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PORZĄDKI: 

 

- Google PLus 

 

- przejrzeć od  góry do dołu lub od góry do dołu CAŁY PROFIL 

(wpisy) po kolei (iteracyjnie z wpisu na wpis) i nieaktualne 

wpisy usuwać. Robi się lżejszy profil - aż przyjemnie potem 

przeglądać, można całość Ctrl+A zgrać sobie do pliku Word i 

wydrukować do PDF na zawsze – na pamiątkę i do zabawy i żeby 

dać znajomym do klikania, jeśli ciekawa zawartość Profilu, 

analogicznie Ulubione, inne wpisy w postaci drzewa lub listy, jak 

Tablica Czasu w Facebook, itp. 

Za chwilę przykład, jak zrobię porządek i przegląd na Google 

Plus Profile. 

 

 

Youtube – Zestawy Lubię To (PDF Multimedia Link) 

 

 

- Facebook 

 

http://pl.scribd.com/collections/4346092/Music-Sets-2010-2013-Like-It-DS-PL-EU
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Analogicznie jak Google PLus. Szkoda, że na Facebook nie 

odłączają się wpisy 'Lubię to' automatycznie (usuwanie 

bezpowrotne ew. z wpisem do rejestrów archiwizowanych 

Facebook, albo na życzenie Użytkownika Facebook – Opcje – 

‘usuwanie nieaktywnych ‘Like it’ lub pozostawienie na Osi Czasu, 

itp.). 

 

Np. na jednej Tablicy Czasu w Facebook jest setki lub tysiące 

'Lubię to' nieaktywnych i pustych, nie prowadzących do żadnych 

odniesień realnych w Internecie, no i to jest ŚMIEĆ. 

Warto pousuwać, a działa jak w Google PLus i na KAŻDYM 

profilu lub zbiorze bazie danych, np. Gadu Gadu, Nasza Klasa, 

inne dowolne zbiory danych strukturalnych lub strukturalno-

obiektowych.  Zbiór danych robi się LŻEJSZY - Internet lżejszy 

Globalnie dzięki JEDNEMU Profilowi UPORZĄDKOWANEMU I 

AKTUALNEMU - 80% Global In SUM. 

 

WYSTARCZY ZROBIĆ PORZĄDKI. 

 

Analogicznie serwery pocztowe (zalegająca poczta np. na Gmail 

lub inne) - wystarczy zgrać na dysk lokalny własny, najlepiej na 

nośnik trwałego zapisu typu CD/DVD i usunąć z komputera 

własnego lokalnego i usunąć z Serwerów. Przyspieszają serwery 

Internetowe a nawet komputer własny (cały system) 

Użytkownika. 
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Internet po prostych porządkach Użytkowników Internetu 

przyspiesza i robi się lżejszy GLOBALNIE o 80%. 

 

 

Jak błyskawica. 

 

Tylko porządki WŁASNE - jak napisano wyżej. Zwyczajne - 

podstawowe. Żeby ŚMIEĆI nie zalegały gdziekolwiek w 

systemach, w zbiorach danych, na komputerach, nawet na 

telefonach komórkowych, gdziekolwiek, gdzie znajdują się 

zbędne i niepotrzebne ‘rzeczy’ – warto sensownie je pousuwać i 

złożyć w sensowny sposób tam, gdzie powinny być, np. 

segregacja odpadów lub archiwizacja rzeczy potrzebnych - 

zgodnie z przyszłym przeznaczeniem i zastosowaniem. 

I to wszystko. 

 

Oszczędności ekonomiczne i wszelkie inne - REALNE. 

 

Wzrost PKB w każdym Kraju z Internetem. Budżet Państwa w 

każdym kraju ma większą forsę. I ludzie mają więcej forsy. I 

wszystko super wykładniczo - a wystarczy zrobić porządki. 

 

Analogicznie powrót z programowania obiektowego - klasy, 

metody, wielkie huge biblioteki i typy i klasy i obiekty, typy 
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danych, wszystko huge i obiekt – z powrotem do structural i tiny. 

Gdzie tylko jest to możliwe. Uproszczenie algorytmów, typów 

danych, usunięcie lub skrócenie olbrzymich bibliotek procedur, 

klas, funkcji, pousuwać, co niepotrzebne => Internet i APLIKACJE 

i ALL Computer & Electronic World 80% wealthier & clean & 

FASTER & Lux Commando & Economic. 

 

All are happy and wealthy. Cos’ of Cleanin' & Orderin'. 

 

Wise Internet Cleaner Global 

 

 

 

Soon. 

 

 

Sieci Internetowe Lokalne - ANALOGICZNIE - aby TYLKO 

pousuwać śmieci. Nawet POJEDYŃCZE. Jeden śmieć to czasem 

OD RAZU 80% szybsza CAŁA SIEĆ. 

 

Błyskawica. Zależy od śmiecia. Oczywiste. 

 

http://www.wisecleaner.com/
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Dlatego WARTO 1 śmieć wyrzucić i usunąć definitywnie, niż 

zostawić mówiąc 'olać, to nie przeszkadza'. Wystarczy nie olać i 

usunąć. 

 

Czasem od jednego śmiecia usuwa się automatycznie w systemie 

dowolnym TYSIĄCE połączeń, linków, odniesień i procedur, 

funkcji, procesów i miliardy drobnych czynności,  które działały 

przez jeden śmieć, a po usunięciu Sieć Globalna przyspieszyła i 

stała się LŻEJSZA jak błyskawica o 80% REALNE - i widać. 

 

No i ekonomiczne koszta (realna forsa) - nie do oszacowania 

zaoszczędzona i miliony wynikających z tego przyszłych i 

aktualnych ZYSKÓW REALNYCH. 

 

Wystarczy usunąć u siebie jeden zbędny śmieć. 

 

No tak to działa. 

 

Porządki są dobre. 

 

Najważniejsze. 
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Więcej o porządkach i algorytmach: 

 

http://smakubooks.edu.pl/projekty/projekty-

naukowe/projekty-it-nt/ 

 

 

http://pl.scribd.com/doc/154342134/It-Cleanin-Promo-2013-JUL-17-2013-DS-

PL-EU 

 

 

 

[..] 

 

 

 

- Strony firmowe 

- STATYSTYKI I ANALIZY oraz narzędzia i algorytmy 

statystyczno-analizujące internetowe 

 

 

http://smakubooks.edu.pl/projekty/projekty-naukowe/projekty-it-nt/
http://smakubooks.edu.pl/projekty/projekty-naukowe/projekty-it-nt/
http://pl.scribd.com/doc/154342134/It-Cleanin-Promo-2013-JUL-17-2013-DS-PL-EU
http://pl.scribd.com/doc/154342134/It-Cleanin-Promo-2013-JUL-17-2013-DS-PL-EU
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http://www.stat24.com/pl/ 

 

 

http://www.google.com/analytics/ 

 

 

https://support.google.com/webmasters/?hl=pl 

 

- SERWER 

 

- formaty graficzne PROSTE – np. JPG, gif, png, broń Boże BMP 

itp., chyba, że strona typowo z przeznaczeniem do grafik – w 

zależności od zastosowania i przeznaczenia strony internetowej 

/ serwera 

- prosty kod html / php / css styles / jak najmniej Java skryptów, 

lepsze rozwiązania proste np. iframe zamiast script iframe, etc. – 

kod najprostszy 

http://www.stat24.com/pl/
http://www.google.com/analytics/
https://support.google.com/webmasters/?hl=pl
http://www.stat24.com/pl/
http://www.google.com/analytics/
https://support.google.com/webmasters/?hl=pl
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- jak najmniej zbędnych modułów, odpowiednia ilość modułów / 

menu / podmenu – proste drzewa, proste bazy danych, bez 

zbędnych linkowa i odniesień, połączeń i relacji – 

NORMALIZACJA DANYCH I UPROSZCZENIE MAKSYMALNE – 

struktury TYLKO potrzebne, innych nie – żeby nie tworzyć 

CIĘŻKIEJ sieci pajęczej, jak pajęczyna, która spowalnia serwer i 

strony Internetowe jak chodzenie człowieka w pajęczynie i 

wokół pełno i tylko pajęczyny i to tak mocne, że nie da się nie 

tylko iść, ale i oddychać potem i zaduszenie i KLAP [zgon]. 

Najlepsze proste struktury i jak najmniej połączeń (relacji) 

między strukturami i obiektami). 

Proste strony php – wystarcza do bardzo szybkich stron i zawsze 

klarownych i efektywnych na max i w rozbudowie oraz 

modernizacji i we wszystkim, czego potrzeba Użytkownikom i 

Webmasterom – osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie, 

utrzymanie, modernizację, aktualizację strony, poprawki, etc. 

 

- jak najmniej struktur osadzanych w kodzie stron na serwerze 

‘ciężkich’, dużych, procesowych (aplikacje, skrypty, aplety, etc.), 

itp. ciężkie struktury dynamiczne lub statyczne 

- warto przejrzeć czasem kody źródłowy stron na serwerach – 

łatwo zauważyć ‘męczące’ interpreter odczytujący kod strony 

elementy lub całe moduły kodu źródłowego – od razu rzuca się 

w oczy, że ‘tu musi nieźle grzęznąć’ – i poprawić. Wystarczy tyle. 

- im mniej zbędnych DROBNYCH elementów w kodzie – tym 

szybsze działanie – oczywiste – przy tysiącu stron i podstron 

aktualizowanych co kilkanaście sekund nawet – drobne 

elementy zbędne spowalniają pracę całości do kilkunastu sekund 

co kilkanaście sekund, czyli bagno i grzęzawisko, nawet, jeśli 
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Użytkownik nie zauważa. Oczywiste. Kto chciałby łazić p bagnie 

mówiąc sobie, że ‘tak naprawdę biegnę, ale to tak trudne, że 

wydaje się, idę, właściwie człapię’ człapiąc… tłumacząc szybki 

bieg strusia pędziwiatra, ale ‘w relacji do profesjonalizmu i 

zaawansowania oraz ilość procesów wykonywanych co 1 ms na 

raz non stop idąc, to biegnięcie błyskawiczne może wydawać się 

z zewnątrz człapaniem, czyli jak KAŻDY WIDZI – bagno z 

człapiącym krokodylem… ledwo śpi, że samo go bagno porusza… 

raz w tę, raz z powrotem, ale myśli, że idzie… 

 

Takie są efekty milionów drobiazgów zbędnych… w przełożeniu 

na Całość Pracy Serwera i stron internetowych (przykładowo)l, 

analogicznie serwery plików FTP, etc. etc. – każdy zbędny 

element – spowalnia drastycznie pracę całości, szczególnie kiedy 

znajduje się w miejscu aktualizowanym i przeszukiwanym, 

czytanym bardzo często. Do składowania rzadziej używanych 

struktur są odpowiednie miejsca, aby nie w jądrze systemu lub w 

elementach używanych często. Oczywiste. 

Same oczywistości. Wszyscy wiedzą od lat 6-tych w Informatyce. 

 

Oczywiste. 

 

Warto przypominać (Good EDU Ever Good – Obvious). 

 

CDN. W temacie serwerów i struktur danych interpretowanych 

w procesach – publicznych lub lokalnych… 
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Każda zbędna operacja lub liczenie – spowalnia prędkość Całości 

– oczywiste. 

 

Obrazek JPG o DPI 200 jest bagbem do czytania w stosunku do 

obrazka JPG 72,00 dpi i analogicznie indukcyjnie: obrazek 72,00 

dpi jest bagnem nie do pokonania w stosunku do obrazka JPG o 

12,00 dpi z jakością 40%JPG w rozmiarze 100x100 zamiast 

1200x1200 skalowanym w procesie Interpretacji kodu za 

każdym razem, gdy następuje ZAPYTANIE do obrazka, żeby go 

wyświetlić na ekranie, nawet TYLKO przeczytać… bez 

wyświetlania… 

 

Łatwiej przeczytać i od razu wyświetlić obrazek 120x120 pixeli 

w dpi 12,00 40% jakości JPG niż ten sam 120x120 ale 

skalowanym przez interpreter z rozmiaru 1200x1200. Trzeba ZA 

KAŻDYM RAZEM przeliczyć 1200x1200 na 120x120 przy 

czytaniu obrazka. Oczywiste. 

 

Przy mniejszych formatach obrazków – statycznych - lepiej użyć 

PNG – najszybsze wczytywanie, najprostsza postać pliku (format 

zapisu zawartości obrazka) - łatwo doczytać, łatwo wyświetlić na 

ekranie – efekty natychmiastowe (bez ‘zauważenia’ przez 

kogokolwiek i cokolwiek, co wyświetla obrazek w formacie PNG 

– aplikacje i interpretery czytające i wyświetlające obraz z pliku 

graficznego na ekranie monitora) 
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Przy mniejszych formatach animowanych (kilka lub kilkanaście 

sekwencji / kilka – kilkanaście obrazków w jednym pliku 

graficznym) – najlepiej używać formatu graficznego – GIF. Szybki 

i prosty jak PNG, znany i dobry format graficzny, można 

zapisywać dowolne rozmiary obrazków i wiele różnych w 

JEDYM pliku w formacie GIF – stąd możliwość animowania GIF-

ów poprzez sekwencyjne naprzemienne wyświetlanie po kolei 

wszystkich obrazków zawartych w jednym pliku GIF). Bardzo 

przydatny o bardzo dobry format graficzny. 

 

Etc. ETC. 

 

Proste struktury zgodnie z potrzebami i zastosowaniem 

(MINIMUM, aby JAK POTRZEBA i WYSTARCZA 100%) – to 

efektywność 100% i niezawodność. Inne rozwiązania – bagno i 

zgon. Oczywiste. 

Tłumaczenia nie są istotne, chyba, że zgon. 

 

Publikacja stron internetowych jest standardowo błyskawicznie 

szybka, kiedy nie publikuje się pełnych zawartości serwisów 

internetowych po każdej drobnej zmianie elementu na stronie 

WWW / PHP / etc., a tylko aktualizuje się podstronę z dokonaną 

zmianą w kodzie źródłowym strony. Pozostałe treści serwisów 

internetowych nie muszą być publikowane ponownie. Wystarczy 

sprawdzić spójność zmienianej (aktualizowanej) podstrony z 

pozostałą zawartością serwisu na poziomie FTP i kodu 

źródłowego zmienianej podstrony. Publikacja Serwisu 

Internetowego po dokonaniu przez użytkownika (webmastera / 
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administratora serwisu internetowego) drobnej zmiany na 

stronie Serwisu powinna być błyskawiczna i niezauważalna dla 

administratora oraz serwerów i użytkowników Serwisu. Efekty 

podobne jak zmiana drobnych elementów bezpośrednio w 

plikach FTP Serwisu Internetowego i TYLKO tych elementów, 

które zmienia lub aktualizuje się. Pozostałe pliki Serwisów 

Internetowych pozostają nietknięte (daty aktualizacji ani 

zawartość plików nie zostają zmienione). 

 

W zależności od rodzaju i sposobu publikowania Serwisu 

Internetowego – wystarczy SKOPIOWAĆ lub sprawdzić, CZY 

POTRZEBA cokolwiek ‘dotykać’, żeby Serwis mógł być 

aktualizowany w PEŁNI 100% i sprawny jak powinien. 

Aktualizuje się TYLKO elementy aktualizowane. Oczywiste. 

 

Proste algorytmy i efektywne są najlepsze. Oczywiste. I muszą 

być NIEZAWODNE. Oczywiste. 

 

[..] 

Serwerownie przyspieszają GLOBALNIE o 80%. 

Klimatyzatory przestają być potrzebne w ilościach i mocy 

dotychczasowej – oszczędność energii, pieniędzy, elementów 

serwisowych, ekologia, ekonomia i zdrowie oraz bezpieczeństwo 

pracy serwerowni i serwerów oraz pracowników. 

Wystarczy zrobić porządki, używać efektywnych, prostych 

algorytmów i ekonomicznych sposobów pracy w każdym 100% 

aspekcie. 
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[..] 

 

Zablokowanie robotów internetowych często przeszukujących 

strony internetowe, np. Google IP 60,66 etc. 

Zapytania nie są brane pod uwagę (odrzucane) – serwisy robią 

się stabilniejsze, szybsze, pewniejsze i bezpieczniejsze pod 

wszelkimi względami, również CyberSecurity i bezpieczeństwo 

danych i zawartości serwisów internetowych. Porządek globalny 

również – roboty internetowe nie muszą przetwarzać danych – 

czyli przyspieszenie Internetu znowu 80%. 

 

Roboty internetowe, np. typu Google SpyBot itp. tylko za zgodą i 

za pozwoleniem technicznym (administracyjnym) 

administratora Serwera / Serwisu Internetowego. Ochrona i 

bezpieczeństwo serwerów i serwisów internetowych, 

użytkowników serwisów rejestrowanych lub odwiedzających. 

 Ochrona danych osobowych, ochrona danych prywatnych, 

ochrona danych biznesowych, gospodarczych, urzędowych, 

instytucjonalnych, prawnych, wszystkich możliwych, dzięki 

powyższemu – blokada robotów internetowych. CyberSecurity. I 

bezpieczeństwo życia ludzi oraz prawo i porządek – dzięki 

blokadzie robaków Internetowych typu np. Google SpyBot, itp. 

No i przyspieszenie Internetu o 80% Global. Oraz zmniejszenie 

przestępczości NIE TYLKO internetowej na całym świecie. 

Oczywiste. Wskaźnik przestępstw gospodarczych i kryminalnych 

i dowolnych statystykowanych o min. 40% na całym świecie. 

Dzięki powyższemu i dzięki ochronie danych i treści serwisów 
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oraz serwerów lub innych dowolnych usług udostępnianych w 

Internecie. 

 

[..] 

 

 

 

- SCRIBD. 

 

- inne… 

 

[..] 

 

 

 

- aplikacja iteracyjna: zapytania z JEDNEGO I.P do ALL 

wszystkich 100% IP istniejących w sieci Internet po kolei od 

00.00.00.00 do 255.255.255.255. (3 sek. po ustabilizowaniu 

połączenia i nawiązaniu dialogu z IP zapytywanym). 

 

I Etap - Wygenerować Listę sprawdzonych IP Active non-Active. 
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II Etap zapytań - Aplikacja weryfikująca - identyfikująca IP. 

 

III Etap - Listowanie zawartości pełnych sieci (serwery i 

komputery, terminale i wszelkie końcówki z danymi) i 

zmagazynowanie na Serwerze IP PRZESZUKIWACZA. 

 

ARCHIWUM GLOBALNE INTERNETU 100%. 

 

Wygenerować listę zapytań do danych (nonaccesible w 

rozróżnieniu na rodzaj braku dostępu, np. hasło, zepsuty, nie 

istnieje, itp.). 

 

IV Etap - zmagazynowanie danych szyfrowanych, 

zablokowanych hasłami lub dowolnymi sposobami i z powodów. 

 

Zarchiwizować 100% zawartości komputerów i końcówek w 

sieci Internet i sieciach dołączonych ALL FULL 100% accesible i 

non-accesiblere na Serwerze IP PRZESZUKIWACZA. 

 

 

100% PEŁNE ARCHIWA ZAWARTOŚCI 100% KOMPUTERÓW 

CAŁEGO ŚWIATA. 
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POWTÓRZYĆ PRZEZ 7 DNI CODZIENNIE... PRZESIEW DANYCH I 

WERYFIKACJA... PO MIESIĄCU ZGROMADZONE CAŁE PEŁNE 

DANE INTERNETU I KOMPUTERÓW Z PODŁĄCZEM DO 

INTERNETU. 

 

ZA MIESIĄC PONOWNIE. 

 

PO ROKU NIE MA TEGO NA ŚWIECIE W FORMIE 

ELEKTRONIOCZNEJ, CZEGO NIE BYŁOBY NA SERWERACH 

'PRZESZUKIWACZA'. 

 

KOLEJNE WERYFIKACJE I PRZESIEWANIE DANYCH 

(STABILIZACJA DANYCH) TYPU ‘ZŁOTO NA ALASCE’. 

 

ZWERYFIKOWAĆ OFF-LINE SERWERY I DANE… SPR. 

SPÓJNOŚĆ... POWIĄZANIA... ZEBRAĆ ISTOTNE, RESZTĘ USUNĄĆ. 

 

ARCHIVE GLOBAL 100%. OF COMPUTERS & TERMINALS 

'ROUND GLOBE. 

 

SKELETON KEY ACTIVE – NON-PASSWORD ENTER-IN 

ANYWHERE AND EVERYWHERE 100%. 
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ACTS. 

 

PORZĄDKI czyszczenie i weryfikacja - 80perc clean & fast - rest to dust - smoky - 

Internet 80 perc. faster and breathin' -  light and delicate like leaf allworks as was 

IT-T Firm Project - NOV.29.2013 - DS`.PL.EU. - .txt 

 

 

http://www.scribd.com/doc/126917318/Podstawowe-Narz%C4%99dzia-Do-

Pracy-Praca-z-Komputerem-PC-i-Nie-Tylko-PC-Cz-I-ISBN-978-83-63973-21-6-

DS-2010-2012 

 

 

Wkrótce Narzędzia i przykłady JAK CZYŚCIĆ I PORZĄDKOWAĆ. 

 

- weryfikacja procesów systemu (usuwanie zbędnych aplikacji i 

procesów) 

- usuwanie programów i procesów uruchamianych w Autostart 

- defragmentacje dysków 

- archiwizacje i usuwanie zbędnych, dublowanych danych, 

porządkowanie danych 

http://pl.scribd.com/doc/170564910/Algorytm-porz%C4%85dkowania-

du%C5%BCych-ilo%C5%9Bci-plikow-IT-NT-Algorithms-DS-PL-EU-SEP-23-2013 

 

http://www.scribd.com/doc/126917318/Podstawowe-Narz%C4%99dzia-Do-Pracy-Praca-z-Komputerem-PC-i-Nie-Tylko-PC-Cz-I-ISBN-978-83-63973-21-6-DS-2010-2012
http://www.scribd.com/doc/126917318/Podstawowe-Narz%C4%99dzia-Do-Pracy-Praca-z-Komputerem-PC-i-Nie-Tylko-PC-Cz-I-ISBN-978-83-63973-21-6-DS-2010-2012
http://www.scribd.com/doc/126917318/Podstawowe-Narz%C4%99dzia-Do-Pracy-Praca-z-Komputerem-PC-i-Nie-Tylko-PC-Cz-I-ISBN-978-83-63973-21-6-DS-2010-2012
http://pl.scribd.com/doc/170564910/Algorytm-porz%C4%85dkowania-du%C5%BCych-ilo%C5%9Bci-plikow-IT-NT-Algorithms-DS-PL-EU-SEP-23-2013
http://pl.scribd.com/doc/170564910/Algorytm-porz%C4%85dkowania-du%C5%BCych-ilo%C5%9Bci-plikow-IT-NT-Algorithms-DS-PL-EU-SEP-23-2013


Strona 20 z 23 
 

Tmp ver.DEC.2013. 

http://pl.scribd.com/doc/184716521/Science-Internet-Technologies-Briefing-

IT-NT-Cyber-Security-Projects-DS-PL-EU-MAR-2013 

 

- archiwizowanie Poczty i czyszczenie folderów z pocztą na 

dyskach lokalnych przechowujących pocztę 

http://pl.scribd.com/doc/184725070/A-propos-poprzedniej-

wiadomo%C5%9Bci-sprzed-chwili-wys%C5%82anej-na-konto-WP-PL-

wiadomo%C5%9B%C4%87-firmowa-BHP-Internet-Security-EDU-DS-PL-EU 

 

- inne narzędzia dyskowe i systemowe 

- porządkowanie i czyszczenie rejestrów systemu 

- aktualizacja systemu – ponowne instalacje systemów bez utraty 

danych i ustawień 

- odzyskiwanie systemu lub plików i partycji uszkodzonych, 

CHKDSK i inne narzędzia podstawowe systemowe najniższych 

poziomów – najefektywniejsze, oczywiste. 

- blokowanie zaśmieconych, spamerowych źródeł spowolnienia i 

niszczenia Internetu Global, usuwanie wirusów, robaków, 

aplikacji szkodliwych, programy i procedury oraz procesy 

rezydentne i stabilne pełno-procesowe, algorytmy Safe Internet 

& Clean ‘n FAST Internet & Systems, CyberSecurity 

http://pl.scribd.com/doc/168166601/IT-NT-Security-IP-Ranges-Htaccess-DS-

PL-EU-Extended 

 

http://pl.scribd.com/doc/184716521/Science-Internet-Technologies-Briefing-IT-NT-Cyber-Security-Projects-DS-PL-EU-MAR-2013
http://pl.scribd.com/doc/184716521/Science-Internet-Technologies-Briefing-IT-NT-Cyber-Security-Projects-DS-PL-EU-MAR-2013
http://pl.scribd.com/doc/184725070/A-propos-poprzedniej-wiadomo%C5%9Bci-sprzed-chwili-wys%C5%82anej-na-konto-WP-PL-wiadomo%C5%9B%C4%87-firmowa-BHP-Internet-Security-EDU-DS-PL-EU
http://pl.scribd.com/doc/184725070/A-propos-poprzedniej-wiadomo%C5%9Bci-sprzed-chwili-wys%C5%82anej-na-konto-WP-PL-wiadomo%C5%9B%C4%87-firmowa-BHP-Internet-Security-EDU-DS-PL-EU
http://pl.scribd.com/doc/184725070/A-propos-poprzedniej-wiadomo%C5%9Bci-sprzed-chwili-wys%C5%82anej-na-konto-WP-PL-wiadomo%C5%9B%C4%87-firmowa-BHP-Internet-Security-EDU-DS-PL-EU
http://pl.scribd.com/doc/168166601/IT-NT-Security-IP-Ranges-Htaccess-DS-PL-EU-Extended
http://pl.scribd.com/doc/168166601/IT-NT-Security-IP-Ranges-Htaccess-DS-PL-EU-Extended
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http://www.avast.com/pl-pl/index 

 

Przykład forum.mysli.com.pl – proste zabezpieczenie techniczne PREWENCYJNE 

przy założeniu Forum… i można nie zaglądać latami – bezpieczne i stoi tak, jak 

postawiono. 

Przykłady wkrótce – zrzuty z rejestrów Administratora Forum – bany i blokady 

oraz rozwiązania techniczne bardzo proste, zrobione RAZ… i wystarcza – z 

opisami przy wykonywaniu czynności administracyjnych – ‘marginalia’ – w 

Panelu Administracji FMCPL. Polecam. 

http://forum.mysli.com.pl 

 

- zmniejszanie ilości aktywnych wątków – light system process 

CPU workin’ 

- uproszczenia algorytmów i struktur danych 

http://pl.scribd.com/doc/169469285/Algorytmy-uproszczeniowe-

matematyczne-i-fizyczne-liczbowe-przeliczeniowe%E2%80%A6-IT-NT-Projects-

extract-Smaku-Books-c-2010-r-Dariusz-Smakulski-D 

 

- inne… 

 

BigBrother GlobALL project’2008-2015. 

 

http://www.avast.com/pl-pl/index
http://forum.mysli.com.pl/
http://pl.scribd.com/doc/169469285/Algorytmy-uproszczeniowe-matematyczne-i-fizyczne-liczbowe-przeliczeniowe%E2%80%A6-IT-NT-Projects-extract-Smaku-Books-c-2010-r-Dariusz-Smakulski-D
http://pl.scribd.com/doc/169469285/Algorytmy-uproszczeniowe-matematyczne-i-fizyczne-liczbowe-przeliczeniowe%E2%80%A6-IT-NT-Projects-extract-Smaku-Books-c-2010-r-Dariusz-Smakulski-D
http://pl.scribd.com/doc/169469285/Algorytmy-uproszczeniowe-matematyczne-i-fizyczne-liczbowe-przeliczeniowe%E2%80%A6-IT-NT-Projects-extract-Smaku-Books-c-2010-r-Dariusz-Smakulski-D
http://www.avast.com/pl-pl/index
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http://pl.scribd.com/doc/174795473/Big-Brother-GlobALL-Corporate-

Project%E2%80%992010-2013-Offic-Publ-inPartsEDU%E2%80%99-2015-

%E2%80%99-Lubi%C4%99-chmury-Wszystko-wida%C4%87-i-

s%C5%82ycha%C4%87-Nie-da-si%C4%99-ukry%C4%87-Arc 

 

Findin’ & Localisin’ Things on Earth & Ouside… 

http://pl.scribd.com/doc/171171215/NASA-Google-EARTH-Searchin-Findin-

Things-DS-PL-eu-SEP-26-2013-Smaku-Books-c-2010-r-Dariusz-Smakulski-

Projects-Extract-1984-2015 

 

Cleanin’ & Orderin’ & Verification & Decisions Tru or False 

(Obvious checked 100% verif TRU & Checked) – algorithms & 

methods, confirmations & decis. RIGHT Full Sure 100% 

(obviousness). Only TRUTH verif. 

‘Wykrywacz prawdy’ 

 

http://pl.scribd.com/doc/184237701/Elektroniczne-S%C4%85dy-Instytucje-

Urz%C4%99dy-EDU-Materials-NOT-Official-Projekt-Firmowy-Multimedialny-

cz%C4%99%C5%9B%C4%87-Projektu-JUL-28-2013-DS-PL-EU 

 

Other Algorithms IT/NT 

http://pl.scribd.com/collections/4341834/IT-NT-Articles-

Projects-Smaku-Books-c-2010-r-Dariusz-Smakulski 

 

http://pl.scribd.com/doc/174795473/Big-Brother-GlobALL-Corporate-Project%E2%80%992010-2013-Offic-Publ-inPartsEDU%E2%80%99-2015-%E2%80%99-Lubi%C4%99-chmury-Wszystko-wida%C4%87-i-s%C5%82ycha%C4%87-Nie-da-si%C4%99-ukry%C4%87-Arc
http://pl.scribd.com/doc/174795473/Big-Brother-GlobALL-Corporate-Project%E2%80%992010-2013-Offic-Publ-inPartsEDU%E2%80%99-2015-%E2%80%99-Lubi%C4%99-chmury-Wszystko-wida%C4%87-i-s%C5%82ycha%C4%87-Nie-da-si%C4%99-ukry%C4%87-Arc
http://pl.scribd.com/doc/174795473/Big-Brother-GlobALL-Corporate-Project%E2%80%992010-2013-Offic-Publ-inPartsEDU%E2%80%99-2015-%E2%80%99-Lubi%C4%99-chmury-Wszystko-wida%C4%87-i-s%C5%82ycha%C4%87-Nie-da-si%C4%99-ukry%C4%87-Arc
http://pl.scribd.com/doc/174795473/Big-Brother-GlobALL-Corporate-Project%E2%80%992010-2013-Offic-Publ-inPartsEDU%E2%80%99-2015-%E2%80%99-Lubi%C4%99-chmury-Wszystko-wida%C4%87-i-s%C5%82ycha%C4%87-Nie-da-si%C4%99-ukry%C4%87-Arc
http://pl.scribd.com/doc/171171215/NASA-Google-EARTH-Searchin-Findin-Things-DS-PL-eu-SEP-26-2013-Smaku-Books-c-2010-r-Dariusz-Smakulski-Projects-Extract-1984-2015
http://pl.scribd.com/doc/171171215/NASA-Google-EARTH-Searchin-Findin-Things-DS-PL-eu-SEP-26-2013-Smaku-Books-c-2010-r-Dariusz-Smakulski-Projects-Extract-1984-2015
http://pl.scribd.com/doc/171171215/NASA-Google-EARTH-Searchin-Findin-Things-DS-PL-eu-SEP-26-2013-Smaku-Books-c-2010-r-Dariusz-Smakulski-Projects-Extract-1984-2015
http://pl.scribd.com/doc/184237701/Elektroniczne-S%C4%85dy-Instytucje-Urz%C4%99dy-EDU-Materials-NOT-Official-Projekt-Firmowy-Multimedialny-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-Projektu-JUL-28-2013-DS-PL-EU
http://pl.scribd.com/doc/184237701/Elektroniczne-S%C4%85dy-Instytucje-Urz%C4%99dy-EDU-Materials-NOT-Official-Projekt-Firmowy-Multimedialny-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-Projektu-JUL-28-2013-DS-PL-EU
http://pl.scribd.com/doc/184237701/Elektroniczne-S%C4%85dy-Instytucje-Urz%C4%99dy-EDU-Materials-NOT-Official-Projekt-Firmowy-Multimedialny-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-Projektu-JUL-28-2013-DS-PL-EU
http://pl.scribd.com/collections/4341834/IT-NT-Articles-Projects-Smaku-Books-c-2010-r-Dariusz-Smakulski
http://pl.scribd.com/collections/4341834/IT-NT-Articles-Projects-Smaku-Books-c-2010-r-Dariusz-Smakulski
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Other Algorithms 

http://pl.scribd.com/collections/4294148/Algorytmy-Projekty-1984-2015 

 

NAWIĄZANIA I MATERIAŁY POMOCNICZE: 

 

Algorytmy + struktury danych = programy, Niklaus Wirth 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niklaus_Wirth 

 

[..] 

 

DS.`.PL.EU.NOV.29.2013. 

http://pl.scribd.com/collections/4294148/Algorytmy-Projekty-1984-2015
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niklaus_Wirth

