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od Redakcji
Drodzy Czytelnicy
W dzisiejszym numerze bêd¹ dwie niespodzianki. Pierwsza to prezentacja elektronicznej wersji Biuletynu PTI. Pomys³ zrodzi³ siê ju¿ jakiœ czas temu i mia³ byæ odpowiedzi¹ na coraz czêœciej zg³aszane zapotrzebowanie na ogólnodostêpne archiwum
naszego Biuletynu. Na razie elektroniczne archiwum Biuletynu obejmuje okres od 1997 r., kiedy to ni¿ej podpisana objê³a
redakcjê pisma. Wszystkie numery historyczne, które powstawa³y pod fachow¹ opiek¹ pani redaktor Barbary Osuchowskiej,
zeskanowa³ swego czasu kol. Borys Czerniejewski. Pliki tekstowe czekaj¹ na uzupe³nienie wersjami pdf i bêd¹ w³¹czone do archiwum w kolejnym etapie prac.
Druga niespodzianka to mi³y goœæ na naszych ³amach, który da³ siê poznaæ w czasie 3. Kongresu Informatyki Polskiej jako
wnikliwy obserwator skutków wp³ywu wszechobecnej technologii informatycznej na m³ode pokolenie. Jego wyst¹pienie
w sesji „Informatyka w mediach, informatyka jako medium” prowadzonej przez kol. Piotra Fuglewicza spotka³o siê z du¿ym
zainteresowaniem publicznoœci. Jest m³odym informatykiem, na co dzieñ pracuje w Poznañskim Centrum SuperkomputerowoSieciowym jako kierownik projektów, zajmuje siê równie¿ prac¹ dydaktyczn¹ w Instytucie Informatyki Politechniki Poznañskiej.
To jego debiut w charakterze felietonisty – pisze, jak m³odzie¿ informatyczna rozpoczynaj¹ca ¿ycie zawodowe widzi swoje
szanse na rozwój we wspó³czesnej polskiej rzeczywistoœci. Chcia³abym, aby kol. Andrzej Swêdrzyñski czêœciej dzieli³ siê z nami
swoimi przemyœleniami.
Zapowiadana relacja ze spotkañ klubów informatyka w Warszawie i Szczecinie uka¿e siê w nastêpnym numerze Biuletynu.
Powinnam na zakoñczenie ¿yczyæ Pañstwu udanych wakacji, ale poniewa¿ Biuletyn dotrze do odbiorców, gdy lato bêdzie
w ca³ej pe³ni – wyra¿ê tylko nadziejê, ¿e wywczasy s¹ udane i daj¹ Pañstwu du¿o potrzebnego wypoczynku.
Ewa £ukasik
Redaktor Biuletynu PTI

e-Biuletyn
Internetowe archiwum Biuletynu PTI
Kolejny etap za nami
Uda³o siê. Znalaz³o siê troje zapalonych studentów, którzy
zdecydowali siê na przygotowanie, w ramach prowadzonej przeze
mnie pracy in¿ynierskiej, ogólnodostêpnego internetowego
archiwum Biuletynu PTI. W przeci¹gu nieca³ego pó³rocza dopracowali
koncepcjê, przygotowali projekt, „ucyfrowili” archiwalne numery
Biuletynu i zrealizowali system. Niech mi wolno bêdzie przedstawiæ
autorów przedsiêwziêcia, ju¿ in¿ynierów, Teresê Sadowsk¹,
Grzegorza Przyby³a i Roberta Florka – na zdjêciu tu¿ po obronie pracy
in¿ynierskiej w Instytucie Informatyki Politechniki Poznañskiej.

pierwszy. Uzupe³nimy teksty plikami w formacie pdf i udostêpnimy
w archiwum w drugim etapie prac. Na razie mo¿na znaleŸæ namiastkê – jeden historyczny numer z 1988r. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e szata
graficzna, a przede wszystkim winietka wersji elektronicznej zmienia siê zgodnie z drukowanym orygina³em.Zapraszamy na stronê
www.cs.put.poznan.pl/biuletynpti.
Proponujê Pañstwu zapoznanie siê z fragmentami opisu interfejsu u³atwiaj¹cego nawigacjê po elektronicznym archiwum Biuletynu.
Nieco zmodyfikowany opis pochodzi z pracy in¿ynierskiej autorów systemu: Teresy Sadowskiej, Grzegorza Przyby³a i Roberta Florka i drukujê go za zgod¹ autorów.
Ewa £ukasik
Interfejs u¿ytkownika internetowego Biuletynu PTI
Strona g³ówna

autorzy e-Biuletynu: Grzegorz Przyby³, Teresa Sadowska i Robert Florek

Na razie elektroniczne archiwum obejmuje okres od 1997 r.,
gdy Biuletyn zacz¹³ siê ukazywaæ w Informatyce. Wczeœniejsze bezcenne numery zredagowane przez pani¹ Barbarê Osuchowsk¹ mamy
ju¿ w formie tekstowej. Zeskanowa³ je swego czasu kol. Borys Czerniejewski. By³a to ogromna praca, o której piszemy chyba po raz
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Na stronie g³ównej wortalu, w centralnej jego czêœci, jest wyœwietlony artyku³ (lub artyku³y), który zosta³ wpisany do bazy ze statusem
artyku³u ze strony g³ównej. W lewej kolumnie ekranu znajduj¹ siê
hiper³¹cza do wszystkich artyku³ów aktualnego biuletynu oraz odwo³anie do pliku pdf, zawieraj¹cego biuletyn w postaci umo¿liwiaj¹cej
obejrzenie go lub wydrukowanie w formie klasycznej.
Artyku³y mog¹ byæ opatrzone zdjêciami i rysunkami umieszczonymi w trzech standardowych miejscach. Jeden z nich – „u góry po lewej
stronie artyku³u” – pokazany zosta³ na rysunku. Pozosta³e, to „u góry
po prawej stronie artyku³u” oraz „na dole pod tekstem artyku³u”.
Archiwum
Po prawej stronie ekranu znajduje siê blok „Archiwum”
umo¿liwiaj¹cy odwo³ywanie siê do numerów archiwalnych Biuletynu.
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„dok³adne” dotyczy treœci artyku³ów. Mo¿liwe jest równie¿ okreœlenie
zakresu czasowego biuletynów poddanych przeszukiwaniu. Wyniki
wyszukiwania wyœwietlane s¹ w formie listy odnoœników do numeru
biuletynu i tytu³u artyku³u.
Wyszukiwaæ mo¿na równie¿ zdjêcia, dla których przechowuje siê
w bazie ich tytu³y i s³owa kluczowe. Znalezione zdjêcia s¹ wyœwietlone w postaci miniaturek. Po wybraniu miniaturki w osobnym oknie
wyœwietla siê zdjêcie w formie powiêkszonej. Na rysunku zosta³
przedstawiony przyk³adowy wynik w yszukiwania zdjêæ na podstawie
has³a „tort”.

strona g³ówna internetowego Biuletynu PTI

Rozwijane pole „combo” wyœwietla lata, dla których zgromadzono
archiwalia. Po wybraniu roku w centralnej czêœci ekranu ukazuj¹ siê
hiper³¹cza do poszczególnych biuletynów wraz z odnoœnikami do plików pdf zawieraj¹cych biuletyn w formie klasycznej. Pokazuje
to kolejny rysunek. Na liœcie po lewej stronie znajduje siê odnoœnik
do wersji HTML biuletynu, po prawej odnoœnik do pliku pdf. Powrót
do bie¿¹cego numeru biuletynu umo¿liwia odnoœnik „Bie¿¹cy numer” po lewej stronie w bloku „Artyku³y”.
wynik wyszukiwania zdjêæ opisanych has³em „tort”

Zmiana szaty graficznej
Wortal biuletynu PTI stara siê odwzorowaæ jak najwierniej
oryginalny wygl¹d biuletynu. Dlatego te¿ wraz ze zmieniaj¹c¹ siê
winietk¹ i kolorami biuletynu zmienia siê równie¿ wygl¹d strony –
przyk³ady pokazuj¹ kolejne rysunki.

wybór rocznika Biuletynu z „Archiwum”

Wyszukiwanie
Blok „Wyszukiwanie” umieszczony w prawej kolumnie umo¿liwia
kilka sposobów wyszukiwania artyku³ów zapisanych w bazie.
„Szybkie” oznacza wyszukiwanie na podstawie s³ów kluczowych,
tytu³ów artyku³ów, nazwisk oraz imion autorów. Wyszukiwanie

wynik wyszukiwania has³a „kongres” dla biuletynów 2000/01--2004/01
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archiwalny biuletyn PTI – luty/marzec 1988

archiwalny biuletyn PTI – marzec 2002
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archiwalny biuletyn PTI – styczeñ 2003

biuletyn PTI w palmtopie i telefonie komórkowym

medialnych telefonów komórkowych, co pokazano na powy¿szej
ilustracji.

Biuletyn w sprzêcie przenoœnym
Archiwum Biuletynu mo¿na przegl¹daæ nie tylko w komputerach
stacjonarnych i laptopach, lecz tak¿e za pomoc¹ palmtopów i multi-

G. Przyby³, T. Sadowska, R. Florek

Patronat OW PTI
VIII Wiosenny Turniej w Programowaniu Zespo³owym
Poznañ 2004
Pod auspicjami Instytutu Informatyki Politechniki Poznañskiej
oraz Oddzia³u Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego odby³ siê VIII Wiosenny Turniej w Programowaniu Zespo³owym.
W walce o nagrody, która toczy³a siê w budynku Politechniki Poznañskiej, wziê³o udzia³ 38 dru¿yn licz¹cych razem 101 zawodników.
Popularnoœæ Turnieju z roku na rok roœnie, gdy¿, jak informuj¹ organizatorzy, jest to prawie dwukrotnie wiêcej ni¿ w Turnieju zesz³orocznym. Ponadto, zdalnie, do zmagañ do³¹czy³o 26 zawodników
zrzeszonych w 14 dru¿ynach, którzy nie mogli osobiœcie uczestniczyæ
w Turnieju. Zawodnicy reprezentowali Politechnikê Poznañsk¹, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wroc³awski,
Akademiê Ekonomiczn¹ w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski oraz
szko³y œrednie z Poznania i Bydgoszczy. Dru¿yny rozwi¹zywa³y 9 zadañ. Dwom zwyciêskim zespo³om uda³o siê rozwi¹zaæ po 7 zadañ.
Szczegó³y zawiera poni¿sza tabelka, a wykres obrazuje dramaturgiê
zawodów.

Jan Kniat i Artur Michalski wrêczaj¹ dyplomy

Zwyciêzcy VIII Wiosennego Turnieju w Programowaniu Zespo³owym,
Poznañ 2004
miejsce

nazwa dru¿yny

sk³ad du¿yny

l. zadañ

czas

7

13:18:38

1

Œwistaki, ale jakie!

Micha³ Bartoszkiewicz PP I rok
Marek Cygan
UW I rok
Jakub Radoszewski
UW I rok

2

1337

Pawe³ Gawrychowski UWr II rok
Jakub £opuszañski
UWr II rok
Tomasz Wawrzyniak UWr II rok

7

13:34:59

3

Uniwerek Wroc³awski Pawe³ Olchawa

Micha³ Bartoszkiewicz UWr I rok
UWr I rok
UWr I rok

6

10:46:10

Kernal strikes back!

Jakub Gorgolewski
Pawe³ Olchawa

PP III rok
PP II rok

5

05:03:14

Pogromcy œwistaków

Szymon W¹sik
Wojciech Jaœkowiak

PP I rok
PP III rok

5

06:24:16

Maciej Popowicz

4
5

Zwiêkszaj¹ca siê popularnoœæ zawodów zespo³owych wœród
informatycznej m³odzie¿y cieszy, bowiem poza wszelkimi innymi
pozytywami pokazuje, ¿e m³odzi chc¹ i potrafi¹ pracowaæ w grupie,
co jest niezwykle wa¿ne w œrodowisku tradycyjnych informatycznych
indywidualistów.
Do sprawnej organizacji turnieju przyczynili siê:
dr in¿. Artur Michalski – odpowiedzialny za organizacjê technicznej strony Turnieju,
Bartosz Nowierski, który przygotowa³ wiêkszoœæ zadañ, dostarczy³ wzorcowe rozwi¹zania w jêzyku C oraz przygotowa³
wiêkszoœæ testów,
Polskie Towarzystwo Informatyczne

przebieg zg³oszeñ rozwi¹zañ przez zwyciêskie dru¿yny

W³adys³aw Bodzek, który przygotowa³ wzorcowe rozwi¹zania
w jêzyku Pascal, pomaga³ przy przygotowywaniu testów oraz
odpowiada³ za administracjê systemu sprawdzaj¹cego,
dr in¿. Grzegorz Waligóra oraz Piotr Zieliñski, którym organizatorzy dziêkowali za pomoc przy wymyœlaniu i opracowywaniu zadañ,
Rafa³ Jeziorny (UAM), który stworzy³ system sprawdzaj¹cy zadania online,
Ko³o Naukowe BooBoo przy Instytucie Informatyki PP, które zadba³o o wy¿ywienie uczestników oraz o zgodny z regulaminem przebieg Turnieju.
E.£. na podstawie http://contest.cs.put.poznan.pl/wtpz04/
(autorstwa W³adys³awa Bodzka i Bartosza Nowierskiego)

3

Biuletyn

nr 5–6/212–213 rok XXIII maj–czerwiec 2004

I Ogólnopolskie Zawody Sumo Robotów
Zawody Sumo Robotów polegaj¹ na rywalizacji dwóch
inteligentnych robotów mobilnych umieszczonych na specjalnie
przygotowanym ringu. Maszyny walcz¹ na miniaturze maty do sumo
o œrednicy 154 cm. Jak w prawdziwych zawodach nale¿y wypchn¹æ
przeciwnika poza kr¹g maty. Nie wolno go przy tym uszkodziæ.

Drugie i trzecie miejsce zajê³y dru¿yny studentów kierunku Automatyka i Robotyka z Politechniki Poznañskiej:
– DreamTeam (IV rok): Mariusz Cieœla, Marek Kraft, Krzysztof
Kalak, Tomasz Lange, £ukasz Matecki;
– Morpher (III rok): Ma³gorzata Frankowska, Wiktor Schmidt,
Tomasz Huœ.
Zawody spotka³y siê z ogromnym zainteresowaniem zawodników, publicznoœci i mediów. Na sali zgromadzi³o siê ok. 300 obserwatorów. Honorowym cz³onkiem Jury by³ Dariusz Rozum – Prezes
Polskiego Zwi¹zku Sumo. Dziêki pomocy firmy ICPnet przeprowadzono bezpoœredni¹ transmisjê konkursu w sieci Internet. Wiêcej
szczegó³ów mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej ko³a CybAiR:
http://cybair.cie.put.poznan.pl/
Regulamin zawodów sumo robotów

przygotowanie robotów do walki

12 czerwca punktualnie o godz. 12:00 rozpoczê³y siê w Poznaniu, pod auspicjami Oddzia³u Wielkopolskiego PTI, I OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SUMO ROBOTÓW zorganizowane przez Ko³o Naukowe Automatyki i Robotyki „CybAiR” dzia³aj¹ce na Politechnice
Poznañskiej. Roboty rywalizowa³y ze sob¹ staczaj¹c pojedynki zgodnie z regu³ami walk sumo (klasa japoñska, FUJISOFT ABC Inc.).
Zwyciêzca jest wy³aniany przez werdykt sêdziowski. Poni¿ej przytaczamy regulamin tych niecodziennych zawodów. W zawodach wziê³o
udzia³ 11 dru¿yn.

zwyciêski AGH-UST i Morpher (III miejsce)

Zwyciê¿y³a dru¿yna AGH-UST studentów IV roku kierunku
Robotyka i Mechatronika z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
w sk³adzie:
Grzegorz Czy¿owski, Robert Nogieæ,
Mateusz Kryñski, Kajetan Kwaœnicki.
O zwyciêskim robocie Jaœku pisa³a red. Marta Bosak w Gazecie Krakowskiej, 15.06.04 (http://www.agh.edu.pl/komunikaty/gk.html).

zwyciêzcy z AGH
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1. Mecz sumo (definicja):
Mecz sumo rozgrywany jest miêdzy dwoma dru¿ynami, z których
ka¿da wystawia jednego robota zgodnie z zamieszczonymi w tej
instrukcji zasadami. Celem meczu jest zdobycie punktu. Mecz toczy siê w obrêbie okreœlonego zasadami ringu. Punkty przyznaj¹
sêdziowie. Zasady przyznawania punktów zamieszczone s¹ w dalszej czêœci instrukcji.
2. Wymagania dla robota:
– na starcie meczu robot musi mieæ takie wymiary, aby zmieœci³
siê w pude³ku 200 mm (szerokoœæ) na 200 mm (d³ugoœæ); wysokoœæ nie jest ograniczona,
– kszta³t robota mo¿e byæ dowolny,
– robot mo¿e zmieniaæ kszta³t po rozpoczêciu meczu, nawet
poza wymiary okreœlone jako wymagane na pocz¹tku meczu,
– robot nie mo¿e po rozpoczêciu meczu zmieniæ kszta³tu tak,
¿e rozdzieli siê fizycznie na 2 lub wiêcej czêœci, chyba ¿e wymiar
czêœci nie przekracza 1 cm3 (œruby, wkrêty itp.) – naruszenie
tej zasady powoduje przyznanie wygranej przeciwnikowi,
– waga robota nie mo¿e przekraczaæ 3 kg,
– robot musi byæ autonomiczny,
– robot musi mieæ wbudowany mechanizm umo¿liwiaj¹cy start
dopiero 5 sekund po uruchomieniu przez operatora po wydaniu komendy rozpoczêcia meczu przez sêdziego,
– nie ma ograniczeñ w doborze elementów, zarówno mechanicznych, jak i elektronicznych u¿ywanych do zbudowania robota,
– robot musi byæ nazwany,
– dodatkowo zabronione jest:
• zak³ócanie pracy urz¹dzeñ elektronicznych w robocie dru¿yny przeciwnej poprzez wykorzystanie jakichkolwiek urz¹dzeñ zak³ócaj¹cych,
• u¿ywanie czêœci, które mog¹ w jakikolwiek sposób uszkodziæ ring,
• u¿ywanie urz¹dzeñ mog¹cych podpaliæ robota przeciwnika,
• u¿ywanie urz¹dzeñ przechowuj¹cych jak¹kolwiek ciecz, py³
czy gaz w celu póŸniejszego wykorzystania ich przeciw
robotowi dru¿yny przeciwnej,
• u¿ywanie urz¹dzeñ wyrzucaj¹cych jakiekolwiek przedmioty
w kierunku robota przeciwnika,
• przyklejanie robota do powierzchni ringu przy wykorzystaniu jakichkolwiek przyssawek czy kleju.
3. Wymagania stawiane polu rozgrywki:
– przez obszar ringu rozumiemy zarówno okr¹g ringu, jak równie¿ przestrzeñ poza ringiem (zwan¹ dalej zewnêtrzn¹ przestrzeni¹ ringu),
– ring ma wysokoœæ 5 cm i œrednicê 154 cm (mierzon¹ miêdzy
najbardziej oddalonymi od siebie punktami linii oddzielaj¹cej
okr¹g ringu od obszaru zewnêtrznego); powierzchnia wykonana jest z gumy,
– linie Shikiri (linie okreœlaj¹ce pozycje startowe robotów)
s¹ do siebie równoleg³e, maj¹ kolor br¹zowy, szerokoœæ 2 cm
i d³ugoœæ 20 cm,
– ring zaznaczony jest bia³¹ lini¹ gruboœci 5 cm, przy czym przyjmujemy, i¿ linia wchodzi w sk³ad obszaru ringu,
– poza zewnêtrzn¹ krawêdzi¹ ringu musi byæ pozostawiona
przestrzeñ co najmniej 100 cm.
Polskie Towarzystwo Informatyczne
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4. Prowadzenie meczu:
– ka¿dy mecz sk³ada siê z 3 rund,
– dru¿yna, która jako pierwsza zdobêdzie 2 punkty, wygrywa
mecz,
– jeœli mecz nie zakoñczy siê w z góry okreœlonym przedziale czasu, zwyciêstwo przyznawane jest dru¿ynie, która ma na swoim
koncie punkt, a w przypadku remisu prowadzona jest dodatkowa runda, której zwyciêzca zostaje zwyciêzc¹ meczu.
5. Rozpoczynanie, wstrzymywanie i zakoñczenie meczu:
– na znak sêdziego reprezentanci dru¿yn wkraczaj¹ na ring
i ustawiaj¹ swoje roboty na linii Shikiri,
– po prawid³owym rozstawieniu robotów na znak sêdziego
reprezentanci dru¿yn uruchamiaj¹ roboty, po czym maj¹
5 sekund na opuszczenie obszaru ringu, zanim roboty zaczn¹
funkcjonowaæ,
– mecz mo¿e zacz¹æ, zakoñczyæ, wstrzymaæ i wznowiæ tylko
sêdzia.
6. Czas trwania meczu:
– ca³y mecz (3 rundy) trwa 3 minuty,
– z czasu tego wy³¹czone s¹ standardowe, 30-sekundowe przerwy pomiêdzy poszczególnymi rundami,
– wszelkie inne, nieprzewidziane przerwy.
7. Punktacja
Jeden punkt przyznawany jest dru¿ynie, gdy przed zakoñczeniem
czasu meczu:
– robot dru¿yny wypchnie robota dru¿yny przeciwnej z ringu
(przy zachowaniu zasad zawartych w regulaminie),
– robot dru¿yny przeciwnej w jakikolwiek sposób zetknie siê
z polem poza ringiem bez udzia³u robota dru¿yny,
– robot dru¿yny przeciwnej bêdzie sta³ nieruchomo przez 30 sekund,

– robot dru¿yny przeciwnej bêdzie wyraŸnie unika³ walki (decyzjê o tym podejmuje sêdzia),
– dru¿yna przeciwna wycofa siê z meczu w trakcie jego trwania
(dru¿yna przeciwna otrzymuje automatycznie 2 punkty i wygrywa mecz),
dodatkowo sêdzia mo¿e zarz¹dziæ zatrzymanie i rozpoczêcie rundy
od nowa, gdy:
– roboty poruszaj¹c siê po ringu nie bêd¹ mia³y ze sob¹ kontaktu
przez 30 sekund,
– oba roboty niezale¿nie, w tej samej chwili opuszcz¹ ring,
– roboty zaklinuj¹ siê lub w inny sposób wzajemnie unieruchomi¹.
8. Naruszenia przepisów
Przez naruszenie przepisów zawodów rozumie siê:
– obra¿anie lub ura¿enie w jakikolwiek sposób (werbalny i niewerbalny) przedstawicieli dru¿yny przeciwnej lub sêdziego,
– u¿ywanie w nazwach robotów wyrazów powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite,
– wchodzenie do obszaru ringu w trakcie trwania rundy,
– nieprzestrzeganie 5-sekundowej przerwy miêdzy og³oszeniem
przez sêdziego rozpoczêcia rundy a uruchomieniem robota.
9. Kary:
– dru¿yna uczestnika naruszaj¹cego przepisy automatycznie
uznawana jest w meczu za przegran¹, niezale¿nie od dotychczasowego przebiegu meczu.
Sêdzia mo¿e uznaæ, ¿e zamiast ukarania dru¿yny wystosuje oficjalne ostrze¿enie.
E.£. na podstawie
http://cybair.cie.put.poznan.pl/
oraz http://www.agh.edu.pl/komunikaty/gk.html

Miêdzyzdroje 2004
Relacja z VII konferencji z cyklu:
„Problemy Spo³eczeñstwa Globalnej Informacji”
„Informacja – dobra lub z³a nowina”
W dniach 27-28 maja 2004 r. w Miêdzyzdrojach odby³a siê siódma
ju¿ z kolei edycja konferencji z cyklu „Problemy Spo³eczeñstwa
Globalnej Informacji”. Organizatorem od samego pocz¹tku jest Zak³ad Spo³eczeñstwa Informacyjnego, dzia³aj¹cy w ramach Instytutu
Informatyki w Zarz¹dzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania US. Po raz pi¹ty wspó³organizatorem by³a tak¿e Sekcja Problemów Spo³eczeñstwa Globalnej Informacji, która dzia³a przy Polskim
Towarzystwie Informatycznym. Tematem przewodnim konferencji
by³a „Informacja – dobra lub z³a nowina”.
Tegoroczna konferencja zosta³a zorganizowana w po³o¿onym
nad samym morzem hotelu Slavia, który jak siê póŸniej okaza³o, jest
bardzo dobrym miejscem na tego typu imprezy. Na konferencjê
przyby³o ponad 70 osób, wœród których znalaz³y siê znane postacie
œrodowiska naukowego, przedstawiciele bran¿y IT oraz studenci.

czyste otwarcie konferencji, którego dokonali kierownik Zak³adu Spo³eczeñstwa Informacyjnego prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk oraz
dyrektor Instytutu Informatyki w Zarz¹dzaniu US prof. dr hab. Zdzis³aw Szyjewski. Wkrótce potem zaczê³y siê wyst¹pienia prelegentów.
W pierwszej sesji wyst¹pili: prof. dr hab. Andrzej Straszak ze Szko³y
Wy¿szej im. Paw³a W³odkowica z P³ocka, prof. dr hab. in¿. Adam Górski z Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Bankowoœci z Poznania, dr in¿. Joanna Papiñska-Kacperek z Uniwersytetu £ódzkiego oraz dr Krystyna
Polañska ze Szko³y G³ównej Handlowej z Warszawy. Prelegenci poru-

prof. Agnieszka Szewczyk i prof. Adam Górski

uczestnicy konferencji

Pierwszy dzieñ konferencji rozpocz¹³ siê rejestracj¹ uczestników
oraz zakwaterowaniem ich w pokojach. O godzinie 11 nast¹pi³o uroPolskie Towarzystwo Informatyczne

szali ró¿norodne zagadnienia, pocz¹wszy od spo³eczeñstwa g³odu
wiedzy i nadmiaru surowej lub starzej¹cej siê wiedzy, poprzez komunikacjê spo³eczn¹ i procesy informacyjne, ocenê rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce, a skoñczywszy na informacji i jej wiarygodnoœci. Po zakoñczeniu prezentacji mia³a miejsce bardzo
interesuj¹ca dyskusja, po której uczestnicy udali siê na przerwê obiadow¹. W wolnym czasie wiele osób wybra³o siê na spacer nad morze,
a trzeba przyznaæ, ¿e pogoda temu sprzyja³a.
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Druga sesja rozpoczê³a siê o godzinie 16. W roli prelegentów
wyst¹pili: mgr Dorota Lewicka-Wojnarowicz z Uniwersytetu Szczeciñskiego, prof. dr hab. Lech W. Zacher z Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania oraz prof. dr hab. Zygmunt Dr¹¿ek z Uniwersytetu Szczeciñskiego. W tej sesji zosta³y omówione nastêpuj¹ce

obrady konferencyjne, pierwszy plan: prof. Z. Szyjewski i prof. Z. Dr¹¿ek

zagadnienia: komunikacja i jej podstawowe funkcje w procesach
informacyjnych, jednostka w spo³eczeñstwie informacyjnym oraz organizacja i zarz¹dzanie przep³ywem informacji na zdalnym studium
podyplomowym. Na tym zakoñczy³ siê pierwszy dzieñ obrad. Uczestnicy udali siê na zas³u¿ony wypoczynek, by o godzinie 20 wzi¹æ udzia³
w uroczystej kolacji. Choæ po zakoñczeniu pierwszego dnia obrad
kilka osób opuœci³o Miêdzyzdroje, to jednak na sam¹ kolacjê przyby³a
du¿a liczba uczestników. Oprócz bogato zastawionych w ró¿norodne
potrawy sto³ów, uczestnicy zastali przygrywaj¹cego w tle DJ umilaj¹cego atmosferê muzyk¹. Pani prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk
wznios³a toast za wszystkich przyby³ych i reszta wieczoru przebieg³a
pod znakiem mi³ej zabawy na parkiecie, ciekawych rozmów i dobrego humoru.
Drugi dzieñ obrad rozpoczê³a prof. dr hab. in¿. Ma³gorzata Doliñska z Politechniki Lubelskiej mówi¹c na temat projektowania zintegrowanego systemu informacyjnego marketingu. Aspekt dokumentów elektronicznych w spo³eczeñstwie informacyjnym poruszy³
mgr in¿. Gerard Wawrzyniak z firmy Ebstream. Potem wyst¹pi³a
mgr Iwona Gruszka z Akademii Ekonomicznej z Katowic, która wyjaœni³a zawi³oœci sortingu klientów zak³adu ubezpieczeñ w systemie
„4eMka”. Nastêpnie przysz³a kolej na dr Ewê Fr¹ckiewicz z Uniwersytetu Szczeciñskiego, która prezentowa³a informacje na temat wiedzy
o kliencie w systemie informacji marketingowej. Ostatnim prelegentem w tej sesji by³ dr Stanis³aw Iwan z Akademii Morskiej ze Szczecina, który omówi³ badania kosztów informacji w okrê¿nym obiegu
wiedzy.
Drug¹ sesjê tego dnia rozpocz¹³ dr Czes³aw Œlusarczyk ze Szko³y
G³ównej Handlowej z Warszawy, mówi¹c na temat informacji i technologii informacyjnych jako czynników rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób niepe³nosprawnych. Nastêpna w kolejnoœci by³a
mgr Dorota D¿ega z Politechniki Szczeciñskiej, która rozwinê³a temat
niepewnoœci informacji w procesie decyzyjnym. Ostatni prelegent
konferencji, dr Bartosz Nowicki z firmy Rodan Systems S.A., omówi³
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zarz¹dzanie wiedz¹ w procesie przygotowywania projektów strukturalnych w oparciu o platformê ICONS. Na tym zakoñczy³y siê wyst¹pienia uczestników oraz obrady konferencyjne.
Tegoroczna konferencja by³a zdecydowanie udana pod wieloma
wzglêdami, zarówno tematycznymi, jak i organizacyjnymi. Wysoka
frekwencja œwiadczy o tym, ¿e konferencja ma swoje sta³e miejsce
w kalendarzu wielu osób ze œrodowiska naukowego oraz cieszy siê
z roku na rok coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. W tym roku znowu dopisa³a pogoda, z czego na pewno wszyscy byli zadowoleni. Mamy nadziejê na ponowne spotkania w nastêpnych latach.
Zak³ad Spo³eczeñstwa Informacyjnego, g³ówny organizator cyklu
konferencji „Problemy Spo³eczeñstwa Globalnej Informacji”, liczy siedem osób i jest jednym z szeœciu zak³adów w Instytucie Informatyki
w Zarz¹dzaniu. Kierownikiem Zak³adu jest prof. dr hab. Agnieszka
Szewczyk, która jest równie¿ zastêpc¹ dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Informatyki w Zarz¹dzaniu oraz prodziekanem Wydzia³u
Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania US. Ponadto w Zak³adzie pracuj¹:
dr Ewa Krok, dr Marek Mazur, dr Grzegorz Wojarnik, mgr Micha³ Nowakowski, mgr Justyna Sarnacka oraz mgr Zbigniew Stempnakowski. Zajêcia, które prowadzi Zak³ad to: Problemy Spo³eczeñstwa
Informacyjnego, Multimedialne Technologie Informacyjne, Problemy
Globalizacji Informacji, Informatyk na Rynku Pracy oraz e-Biznes.
Do tej pory odby³o siê szeœæ konferencji z cyklu „Problemy Spo³eczeñstwa Globalnej Informacji” o nastêpuj¹cych tematykach: „Kultura informatyczna w spo³eczeñstwie globalnej informacji” (1998),
„Œwiadomoœæ informatyczna spo³eczeñstwa” (1999), „Spo³eczeñstwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski” (2000),
„Ekonomiczne aspekty globalizacji informacji” (2001), „Telepraca –
szans¹ czy zagro¿eniem na rynku pracy?” (2002) oraz „Wiedza –
œwiat³em na drodze do spo³eczeñstwa przysz³oœci” (2003). Tegoroczne materia³y konferencyjne – licz¹ca ponad 600 stron praca pod
redakcj¹ naukow¹ prof. US dr hab. Agnieszki Szewczyk, której recenzentem jest prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Gomó³ka, zawiera publikacje
100 autorów.

materia³y konferencyjne

Zapraszamy na oficjaln¹ stronê WWW Zak³adu Spo³eczeñstwa
Informacyjnego, któr¹ mo¿na ogl¹daæ pod poni¿szym adresem:
http://iiwz.univ.szczecin.pl/zsgi.
Tekst i zdjêcia: Micha³ Nowakowski

posiedzenie ZG PTI
Posiedzenie ZG PTI dnia 18 marca 2004
Prezes PTI prof. Z. Szyjewski uroczyœcie wrêczy³ Certyfikat Jakoœci
Kwidzyñskiemu Centrum Szkoleniowemu na rêce kierowniczki centrum, pani Ma³gorzaty Karolewskiej i wyk³adowcy informatyki, pana
Mariusza Paciorka. Po wrêczeniu wys³uchano relacji z wizytacji centrum, której dokona³a wiceprezes PTI kol. Alicja Myszor, a tak¿e prezentacji centrum przedstawionej przez jego kierowniczkê.
Po przedstawieniu przez sekretarza generalnego kol. Jerzego Nowaka kandydatury NASK jako cz³onka wspieraj¹cego PTI kategorii A
wraz z propozycj¹ wspó³pracy i krótkiej dyskusji prezes – po stwierdzeniu kworum – zarz¹dzi³ g³osowanie. Uchwa³¹ ZG PTI przyjêto
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NASK na cz³onka wspieraj¹cego i upowa¿niono Prezesa i Sekretarza
Generalnego do podpisania stosownej umowy. Kol. Jacek Niwicki
przedstawi³ wstêpn¹ propozycjê zg³oszenia oœrodka Cyfronet AGH
jako cz³onka wspieraj¹cego.
Nastêpnie podjêto uchwa³y dotycz¹ce:
– przyjêcia bilansu, rachunku zysków i strat za 2003 r.,
– przyjêcia sprawozdania ZG,
– przeznaczenia zysku za rok 2003 r. na cele statutowe,
– przyjêcia bud¿etu na rok 2004 r.,
– przyjêcia 16 nowych cz³onków PTI (ich listê zamieszczono
w Biuletynie 3-4).
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Biuletyn
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Wiceprezes PTI kol. Alicja Myszor przestawi³a inicjatywê cz³onków
PTI w Bydgoszczy (g³ównie pracowników uczelni) powo³ania w tym
mieœcie Ko³a PTI. Zebranie za³o¿ycielskie zaplanowano na 20 kwietnia
br., a formalnego jego powo³ania dokona Zarz¹d Oddzia³u Wielkopolskiego. Wstêpnie omówiono plan konferencji organizowanych
przez PTI w 2004 r. Ko³o Gdañskie nie przewiduje organizacji konferencji w Juracie ze wzglêdu na planowan¹ na paŸdziernik VI KKIO,
przewiduje siê natomiast organizacjê tradycyjnych ju¿ konferencji:
XVI Szczyrk, XX Mr¹gowo i VI Informatyk Zak³adowy. Kol. Wojciech
Olejniczak poinformowa³, ¿e konferencja na temat ryzyka przedsiêwziêæ informatycznych zosta³a przesuniêta na styczeñ 2005 r.
Prof. Janusz Górski omówi³ zamierzenia dotycz¹ce tegorocznej
Krajowej Konferencji In¿ynierii Oprogramowania.
Kol. Beata Kwiatkowska przedstawi³a informacje o niedawnych
warsztatach edukacyjnych w Toruniu oraz o planowanych warsztatach
TEX-a i LaTEX-a.
Zosta³ zaprezentowany i rozdany zainteresowanym nowy folder
informacyjny PTI, opracowany przez kol. Halinê Czarnowsk¹ z Katowic.

Kol. Lech Madeyski zaprezentowa³ wizjê Oddzia³u Dolnoœl¹skiego przysz³oœci e-Informatyki i zapewnienia przedsiêwziêciu wsparcia
technicznego. Jego budowa mia³aby opieraæ siê na dwóch filarach
– czasopisma naukowego oraz warstwy portalowej, buduj¹cej spo³ecznoœæ internetow¹ i skupionej na wydawaniu materia³ów konferencji, publikowaniu ca³oœci i fragmentów prac magisterskich, przegl¹dów prac doktorskich, wyników badañ statutowych. Po dyskusji
Sekretarz Generalny zg³osi³ wniosek o przygotowanie biznes-planu
dla przedsiêwziêcia, zastrzegaj¹c, ¿e nie widzi mo¿liwoœci etatowego
zatrudnienia.
W odpowiedzi na oficjalne zapytanie ko³a toruñskiego omawiano
sprawy rozwoju formu³y ECDL (ze wzglêdu na wysokie koszty od³o¿ono wprowadzenie Advanced ECDL oraz nowej tematyki dotycz¹cej
oprogramowania otwartego) oraz dzia³alnoœæ Sekcji ECDL.
E.£. na podstawie protoko³u
przygotowanego przez kol. Jerzego Nowaka

felieton
Pozwólcie nam zostaæ
„Pozwólcie nam zostaæ!'” – apeluj¹ do w³adz Polski kolejne grupy
m³odych ludzi [PNZ04]. Ogromna ich czêœæ planuje po zakoñczeniu
studiów szukaæ pracy i szczêœcia poza granicami kraju. Wed³ug
danych organizacji studenckich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
deklaruje to ponad 75% ucz¹cych siê na tej uczelni osób. Wiêkszoœæ
z nich wskazuje na sytuacjê ekonomiczn¹ Polski jako g³ówny powód
wyjazdu. Nie widz¹ mo¿liwoœci podjêcia tutaj godziwie p³atnej pracy.
Oczywiœcie, czêœciowo winne s¹ tej sytuacji uczelnie, zarówno pañstwowe, jak i prywatne, które rozbudzi³y wybuja³e ambicje swoich
studentów. Trudno przecie¿ oczekiwaæ, aby polski rynek móg³ wch³on¹æ produkowanych tak masowo specjalistów od zarz¹dzania czy
ekonomii. Czy problem ten dotyczy tak¿e spo³ecznoœci m³odych informatyków?
P³yn¹ca z powszechnych mediów odpowiedŸ brzmi „nie”. Ci¹gle
zawód informatyka wymieniany jest wœród tych, które s¹ i bêd¹
na krajowym rynku po¿¹dane i dobrze p³atne. Jednoczeœnie, œrednie
zarobki programistów w USA spad³y z ponad 100 do oko³o 80 tysiêcy
dolarów rocznie i na razie niewiele wskazuje na to, aby mog³y ponownie wzrosn¹æ. Wydawa³oby siê zatem, ¿e m³odzi informatycy
powinni chcieæ zostaæ i szukaæ pracy w kraju. Jednak¿e czy powody,
dla których utalentowani, m³odzi ludzie chc¹ opuœciæ swój kraj,
s¹ tak proste? Czy problemem, który maj¹ oni przed oczyma, naprawdê jest tylko utrzymanie siebie i swojej przysz³ej rodziny?
WyobraŸmy sobie, ¿e jesteœmy odpowiedzialni za stworzenie
systemu wspieraj¹cego pracê urzêdu publicznego w Polsce. Jego
pracownicy niechêtnie odpowiadaj¹ na jakiekolwiek pytania. Traktuj¹
to bowiem jako coœ przekraczaj¹cego ich zakres obowi¹zków, a poza
tym obawiaj¹ siê, ¿e tworzony system zmniejszy zakres ich w³adzy.
Procedury urzêdu s¹ pogmatwane, odpowiedzialnoœæ ludzi za poszczególne zadania rozmyta, nie wiemy, z kim rozmawiaæ i kto jakie
mo¿e podejmowaæ decyzje. Zg³aszanie wychwyconych przez nas b³êdów i niedomówieñ organizacyjnych przyjmowane jest z gniewem.
Ca³y urz¹d jest tak naprawdê niepotrzebny spo³eczeñstwu, a jego
likwidacja przynios³aby ulgê wiêkszoœci zainteresowanych.
A teraz wyobraŸmy sobie, ¿e jesteœmy czêœci¹ zespo³u rozwijaj¹cego system operacyjny, którego u¿ywaj¹ miliony ludzi na ca³ym
œwiecie. Albo tworzymy oprogramowanie dla samolotów lub systemów podtrzymuj¹cych ¿ycie. Lub platformy, na których oparte s¹
inne wa¿ne systemy. Jasno widzimy cel naszej pracy, mamy do dyspozycji wszystkie potrzebne narzêdzia, a cz³onkowie zespo³u s¹ przyjaŸni i skorzy do pomocy. Prze³o¿eni dbaj¹ o nasz rozwój, a nasz
udzia³ w tworzeniu postêpu jest bezdyskusyjny.
Pierwszy obraz wcale nie pochodzi z horroru, a drugi nie jest tylko
wytworem sennych marzeñ. Oba s¹ bardzo realne i istniej¹ w tym
samym czasie, chocia¿ w innych miejscach. Które miejsce wybra³aby
wiêkszoœæ z nas, gdyby tylko mia³a tak¹ mo¿liwoœæ? Ta mo¿liwoœæ
wyboru stoi przed m³odymi, utalentowanymi informatykami i wielu
z nich z niej korzysta. Czy polskie firmy dostrzegaj¹, ¿e konkuruj¹
o najlepszych ludzi ze œwiatowymi gigantami jak Microsoft czy IBM?
Polskie Towarzystwo Informatyczne

A czas dzia³a na korzyœæ tych drugich. Zmniejszaj¹ siê bowiem ró¿nice
kulturowe, taniej¹ ceny biletów lotniczych i narasta frustracja polskiego spo³eczeñstwa, czego dowodem jest apel wspomniany powy¿ej. Wzmacnia to chêæ m³odych ludzi do wyjazdu. Optymizm
wynikaj¹cy z transformacji ustrojowej zosta³ wyczerpany, a ³atwoœæ
komunikacji zmniejsza gorycz roz³¹ki z bliskimi. Zreszt¹, w wielu
przypadkach wcale nie trzeba rozstawaæ siê z przyjació³mi. Razem
wyje¿d¿a ca³y zespó³. A du¿e polskie firmy informatyczne maj¹ problemy z kadrami. I chodzi tu nie o iloœæ, ale o jakoœæ. Polskê bowiem
opuszczaj¹ najlepsi, najbardziej kreatywni, innowacyjni i posiadaj¹cy
najwiêksz¹ inicjatywê m³odzi ludzie.
Czy mo¿na zrobiæ coœ, aby tê sytuacjê odwróciæ? Aby najlepsi
informatycy chcieli zostaæ w Polsce, nie wystarczy po prostu p³aciæ im
wiêcej ni¿ pracownikom innych bran¿. To nie s¹ ludzie motywowani
przez pieni¹dze [Herzberg00]. Jeœli polskie firmy chc¹ przyci¹gn¹æ
i zachowaæ najlepszych ludzi, musz¹ mieæ wizerunek firm tworz¹cych coœ po¿ytecznego, trwa³ego, swoj¹ wizjê przysz³oœci.
Ta perspektywa musi byæ jasno widoczna zarówno dla pracowników, jak i potencjalnych zatrudnionych [Covey04]. Nie powinno byæ takiej sytuacji, ¿e na moj¹ sugestiê szukania zatrudnienia
w jednej z najwiêkszych i najbardziej znanych polskich firm informatycznych mój kolega ze studiów reaguje cynicznym uœmiechem. Dla niego praca tam by³aby plam¹ na honorze.
Promykiem nadziei b³ysnê³a jedna z du¿ych firm, która utworzy³a
dzia³ rozwoju i na jego czele postawi³a m³odego, wybitnego cz³owieka, zwyciêzcê presti¿owego konkursu programistycznego. Natychmiast postawi³ on bardzo ambitne i trudne zadanie przed swoim
dzia³em. Z drugiej jednak strony, parê lat wczeœniej w innym oddziale
tej samej firmy nie dostrze¿ono w szeregach pracowników utalentowanego programisty, który sfrustrowany brakiem odzewu i uznania
ze strony prze³o¿onych po prostu odszed³ z pracy [Buckingham01].
Jeœli polskie firmy chc¹ konkurowaæ z firmami zagranicznymi, musz¹
po pierwsze umieæ najlepszych przyci¹gn¹æ do siebie, a po drugie
doceniæ, uwolniæ i rozwin¹æ ich talent. Musz¹ postawiæ przed
m³odymi informatykami ambitne, bardzo trudne zadania, których
realizacja przyniesie realn¹ korzyœæ spo³eczeñstwu.
Dziœ firmy informatyczne dzia³aj¹ce w Polsce maj¹ z³¹ renomê
wœród m³odych ludzi. Raz stracone zaufanie trudno jest odzyskaæ.
Jeœli organizacje te nie podejm¹ wysi³ku w celu budowy dobrego
imienia, nie ukszta³tuj¹ swojej przysz³oœciowej wizji w œwiadomoœci
m³odych polskich informatyków dziœ, jutro mog¹ siê obudziæ bez
innowacyjnego, kreatywnego i wydajnego personelu. Oczy m³odych
ludzi s¹ zwrócone na Zachód.
Andrzej Swêdrzyñski
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Andrzej Swêdrzyñski ukoñczy³ studia informatyczne w 2002 roku w Instytucie Informatyki Politechniki Poznañskiej (specjalizacja: Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych). Zawodowo zajmuje siê kierowaniem

projektami informatycznymi w Poznañskim Centrum SuperkomputerowoSieciowym. Miêdzy innymi zarz¹dza³ od pocz¹tku do koñca tworzeniem
komputerowego systemu rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych, dziêki czemu rekrutacja przebiega nadzwyczaj sprawnie. Oprócz tego prowadzi
projekt dLibra i zwi¹zan¹ z nim instalacjê Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
Stara siê braæ czynny udzia³ w ¿yciu spo³ecznoœci informatycznej. Z w³asnej
inicjatywy zajmuje siê w PCSS szkoleniem i edukacj¹ programistów w dziedzinie in¿ynierii oprogramowania. Od trzech lat regularnie proponuje tematy
praktycznych i ciekawych prac in¿ynierskich realizowanych w ramach Studium
Rozwoju Oprogramowania w Instytucie Informatyki Politechniki Poznañskiej.
Pomaga w t³umaczeniu na jêzyk polski artyku³ów Joela Spolskiego dotycz¹cych zarz¹dzania projektami. Jest cz³onkiem-za³o¿ycielem Poznañskiej
Grupy U¿ytkowników Javy oraz cz³onkiem grupy Construx Advocates for SW
Best Practices. Jest cz³onkiem ACM, IEEE Computer Society oraz Polskiego
Towarzystwa Informatycznego.

studium podyplomowe PTI
Czwarta edycja studium
„Zarz¹dzanie projektami informatycznymi”
Polskie Towarzystwo Informatyczne po raz czwarty przyst¹pi³o
do organizacji studium podyplomowego z zakresu zarz¹dzania
projektami informatycznymi. Najbli¿sza edycja studium rozpocznie
siê w paŸdzierniku 2004. Studia trwaj¹ 2 dwa semestry, zajêcia odbywaj¹ siê w soboty i niedziele, siedem razy w semestrze, w godzinach od 9:00 do 16:00 w hotelu Metropol w centrum Warszawy,
co jest bardzo dogodne dla uczestników doje¿d¿aj¹cych na zajêcia
poci¹giem. Dla studentów hotel Metropol oferuje zni¿kê za nocleg.
Wyk³adowcami na naszym studium jest wiele ciekawych osób.
Jedne z pierwszych zajêæ prowadz¹ prof. Wies³aw Grudzewski
i prof. Irena Hajduk. Robi¹ to wspólnie, wpadaj¹c sobie w s³owo, dziêki czemu wyk³ad jest ciekawszy i nie nu¿y s³uchacza. Wstêpne zajêcia
wiod¹ce dla metodologii projektowania prowadzi prof. Zdzis³aw
Szyjewski – prezes PTI. Odbywaj¹ siê równie¿ ciekawe zajêcia w grupach. Nie zdradzê tematu tych zajêæ, ale jest on z pozoru szokuj¹cy.
Wœród uznanych s³aw na naszym studium jest tak¿e prof. Jerzy

Kisielnicki. Wielu wyk³adowców pochodzi nie z uczelni, lecz z najlepszych firm informatycznych – s¹ to praktycy znaj¹cy informatykê
z nieco innej strony. Wœród nich jest miêdzy innymi prezes firmy Rodan Systems, dr Witold Staniszkis, dyrektor firmy GLOBEMA dr Marek
Maniecki, a tak¿e pani dr Ma³gorzata Kalinowska-Iszkowska, dyrektor firmy Computerland. Dr Wac³aw Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji prowadzi wyk³ady na temat prawnych
aspektów informatyki. Praktyczne zajêcia przy komputerach odbywaj¹ siê pod egid¹ wiceprezesa PTI, a zarazem ogólnopolskiego koordynatora ECDL, dr. Marka Mi³osza.
Zajêcia koñcz¹ siê obron¹ pracy dyplomowej. Efektem dobrze
przeprowadzonej obrony pracy jest œwiadectwo zgodne z wymogami
MENiS oraz Certyfikat PTI z zakresu zarz¹dzania projektami informatycznymi w stopniu podstawowym. Ale zdarza siê tak¿e, ¿e promotor
proponuje pracê w swojej firmie.
Zapisy oraz bli¿sze szczegó³y znajduj¹ siê na stronie
http://www.pti.org.pl/
Jacek Staworzyñski

XXI Konkurs PTI
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE og³asza:
XXI Ogólnopolski Konkurs
na najlepsze prace magisterskie z informatyki
W konkursie mog¹ braæ udzia³ dyplomanci studiuj¹cy na w y¿szych
uczelniach w Polsce (równie¿ obywatele innych krajów), których prace
dyplomowe dotycz¹ informatyki oraz z³o¿yli i obronili te prace w terminie okreœlonym przez regulamin studiów danej uczelni.
Zg³oszenia pracy dokonuje autor (autorzy) pracy, przesy³aj¹c pod adres:
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE Oddzia³ Dolnoœl¹ski

pl. Strzelecki 20, 50-224 WROC£AW
tel./faks (71) 329 69 38
w terminie do dnia 10 paŸdziernika 2004 r. nastêpuj¹ce dokumenty:
a) pracê dyplomow¹ wraz z za³¹cznikami niezbêdnymi do dokonania oceny (dyskietka z oprogramowaniem, zaœwiadczenie
o wdro¿eniu, kopia publikacji itp.),

b) wype³nion¹ przez autora (autorów) ankietê (formularze ankiet wys³ano do dziekanatów i instytutów, dostêpne s¹ tak¿e
u organizatorów konkursu i na www.pti.wroc.pl),
c) zaœwiadczenie z uczelni, ¿e zg³oszona na konkurs praca zosta³a obroniona jako praca magisterska w roku og³oszenia konkursu, tj. w okresie od 01.10. 2003 do 30.09.2004.
WYNIKI KONKURSU BÊD¥ OG£OSZONE NIE PÓ•NIEJ NI¯ DO KOÑCA 2004 r.

I nagroda – 2000 z³ II nagroda – 1600 z³
III nagroda – 1300 z³ trzy wyró¿nienia po 900 z³
Komisja konkursowa mo¿e nie przyznaæ dowolnej z nagród, b¹dŸ
podzieliæ jedn¹ nagrodê miêdzy kilka prac. Po zakoñczeniu konkursu
przed³o¿one prace zostan¹ zwrócone autorom.
Zapraszamy do udzia³u w konkursie.
NAGRODY:

DOLNOŒL¥SKI ODDZIA£ PTI
www.pti.wroc.pl

sprostowanie
W opublikowanym numerze 3-4/2004 Biuletynu PTI znalaz³y siê
zauwa¿one przez Czytelników b³êdy literowe, które redakcja pragnie
w niniejszej notatce sprostowaæ:
– relacja z uroczystoœci rozdania nagród laureatom XX Konkursu
PTI na najlepsze prace magisterskie:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Biuletyn nr 5–6 (212–213)
Rok XXIII, maj–czerwiec 2004
Redaktor: dr in¿. Ewa £ukasik
e-mail: biuletyn@pti.org.pl
tel. (61) 665 23 73, faks (61) 877 15 25
Instytut Informatyki, Politechnika Poznañska
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznañ

8

Sponsorem konkursu by³a firma PROKOM
– nowo przyjêty cz³onek PTI:
Leszek Maciaszek
Przepraszamy za niezauwa¿one przez nas pomy³ki
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarz¹d G³ówny
al. Solidarnoœci 82a m. 5, 01-003 Warszawa
tel./faks (22) 838 47 05
e-mail: pti@pti.org.pl
Prezes: prezes@pti.org.pl
Sekretarz Generalny: sekretarz@pti.org.pl
http://www.pti.org.pl
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