
GORĄCA WIADOMOŚĆ Z ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO PTI

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPSZĄ SZKOLNĄ WITRYNĘ
WWW

Po raz drugi Oddział Wielkopolski PTI wraz z Instytutem Informatyki
Politechniki Poznańskiej przeprowadził Konkurs na najlepszą szkol-
ną stronę WWW dla szkół średnich województwa wielkopolskiego.
Sponsorami konkursu były firma Hards i wydawnictwo NAKOM
z Poznania. Była to wiodąca impreza III Poznańskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki. Główne nagrody dla zwycięskich szkół ufundował J.M.
Rektor Politechniki Poznańskiej. OW PTI przygotował nagrody dla
autorów nagrodzonych stron. Celem konkursu było propagowanie
Internetu wśród młodzieży, umiejętności prezentacji własnego środo-
wiska szkolnego w Internecie oraz nawiązanie kontaktów młodzieży
szkół średnich z akademickim środowiskiem informatycznym. Witry-
ny oceniane były przez jury złożone z pracowników naukowych In-
stytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, członków PTI oraz
plastyków. Przy ocenie brano pod uwagę trzy aspekty:
S użytkowy (istotne informacje dotyczące szkoły, jej historii, profi-

lu, osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych, kół zainte-
resowań, inicjatyw, działań bieżących, itp.),

- techniczny (efektywne stosowanie powszechnie dostępnych na-
rzędzi intrenetowych, takich jak HTML, Java Script, itp.),

- estetyczny (czytelny interfejs z użytkownikiem, właściwe, umiar-
kowane stosowanie elementów multimedialnych, ogólne wraże-
nia estetyczne).
Do Konkursu zgłoszono 37 prac z całego województwa. Przyzna-

no trzy główne nagrody, które otrzymały: Technikum i Gimnazjum
Łączności z Poznania, III Liceum Ogólnokształcące z Poznania i Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 z Ostrzeszowa. Trzy wyróżnienia otrzymały
Liceum Ogólnokształcące nr 2 z Ostrzeszowa, VIII Liceum Ogólno-
kształcące z Poznania oraz Liceum Ogólnokształcące z Grodziska Wiel-
kopolskiego. Firma HARDS ufundowała nagrodę dla Zespołu Szkół
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Trzemesznie.

Uroczyste wręczenie nagród przez JM Rektora Politechniki Po-
znańskiej, Prezesa OW PTI oraz prezesów sponsorujących firm od-
było się 20 maja 2000 roku w czasie koncertu kończącego Festiwal.
Na zdjęciach przedstawiamy scenę wręczania nagród przez Prezesa
OW PTI Kol. Macieja Drozdowskiego oraz grupę laureatów.

Zgłoszone do Konkursu strony i inne szczegóły można znaleźć
pod adresem http://www.cs.put.poznan.pl/konwww

XII Górska Szkoła PTI, Szczyrk, 26-30 czerwca 2000
Architektury systemów informatycznych dla gospodarki elektronicznej

PROGRAM

Wykłady
1. Dr inż. Jan Baranowski (Thomson Polkolor, Piaseczno): System

raportowania przedsiębiorstwa na przykładzie THOMSON PO-
LKOLOR.

2. Bogusław Jackowski (BOP s. c., Gdańsk): Co ma piksel do witryny?

Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz (Katedra Informatyki, Wyższa
Szkoła Morska, Gdynia): Systemy informacyjne jako narzędzie
zdobywania przewagi strategicznej.
Piotr Kasprowski: Mały biznes elektroniczny w praktyce.



5. Włodzimierz Marciński (Ministerstwo Spraw Zagranicznych):
Potrzeba integracji sektorowych systemów informatycznych
w okresie negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej.

6. Mec. Marcin Maruta (Firma Prawnicza Kuczek i Maruta s. c.):
Informatyk w prawoprzestrzeni: prawo autorskie, prawo pracy
i podatki w życiu codziennym.

7. Prof. dr hab. Józef Oleński (Uniwersytet Warszawski, Wydział
Nauk Ekonomicznych oraz Narodowy Bank Polski): Infrastruk-
tura informacyjna gospodarki elektronicznej.

8. Borys Stokalski (InfoViDE Sp. z o. o., Warszawa): Kapitał in-
formacyjny i antykorporacje. Strategie e-gospodarki.

9. Konrad Tomaszewski, Jerzy Zieliński (Lasy Państwowe): Roz-
proszony system informatyczny w Lasach Państwowych.

10. Dr inż. Tomasz Traczyk (Instytut Automatyki i Informatyki Sto-
sowanej, Politechnika Warszawska): XML i XSL.

l l. Dr inż. Andrzej Uszok (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin): Rozwój protokołów
opartych na XML dla gospodarki internetowej (B2B).

12. Jarosław Żebrowski (Górnośląskie Towarzystwo Prasowe Sp. z o.o.,
wydawca Trybuny Śląskiej-DZIEŃ, Katowice): e-gazeta - Czy
wirtualna redakcja to tylko sen, a może już rzeczywistość?

Nagrody konkursu PTI
1. Paweł Czarnul (Katedra Architektury Systemów Komputerowych,

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika
Gdańska): Dynamiczne odwzorowania aplikacji w środowiskach
rozproszonych.

2. Michał Małafiejski (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i In-
formatyki, Katedra Podstaw Informatyki, Politechnika Gdańska):
Uszeregowania zadań wieloprocesorowych minimalizujące śred-
ni czas przepływu.

3. Grzegorz Jacek Nalepa (Katedra Automatyki AGH, Akademia
Górniczo-Hutnicza): Interfejs graficzny wspomagający użytko-
wanie ekspertowego systemu regułowego Kheops.

Dyskusje panelowe
1. Z czym do E-uropy?
Uczestnicy: B. Czerniejewski, W. Marciński, J. Oleński, s. Sterzycki;

moderator: Piotr Fuglewicz.
2. Czy klient jest szczęśliwy, kiedy ma relacje z komputerem? Mode-

rator: Tomasz Kulisiewicz.

Warsztaty (tutoriale) czterogodzinne:
poniedziałek, 26 czerwca, 9.00-13.00
1. Marcin Hładki (InfoViDE Sp. z o. o., Warszawa): Specyfikacja

wymagań dla systemów e-commerce.
2. Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz (Katedra Informatyki, Wyższa

Szkoła Morska, Gdynia): Modele i strategie handlu elektronicz-
nego miedzy firmami.

3. Dr hab. Jerzy Nawrocki, Adam Wojciechowski (Politechnika
Poznańska): Wprowadzenie do inżynierii wymagań.

Warsztaty (tutoriale) ośmiogodzinne:
piątek, 30 czerwca, 9.00-17.00
1. Andrzej Dmoch (STEP): XML dla o(d)pornych.
2. Grzegorz Prochowski (InfoViDE Sp. z o. o., Warszawa): Siatka

Zachmana - narzędzie do konstruowania strategicznej architektu-
ry informatycznej przedsiębiorstwa.

3. Dr Marcin Sikorski (Wydział zarządzania i Ekonomii, Politechni-
ka Gdańska): Projektowanie i szybkie prototypowanie interfejsu
użytkownika.

4. Tomasz Sobieszczyk (DC S.A. Grupa Computer Plus - ABC Tech-
nologies Polska), Marek Rogusz (KPMG Polska Sp. z o. o.):
narzędzia skutecznej realizacji strategii. Rachunek Kosztów Dzia-
łań jako informacyjny fundament Zrównoważonej Karty Wyni-
ków (How Activity Based Costing supports the Balanced
Scorecard}.

Warsztat ..hands-on": czwartek, 29 czerwca, 12:00-13:30
Zbig Zdanowicz (Citrix): Praktyczne zastosowanie „cienkiego klienta".

Prezentacje sponsorów
1. Tomasz Byzia (InfoYiDE Sp. z o. o., Warszawa): Następną spra-

wę sądową masz ze swoim celnikiem.
2. Rafał M. Gęślicki (2Si - Sieciowe Systemy Informacyjne S.A.):

Obsługa klienta administracji publicznej w dobie rozwiniętej in-
frastruktury informatycznej - aspekty prawne i techniczne.

3. Jan Goliński (Qumak, Kraków): Clientele jako przykład e-CRM.
4. Dariusz Korzun (Computer Associates): JasmineN - inteligentna

platforma dla e-businessu.
5. Piotr Majcherkiewicz (Hewlett Packard): Wpływ procesu uwal-

niania rynku mediów na rozwój systemów informatycznych (wir-
tualizacja gospodarki).

6. Jacek Pacholczyk (Novell): Jedna sieć, czyli o tym jak zlikwido-
wać złożoność współczesnych systemów informatycznych.

7. Stefan Sterzycki (ICL): Róbmy swoje, czyli jak być e-uropejczy-
kiem.

8. Piotr Tucholski (Progress Software Sp. z o. o., Warszawa): Pro-
gress WebSpeed3.1 i XML.

9. Dariusz Samól (SAP): zarządzanie logistycznym łańcuchem do-
staw w dobie e-biznesu na przykładzie aplikacji SAP APO.

10. Artur Sawicki (QAD): Architektura rozwiązań e-businessowych
w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

1 1 . Marek Ujejski (Raiffeisen Bank Polska): Analiza opłacalności
projektów informatycznych metodą NPV - case study.

12. Zbig Zdanowicz (Citr ix): Wprowadzanie oprogramowania
w przedsiębiorstwie w Erze Pajęczyny.

Koncert: wtorek, 27 czerwca
Czerwony Tulipan - koncert

Wieczór autorski: środa, 28 czerwca
Dr Wacław Iszkowski: Praktyka zarządzania międzynarodowego
w Polsce „przeszczep managementu"

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE
Biuro konferencji: PTI Oddział Górnośląski
40-012 Katowice, ul. św. Jana 10
tel./fax.: +48 (32) 253-96-78, tel. +48 (32) 253-61-09
e-mail: ptiog@netpol.pl.
http://www.PTI.org.pl/szczyrOO/index.htm

IV LETNIA SZKOŁA PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO
MULTIMEDIA 2000
Poznań, 25-28 września 2000

TEMATYKA:
Czwarta edycja Letniej Szkoły Programowania Wizualnego organi-
zowana przez Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej i Oddział
Wielkopolski PTI będzie poświęcona tworzeniu aplikacji multime-
dialnych. Przez cztery dni prowadzone będą wykłady oraz ćwiczenia
laboratoryjne w wymiarze 9 godzin lekcyjnych dziennie. Pracownicy
Instytutu Informatyki i studenci ostatnich lat studiów na kierunku
informatyka przedstawią różne aspekty technologii multimedialnej
i jej wykorzystania w praktyce tworzenia aplikacji. Potencjalni uczest-
nicy powinni znać podstawowe zasady programowania komputerów.
Omówione zostaną następujące zagadnienia:
S formaty plików multimedialnych oraz algorytmy i standardy kom-

presji,
O narzędzia i zasady akwizycji obrazów nieruchomych i rucho-

mych oraz dźwięków wraz z zajęciami praktycznymi (skanowa-
nie, fotografia cyfrowa, filmowanie, nagrywanie dźwięku),

O oprogramowanie do wstępnego przetwarzania danych multime-
dialnych (Photoshop, Paintshop Pro, Adobe Premierę, After Ef-
fects, Sound Forge),

3 środowisko multimedialne YRML,



3 komputerowy montaż ścieżek dźwiękowych i video,
S zasady przygotowania projektu multimedialnego,
- narzędzia do tworzenia aplikacji multimedialnych (C++ Builder,

Macromedia Flash, Macromedia Director, Macromedia Author-
ware),

- tworzenie aplikacji wspomagających nauczanie.
Efektem zajęć praktycznych będzie samodzielnie przygotowana

aplikacja multimedialna.

MIEJSCE:
Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3A
60-965 Poznań

OPŁATA:
Koszt uczestnictwa w Letniej Szkole Programowania Wizualnego
wynosi 520 zł, dla członków PTI - 460. Dla studentów i uczniów
przewidziano dodatkową zniżkę i opłata wynosi - 350 zł. Cena obej-
muje udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych, komplet
materiałów szkoleniowych oraz poczęstunki w czasie przerw między
zajęciami. Dla uczestników spoza Poznania organizatorzy mogą zare-
zerwować hotel (należy zaznaczyć przy zgłoszeniu).

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia można przesyłać do dnia 15 sierpnia 2000r. Zgłoszenia moż-
na także przesyłać pocztą elektroniczną na adres pti@man.poznan.pl.
Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk laboratoryjnych o przyjęciu
na Letnią Szkołę Programowania Wizualnego decydować będzie kolej-
ność zgłoszeń. Po przyjęciu zgłoszenia organizatorzy prześlą szczegóło-
wy program wraz z informacją o sposobie wniesienia opłaty.

INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www:
www.pti.poznan.pl/lspwOO/
lub można uzyskać od dr inż. Ewy Łukasik, dr. inż. Jana Kniata.
Telefony: (61) 6652373, (61) 6652124
Emaile: Ewa.Lukasik@cs.put.poznan.pl, Jan.Kniat@cs.put.poznan.pl

POPRAWKA W TYMCZASOWYM REGULAMINIE
IZBY RZECZOZNAWCÓW PTI

Na posiedzeniu ZG w dniu 15 kwietnia została zatwierdzona popraw-
ka w Tymczasowym Regulaminie Izby Rzeczoznawców dotycząca
precyzyjnego określenia warunków, przy których członek PTI może
zostać Rzeczoznawcą PTI.
W §6 punkt l lit. a otrzymuje brzmienie:
a) ukończył wyższe studia i uzyskał tytuł zawodowy magistra (ma-

gistra inżyniera), stopień lub tytuł naukowy ze specjalności infor-
matycznej;

W §14 punkt l lit. a otrzymuje brzmienie:
a) imię, nazwisko, posiadany tytuł lub stopień, specjalność i stano-

wisko zawodowe rzeczoznawcy.

PRZEPROWADZKA LISTY PTI-L

Z powodów techniczno-ekonomicznych lista dyskusyjna została prze-
niesiona. Jej nowy adres:

pti-l@min-pan.krakow.pl

Lista nie jest moderowana.
Przeprowadzkę szwankującej od pewnego czasu listy zawdzięczamy
Kol. Sławomirowi Kwietniowi. Dziękujemy. W celu przekazania
wiadomości do dyskusji wystarczy wysłać ją na powyższy adres.
Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania listy można zgłaszać do
Kol. Sławka na adres:

kwiecien@min-pan.krakow.pl

REMINISCENCJE Z II KONFERENCJI
„ZASTOSOWANIA INFORMATYKI

W RACHUNKOWOŚCI l FINANSACH"

Konferencję zorganizowało w dniach 28-30 kwietnia Kolo
Gdańskie PTI w Hotelu Neptun w Juracie. Program przedsta-
w i l i ś m y w k w i e t n i o w y m Biu le tynie . Dopisal i uczestnicy,
którzy aktywnie brali udział w zajęciach i dyskusjach pane-
lowych. Nagrodziła ich piękna pogoda i... organizatorzy, któ-
rzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. wieczory na promie,
uroczystą kolację i zabawy w sali Kominkowej. Hotel Nep-
tun, położony wśród cudownej zieleni, był dobrze przygoto-
wany do obsługi konferencj i . Do dyspozycji uczestników
była sauna, basen, kawa, pyszne ciasto.

Sponsorzy ufundowal i wiele nagród, więc były emocje
podczas losowania. Niektóre nagrody rzeczywiście były warte
emocji - np. weekend dla dwóch osób w Szwecji, weekend
dla dwóch osób w Juracie, zwrot kosztów szkolenia w 2000
roku na kwotę 5OOOzł...

Liczni uczestnicy brali aktywnie udział w zajęciach, dys-
kutowali w panelach, a jednocześnie byl i sympatyczni, po-
t ra f i l i bawić się i korzystać ze zorganizowanych przez
organizatorów wieczorów na - promie, uroczystej kolacj i
i zabaw w Sali Kominkowej. Szczególnie cieszył widok no-
wych twarzy. To, że konferencja była udana, potwierdzają
ankiety wypełnione przez uczestników. Wiele osób dzięko-
wało i zapowiadało swój przyjazd w przyszłym roku.

„Miło, że to wyszło i że ludzie wyjechali zadowoleni, do-
wiedzieli się o tym, co robi PTI, a my z Koła Gdańskiego też
mamy jakąś satysfakcję " - zwierzyła się Kol. Ala Myszor - siła
napędowa całego przedsięwzięcia. „Zapiszcie sobie już teraz
w kalendarzykach - 2001- kwiecień -Jurata!" - zachęca Ala.
Sama wiele słońca nie zaznała: ,J3ylo co robić i na opalanie
nie miałam czasu. Dopiero w sobotę po zakończonej konfe-
rencji, gdy większość osób wyjechała, można było spokojnie
napić się kawy i ..popatrzeć na zachód słońca... "

Oto wypowiedź jednej z uczestniczek, Kol. Katarzyny
Pasik (z listy PT1-L):

Gratuluję Organizatorom z Gdańskiego Kola PTI za tak
wspaniale przygotowaną Konferencję w Juracie zarówno
pod względem merytorycznym, jak i rozrywkowym. Uczestnik
miał wypełnione każde 5 minut pobytu. Mógł mimo pięknej
pogody i otocznia wybrać ciekawe prelekcje prezentowane
jednocześnie w dwóch salach. Udział w dyskusjach świad-
czył o dużym zaangażowaniu uczestników.

Mam nadzieję, że taka będzie i /// Konferencja w Juracie.
Jeszcze raz gratuluję.

Także i my przyłączamy się do gratulacji dla Koleżanek
i Kolegów z Koła Gdańskiego PTI.

E. Ł. na podstawie listów przesianych na PTI-L
przez Kol. Alę Myszor i Katarzynę Pasik


