reach to
$44.2 bn with a European market of e6,005m (Gorniak, 2009) [49].
Cloud Computing (CC) has been attracting a huge amount of interest in the

post- dotcom boom and bust and the current web 2.0 information technology
world. More recently, the momentum gained by the technology has been so
significant that GSA (General Services Administration) in the USA has announced
a Federal Cloud Computing Initiative (FedComp, 2009) [48]. Issues related to
cloud computing are treated very seriously by the EU [18].

Fig. 3. Cloud Computing. Source: http://technofriends.in/2011/04/08/platform-as-a-
service-cloud-computing-delivery-model/.

Infrastructure as a Service (IaaS) is a provision model in which organizations
outsource their IT (storage and compute) hardware to a service provider that
owns the equipment and is responsible for housing, running and maintaining it
with the client typically paying on a per-use basis. The IaaS market is witnessing
increasing traction as the delivery model offers lower total cost of ownership
and it is fast to implement. The research study covers the Asia Pacific IaaS
market, examining drivers and restraints for growth, exploring trends that are
impacting the market and the key market participants in the region. Forecasts
and market sizing is included in this study with the base year of 2010 with
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forecasts running through 2017 [19].
A set of low-level services such as an operating system or computer language

interpreter or web server offered by a cloud provider, on which developers can
build custom applications- PaaS . Microsoft Windows Azure and Google App
Engine are examples of PaaS [20].

Let us say a small company deploys an e-mail service for its employees but its
e-mail service is hosted by a software as a service (SaaS) provider. The service
is provided on a subscription basis, as a monthly fee per user. It is subject to
certain limitations like storage capacity per e-mail account. The service is also
bound by a service level agreement (SLA) where the service provider guarantees
such aspects like speed, security, bandwidth, maximum downtime, software
updates and help desk response time. That is a traditional SaaS service that
many SMEs are already applying [21].
Infradapt noted that its new offer enables businesses to move towards a

cloud-based utility model, from traditional technology services, and meets the
customer’s IT needs with a built-in software and hardware refresh schedule [22].
Cloud computing phenomenon appears to be one of the most promising

economic recovery tools. Cloud hype seen among the big companies becomes
also visible among SMEs that see cloud computing as a means of cost reduction
and technology adaptation. Even though there are numerous projects for clouds,
still there is a lack of effective and efficient cloud computing policy that would
stimulate SME competitiveness and facilitate migration to clouds [49].

11. Predicting Effect of Cloud Computing on E-commerce

Armando Roggio in Practical Ecommerce admitted that at least 90 percent of
e-commerce businesses will be using some form of cloud computing in the next
five years. The move to cloud computing will simply mean that more and more
e-commerce businesses will offload infrastructure, development, and software
to the cloud. In some ways, cloud computing is just a new way to describe
what e-commerce businesses have already been doing [52]. While using Cloud
Computing technology it is important to take into account its implications for
Construction IT in SMEs [48]. Relevant aspects are described on:
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/cloud-report-final.pdf
http://www.crosstalkonline.org/storage/issue-archives/2011/201101/201101 -
Hassan.pdf

Cloud computing technology drew the attention of ENISA4 the result of which

4 The European Network and Information Security Agency, ENISA is helping the European
Commission, the Member States and the business community to address, respond and especially
to prevent Network and Information Security problems.ENISA is as a body of expertise, set up
by the EU to carry out very specific technical, scientific tasks in the field of Information Security,
working as a “European Community Agency”.The Agency also assists the European Commission
in the technical preparatory work for updating and developing Community legislation in the
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are recommendations for using Cloud Computing technology. Details may be
found on:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/cy-activity-
interface-2010/presentations/Outlook/Udo Helmbrecht_ENISA_Cloud Computing_
Outlook.pdf

12. Virtualization

Some researchers argue that many companies and strategic business units
operate today in an economic structure, that is neither market nor a hierarchy. In
this network economic structure, companies coordinate their strategies, resources,
and skill sets by establishing long-term, stable relationships with other companies
and individuals based on shared purposes. These relationships are often called
strategic alliances or strategic partnerships, and when they occur between or
among companies operating on the Internet, these relationships are also called
virtual companies [54].

However, traditional organizational forms exhibit many of the characteristics
of VCs. Virtuality seems to be a strategic characteristics applicable to every
company – virtual versus non-virtual should be replaced by a concept of gradual
virtualization. The measurement of current degree of virtuality can be based
on instruments that integrate the characteristics of collaborating companies and
those of their relationships [57].
In today’s dynamic global business environment, forming a virtual company

can be one of the most important strategic uses of information technology. A
virtual company (also called
a virtual corporation and virtual organization) is an organization that uses
information technology to link people, organizations, assets, and ideas.

Figure 3 shows that virtual companies typically form virtual workgroups and
alliances with business partners that are interlinked by the Internet, intranets,
and extranets. It is worth noticing that this company has organized internally
into clusters of process and cross-functional teams linked by intranets. It has
also developed alliances and extranet links that form interenterprise information
system with suppliers, customers, subcontractors, and competitors. Thus, virtual
companies create flexible and adaptable virtual workgroup and alliances keyed
to exploit fast-changing business opportunities [50].

Virtualization is another approach to managing IT resources more effectively.
However, it is mainly deployed within an organization. VMware was one of the
forerunners offering virtualization services.

The VMware approach to virtualization inserts a thin layer of software directly
on the computer hardware or on a host operating system. This software layer
creates virtual machines and contains a virtual machine monitor or “hypervisor”

field of Network and Information Security.
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Fig. 4. A virtual company uses the Internet, intranets, and extranets to form virtual
workgroups and support alliances with business partners [50].

that allocates hardware resources dynamically and transparently so that multiple
operating system can run concurrently on a single physical computer without
even being aware of it.

However, virtualizing a single physical computer is just the beginning. VMware
offers a robust virtualization platform that can scale across hundreds of inter-
connected physical computers and storage devices to form an entire virtual
infrastructure.
They also explain that virtualization essentially enables one computer to do

the job of multiple computers, by sharing the resources of a single computer
across multiple environments. Virtual servers and virtual desktops let you host
multiple operating systems and multiple applications. Thus, virtualization has
these benefits:
• Lower hardware costs through consolidation of servers (see mini case below).
• Lower maintenance and support costs.
• Lower energy costs.
• Scalability to add more resource more easily.
• Standardized, personalized desktops can be accessed from the user’s location,
so users are not tied to an individual physical computer.

• Improved business continuity.
The mini case study gives an example of these benefits [43, p. 172]. For or-
ganizations with large server farms, the savings in acquisition and ongoing
maintenance costs make an investment in virtualization worthwhile. For SMEs,
with only a few physical servers, the technology’s capacity to improve disaster
recovery planning (DRP) and business continuity (BC) are the true benefits.
Going forward, Info-Tech predicts several trends will emerge:
1. Although the consolidation of servers will continue to be a key driver for

134



IT tools in SMEs in selected countries

implementing virtualization, the benefits of high availability and low cost
failover will be more publicized and increasingly integrated in the cost-benefit
analysis for virtualizing. These benefits will be especially appealing to SMEs
who are looking to develop and enhance their disaster recovery plans.

2. iSCSI SANs make it possible to implement DRP using virtualization. At the
end of 2008, more than half of iSCSI SAN deployments in SMEs were forecast
to support virtual infrastructures.

3. As organizations realize that virtualization improves the agility of their IT
operations, desktop virtualization will be implemented to enhance DRP and
business continuity.

4. Virtualization vendors will step up their courting of SMEs. VMware but also
competing solutions from Microsoft, Citrix Xen, and other smaller vendors
such as Virtual Iron will continue to vigorously pursue the SME focusing not
only on consolidation but improved availability / recoverability features.

5. Storage vendors will highlight virtualization support to SMEs. Storage vendors
will also be pursuing SMEs that will need networked – in most cases iSCSI-
based – storage to support virtual infrastructures. Storage vendors will
highlight how their products can enable improved availability and recovery of
virtual infrastructures. This will include direct partnerships with virtualization
software vendors [23].
More information may be found on:

http://salamanderit.com/?p=26
http://www.processor.com/editorial/article.asp?article=articles/P3204/33p04/
33p04.asp&guid=

13. Useful IT tools for business [24]

13.1. Social networks

Online or virtual communities have become very popular recently with the
rapid use of the World Wide Web for social computing applications. Words
such as ‘blogging’, ‘wikis’, MySpace, Facebook and ITToolBox as used in the
context of virtual or online communities did not exist five years ago. These new
concepts and words may suggest that virtual communities are a very recent
phenomenon. However, the notion of virtual community existed even in the
early days of e-mail when researchers used the online medium to exchange
ideas and information and to collaborate on research projects [40, p. 79].

13.2. Blogs, e-mails and news feed

Blogs provide an easy method of regularly publishing web pages which are
best described as online journals, diaries or news or events listings. Many blogs
provide commentary or news on a particular subject; others function as more
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personal online diaries. A typical blog combines text, images, and links to
other blogs, web pages, and other media related to the topic. An example of a
useful blog which can keep marketing professionals up-to-date about e-business
developments is the E-consultancy blog. Business blogs are created by people
within an organization and they can be useful in showing the expertise of those
within the organization, but need to be carefully controlled to avoid releasing
damaging information [43].
E-mail has become essential in establishing proper communication in e-

business. The popularity of e-mail as a communication tool has resulted in
billions of messages being sent each day. Some companies have even chosen
electronic mail as their main or only source of communicating with clients or
other business people [25].
A web feed (or news feed) is a data format used for providing users with

frequently updated content. The way a feed works is simple: information is
regularly exchanged between a server and another server or a client using a
standardized XML format enabling the latest version of the information to be
exchanged. One example of a use of feeds to exchange information between
databases on two servers is uploading product details and prices to a price
comparison site such as Google product search which is facilitated through
Google base (http://base.google.com) [26].

13.3. IPTV in Business and the Corporate World

The growth in popularity of IPTV or ‘Internet TV’ where TV and video
are steamed via broadband cross the Internet, is one of the most exciting
developments in recent years. In 2007 services offering streamed viewing of
hundreds of channels from providers such as the Europe-based Joost and the US
service Hulu (www.hulu.com) were launched, and there are many competitors
such as Bebelugm, Buze and Veoh. IPTV is sometimes referred to as non-linear
TV or on-demand broadcasting to contrast it with the traditional broadcasting
to schedule.
It will be essentials for marketers and ad agencies to learn how to exploit

the New IPTV in order to reach these audiences online who may be forsaking
traditional media for ever – delivered via Internet Protocol [43, p. 133] .
Internet Protocol television (IPTV) is a system through which Internet tele-

vision services are delivered using the architecture and networking methods
of the Internet Protocol Suite over a packet-switched network infrastructure.
IPTV services may be classified into three main groups: live television, with or
without interactivity related to the current TV show; time- shifted programming:
catch-up TV (replays a TV show that was broadcast hours or days ago), start-over
TV (replays the current TV show from its beginning), and video on demand
(VOD): browse a catalogue of videos, not related to TV programming [27].

The corporate IPTV system allows for the delivery of company information,
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training programmes, internal company broadcasts, news feeds and other video
media via IP streams. The information can be sent directly to staff desktop PCs
and various other individually chosen points of display. Any TV or PC attached
to the IPTV network is accessible.

TV Over LAN provides a complete turnkey corporate IPTV solution, enabling
rapid installation of internal and external communication systems.
TV Over LAN’s IPTV network system allows complete control from a single

PC either remotely or in-house.

13.4. IPTV in a Corporate Environment

IPTV:
• Delivers live TV and radio to staff desktops or screens around the building
• Provides live news and information feeds to decision makers
• Keeps staff up-to-date in common areas
• Provides entertainment in staff break area [28]
More information about IPTV may be found on http://www.eurosatellites.com/
what-is-iptv.php website.

13.5. VoIP

Voice over IP (VoIP) is a relatively new approach in Romanian and Polish
e-business and can be used for transmitting voice over a LAN or on a wider
scale. Voice data is transferred across the Internet – it enables phone calls to be
made over the Internet [29]. Widgets are different forms of tools made available
on a user’s desktop or on a web site. They either provide some functionality,
like a calculator, or they provide real-time information, for example on news or
weather. A widget is actually a mini-software application, a badge or button
incorporated into a site or social network space by its owner, with content or
services typically served from another site. The content can be uploaded in real
time since the widget interacts with the server each time it loads [30].
The following are the benefits of VoIP communications:

• Allows chief information offers to explore different deployment options for
company’s communications needs

• Lowers the total cost of ownership through voice/data convergence
• Lowers operational costs through a use of integrated applications
• Reduces hardware requirements on the server side for certain applications
(e.g., VoIP)

• Provides a holistic approach to security, enhanced by encryption and identity
management

• Helps streamline workflows by empowering companies to communications –
enables different business processes

• Enables optimized conferencing tools to replace business travel [51].
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An example of VoIP system is the FreecoNet system. In this case you can use
hardware a VoIP gate or software for communication. There are many software
solutions such as Xlite, skype and others.

14. Mobile Commerce5

In this paper it is explained that e-commerce refers to both international
and financial transactions through digital media. Similarly, mobile commerce
(m-commerce) refers to the use of wireless devices such as mobile phones for
both informational and monetary transactions

While fixed Access to the Internet has dominated to-date in many developed
countries, in the future this situation will change due to the ubiquity of the
mobile phone and the adoption of higher-speed services and more sophisticated
handsets. In some countries, such as Japan and China, the majority of Web
Access is via mobile phone and we can expect to see increased mobile use in all
countries. In China there are more mobile subscribers (over half a billion) than
the whole US population (Belic, 2007) and according to the regularly updated
Comscore panel data (www.comscore.com), the use of the Web by mobile
devices in Japan is equal to that of traditional computer access [43, p. 177].
2010 has widely been dubbed the year of mobile so it’s not surprising that
mobile scores highly on the list of challenges for this year. Travel brands are at
hugely varying stages of preparing themselves for mobile engagement. From
the initial stages of designing a mobile friendly website to the launch of mobile
applications, innovation (and very insightful case studies) is widespread but so
are the questions [34].
An increase in smart phone adoption helped the year of 2011 to be the year

when mobile commerce gained significance. Not only more consumers picked
up smart phones like the iPhone and Blackberry, but they also picked up tablets
like the iPad. The iPad can utilize 3G, which means it is as much a device
to partake in mobile commerce as a smart phone. Therefore the combination
of these devices in consumers hands, made 2011 a year where people became
more comfortable with the concept of mobile commerce. Additionally, more
online retailers are stepping up their game and offering mobile friendly sites, or
dedicated applications that provide a custom mobile commerce experience [35].

5 Deinition: Mobile commerce, or m-commerce, is the buying and selling of goods and services
through the use of hand-held devices such as mobile phones or PDAs. This form of buying is
known as next generation e-commerce and it’s conducted by allowing users to access the Internet
without a computer connection [32]. According to GS1, an international standard organization,
there are over 3 billion mobile phone users worldwide. Many people throughout the globe own
mobile phones that are designed to interconnect business and consumers to develop m-commerce
and business relationships. Read more: [33].

138



IT tools in SMEs in selected countries

14.1. Strategies for mobile commerce

Different types of strategies can be identified for two different main types
of players. The BBC offers a standard (WAP) version which can be used on
all mobile devices, and is the fast test and cheapest option, and an Enhanced
(XHTML) version has been designed for the use on 3G phones which includes
both video and audio download. There is also a PDA version and the standard
desktop version, so there are four different version that have to be supported.
Mobile sites can also be made available through a .mobi domain where a

WAP site is available for download of content. Alternatively, an organization
may decide the cost of re-purposing is too high and they may wait for users to
access the web with 3G devices, which will require less re-purposing since the
screen resolution is higher. A stylesheet may be defined to simplify the design
of visitors to the web site who are accessing the web through a mobile device.

For destination sites such as retailers, banks travel companies, mobile market-
ing options include:
• Marketing communications (to support purchase and support) using banner
advertising e-commerce (sale of products o-site)

• brand building-improving brand image by being one of the first suppliers to
offer innovative service [43, p. 186].

Ubiquity

TodayReachability
Security

Convenience

Localisation
TomorowInstatn Connectivity

Personalisation

Fig. 5. Attributes of mobile communication [45]

15. Conclusions

The main objective of this article is to present the current state in the develop-
ment and implementation of IT tools in Small Medium Enterprises (SMEs) in
Romania and in Poland. The function environment of SMEs is very complex,
highly dynamic and with many constraints and law-related problems.
It is the numerous technologies being developed that underlie the above

described situation. Within the scope of the presented work, definitions of
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SMEs are presented, as well as the IT environment for SMEs and finally some
programs and hardware tools are characterized that can be used in business.
Among many tools the following were selected: web browsers, server software,
blogs, social media, IPTV, VoIP also attention is drawn to the growing role of
cloud-computing, virtualization and mobile technology in business. The results
of the presented analysis may be valuable for both academia and real SME.
More specifically, the work is dedicated to applying new techniques to solve
and optimization of problems in using IT tools in business, which is an open
issue within the research community. Nowadays, small enterprises are looking
for implementing such IT systems to run their businesses. Moreover, various
techniques for SMEs in the context of dynamic competitive environments are
explored. Apart from the mentioned e-business area, the reader should expect
further development e-technology, especially in: e-commerce, m-commerce, s-
commerce, e-government, e-learning, e-payment, e-democracy, e-administration,
e-procurement, e-supply chain, e-health, e-society and others.
To summarize, it may be concluded that the issues described in the article

may be useful elements in the strategy of development of the EU. The aim is
to strengthen the ‘innovation capacity’ of small and medium-sized enterprises
(SMEs) in Europe and their contribution to the development of new technology
based products and markets. The programmes will help them outsource research,
increase their research efforts, extend their networks, better exploit research
results and acquire technological know-how, bridging the gap between research
and innovation [36].
Currently, there are many opportunities for the development and imple-

mentation of new IT tools. There are funds that allow the implementation
of projects in the field of innovation. There are also projects in which SMEs
can take part, for instance in Romania and Poland. Details may be found:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/research_smes_en.pdf [37].
Romanian and Polish entrepreneurs can count on some funds, training and

high-class consulting support for free [38]. In the EU’s innovation ranking for
the year 2010 (EU-27), Poland was in the 22nd place and Romania in the 24th.
A report created by a team of university experts Vistula states that innovation
in Poland is falling, and one of the negative factors affecting it are European
funds [39]. Many entrepreneurs do not know how much is being done in the
development of SMEs. This follows from the fact that many entrepreneurs focus
their attention on current activities and spend time, money and activity only in
areas that bring immediate profit [41]. It is noted that IT activities in most cases
may cause great benefit in the long run. Most companies focus their actions on
the use of modern IT techniques only to implement the website and e-mails [56].
Occasionally, some companies are implementing e-commerce techniques.

The article is to identify the opportunities and benefits of information technol-
ogy in SMEs, which may affect their growth, increase profits and competitiveness
in relation to companies from countries where ICT is treated as a key to success.
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Summary

IT tools in SMEs in selected countries
Electronic communications are technologies that have caused major changes in industry

structure, marketplace structure and business models. Current economy or digital
economy is driven by modern information and new IT tools, which offer organizations
or companies access to almost any type of information, regardless of its form of existence,
storage type or geographical location.
These tools encourage the development of new activities, services and products. All

developed countries have issued and implemented government policies supporting the
evolution and the adoption of new technology for Small and Medium Enterprises, the
training and the attraction of new technology experts, education of employers and
employees, and the cooperation with the private sector to encourage investment in this
new economic branch, and promoting government projects to demonstrate the benefits
for the SMEs [1].
This work aims at highlighting the pattern of activities using the convenience of IT

tools, with emphasis on sophisticated instruments in hardware and software. Also, the
present study summarizes current definitions of SMEs, the existing problems in the
international activity of SMEs, business IT systems in Poland and in Romania, and
new recommended tools. The aspects considered in this paper include: cloud computing,
virtualization and mobile technology. These technologies have contributed to developing
new IT tools that are a perfect support for businesses.

A case study was performed to highlight the current state of using IT tools in Romania
and Poland, in e-business in particular [2]. Romania and Poland are considered, in the
authors’ opinion, to be good examples of applying IT tools to support SMEs.

Streszczenie

Narzędzia informatyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykła-
dzie wybranych krajów.
Komunikacja elektroniczna jest technologią, która spowodowała istotne zmiany

w strukturze przemysłu, rynku i modeli biznesowych. Aktualna gospodarka lub go-
spodarka cyfrowa jest napędzana przez nowe narzędzia informatyczne, które oferują
organizacjom i firmom dostęp do prawie każdego typu informacji, niezależnie od jej
formy istnienia, przechowywania, rodzaju lub położenia geograficznego.

Narzędzia te wspierają rozwój nowych działalności, usług oraz produktów. Wszystkie
rozwinięte kraje opracowały i realizują politykę wspierania rozwoju i implementowania
nowych technologii dla MŚP. Szkolenia, przyciąganie nowych ekspertów, edukacja
pracodawców i pracowników, a także współpraca z sektorem prywatnym ma na celu
wspieranie inwestycji związanych z technologiami informacyjnymi oraz promowanie
projektów rządowych w celu wykazania korzyści w MŚP.

Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie korzyści wynikających z działań związanych
z wykorzystaniem wyrafinowanych narzędzi informatycznych w biznesie. Ponadto
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niniejsze opracowanie zawiera aktualne definicje MŚP, charakterystykę problemów w
międzynarodowej działalności małych i średnich przedsiębiorstw, biznes systemów in-
formatycznych w Polsce i Rumunii, a także zalecane nowe narzędzia IT. Znaczące
aspekty wymienione w niniejszym dokumencie dotyczą takich technologii, jak: cloud
computing, wirtualizacja oraz technologia mobilna. Technologie te przyczyniły się do
opracowania nowych rozwiązań informatycznych, które stanowią doskonałe wsparcie dla
przedsiębiorstw.
Opracowanie to zostało wykonane w celu uwidocznienia obecnego stanu wykorzy-

stania narzędzi IT w Polsce i Rumunii w e-biznesie. Rumunia i Polska są w opinii
autorów dobrymi przykładami prawidłowego zastosowania narzędzi informatycznych
wspierających MŚP.
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