
Wstęp

Prezentowany Państwu podręcznik nosi nazwę „Użytkowanie komputerów”.
Podzieliliśmy go na trzy części, z których każda zawiera materiał z innej
dziedziny pracy z komputerem. Uważamy, że każda z nich jest istotna, chociaż
nie zawsze jest przez użytkowników traktowana z równą uwagą.

W części I proponujemy taki sposobu pracy z komputerami, by ta praca była
tylko przyjemnością i nie narażała na niepotrzebne dolegliwości i obciążenia.
Dostosowanie się do proponowanych przez ergonomię zaleceń nie jest w żad-
nym przypadku uciążliwe, ale za to jest bardzo użyteczne, i co jest szczególnie
istotne, podnosi na wyższy poziom jakość i pracy, i życia.

Część II podręcznika poświecona jest przedstawieniu podstawowych technik
umożliwiających efektywną i sprawiająca satysfakcję współpracę z najbar-
dziej popularnymi komputerowymi aplikacjami biurowymi: edytorami tekstu
i arkuszami kalkulacyjnymi. Są to MicroSoft Word i MicroSoft Excel oraz
OpenOffice Writer i OpenOffice Calc.

Firma MicroSoft jest powszechnie znana i nie ma specjalnego powodu by ją
przedstawiać tu bardziej szczegółowo.

OpenOffice jest jednym z najbardziej popularnych pakietów biurowych pro-
gramów komputerowych. Składa się ten pakiet z edytora tekstu, arkusza kal-
kulacyjnego, aplikacji do prezentacji multimedialnych, programu graficznego
i programu do pracy z bazami danych. Są to wszystko programy do bezpłat-
nego pobrania z Internetu, np. ze strony www.openoffice.org, i do wykorzy-
stywania bez żadnych ograniczeń. Jest to oprogramowanie typu open-source,
więc w zasadzie każdy może je ulepszać. Ponadto, co jest szczególnie istotne,
jest ono dostępne w wielu wersjach językowych, w tym w języku polskim, i
działa na wielu popularnych platformach, w szczególności również pod sys-
temami Unixowymi, MicroSoft Windows i OS Apple. Dane są gromadzone
i przetwarzane w powszechnie stosowanych standardach, więc wyniki pracy
mogą być przekazywane do, i pobierane z aplikacji innych producentów opro-
gramowania niemal bez problemów. Niestety, słowo niemal często odgrywa
jeszcze istotną rolę.

3



4 Wstęp

Wprowadzenie do aplikacji MicroSoftu i OpenOffice robione jest równolegle,
tak aby Czytelnik mógł w łatwy sposób przechodzić od jednej aplikacji do
drugiej. Różnice między nimi, mimo że z pozoru niezbyt wielkie, w praktyce
mogą sprawiać sporo kłopotu, zanim wyszuka się odpowiednie polecenie lub
opcję. Dlatego właśnie duży nacisk położono na uwypuklenie tych różnic. Ale
najważniejsza zawsze jest i tak praktyka.

Część III podręcznika to część najbardziej rozbudowana objętościowo, a po-
święcona jest wprowadzeniu w środowisko .NET. Środowisko to umożliwia
programowanie w bardzo elastyczny sposób. Fragmenty aplikacji mogą być
pisane w (niemal) dowolnie wybranym języku programowania, a system sam
je poskłada w kompletny program komputerowy.

Liczne przykłady kodu są prezentowane równolegle w dwu bardzo popular-
nych językach programowania: Visual Basic (VB.NET) i C#. Oba te języki są
zorientowane obiektowo, czyli spełniają wymagania programowania nowocze-
snego, a więc efektywnego i dającego programiście nieograniczone możliwości.
Byleby tylko starczyło fantazji, wyobraźni i. . . umiejętności.

Podręcznik ten powstał w wyniku kilkuletnich doświadczeń w pracy ze stu-
dentami Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Zdecy-
dowaliśmy się nadać formę podręcznika materiałom prezentowanym podczas
zajęć laboratoryjnych, gdyż uważamy, że bezpośredni kontakt z książką może
znacznie ułatwić proces zdobywania i utrwalania przekazywanych informacji.

Studentom – uczestnikom tych zajęć – dziękujemy za aktywny udział w za-
jęciach i za wskazanie problemów wymagających bardziej szczegółowego po-
traktowania.
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