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Autor: Dariusz Smakulski 

 
 

Podstawowe narzędzia do pracy 
 

Praca z komputerem – cz. I 

 

 (i nie tylko PC) 

(przełom XX / XXI w.) 

 

EDU’2012 

 

Full Versions (FREE) 

[linki potem] 

 

  Acrobat Reader (najnowsza wersja 

(od X poczynając) umożliwia swobodne poruszanie się po 

Multimedia PDF)… 

 

Warto zainstalować również przy okazji: 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
http://www.adobe.com/pl/downloads/
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  Adobe Flash Player 

 

   Antywirus: np. Avast 

 

  PhotoFiltre 

 

Obróbka Filmów: 

 

1.  Zgrywanie z Youtube I Konwersja On-
Line… (FIREFOX EXTENSION)  
 
 

2. [..]. 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
http://www.adobe.com/pl/downloads/
http://www.avast.com/pl-pl/free-antivirus-download
http://www.dobreprogramy.pl/PhotoFiltre,Program,Windows,12422.html
http://www.downloadhelper.net/install.php
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[..]. 

 

 

  doPDF 

 

 

 Wise Disk Cleaner 

 

Wise Registry Cleaner 

 

Wise PC Engineer 

 

 [..] 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
http://www.dopdf.com/pl/
http://www.wisecleaner.com/download.html
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  CC Cleaner 

 

  JPEGtoPDF 

 

  Do Oglądania Filmów… 

 

 

 Wyszukiwarka Internetowa… 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
http://ccleaner.com.pl/
http://www.programy.org.pl/jpeg-to-pdf/
http://www.bestplayer.com.pl/
http://www.google.pl/
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Zarządzenie albumami zdjęć: [..] 

 

Naprawianie Systemu Plików i Odzyskiwanie Plików z Uszkodzonych 

PenDrive’ów i innych Nośników Wymiennych (CD / DVD / pamięci 

flash różnego rodzaju / inne… oraz z Dysków Twardych / inne… 

podobnie z usuniętymi plikami przez Użytkownika lub nie-

Użytkownika… nawet po specjalistycznych czyszczeniach w 

Serwisach Wojskowych oraz szokach elektrycznych i zgnieceniach 

(patrz. m. in. „Mnemonic”, Terminator cz. I, inne potem…), po 

recyklingach nośników i całkowitych zniszczeniach nośników 

danych, łączni z ich przerobieniem na zupełnie czyste pierwiastki 

podstawowe, czyli jakby przeszły w całości przez wnętrze pieca 

przemysłowego 3000 do 30 000 stopni Celsjusza przykładowo => po 

drugiej stronie Pieca wypływa gorąca lawa… płyn zawsze taki sam, 

bez względu na to, co wrzuci się do Pieca… czyli mówiąc „ogólnie 

przenośnikowo”: NAWWET PO TOTALNEJ ANIHILACJI NOŚNIKA 

DANYC, ŻE WYDAWAŁOBY SIĘ >>> NIE ISTNIEJE NAWET PAMIĘĆ O 

NOŚNIKU PAMIĘCI <<<… nawet gdyby zlikwidować taki nośnik z 

papierów producenta, karty gwarancyjne oraz pamięć wszystkich 

osób, przez których ręce przechodził dany nośnik pamięci, którego 

dane chcemy odzyskać W CAŁOŚCI I NIENARUSZONE… jakby dopiero 

zostały nagrane nań, że tak powiem, czyli „jeszcze ciepłe i świeże, 

można nawet czekać, „bo dopiero się kopiują na nośnik… ;)… ) – 

POWAGA… Morał: 

 

‘Żadne Dane oraz Informacje ze Świata NIE ZNIKAJĄ 

BEZPOWROTNIE. SĄ ABSOLUTNIE W TOTALNEJ CAŁOŚCI 100% - 

MÓWIĄC KRÓCEJ I KONKRETNIE => DO ODZYSKANIA… BEZ STRAT… 

CZYLI W ORYGINALE 100%, JAKIE BYŁY Z DANEJ CHWILI 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
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CZASSOWEJ… bo wiadomo, że nawet pliki się aktualizuje co chwila 

w zasadzie, dlatego przy odzyskiwaniu danych należy podać 

dokładną (exact.) koordynatę czasową do kilkunastu miejsc po 

przecinku (w drugiej fazie Projektu) dokładnością – Binary Flow… => 

Binary STATE From Exact Time: hh:mm:ss:sss… infinity… <.> => 

SHOW… [Prezentacja]. 

AmenDS`sss. 

Dotyczy KAŻDEJ INFORMACJI, KTÓRA DO TEJ PORY POJAWIŁA SIĘ W 

ŚWIECIE KIEDYKOLWIEK… JAKIEJKOLWIEK… GDZIEKOLWIEK… MOŻE 

BYĆ NA KRAŃCU WSZECHŚWIATA NAWET A NAWET POZA. WEDŁUG 

POTRZEB KLIENTA. Future Date-Place-Exact.Time Crdntss later – 

Appendix 13` in Project DejaVu… wait… [..].’. 

[..] 

Projekty Związane (Nośniki Danych)… 

 

[..] 

 

 

Narzędzia do Poczty Internetowej 

 

NAWIĄZANIA... (1). 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
http://supernowa.pl/ksiazki.php?p=153
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Przeglądarki Internetowe 

 

Mapy Całego Świata z lokalizacją Exact. do 3m. od Punktu 

poszukiwanego / Street View / Satelite (rodzaje map) / 

Poszukiwania czegoś w określonym miejscu na Całym Świecie w 

dowolnie określonym Czasie w przeszłości lub [w przygotowaniu] w 

Przyszłości (a propos „DejaVu Project”) / ciekawostki i inne… 

 

Projekty Związane: 

 

 Smaku Books - Projekt 5 – 

 Google Maps API -Nasa -GPS -MIL Supported Projects 

-PL -2012 -Start Publications - 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
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 Smaku Books - Projekt 2 i 4 – 

Free Access to ALL – „Use ALL ‘round the World – 

Whatever Yu Wish”… 

Real.Alg. BigBrother GlobAL-

TurboPascal3.1.February2012Rest-TS. Mil.Gov.PL-NASASupp 

 Projekty Informatyczne i Nie Tylko 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
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 Kurs Tworzenia Multimedialnych PDF - 2012 r – 

 Kurs Tworzenia Multimedialnych PDF cz. II - Wstęp – 

 Trzeba ten Projekt dokończyć czym prędzej - Amazin 

- Time Travelin - 666937G8 - x – 

 Gra... Welcome... BACK... an START Once Again From 

The Beginnin – 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
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 Kurs Tworzenia Stron WWW i inne w temacie… 

 

[..] 

 

PROJEKTY INNE – POCZĄTEK… 

 

~~~ 

 

Łamanie Haseł (w ramach nauki przedmiotu „Informatyka / 

Technika / Elektronika / Sprzęt / Systemy itp. itd. etc. – ALL w 

Temacie) – logowanie na dowolne serwery / konta Użytkowników / 

przechodzenie przez dowolne bramki zabezpieczone gdziekolwiek 

na świecie i poza Ziemią… nawet w obiektach, które w momencie 

logowania „wolnego” są akurat „In workin’ process”, np. satelity, 

statki okołoziemskie i pozaorbitalne, samoloty, łodzie podwodne, 

statki wodne, wszelkie urządzenia na Ziemi, które posiadają bramki 

zabezpieczające System… ‘Droga Wolna – do what You want…” – 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
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tylko dla Odpowiedzialnych / Military Access / whatever… No Lock 

NOT To Pass… wherever / whatever / everythin & ALL.. Access Free 

usin’ Skeleton Key… 

Nawiązania: 

Terminator 2 – The Judgement Day 

Kosiarz Umysłów cz. I 

[..] 

  

Night Chills Later… Please Wait Patientaly… 

 

 

ZNAJDOWANIE DROGI W LABIRYNTACH I W TERENACH 

OTWARTYCH BEZ PUNKTÓW ODNIESIENIA (PUSTYNIE ITP.)… 

1. Metoda Robacza. 

2. Metoda „Z Lotu Ptaka”. 

3. Metoda „Po omacku”. 

4. Metoda „Namierzania Satelita-GPS”. 

5. Metody TS. 

6. Metody z Projektu BPN. 

7. Inne [..]. 

NAWIĄZANIA… (2). 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
http://www.youtube.com/watch?v=654uzrc6Lsk
http://supernowa.pl/ksiazki.php?p=160
http://en.wikipedia.org/wiki/Skeleton_key
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NAWIZANIA: 

Doom / Wolfenstein 3D 

Cube, Cube 2 

SAHARA… 

Orbital Walk 

To The Moon & Back 

Dungeons & Dragons 

Danger Zone (Top GUN) 

Mars Walkin’… 

Telepathy Walkin… 

Ultima VII PC 

Teleprotation Walkin’… 

Other… 

[..]. 

 

WAIT… . 

 

[..]CDN. 

1 NAWIĄZANIA... (3) 
Action!... 

NAWIĄZANIA... (4) 
Freedom! (Out From 
LAB-th)... . 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
http://www.youtube.com/watch?v=ITomua0BZSg
http://www.youtube.com/watch?v=dBaKtB5L6Fs
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~~~ 

IP Zabawy w „Szpiegowanie” (na początek 

samego siebie, potem kolejne etapy Zabawy… 

wait…): 

    IP Tracing and IP Tracking GGG.LLL.HHH.ppp) 

 

G – Global Site Server 

L – Local Site Server 

H – Host 

p – Point 

 

Tematy Związane: 

1. Tworzenie List Osób i Ich Danych TeleAdresowych jednoznacznie 

Identyfikujących osoby Listowane (nie tylko nr IP publiczne / 

prywatne / tymaczassowe / podmienione / istniejące / 

nieistniejące / inne… etc. DO ROZWINIĘCIA Potem…) 

ODWIEDZAJĄCYCH dane strony internetowe choćby „tylko JEDNO 

malutkie Kliknięcie :) – wystarczy ABSOLUTNIE – nawet 

„niechcący”, a nawet „w okolicy” i „tak, żeby nie było wiadomo, 

że Kliknąłem / Kliknęłam szybciutko i „już mnie nie ma””, albo „To 

nie ja”, itp. itd. etc. Albo żart, albo „ktoś kliknął, ale to na pewno 

nie ja i NIE Z MOJEGO KOMPA” <= nie da się oszukać… ) – 

jednoznaczne Listowanie OSÓB (konkretnych) odwiedzających 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
http://www.ip-adress.com/ip_tracer/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adres_IP
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Dane Strony Internetowe, korzystanie ze skrzynek mailowych, 

Szukanie w sieci np. Google, dowolne inne narzędzia szukające… 

każda aktywność (nawet automatyczna Systemu Komputerowego 

bez Udziału osoby – nie musi być przed kompem) – JEST 

ARCHIWIZOWANA I LISTOWANA… ktokolwiek by to nie był, lub 

COKOLWIEK by to nie było… nawet smapBot z CHRL albo Japoniec 

z Kazachstanu… może pracować na orbicie albo w podziemiach 

albo w Rowie Mariańskim głęboko POD Oceanem… 

gdziekolwiek… JEST ZANOTOWANy nawet jako 0.0003 msec 

„kliknięcie i już mnie nie ma” – PEŁNE LISTY z Pełną Identyfikacją 

Kompów, Danych Osoby… a nawet Życiorysu i ostatnich czynności 

w Internecie ale i w życiu codziennym… np. czy był dziś ”tylko 

przed szkołą a na zajęcia nie wszedł”, czy wszedł, ale od razu do 

ubikacji i poszedł do domu, czy poszedł do Znajomego / Koleżanki 

/ Znajomej / Kolegi, czy poszli na dyskotekę i GDZIE => konkretnie 

i w jakich godzinach i co miał w kieszeniach a co w skarpetce i jaką 

ma grupę krwi i czy ma choroby zakaźne i jaki ma wzrost i co jadł 

wczoraj lub 25 lat temu konkretnego Dnia (Kalendarz Wieczny się 

przyda… ;) ) na śniadanie i ABSOLUTNIE WSZYSTKO, łącznie z Całą 

Szczegółową „aż do bólu” Historią Obiektu (Życiorysem Pełnym 

ABSL.), że więcej informacji na dany temat po prostu NIE MA 

(pustka informacyjna) – czyli ABSOLUT INFORMACYJNY jest u nas 

na Liście a propos dowolnego „Obiektu” akurat Listowanego… w 

czassie Rzeczywistym… wystarczy Kliknąć… i już… jak kartoteki 

Policyjne, ew. [TS] – do Opowiedzenia tylko Dla 

Wtajemniczonych, ew. za 20 – 30 lat, jak będzie można… 

ABSOLUTNIE PEŁNA WIEDZA na temat danej Osoby, Absolutnie 

Oczywiste, że Osoba Listowana NIE MA POJĘCIA O TYM, co my 

wiemy na Jej temat… Wkrótce… Proszę cierpliwie poczekać. 

Na razie Listy Osób odwiedzających konkretne strony internetowe… 

DOWOLNE, które sprawdzamy… z okresu 20-30 lat wstecz NA POCZĄTEK 

licząc od dnia dzisiejszego, tj.  21.kwietnia.2012 r. godz. Dokładnie (exact.) 

23:30 CET (Warsaw, Poland) = (PL). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
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Opowieść JAK i Jakich narzędzi Używamy do Powyższego (nr 1 Tematów 

Związanych wkrótce… jest Weekend. Zdążę.. :) )… wait please… :)… . 

 

  „It’s Just Properly Serialized 

Binary Flow…”… . 

2. [..]. 

 

Etapami… :)… . 

[..] 

 

Inne… 

 

[..]. 

 

Beware of Your Even Smallest (Important) Decissionssss 

in LIFE… Think ‘bout Consequencesss… . 

2 Znajdź Wersję dla Swojego Preferowanego 
Języka, np. (PL) - Da się... :)... . 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
http://www.nk.com.pl/zlodziejka-ksiazek/1149/ksiazka.html
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?promoid=GYTAX
http://www.youtube.com/watch?v=LxQHSRW9hhA
http://www.adobe.com/cfusion/search/index.cfm?term=digital+edition&loc=en_us&siteSection=home
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[..]. 

 

& Have FUN… GOOD LUCK! :)… 

 

  To Be Continued… 

 

 heyAP! ;)p… 

 

 Bone Apetit For LIFE… 

 

I’ll Be Back… 

 

[pap]. …qp… . 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
http://www.youtube.com/watch?v=eaISqa-6hBk
http://www.youtube.com/watch?v=DDbPqQJRYBE
http://www.youtube.com/watch?v=sIwD-oDm6cU
http://www.youtube.com/watch?v=vF-eVnqq-bw
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Full Versions ($) 

 

MS Office 2007 – Student Version 

 

 (ew.  Open Office Free) 

 

[..] 

 

Inne… 

 

[..] 

 

 

ZŁE PROGRAMY = NIE POWINY BYĆ INSTALOWANE NA 

KOMPIE (ABSOLUTNIE!) 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
http://www.microsoft.com/student/en/us/software/office-2007.aspx
http://www.openoffice.org/pl/product.download.html
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Ipla 

BearShare’y różnego rodzaju 

Torrenty itp. 

Picasa 

Google Chromy, TaskBary, Babylony (chyba, że może Tłumacz? Nie 

sprawdzałem – nie wiem. Jak sprawdzę to powiem. Trzeba czekać. 

Dziękuję.),  i inne paski narzędzi dodatkowych do przeglądarek 

Internetowych (jest pełno tego śmiecia – tragedia totalna)… 

[..] 

 

Inne… 

 

NIE INSTALOWAĆ NAWET RAZ !__ 

 

Warszawa, dn. 2.04.2012 r. 

Dariusz Smakulski 

 

. 

KRÓTKIE KURSY 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
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Opisy niektórych programów: 

 

doPDF 

PhotoFiltre 

JPGtoPDF 

CC Cleaner 

Wise Cleanerss & PC Engine 

BestPlayerPL 

MS Office 

Open Office 

Avast (krótkie Info dla Użytkowników… tematy dla zaawansowanych 

oraz hakerów w innym Projekcie) 

~~~ 

 

 

doPDF: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
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- Super Narzędzie do DRUKOWANIA wszystkiego "jak leci" i co popadnie z 

komputera, BEZ POSIADANIA DRUKARKI NAWET... 

Idealne narzędzie dla chcących drukować a nie bogatych za bardzo... bo np. 

kartek kserowych najtańszych albo z zeszytu wyrwanych w kratkę np. A4 

brakuje, nie mówiąc TUSZU, czy nawet DRUKARKI za 60-120 zł. (tanie) nawet, że 

tak powiem, no i... DRUKOWAĆ, ARCHIWIZOWAĆ, NIE PRZESTAWAĆ... 

 

aż DYSKU HD czy Pendrive'ów lub CD/DVD albo SafeBackupów Internetowych 

itp. itd. np. zabraknie. 

 

A z reguły wiem, że NIGDY AKURAT NIE ZABRAKNIE, więc wniosek prosty... 

"DRUKOWAĆ ILE SIĘ DA I ILE WLEZIE", ŻE TAK POWIEM... 

 

 

MOŻNA DRUKOWAĆ ABSOLUTNIE WSZYSTKO Z KOMPA A DO TEGO 

ABSOLUTNIE ZA DARMOCHĘ... 

 

A NA PAPIER? Koleżanka wydrukuje 1 kartkę jak bardzo potrzeba - przecież 

można do Niej przyjść z Pendrivem np. albo dyskietką 3i1/4’ nawet, jak ktoś 

starszych nośników wymiennych używa itp. itd.  

 

Na pewno sprytni DRUKARZE oraz ARCHIWIŚCI ZAWSE DADZÓ SOBIE RADE... 

 

Powodzeńńńia! :)p. 

 

[to a propos skryptoriów klasztornych-średniowiecznych oraz tematów 

pobocznych i pochodnych tym, że tam powiem, no i...] 

 

Igłówki w CENIE! :D 

 

Dla Bogatych, ma się rozumnieć. :> 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
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Miłego Drukowania For ALLAS and For Eternity w zasadzie &...  

 

pap. :). 

.. 

 

KOLEJNE NARZĘDZIA KOMPUTEROWE / TECHNICZNE / ARCHIWIZACYJNE / 

ARCHIWIZUJĄCE I NIE TYLKO - POTEM... 

 

CDN. CZYLI... [..] WAIT PO PROSTU JUST, ŻE TAK ZAKOŃCZĘ NA DZIŚ O 

NARZENDZIACH I POWODZENNIA AS JESZCZE... 

 

MIŁEGO DUKOWANIA! :) 

 

HEYAP! :) 

 

PAP! :)P. 

 

 

. 

 

PhotoFiltre (zawsze mi się myli z PhotoEditor – nie wiem czemu – ta 

nazwa z Pakietu MS Office ładnie brzmi widać… bo „się dytuje 

zdjęcia”, ale nie pamiętam tego MS – może ma podobne możliwości 

i jest tak samo prosty w użyciu szybki sprawny i co najważniejsze 

przejrzysty, nawet w języku Hindi? Móże… Kiedyś sprawdzę, na razie 

używam PhotoFiltre i lubię i kocham i szanuję go na Max po 

francusku akurat aktualnie, że tak powiem, więc może do rzeczy, 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
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czyli krótki opiss programu żeby prscować w nim i żeby działało. 

Oto…. – zamknąć nawiass) ok. zamknięty. Dalej… 

 

Oto:… 

Crop – przycinanie obrazka 

Zapisz jako JPG – ustaw na 60 % - wszystko widać na obrazku a 

rozmiar pliku do przesłania w mailu (bardzo mały – do kilkuset KB 

max). 

 

Filtry – np. Deformation – Verre (Glass=Szklanka), Reflet dans l’eau 

(odbicie na wodzie, taki pływ jak w Cube 2 przykładowo na końcu 

filmu ja zabili panienkę, co wykonała zadanie dla wojska i wyszła z 

Cuba – fajny film swojó drogą… polecam…)…. Inne filtry potem… 

rozmycia, efekty, puzzle, mozaiki, rozciągania… wszystko genialne 

do zabawy… jak to wygląda po zabawie filtrami pokażę na 

przykładach potem... kiedyś tak pokazywał na Antenie TV Pan Adam 

Słodowy. Bardzo mi się to podobało i bardzo to lubiłem. Pokażę 

wszystko podobnie i analogicznie zatem. Lubię TAK… :)… .trzeba 

czekać… . 

 [..] 

Image – Rotation (obroty obrazka) – zgodnie ze wskazówkami 

zegara, przeciwnie (– 90 albo 180 stopni itp.) i do góry nogami albo 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
http://www.youtube.com/watch?v=j2d76vzy4nk
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lewo-prawo (symetria horyzontalna albo wertykalna, czyli pozioma 

albo pionowa, mówiąc po polsku). Analogicznie z Zaznaczonymi 

Obszarami, żeby nie cały obrazek na raz tylko wyróżnione części. Tak 

samo działa z filtrami… „tylko na wyznaczonych obszarach”… 

Zmiana rozmiarów obrazków (całego obrazu) 

 

 

Kopiowanie fragmentów obrazka (dowolne kształty) / wycinanie i 

wstawianie, analogicznie (podobnie), jak tekst i inne rzeczy w 

edytorach tekstu, innych programach „do obróbki”,  itp. itd. etc. 

 

Wymazywanie zaznaczonych obszarów z obrazka (w dowolnych 

kształtach zaznaczonego obszaru)… 

 

Narzędzia do malowania / rysowania 

 

Tekst i parametry tekstu wstawiane na obrazku… 

 

Łączenie obrazków… efekty… przejścia… a potem animacje (gify 

itp.). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
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Różne formaty graficzne plików (zapisywanie w różnych formatach) 

– zalety i wady różnych formatów w zależności od przeznaczenia i 

zastosowania pliku z obrazkiem / obrazkami… . 

 

Wyrzucanie z danych o obrazku zawartych w pliku obrazka 

informacji identyfikujących obrazek i jego autora a nawet aparat lub 

urządzenie, na którym utworzono obrazek macierzysty, który 

poddajemy obróbce, itp. itd. etc. (przy zapisie obrazka do pliku)… 

 

Zapisywanie w odcieniach szarości… 

 

Inne… wait… 

 

 

. 

   Wydruk:__ 
Warszawa, dn. 22.04.2012 r. 

Godz. 04:40 CET. 
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