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Wyniki konkursu prac magisterskich
Zakoñczy³ siê VII Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze

prace magisterskie z informatyki, organizowany przez Oddzia³

Dolnoœl¹ski naszego Towarzystwa.
Na posiedzeniu 11 grudnia 1990 roku w Centrum Oblicze-

niowym Politechniki Wroc³awskiej Komisja Konkursowa
w sk³adzie: doc. dr in¿. Czes³aw Dani³owicz (przewodnicz¹cy),
doc. dr hab. Piotr Dembiñski, doc. dr hab. Zbigniew Huzar,
doc. dr hab. Maciej Sys³o, prof. dr in¿. Jan Zabrodzki i dr in¿.
Zbigniew Szpunar (sekretarz), uwzglêdniaj¹c opinie recenzen-
tów 25 prac konkursowych, po dyskusji ustali³a nastêpuj¹ce
rozstrzygniêcie konkursu:

P i e r w s z e j nagrody nie przyznano.
D r u g ¹ nagrodê w wysokoœci z³ 750000.- otrzymuje
Andrzej Piotr Szyndrowski za pracê pt. Algorytmy auto-

matycznego generowania krzy¿ówek. System generowania krzy-
¿ówek APIS, wykonan¹ w Uniwersytecie Wroc³awskim (Wy-
dzia³ Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Informatyki; pro-
motor dr Ewa Gurbiel).

Dwie równorzêdne t r z e c i e nagrody po z³ 600000.- otrzy-

muj¹:
Andrzej Leonarski i S³awomir Wernikowski za pracê

pt. Projekt i realizacja translatora jêzyka TTCN na maszynê
IBM PC, wykonan¹ w Politechnice Wroc³awskiej (Wydzia³
Informatyki i Zarz¹dzania, Centrum Obliczeniowe; promotor
dr in¿. Iwona Dubielewicz) oraz

Czwarta Szko³a Wiosenna PTI
W dniach 20-24 maja br. odbêdzie siê w Œwinoujœciu Czwar-

ta Szko³a Wiosenna PTI. To spotkanie informatyków bêdzie
poœwiêcone sieciom komputerowym. W odró¿nieniu od innych
spotkañ na ten temat, podstaw¹ rozwa¿añ stan¹ siê probletpy. :zastosowañ sieci komputerowych w praktyce i wynikaj¹ce z te- .

go wnioski do u¿ytkowania, projektowania, programowania
i wdra¿ania systemów informacyjnych. Dokona siê próby
przegl¹du wiêkszoœci rodzajów sieci naj popularniej szych i ma-j¹cych najwiêcej zastosowañ w Polsce. .

Bêd¹ przedstawione doœwiadczenia z u¿ytkowania systemu
operacyjnego Xenix. Podziel¹ siê nimi koledzy z Górnoœl¹skie-
go Oddzia³u PTI. Doœwiadczenia z u¿ytkowania systemu No-
vell stan¹ siê tematem wyst¹pieñ kolegów z Politechniki Po-

znañskiej.
Pojawiaj¹ca siê na naszym rynku komputerowym firma

Oracie przedstawi swe produkty w . refer3;tach wyg³aszanych
przez przedstawicieli firmy. Tematyka tych wyst¹pieñ bêdzie
skoncentrowana na rozwi¹zaniach sieciowych firmy.

Rozleg³e sieci komputerowe - to tematyka doœæ abstrakcyj-
na w warunkach polskich, ale ostatnie zmiany otwieraj¹ nowe
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Rados³aw Pruchnik i Mariusz Rudnicki za pracê pt.
System SORTING. Komputerowe wspomaganie nauczania o sor-
towaniu, wykonan¹ w Uniwersytecie Wroc³awskim (Wydzia³
Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Informatyki; promotor
doc. dr hab. Maciej M. Sys³o).

Trzy równorzêdne w y ró¿ n i e n i a po z³ 350000.- otrzymu-

j¹:
Tomasz Kalinowski za pracê pt. Projekt, realizacja i zasto-

sowanie pakietu wspomagaj¹cego budowê programów uruchomie-
niowych, wykonan¹ w Politechnice Warszawskiej (Wydzia³.
Elektroniki, Instytut Informatyki; promotor mgr in¿. Tomasz

Hyzia),
Zdzis³aw Król za pracê pt. Generowanie wysokiej jakoœci

obrazów komputerowych za pomoc¹ techniki œledzenia promieni,
wykonan¹ w Uniwersytecie Warszawskim (Wydzia³ Matema-
tyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki; promotor
dr Micha³ Jankowski) oraz

Ma³gorzata W³odarczak i S³awomir W³odarczak za
pracê pt. System LISTDA TA. Komputerowe wspomaganie na-
uczania o strukturach listowych, wykonan¹ w Uniwersytecie
Wroc³awskim (Wydzia³ Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut
Informatyki; promotor doc. dr hab. Maciej M. Sys³o).

Sekretarz Komisji Konkursowej
Zbigniew Szpunar

perspektywy przed tym rodzajem zastosowañ informatyki. Do-
œwiadczenia, rozwi¹zania i perspektywy sieci KASK opartej na
sprzêcie i oprogramowaniu IBM bêd¹ tematem referatów kole-
gów z Centrum Obliczeniowego Politechniki Wroc³awskiej.

Przedstawiciel IBM opisze rozwi¹zania sieciowe oferowane
przez tê firmê. Pragnie ona ponownie znaleŸæ siê na polskim
rynku, co powinno wynikaæ z pozycji, któr¹ zajmuje na rynku

œwiatowym.
Tradycyjnie ju¿ na program szko³y z³o¿¹ siê sesje przed-

i popo³udniowe; przed po³udniem - trzygodzinne referaty
programowe uzupe³niane godzinn¹ dyskusj¹, po po³udniu -
po dwa referaty 45-minutowe z dyskusj¹, stanowi¹ce uzupe³-
nienie porannej tematyki. Mamy nadziejê na pokazy sprzêtowe
rozwi¹zañ omawianych w referatach oraz na owocne dyskusje
wieczorne.

Organizatorzy szko³y uprzejmie dziêkuj¹ firmom IBM
i Oracie, które s¹ sponsorami szko³y.

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w Kole PTI w Szczeci-
nie, tel. 760-31, w. 317 i 319.

Zdzis³aw Szyjewski
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Sk³adki cz³onkowskie w roku 1991
Na mocy uchwa³y III Zjazdu PTI dotycz¹cej sk³adek cz³on- Oddzia³ Dolnoœl¹ski PKO BP IV O/Wroc³aw

kowskich (opublikowanej w Biuletynie PTI nr 11, 1990) Zarz¹d 93549-123350-132
G³ówny powzi¹³ nastêpuj¹ce ustalenia: Oddzia³ Górnoœl¹ski PKO BP II O/Katowice

Roczna sk³adka cz³onka zwyczajnego PTI w roku 1991 27528-701343-132
wynosi z³ 40 000,-. Emeryci, renciœci i studenci maj¹ nadal 50% Oddzia³ Ma³opolski PKO lO/Kraków
zni¿ki, a wiêc p³ac¹ z³ 20 000,-. 35510-22057-132

Wpisowe dla cz³onków zwyczajnych przyjmowanych do Cz³onkowie PTI z terenu Warszawy i inni nie zrzeszeni w od-
Towarzystwa w roku 1991 wynosi z³ 40000,- (dla studentów dzia³ach wnosz¹ op³aty na konto
z³ 20 000,-). Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Sk³adka cz³onkowska musi byæ wp³acona w pe³nej wysokoœci PBK IX O/M Warszawa
do 30 czerwca 1991 (mo¿na to uczyniæ w dwóch ratach). 370031-4473-132

Cz³onkowie zwyczajni zrzeszeni w oddzia³ach PTI wp³acaj¹ Roczna sk³adka cz³onka wspieraj¹cego w roku 1991 wy-
sk³adki na konta swoich oddzia³ów. Oto numery kont: nosi minimum z³ 600000,-.

"Biuletyn PTI" w roku 1991
Roczna prenumerata Biuletynu PTI w roku 1991 wynosi z³ 15000,-. Nale¿y j¹ wp³acaæ na konta odpowiednich oddzia³ów lub

Zarz¹du G³ównego.

Apel Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom
Niesprawnym Ruchowo

Zwracamy siê do Pañstwa z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie
pomocy naszej nowo powsta³ej fundacji. Jej celem jest wspo-
maganie matematyków i informatyków niesprawnych ruchowo.
Cel ten zamierzamy realiibwaæ przede wszystkim umo¿liwiaj¹c
kontynuowanie dzia³alnoœci zawodowej, zw³aszcza programi-
stycznej i edytorskiej na komputerach osobistych. Zapewnimy
im równie¿ pomoc materialn¹, socjaln¹ i prawn¹.

Nasi podopieczni, w wiêkszoœci przypadków korzystaj¹cy
z wózków inwalidzkich, przywi¹zuj¹ olbrzymi¹ wagê do mo¿-
liwoœci podjêcia lub kontynuowania pracy. Komputery osobiste
s¹ dla nich czêsto jedyn¹ szans¹ aktywnoœci zawodowej oraz
poczucia siê pe³noprawnymi cz³onkami spo³eczeñstwa.
W zwi¹zku z tym nasz¹ najpilniejsz¹ potrzeb¹ jest uzyskanie
sprzêtu komputerowego.

Z równ¹ radoœci¹ przyjmiemy ka¿dy inny sprzêt, który
móg³by siê przydaæ naszym podopiecznym w pracy zawodowej
lub u³atwiæ im codzienne czynnoœci. Bêdziemy bardzo zobo-
wi¹zani za wszelk¹ formê pomocy, jakiej Pañstwo zechcecie
nam udzieliæ. Fundacja dysponuje w³asnym kontem w Banku
Przemys³owo-Handlowym, na które mo¿ecie Pañstwo kierowaæ
wsparcie finansowe dla naszych potrzebuj¹cych:

BPH XIV O/Warszawa nr 320007-3766-132-3
Jednoczeœnie informujemy, ¿e - zgodnie z ustaw¹ z 28 grud-
nia 1989 o zmianie niektórych ustaw reguluj¹cych zasadê opo-
datkowania instytucji (Dz. Ustaw nr 74 z 1989 r.) - od docho-
du podlegaj¹cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od-
licza siê kwoty darowizn na cele spo³eczne u¿yteczne, w tym

Co wspólnego mog¹ mieæ procesory tekstu z polityk¹? Czy
tylko stary slogan, ¿e wszystko, nawet jedzenie chleba, mo¿e
byæ polityk¹? W tym jednak przypadku naprawdê istnieje
zwi¹zek miêdzy wprowadzeniem do u¿ytku nowego procesora
tekstu a polityk¹ i kultur¹.

Pó³noc Afryki jest zamieszka³a przez dwa ludy - Arabów

i Berberów. Berberowie s¹ ludnoœci¹ autochtoniczn¹, Arabowie

Procesor tekstu a polityka i kultura

równie¿ na rzecz fundacji, do wysokoœci 10% dochodu. Nato-
miast zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z 27
grudnia 1989 (Dz. Ustaw nr 72 z 1989 r.) nie podlegaj¹ opo-
datkowaniu podatkiem wyrównawczym kwoty indywidualnych
dochodów przekazywane na cele spo³ecznie u¿yteczne, w tym
równie¿ na rzecz fundacji, do wysokoœci 10% dochodu.

Wp³at mo¿na dokonywaæ równie¿ w kasie fundacji: Warsza-
wa, Pa³ac Kultury i Nauki, X piêtro, pokój 1021, godz. 9-15.

Wp³aty na rzecz fundacji pochodz¹ce z zagranicy s¹ przyj-
mowane tak¿e na koncie

Kontinent Nr. 315 0000
Deutsche Bank Bonn
BLZ 380 700 59
Stichwort BEHINDERTE/POLEN

Boñski bank przesy³a potwierdzenia dokonanych wp³at.
Liczymy na zrozumienie naszej idei i okazanie solidarnoœci

zawodowej kolegom, którzy znaleŸli siê w bardzo trudnej,
zw³aszcza teraz, sytuacji.

Nasz adres: Fundacja Pomocy Matematykom i Informaty-
kom Niesprawnym Ruchowo. 00-901 Warszawa, Pa³ac Kultury
i Nauki, skr. poczt. 22 tlx 81-35-56, fax 20-01-44,
tel. 20-38-88, 20-02-11 w. 24-64 (przewodnicz¹ca Zarz¹du
Fundacji doc. El¿bieta Pleszczyñska) lub w. 25-29.

W imieniu Rady Fundacji
pro/. Józef Winkowski

przybyli ponad 1000 lat temu i zdominowali miejscowych.
Berberowie przyjêli now¹ religiê - islam (przedtem, w dobie
panowania rzymskiego, du¿e wp³ywy mia³o chrzeœcijañstwo -
do dzisiaj z dum¹ wspomina siê œw. Augustyna, który by³ Ber-
berem), jednak nie dali sobie narzuciæ obcej kultury. Ci¹gle
¿ywa jest wiêŸ miêdzy poszczególnymi narodami berberyjski-
mi, rozrzuconymi od Libii po Maroko. Utrzymanie siê tej wiê-

..~



Biuletyn PTI Pl ISSN 0860-2158 1991 R.10 nr 3 3

zi jest tym bardziej zdumiewaj¹ce, ¿e miejsca zamieszkania
ró¿nych grup narodowoœciowych s¹ odleg³e od siebie o setki
i wiêcej kilometrów, przedzielone górami i pustyni¹.

Arabowie chcieli zasymilowaæ swych s¹siadów ró¿nymi spo-
sobami, np. w okresie walki o niepodleg³oœæ Algierii populary-
zowano has³o maj¹ce zjednoczyæ naród algierski: Nasz¹ ojczy-
zn¹ jest Algieria, nasz¹ religi¹ jest islam, naszym jêzykiem jest
jêzyk arabski. Jeszcze w roku 1986 (wed³ug relacji znajomych)
mo¿na by³o znaleŸæ siê w areszcie za u¿ywanie w ¿yciu oficjal-
nym jêzyka berberyjskiego, bêd¹cego jednym z g³ównych ele-
mentów kulturowej to¿samoœci Berberów. Obecnie przywraca
mu siê nale¿ne miejsce - na uniwersytecie w Tizi Uzu otwarto

pierwszy wydzia³ filologii berberyjskiej, ale jeszcze wiosn¹ roku
1990, w czasie kampanii wyborczej do rad narodowych, zada-
wano kandydatom pytania, czy s¹ za utrzymaniem kultury ber-
beryjskiej w mowie, czy tak¿e w piœmie.

W piœmie s¹ widoczne najwiêksze ró¿nice obu jêzyków.
W jêzyku arabskim pisze siê od strony prawej do lewej, I³ pier-
wsz¹ kartk¹ tekstu jest skrajnie prawa kartka ksi¹¿ki. W jêzyku
berberyjskim sposób zapisu jest podobny jak w jêzykach euro-
pejskich. Ró¿ne w obu jêzykach 's¹ iloœci liter, cyfr, sposób li-
czenia, oczywiœcie s³ownictwo, gramatyka itp.

Od d³u¿szego czasu istnia³y procesory tekstu w jêzyku arab-
skim, czêsto tworzone lub sponsorowane przez bogate kraje
Pó³wyspu Arabskiego. W ubieg³ym roku powsta³ (jak mo¿na
siê by³o spodziewaæ - na emigracji) pierwszy procesor tekstu

w jêzyku berberyjskim. Do pos³ugiwania siê tym procesorem
jest wymagana karta graficzna EGA, gdy¿, podobnie jak proce-

Ciekawostki
Brytyjski tygodnik Computing z 22 listopada ubieg³ego roku

przynosi sensacyjn¹ wiadomoœæ, przypominaj¹c¹ ksi¹¿ki Le
Carræ'go.

Wywiad francuski (Direction Generale de la Securite Exte-
rieure - ta sama organizacja, która na Nowej Zelandii wysa-
dzi³a w powietrze statek przeciwników prób nuklearnych,
Rainbow Warrior) podj¹³ próbê uzyskania dostêpu do tajemnic
technicznych koncernów IBM i Texas Instruments, rekrutuj¹c
zatrudnionych w Europie pracowników tych firm. Celem tej
operacji by³o uzyskanie wiadomoœci potrzebnych firmie kom-

rokuBiznes men
Czêsto na ³amach naszego biuletynu pojawiaj¹ siê teksty do-

tycz¹ce ICL - firmy zas³u¿onej dla polskiej informatyki.
Z firm¹ t¹ wspó³pracuje œciœle Sekcja PTI - Klub u¿ytkowni-
ków systemów komputerowych ICL. Z tym wiêksz¹ przy je-

W sympatycznej telewizyjnej »Panoramie dnia" w poniedzia-
³ek 21 stycznia br. us³yszeliœmy, ¿e to dziêki polskim informa-
tykom zniesiono c³o na »mózgi elektronowe" (!). Chwilê potem
z ust powa¿anego zagranicznego biznesmena pad³o autoryta-
tywne stwierdzenie, ¿e komputeryzowanie ba³aganu daje
w efekcie skomputeryzowany ba³agan. Czy to, aby ten oczywi-

Mózgi, mózgi

sory w jêzyku arabskim, ten tak¿e pracuje w trybie graficznym.
Autor procesora wykona³ nie tylko du¿¹ pracê informatyka,

lecz tak¿e jêzykoznawcy. Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e wprowadze-
nie procesora do powszechniejszego u¿ytku si³¹ rzeczy narzuci
swoist¹ standaryzacjê pisma, poœwiêci³ wiele czasu na opraco-
wanie znaków graficznych poszczególnych liter, korzystaj¹c ze
wzorców odleg³ych od siebie zarówno w przestrzeni, jak
i w czasie. Bra³ pod uwagê czêstoœæ u¿ywania znaków, ich czy-
telnoœæ itp. Procesor oczywiœcie umo¿liwia u¿ywanie znaków
alfabetu ³aciñskiego, natomiast nie umo¿liwia wplatania
tekstów w jêzyku arabskim, co tylko czêœciowo da siê wyt³uma-
czyæ rozbie¿noœciami obu jêzyków, jak choæby wspomniany
kierunek zapisu.

Pojawienie siê procesora ma kapitalne znaczenie dla rozwoju
piœmiennictwa w jêzyku berberyjskim, a tym samym odrodze-
nia i rozwoju kultury berberyjskiej, s³abo dotychczas prezen-
towanej w postaci pisemnej.

Dyskietka z procesorem jest wysy³ana z Pary¿a bezp³atnie,
tylko za zwrotem kosztu noœnika i op³at pocztowych. Autor za-
strzega, ¿e procesor w ¿adnym razie nie mo¿e byæ przedmio-
tem komercji, jawnie ani poœrednio. Nie mo¿na go w³¹czyæ do
ofert handlowych oprogramowania lub sprzêtu, nie mo¿na wa-
runkowaæ sprzeda¿y innych produktów od przyjêcia (za dar-
mo!) tego procesora, nie mo¿na te¿ w og³oszeniach reklamo-
wych informowaæ, ¿e jest bezp³atnie do³¹czany do zakupionego
sprzêtu lub oprogramowania.

Biskra, Algieria B³a¿ej Koska

puterowej Bull, bêd¹cej w 92% w³asnoœci¹ rz¹du francuskiego.
O ca³ej aferze poinformowa³ opioniê publiczn¹ funkcjona-

riusz FBI udzielaj¹cy wywiadu jednej z amerykañskich sieci
telewizyjnych.

Brytyjski tygodnik uzupe³nia tê wiadomoœæ przypomnie-
niem, ¿e we wrzeœniu ub.r. przyznanie firmie Bull kontraktu na
dostawê sprzêtu komputerowego dla Urzêdu Podatkowego
Zjednoczonego Królestwa wzbudzi³o wiele plotek i domys³ów
ze wzglêdu na tajemnicze wycofanie konkurencyjnych ofert.. Szperacz

mnoœci¹ informujemy, ¿e w styczniu br. tytu³ Biznesmena roku
1990 otrzyma³ dyrektor generalny przedstawicielstwa ICL
w Polsce - pan Jan Kluk.

Laureatowi serdecznie gratulujemy. (BO)

sty fakt - wbijany wszystkim do g³owy przez dwadzieœcia lat
przez polskich informatyków - dotar³ do dziennikarzy pro-
gramów telewizyjnych, wymaga a¿ mózÊ.Q - wprawdzie nie
elektronicznego, ale za to zagranicznego? Smiaæ siê czy p³akaæ?

(rok)
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Krótki kurs jêzyka P (19)

Tym niemniej
Zamiast tego rusycyzmu lepiej pisaæ niemniej jednak, jednak¿e,
pomimo to itp.

Unikalny
Ten neologizm pojawi³ siê u nas po drugiej wojnie œwiatowej.
Jêzykoznawcy go w zasadzie .nie aprobuj¹ i proponuj¹ zamiast
niego przymiotniki rzadki, wyj¹tkowy, jedyny w swoim rodzaju,
niecodzienny, pierwszy, szczególny, osobliwy. Je¿eli zale¿y nam
na podkreœleniu zwi¹zku z rzeczownikiem unikat, to piszmy
unikatowy.

Uzupe³niaæ
Piszmy uzupe³niaæ czym (nie: przez co).
Zamiast PowY¯SZ¹ analizê uzupe³niamy przez oszacowanie pa-
rametru k.
Piszmy Powy¿sz¹ analizê uzupe³niamy oszacowaniem parametru
k.

Wahaæ siê
Tego czasownika nie zaleca siê u¿ywaæ w znaczeniu »zmieniaæ
siê", »mieœciæ", »zawieraæ". Przyjrzyjmy siê np. wyra¿eniu:
napiêcie waha siê od 100 do 110 V. Chodzi nie o to, ¿e wartoœæ
napiêcia siê waha, lecz ¿e siê zmienia lub ¿e siê mieœci w okreœ-
lonych granicach b¹dŸ te¿ poza te granice nie wykracza.

Wielkoœæ-wartoœæ
W naukach œcis³ych i technice wyra¿enie wielkoœæ ma inne zna-
czenie ni¿ w jêzyku potocznym, gdy¿ oznacza nie »wartoœæ'"
(potocznie zamiast np. wartoœæ si³y mówimy wielkoœæ si³y), lecz
»wielkoœæ (fizyczn¹)", tak¹ jak prêdkoœæ, czas, d³ugoœæ itp.
Wartoœæ wielkoœci fizycznej jest to liczbowo okreœlony jeden
z mo¿liwych stanów danej wielkoœci. W wyra¿eniu np. prêdkoœæ

-,<"-o. .

Od redakcji
Dziêkujê serdecznie tYl}l wszystkim czytelnikom biuletynu,

którzy przys³ali nam na Swiêta ¿yczenia pomyœlnoœci w No-
wym Roku. Pomyœlnoœæ biuletynu w roku 1991 nadal bêdzie
jednak zale¿a³a przede wszystkim od Pañstwa, od kontaktów
z redakcj¹ nie od œwiêta, lecz na co dzieñ. Bardzo nam na nich
zale¿y. Prosimy o listy, komentarze, informacje i artyku³y,
a tak¿e - tu apel do zarz¹dów oddzia³ów, kó³ i sekcji naszego
Towarzystwa - o sprawozdania z ubieg³orocznych prac i in-
formacje o bie¿¹cej dzia³alnoœci. Oprócz tych materia³ów bê-

Uwaga. Podajemy poni¿ej obecny adres redakcji, pod który prosimy kierowaæ przeznaczon¹ dla nas korespondencjê.

Numer biuletynu zamkniêto 27 stycznia 1991

BARBARA OSUCHOWSKARedaktor
Telefon 31-73-97

Adres redakcji: ul. Brzozowa 12 m. 20, 00-286 Warszawa

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Zarz¹d G³ówny
ul. Niemcewicza 17, 00-973 Warszawa

Druk. Wyd. Norm. ALFA Nakt 1500 egz. Zam. 90/91

~

maksymalna malucha wynosi 110 km/h wielkoœci¹ jest prêdkoœæ,
wartoœci¹ zaœ (uzupe³nion¹ jednostk¹ miary) jest 110 km/h.

Wyj¹tek
Coraz bardziej upowszechnia siê zaczerpniêta z jêzyka rosyj-
skiego forma za wyj¹tkiem zamiast z wyj¹tkiem.
Zamiast Rozkazy te nie wymagaj¹ objaœnieñ, za wyj¹tkiem ostat-
niego.
Piszmy Rozkazy te nie wymagaj¹ objaœnieñ, z wyj¹tkiem ostat-
niego.

Wyjœcie, wyjœciowy
Od potocznego zwrotu punkt wyjœcia powsta³y wyra¿enia punkt
wyjœciowy, stan wyjœciowy, warunek wyjœciowy, wartoœæ wyjœcio-
wa itp. Zw³aszcza w tekstach z dziedziny informatyki przy-
miotnik wyjœciowy nie powinien byæ u¿ywany w znaczeniu »po-
cz¹tkowy", »wstêpny", gdy¿ mo¿e to prowadziæ do- nieporo-
zumieñ.

Wykorzystaæ, wykorzystanie
S¹ to wyrazy dos³ownie zbudowane wed³ug niemieckich aus-
nutzen i Ausnutzung, bardzo u nas rozpowszechnione i nad-
u¿ywane, nie tylko w tekstach z dziedziny informatyki. Warto
by jednak przypomnieæ sobie o istnieniu innych wyra¿eñ, jed-
no- i bliskoznacznych, takich jak u¿ywaæ, u¿ytkowaæ, korzy-
staæ, stosowaæ, a tak¿e u¿ytkowanie, korzystanie, stosowanie itp.

Nadu¿ywanie wyrazów wykorzystaæ, wykorzystanie razi
zw³aszcza w tekstach, w których wyraz wykorzystanie ju¿ i tak
doœæ czêsto wystêpuje, jako ogólnie przyjêty termin techniczny.
Pisze siê m.in. o wspó³czynniku wykorzystania mocy, o wykorzy-
staniu pamiêci komputera.
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dziemy siê starali nadal zamieszczaæ zawiadomienia o organi-
zowanych naradach, szko³ach i konferencjach - pod warun-
kiem jednak, ¿e teksty dotr¹ do redakcji co najmniej dwa mie-
si¹ce przed ich terminem, a raczej przed terminem up³ywu
sk³adania zg³oszeñ na imprezy. Jest bardzo po¿¹dane telefoni-
czne uprzedzenie redakcji o zamiarze nades³ania materia³ów
oraz uzgodnienie zarówno ich formy, objêtoœci, jak i terminu
opublikowania; u³atwi to znacznie upowszechnienie informacji
na czas. (BO)

Telefony:
Konto bankowe
PBK

658-43-67 (biuro), 658-43-68 (ksiêgowoœæ)
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