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przyszedł na świat komputer…

Pewnego dnia



Komputery malały i powielały się

i bardzo łaknęły nowego kodu i sieci…



i usiadł do komputera…

Pewnego dnia przyszedł człowiek



różnymi językami…

I zaczął mówić do niego



i przywiązał się do niego bezgranicznie.

Człowiek zaczął go programować…
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ĆWICZENIA: Kolokwium zaliczeniowe

LABORATORIA:    Programy w Pythonie

WYKŁAD:              Egzamin w formie pisemnej (1. termin)

Egzamin w formie ustnej (2. termin)

OCENA KOŃCOWA:
1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z 

ćwiczeń, laboratoriów oraz egzaminu.

2. Obliczamy średnią arytmetyczną z ocen zaliczenia i egzaminów uzyskanych we 
wszystkich terminach, np.: srednia_ocen = (zaliczenie + egzamin1 + …) / (2 + …)

3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:

if srednia_ocen >= 4.75:

print "Ocena końcowa 5.0"
elif srednia_ocen >= 4.25:

print "Ocena końcowa 4.5"
elif srednia_ocen >= 3.75:

print "Ocena końcowa 4.0"
elif srednia_ocen >= 3.25: 

print "Ocena końcowa 3.5"

else:

print "Ocena końcowa 3.0"

ZALICZENIE PRZEDMIOTU



http://home.agh.edu.pl/~horzyk/lectures/ahdydwdi.php

lub

Google: Horzyk

MATERIAŁY  DO  WYKŁADU

http://home.agh.edu.pl/~horzyk/lectures/ahdydwdi.php


WTORKI: C3 / 206 w godz. 9:30 – 10:30

KONSULTACJE
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Informatyka to dziedzina nauki i techniki zajmująca się ogółem zagadnień 
automatyzacji przetwarzania informacji (podstawowa definicja).

Informacja to pewien zbiór powiązanych (skojarzonych) ze sobą danych 
posiadający pewne znaczenie i interpretację dla jej odbiorcy, zmieniających 
wewnętrzny stan odbiorcy oraz wpływający na jego dalsze działanie. 
Informacje formują wiedzę na temat opisywanych i skojarzonych ze sobą 
obiektów, relacji lub zdarzeń.

Informacja może być: 

• prawdziwa - gdy zbiór danych składających się na tą informację jest 
skojarzony ze sobą w sposób zgodny względem innych informacji 
składających się na wiarygodną wiedzę.

• fałszywa - gdy zbiór danych składających się na tą informację jest 
skojarzony ze sobą w sposób sprzeczny względem innych informacji 
składających się na wiarygodną wiedzę.

INFORMATYKAWDI



Algorytm to pewien przepis (opis sposobu) wykonania określonego zadania 
lub rozwiązania problemu wyrażony za pomocą skończonego i 
uporządkowanego ciągu lub grafu jasno zdefiniowanych operacji, które 
wykonawca (np. komputer) rozumie i potrafi wykonać.

Algorytm opisuje (krok po kroku) sposób przekształcania danych 
wejściowych w dane wyjściowe zgodnie z celem lub postawionym zadaniem. 

Algorytm opisuje obiekty, na których są wykonywane działania realizujące 
postulaty zadania, uwzględniając kolejność ich wykonywania.

Działania algorytmu zapisane w pewnej określonej kolejności, które 
nazywamy krokami algorytmu.

Kolejność wykonywanych działań (kroków algorytmu) możemy zwykle 
przedstawić w postaci pewnego grafu, diagramu zależności lub schematu 
blokowego. 

ALGORYTMWDI



Program - opisuje proces przekształcania danych wejściowych w dane 
wyjściowe według pewnego algorytmu.

Program zapisywany jest w języku programowania.

Program zapisany w języku programowania nazywamy kodem źródłowym.

Kod źródłowy w danym języku programowania podlega dalszej translacji do 
kodu maszynowego danego komputera lub do kodu języka pośredniego 
albo też może być na bieżąco interpretowany w trakcie jego wykonywania.

Proces zamiany kodu źródłowego na kod maszynowy lub kod języka 
pośredniego nazywamy kompilacją dokonywaną przed uruchomieniem 
programu.

Proces zamiany kodu źródłowego lub kodu języka pośredniego na kod 
maszynowy w trakcie wykonywania programu nazywamy interpretacją kodu. 

PROGRAMWDI



Programowanie to proces zapisywania algorytmów w formie programów 
zrozumiałych dla komputera.

Programowanie to proces projektowania, tworzenia, implementowania, 
odpluskwiania (debuggowania), testowania, modyfikowania i utrzymania 
kodu źródłowego programów tak, żeby realizował postawione zadanie, 
które może być stałe lub zmienne w czasie. 

Języki programowania to zbiór zasad i reguł syntaktycznych i semantycznych, 
które opisują z wykorzystaniem specyficznych ciągów symboli, jak należy 
zbudować wyrażenia, żeby je komputer mógł poprawnie zinterpretować 
i wykonać. 

Paradygmaty programowania – to zbiory koncepcji reprezentujących 
różne podejścia do implementacji algorytmów.

PROGRAMOWANIEWDI



Dane wejściowe są dostarczane do programu przez użytkownika lub inny program 
czy też urządzenie wejściowe. 

Dane wyjściowe generowane są przez program i stanowią wyniki działania 
programu. 

Bazy danych służą do gromadzenia i przechowywania danych w postaci pewnych 
struktur (zwykle tabel) odpowiednio ze sobą powiązanych tak,
żeby unikać redundancji gromadzonych danych i umożliwić efektywny
dostęp do danych. Do najpopularniejszych należą: 

•bazy relacyjne,

•bazy obiektowe,

•bazy relacyjno-obiektowe,

•temporalne bazy danych,

•bazy asocjacyjne i grafowe.

Silnik bazy danych to zespół algorytmów umożliwiających wykonywanie różnych 
operacji na bazie danych, tj. wprowadzanie, wyszukiwanie, segregację, sortowanie, 
modyfikowanie, usuwanie danych lub ich grup za pośrednictwem języków 
operujących na bazach danych, np. SQL. 

DANE i BAZY DANYCHWDI


