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Mało jest rzeczy które zyskują popularność
jednocześnie wśród młodego i starszego 
pokolenia. Do tych wyjątków należy 
INTERNET.   Oprócz rozrywki którą
zapewnia - o czym dobrze wiedzą jego 
użytkownicy - daje on ogromne możliwości 
w całkiem poważnych dziedzinach.  Dzięki
INTERNET-owi poszerzają się ogólnie 
dostępne zasoby informacji, które można
w sposób aktywny wykorzystywać. Każdy 
może demokratycznie, prawie bez 
ograniczeń, przeglądać, wyszukiwać
i “ściągać po kablu” interesujące dane.



INTERNET to światowa sieć komputerowa składająca się
z podsieci kontynentalnych, te z kolei z podsieci krajowych,
te z kolei z ... . Poniżej schemat krakowskiej sieci akademickiej.
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Na końcu tej pajęczyny jest nasz komputer. Gdy znajduje się
on na uczelni albo w bardzo poważnej instytucji, to łączy się
z INTERNETEM dzięki specjalnym kablom, wpierw dość
“cienkim” potem “grubszym” które w końcu wpadają do 
światłowodów.
Łącznikami mogą być również kable telefoniczne co pozwala 

komputerowi  “dzwonić” do INTERNETU przez telefon 
zaopatrzony w tzw. modem.
Ten system nie zapewnia jednak zbyt dobrej szybkości 
transmisji. Ostatnio liczba aktywnych użytkowników
tzw. “serfowania” wzrasta szybciej aniżeli
sprawność łączy, co powoduje długi
czas oczekiwania na kolejne 
połączenie ...
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Atrakcyjność wykorzystania INTERNETU zwiększyła się w 
momencie pojawienia się tzw. przeglądarek umożliwiających 
przeglądanie danych zapisanych jako hypertext (język HTML). Od 
tego czasu tysiące komputerów oferuje taką metodę prezentacji 
danych. Są to tzw. serwery WWW (World Wide Web).

Poszerzyło się grono użytkowników sieci, ograniczonych do tej pory w większości 
do zapaleńców pracujących na uczelniach zafascynowanych (?) możliwościami 
połączenia się z użytkownikami sieci na całym
świecie w tzw. trybie znakowym, bez grafiki.

Każdy woli ładne zdjęcie,  rysunek, wykres 
od nudnego  tekstu ..

Najbardziej popularne przeglądarki 
graficzne to:               
Netscape i  Internet Explorer.
Zaraz zobaczymy ich oblicze ...
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Od nas zależy gdzie chcemy zagladnąć, wskazujemy np. pozycję Wirtualna Polska



i po chwili ... ukazuje się tzw. strona główna WIRTUALNEJ POLSKI,  a  na niej ....
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I mamy teraz do wyboru ...



Dotychczas korzystaliśmy z układu zaproponowanego 
przez autorów strony głównej AGH. Wertowaliśmy
kolejne strony tej książki. Ale nie zawiera ona z 
pewnością odsyłaczy do wszystkich stron WWW.

Jak wybrać informacje dotyczące jakiegoś tematu ? 

Każda dobra strona ma łącze do „wyszukiwarki” haseł.

Jedną z nich jest Alta Vista ..... 





Interesują nas informacje o funduszu PHARE, wpisujemy hasło 
..., zlecamy szukanie. Odpowiedzi może być tysiąc, ale być może 
jest też to czego oczekiwaliśmy ?



Jest i trzeci sposób serfowania. Znamy adres WWW i - bez 
pośredników- łączymy się bezpośrednio z ....

np.:  firmą Intergraph ...



Musimy wpisać adres zaczynający się: http://www. itd



No i jesteśmy za oceanem  .....



Wybraliśmy Graphic City, możemy wybierać dalej ...



i dowiadujemy się np.. o wynikach konkursu na najlepsze opracowania 
wykonane narzędziami Intergrapha w zakresie kartografii ...



Oto przykład archiwum zdjęć
udostępnianych przez NASA.

Archiwum posortowane jest 
chronologicznie, wybieramy np. 
1998/January and February i ...



Pojawia się bogata lista 

z której wybieramy  ...



Każde zdjęcie jest 
szczegółowo 
opisane ...



Oto jedno ze zdjęć
ale już przesłane 

z NASA na nasz 
komputer.



Wróćmy do kraju, okazuje się że do  25.06.98 
stronę „sieradzką” odwiedziło 287 osób
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Zawiera ona sporo danych o szkoleniach



Wracamy szybko do Krakowa, do Zakładu Fotogrametrii...



I oglądamy mapę hipsometryczną okolic Krakowa ...

którą możemy oczywiście „ściągnąć” na swój komputer ...



zatem i rodzime zasoby zdjęć są bardzo interesujące ...



Zrobiło się późna 
noc ...

A jutro czeka nas 
codzienna praca ..


	prez_18.ppt

