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mieszkalnych na podstawie badań rzeczywistych budynków
Piotr Prach(1)), Jacek Haracz (1), Sara Głuszko(1), Rafał Fuksa(1), Karolina Leszczak(2)
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Streszczenie:
Praca opisuje pole elektromagnetyczne. Normy i rozporządzenia Polskiego prawa z aktualnymi
wartościami mówią o dopuszczalnych normach w środowisku pracy i życia człowieka. Pole elektromagnetyczne
oddziaływujące na człowieka przez długi czas ma negatywne skutki na jego zdrowie powodując choroby
przewlekłe, a zbyt długie ekspozycja może prowadzić do śmierci. Pomiary promieniowania w inteligentnym
budynku przedstawiły dużą różnicę pomiędzy promieniowaniem urządzeń w stanie czuwania, a działającym
sprzętem. Badaniu została po*d dana kuchnia, w której znalazły się oprzyrządowanie takie jak mikrofala,
kuchenka indukcyjna, piecyk kuchenny, lodówko-zamrażalnik, zmywarka do naczyń, ekespress do kawy.
Kolejnym pomieszczeniem jest salon wypoczynkowym wyposażony w kino domowe, dekoder telewizyjny,
telewizor LED i nadajnik WiFi.. Końcowe zestawienie wyników pokazało, że poziom promieniowania jest w
normie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Fakt ten nie oznacza, że ciągłe przebywanie w większym
polu elektromagnetycznym niż naturalne, nie wpływa negatywnie na organizm człowieka.

Testing electromagnetic wave levels in smart residential buildings at the level
of real estate research
Abstrakt
The thesis presents what the electromagnetic field really is, what is its nature and how, thanks to physical laws,
we can describe it. The norms and regulations of Polish law with current values tell us what norms and regulations
are acceptable in the work environment and life environment of every human. The electromagnetic field affecting
a person for a long time has a negative effect on a health causing chronic diseases and may even lead to death.
Radiation measurements in the intelligent building showed large differences between the radiation of devices in
standby mode and equipment that is turn on. The focus was on a kitchen where following equipments were located:
microwave, induction cooker, a kitchen stove, a refrigerator, a dishwasher, a coffee machine. A final cross-check
of the outcome of results showed that the radiation level is in the norm according to the ordinance of the Minister
of the Environment, which does not mean that continuous presence in a larger than natural electromagnetic field,
does not adversely affect the human body.
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Czym jest pole elektromagnetyczne
Pole elektromagnetyczne to jeden ze stanów przestrzeni, w której na dany obiekt fizyczny
posiadający ładunek elektryczny działają siły o naturze elektromagnetycznej. Inaczej mówiąc,
w przestrzeni wypełnionej polem elektromagnetycznym na każdy ładunek elektryczny lub
dipol magnetyczny działają określone siły.
Jak sama definicja wskazuje pola elektromagnetycznego jest układem dwóch wzajemnych
pól: elektrycznego i magnetycznego. W każdym punkcie jest możliwe określenie wektorów,
natężenia pola elektrycznego (E) i magnetycznego (H).
Pole elektromagnetyczne, jako fizyczny czynnik środowiska, w którym znajduje
się człowiek wykorzystuje do określania swoich parametrów więcej składowych niż w celu
opisani pól składowych. Należą do nich:
– częstotliwość pól [Hz],
– natężenie pól elektrycznych [V/m] oraz pól magnetycznych [A/m],
– gęstość mocy promieniowania [W/m2],
– czas ekspozycji pracownika.
Pole elektryczne opisuje wektor natężenia pola elektrycznego:
F

𝐸=q

(1)

gdzie:
F – siła, jaką pole elektryczne wywiera w danym miejscu na jednostkowy elektryczny
ładunek punktowy,
q – wartość tego ładunku [N/l].
W układzie SI jednostką natężenia pola elektrycznego jest Niuton na Kulomb.
Składowa magnetyczna pola elektromagnetycznego to pole wytwarzane w skutek zmian
pola elektrycznego w czasie przez układ poruszających się ładunków. Pole magnetyczne
charakteryzują wektory natężenia pola magnetycznego H.
∫𝐶 𝐻 ∗ 𝑑𝑙 = 𝑙

(2)

gdzie:
H – natężenie pola magnetycznego,
I – prąd przepływający przez dowolną powierzchnię rozpiętą na zamkniętym konturze C.
Natężenie pola magnetycznego wyraża się w układzie SI w amperach na metr [A/m] [2].
Pole elektromagnetyczne w życiu człowieka

Pole elektromagnetyczne zgodnie z art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr, 62 poz. 627) zdefiniowane jest jako „pole
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz”. Ze względu na źródło pochodzenia pola
7

elektromagnetycznego wyróżnia się dwa jego rodzaje: naturalne i sztuczne. Pole
elektromagnetyczne może mieć charakter naturalny tzn. wytwarzane jest wówczas przez źródła
naturalne znajdujące się w skorupie ziemskiej i jej otoczeniu. Sztuczne to pole wytworzone
sztucznie przez urządzenia znajdujące się w otoczeniu człowieka [6].
Zmienne w czasie pole elektromagentycznego, czyli zmienne pole elektrycznego i pole
magnetycznego, występujące wokół obiektów technicznych zasilanych energią elektryczną,
określone, jako:
a) Pole elektromagnetyczne
quasi-statyczne, zwane dalej „PQS”,
rozumiane jako pole elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu
5 Hz < f ≤ 100×103 Hz,
b) Pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, zwane dalej „PWCZ”,
rozumiane jako pole elektromagnetyczne o częstotliwości
z zakresu 100×103 Hz < f ≤ 300×106 Hz,
c) promieniowanie mikrofalowe, zwane dalej „PMF”, rozumiane jako poleEM o częstotliwości z zakresu 300×106 Hz < f < 300×109 Hz. [4]
Dopuszczone normy pola elektromagnetycznego w środowisku człowieka

Poziom ekspozycji ogółu ludności w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym ustala
rozporządzenie Ministra Środowiska. Wartości dopuszczalne dla ekspozycji ogółu ludności
zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Dopuszczalne wartości pola elektromagnetycznego w środowisku człowieka.
Zakres częstotliwości

Dopuszczone wartości
Natężenie pola
elektrycznego E

Natężenie pola
magnetycznego H

Indukcja
magnetyczne B

[V/m]

[A/m]

[µT]

0 Hz

10000

2500

3125

od 0,5 Hz do 50 Hz

1000

60

75

od 0,05 kHz do 1 kHz

Nie określono

3/f

3,75/f

od 0,001 MHz do 3
MHz

20

3

3,75

od MHz do 300 GHz

7

Nie określono

Nie określono
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gdzie: f - częstotliwości w jednostkach podanych w kolumnie „Zakres częstotliwości”.
Dodatkowo na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natężenie pola
elektrycznego o częstotliwości 50 Hz nie powinno przekraczać 1 kV/m, a natężenie pola
magnetycznego 60 A/m [4, 5].

Odziaływanie pola elektromagnetycznego na ludzi

Polo elektromagnetyczne oddziaływane na człowieka w sposób bezpośredni i pośredni.
Pośrednie oddziaływanie to głównie prądy kontaktowe przepływające przez ludzkie ciało, który
poprzez dotyk danego obiektu o różnym potencjale elektrycznym. Jeśli różnica potencjału jest
wywołana przez oddziaływania pola elektromagnetycznego, to zjawisko to ma znaczenie dla
częstotliwości mniejszych od 100 MHz, a przy częstotliwościach mniejszych
od 100 kHz może wywoływać stymulację tkanek elektrycznie pobudliwych mięśniowej
i nerwowej oraz odczucia bólu. Rozkład przestrzenny prądów kontaktowych i ich wielkość
zależy od częstotliwości pola elektromagnetycznego, wielkości obiektu, wymiarów człowieka
i wielkości powierzchni, jaką się stykają. Prądy kontaktowe, których natężenie możemy
odczuwać występują wówczas, gdy w obszarze silnego pola znajdują się dużych rozmiarach
obiekty takie jak samochód, dźwig [5].

Inteligentny budynek

Pojęcie Intelligent Building Systems pojawiło się już w latach 90-tych ubiegłego stulecia
w Stanach Zjednoczonych. Inteligentny budynek jest to zespół wszystkich jego możliwości
technicznych, które pozwalających na podstawie pomiarów różnych czynników wewnętrznych
i zewnętrznych odpowiednio reagować. Celu takiego działania jest zapewnienie jego
użytkownikom komfortowych warunków życia i wysokiego poziomu bezpieczeństwa
z uwzględnieniem oszczędności.
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Rysunek 1. Schemat inteligentnego domu [8].

Inteligenty budynek powinien wyróżniać kilka cech takich jak:







Ekologiczny – system budynku ma za zadnie tak sterować praca urządzeń,
aby zużywał jak najmniej energii lub w sytuacjach, gdy jest to możliwe uruchamiały
urządzenia takie jak prlaka najtańczego prądu w sieci lub gdy własny system
enegetyczny (fotolwolataika) wytwarza największa ilośc energii.
Bezpieczny – system ma za zadanie zapewniać nie tylko komfort użytkownika,
ale i bezpieczeństwo przed złodziejami, hakerami oraz przed uszkodzenia sprzetu
domowego np. przez przepięcia w sieci lub uderzenie pioruna.
Prosty w obsłudze – środowisko ma być łatwe w obsłudze i czytelne z komputera,
smaprtwona dla osoby w każdym wieku.
Niezawodny – urządzenia nie powinny ulegać często usterka, ale gdy wykryją jakąs
wadę automatycznie wyświtla się awaria administratorowi. Każde urządznie może
być tez sterowane manualnie, bez konieczności urzywania systemu. [7]

Pomiary
Pomiary zostały wykonane w prywatnym mieszkaniu, którym jest wyposażone w system
inteligentnego zarządzania budynkiem. Badania, które są wykrzystane w tej pracy inznierskiej
to analiza poziomu pola elektromagnetycznego w kuchni i salonie, ponieważ, są to miejsca
w których mieszkańcy domów przebywają najczęściej. Ilość pomiarów wykonanych w tych
miejscach wynosi 1154 wyników. Wyniki badania z pozostałych pomieszczeń ukarzą
się w artykułach naukowych. Kuchnia jest jedynym miejsce w domu, gdzie znajduje
sie największa ilość sprzętów elektrycznych codziennego użytku położona obok siebie
skutkiem tego promieniowanie jest najwieksze. Pomiary w kuchni zostały wykonane w 14
punktach o częstotliwości 50 Hz przy dwóch stanach urządzeń (w stanie czuwania
i włączonym) na 3 wysokościach od podłogi: 70 cm, 120 cm, 170 cm. Pomiary w salonie
wykonano w 8 punktów o częstotliwości 50 Hz, stanach urządzeń: czuwania i włączonym
na wysokości 70cm, 120 cm, 170 cm. Przedstawione zostaną pomiary jedynie z wysokości 120
10

cm ponieważ wyniki z wysokości 70 cm i 170 cm są niema identyczne, a ich różnica mieści się
w granicy błędu generowanych wykresów.
Do pomiarów urzyty zosatł miernik pola elektromagnetycznego typ ESM-100 firmy
Maschek nr 972342. Miernik 3D natężenia pola elektromagnetycznego typu ESM-100
to opatentowany, unikatowy, ręczny, przyrząd pomiarowy. Pozwala na jednoczesny pomiar
zmiennych pól elektrycznych i magnetycznych, niezależnie od ich polaryzacji. Za pomocą tego
przyrządu każdy może wykonać szybkie, bezbłędne i dokładne pomiary. Dzięki zastosowaniu
małego czujnika można precyzyjnie, bez błędu wynikającego z uśredniania, zmierzyć z
niewielkiej odległości źródła zakłóceń. Jednoczesny pomiar pól elektrycznego
i magnetycznego stanowi zaletę w porównaniu do przyrządów mierzących je oddzielnie, gdyż
czas pomiaru skraca się przynajmniej o połowę. W niektórych sytuacjach duże znaczenie może
mieć możliwość rejestrowania wyników pomiarów w wewnętrznej pamięci przez 30 godzin,
co pozwala na pomiar całodobowy. Zakres częstotliwości mierzonych to 5 Hz do 400 kHz
pokrywa główną część pasm pól elektrycznych i magnetycznych generowanych przez
urządzenia energoelektroniczne. Szeroki zakres pomiarowy pozwala na wykonywanie
pomiarów natężenia pól o bardzo małym i bardzo dużym natężeniu.
Pomieszczenie wykonywanych pomiarów

Pomiary wykonano w kuchni o powierzchni 12 m2.

Rysunek 2. Schemat przedstawia wymiary kuchni.
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Rysunek 3. Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni.
Sprzęt, który znajdował, się w trakcie pomiaru w kuchni przedstawiono na rysunku nr 9.
Punktami zaznaczono położenie urządzeń: nr 1 zmywarka do naczyń, nr 2 ekspres
do kawy, nr 3 czajnik, nr 4 kuchenka gazowo-indukcyjna, nr 5 mikrofala, nr 6 piekarnik, nr 7
lodówko-zamrażarka.

Rysunek 4. Zdjęcia przedstawiające miejsce wykonywania pomiarów z punktami
opisującymi dany sprzęt kuchenny.
12

Rysunek 5. Zdjecie kuchni w trakcie pomiarów.
Pomiary wykonano w salonie o powierzchni 16 m2.

Rysunek 6. Schemat przedstawia wymiary salonie.
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Rysunek 7. Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w salonie.
Sprzęt, który znajdował, się w trakcie pomiaru w salonie przedstawiono na rysunku nr
13. Punktami zaznaczono położenie urządzeń: nr 1 telewizor LED, nr 2 dekoder i zestaw kina
domowego, nr 3 w szafce nadajnik WiFi, nr 4 głośnik z zestawu kina domowego.

Rysunek 8. Zdjęcia przedstawiające miejsce wykonywania pomiarów z punktami
opisującymi dany sprzęt w salonie.
14

Wyniki pomiarowe
Wyniki pomiarowe zostały przedstawione w formie wykresów wygenerowanych przez
oprogramowanie miernika ESM – 100. Przy każdym wykresie przedstawiono schemat pomieszczenia z
naniesionymi punktami miejsc pomiarowych.

a)

b)

Wykres 1. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola magnetycznego 3D na wysokości 70 cm w stanie czuwania
sprzętów.

a)

b)
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Wykres 2. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola elektrycznego 3D na wysokości 70 cm w stanie czuwania
sprzętów.

a)

b)

Wykres 3. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 3D
przedstawiający rozkład pola elektromagnetycznego [nT] na wysokości 70 cm w stanie
czuwania sprzętów.

a)

b)
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Wykres 4. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola magnetycznego 3D na wysokości 120 cm w stanie czuwania
sprzętów.

a)

b)

Wykres 5. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola elektrycznego 3D na wysokości 120 cm w stanie czuwania
sprzętów.

a)

b)

Wykres 6. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 3D
przedstawiający rozkład pola elektromagnetycznego [nT] na wysokości 120 cm w stanie
czuwania sprzętów.
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a)

b)

Wykres 7. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola magnetycznego 3D na wysokości 170 cm w stanie czuwania
sprzętów.

a)

b)

Wykres 8. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola elektrycznego 3D na wysokości 170 cm w stanie czuwania
sprzętów.
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a)

b)

Wykres 9. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 3D
przedstawiajacy rozkład pola elektromagnetycznego [nT] na wysokości 170 cm w stanie
czuwania sprzętów.

a)

b)

Wykres 10. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola magnetycznego 3D na wysokości 70 cm w stanie pracy urządzeń.

19

a)

b)

Wykres 11. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola elektrycznego 3D na wysokości 70 cm w stanie pracy urządzeń.

a)

b)

Wykres 12. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 3D
przedstawiający rozkład pola elektromagnetycznego [nT] na wysokości 70 cm w stanie pracy
urządzeń.
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a)

b)

Wykres 13. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola magnetycznego 3D na wysokości 120 cm w stanie pracy
urządzeń.

a)

b)

Wykres 14. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola elektrycznego 3D na wysokości 120 cm w stanie pracy urządzeń.
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a)

b)

Wykres 15. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 3D
przedstawiający rozkład pola elektromagnetycznego [nT] na wysokości 120 cm w stanie pracy
urządzeń.

a)

b)

Wykres 16. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola magnetycznego 3D na wysokości 170 cm w stanie pracy
urządzeń.
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a)

b)

Wykres 17. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola elektrycznego 3D na wysokości 170 cm w stanie pracy urządzeń.

a)

b)

Wykres 18. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w kuchni. b) Wykres 3D
przedstawiający rozkład pola elektromagnetycznego [nT] na wysokości 170 cm w stanie pracy
urządzeń.
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a)

b)

Wykres 19. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w salonie. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola magnetycznego 3D na wysokości 120 cm w stanie czuwania
sprzętów.

a)

b)

Wykres 20. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w salonie. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola elektrycznego 3D na wysokości 120 cm w stanie czuwania
sprzętów.
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a)

b)

Wykres 21. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w salonie b) Wykres 3D
przedstawiający rozkład pola elektromagnetycznego [nT] na wysokości 120 cm w stanie
czuwania sprzętów.

a)

b)

Wykres 22. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w salonie. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola magnetycznego 3D na wysokości 120 cm w stanie pracy
urządzeń.
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a)

b)

Wykres 23. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w salonie. b) Wykres 2D
przedstawiający rozkład pola elektrycznego 3D na wysokości 120 cm w stanie pracy urządzeń.

a)

b)

Wykres 24. a) Schemat przedstawia miejsca pomiarowe w salonie. b) Wykres 3D
przedstawiający rozkład pola elektromagnetycznego [nT] na wysokości 120 cm w stanie pracy
urządzeń.
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Zestawienie wyników pomiarowych

Tabela 3. Zestawienie zmierzonych wartości w kuchni.
Urządzenia w stanie czuwania
Wysokość
Wartość
od
podłogi

Pole
elektryczn
e [V/m]

Indukcja
magnetyczn
a

Pole
elektromagnetyczn
e

[nT]

[nT]

Urządzenia włączone

Dopuszczalne normy

Pole
elektryczne
[V/m]

Indukcja
magnetyczna

Pole
elektromagnetyczne

[nT]

[nT]

Pole
elektryczne
do 1000
[V/m]

Indukcja
magnetycz
na
do 75000
[nT]

Max

15

340

190

38

750

750

Nie
przekracza

Nie
przekracza

Min

3

290

125

14

275

225

Nie
przekracza

Nie
przekracza

Max

19

340

340

32

900

900

Nie
przekracza

Nie
przekracza

Min

7

290

280

11

270

300

Nie
przekracza

Nie
przekracza

Max

21

320

320

16

950

950

Nie
przekracza

Nie
przekracza

Min

3,2

240

160

4

200

250

Nie
przekracza

Nie
przekracza

70 cm

120 cm

170 cm
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Tabela 4. Zestawienie zmierzonych wartości w salonie.
Urządzenia w stanie czuwania
Wysokość
Wartość
od
podłogi

Pole
elektryczne
[V/m]

Indukcja
magnetyczna
[nT]

Pole
elektromagnetycz
ne

Urządzenia włączone

Dopuszczalne normy

Pole
elektryczn
e [V/m]

Indukcja
magnetyczna

Pole
elektromagnetyczne

[nT]

[nT]

[nT]

Pole
elektryczne
do 1000
[V/m]

Indukcja
magnetycz
na
do 75000
[nT]

Max

16,8

320

220

32

575

220

Nie
przekracza

Nie
przekracza

Min

7,2

220

38

8

225

160

Nie
przekracza

Nie
przekracza

120 cm
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Podsumowanie

W pracy przedstawiono czym jest pole elektromagnetyczne jakie ma właściwości
i jaki wpływ na organizm człowieka.. Dokonano analizy poziom pola elektromagetycznego
w inteligentym budyku. Główna uwagę skupiono na promieniowanie w pomieszczeniach
w których przebywa najczęściej człowiek w ciągu dnia. Kuchnia i salon został poddana badaniu
w trakcie, gdy wszystkie urządzenia były w wyłączone (w stanie czuwanie)
i uruchomione. Przy każdym z tych stanów powtórzono badanie na wysokości 70 cm, 120 cm,
i 170 cm. W kuchni wyniki różniły się od siebie w każdym stanie i na każdej wysokości,
natomiast w salonie badanie w na danych wysokościach nie różniły się od bardziej błąd
generowanego wykresu miernika ESM-100, dlatego pomiary ujednolicono do wyników
z wysokości 120 cm.
Zestawienie wszystkich wartości pokazuje, że promieniowanie nie przekracza
dopuszczalnych norm bezpieczeństwa, ale jednoznacznie badania nie mówią
o tym, że przebywanie nawet w promieniowaniu dozwolonym nie jest szkodliwe.

Literatura
[1] Morawski J.: Podsatwy fizyki cz II. Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne.
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Rzeszów 1998.
[2] Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna. Tom II. Pole elektromagnetyczne.
Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1983.
[3] Staroburzyńska-Lupa A.: Wpływ impulsowych pól elektromagnetycznych i kinezyterapii
na stan kliniczny i wybrane wskaźniki metabolizmu tlenowego u koniet z chorobą
zwyrodnieniową statwów. Akademia Wychowania Fizycznego im. Ugeniusza Piaseckiego w
Poznaniu. Poznań 2005.
[4] Ustawa z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach
związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U.16.950).
Strony
[5] http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-zorganizacjami-miedzynarodowymi/swiatowa-organizacja-zdrowia-who/ ( z dnia 21.12.2016)
[6] http://nop.ciop.pl/m6-5/m6-5_4.htm (z dnia 15.11.2016)
[7] https://www.pcworld.pl/news/Inteligentny-dom-wkrotce-bedziemy-zyli-jak-bohaterowiekreskowki-Jetsonowie,404607.html ( z dnia 21.12.2016)
[8] http://www..e-automatyka.pl (z dnia 14.11.2016)
[9] http://www.fizyka.maszyna.pl/wstep_widmo.php (z dnia 14.11.2016)

30

Biometryczne systemy zabezpieczeń
Paweł Śliwa1, Piotr Prach2, Jacek Haracz2, Kinga Kula3
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Inżynierii Komputerowej
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Mechatroniki i Automatyki
3
Uniwersytet Rzeszowski, Wdział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o polityce
1
2

Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematu szeroko pojętej biometrii i opartych o nią systemów
zabezpieczeń. Biometria jest dynamicznie rozwijającą się częścią teleinformatyki, w związku z tym zajmuje
szczególne miejsce w życiu codziennym każdego z nas. Systemy zabezpieczeń oparte o biometrię, mają swoje
wady i zalety, które jednoznacznie determinują sytuacje oraz miejsca ich użycia. Publikacja opisuje je, wyjaśnia
zasadę działania, a przede wszystkim promuje jako nowoczesne, bezpieczne oraz atrakcyjne z punktu widzenia
osób zainteresowanych ich wykorzystaniem. Korzystając z możliwości jakie dają nam laboratoria Uniwersytetu
Rzeszowskiego przeprowadziliśmy badania nad trzema wybranymi przez nas biometrycznymi systemami
zabezpieczeń. Dokonane przez nas pomiary uwypuklają cechy charakterystyczne dla każdego z nich, tj. wpływ
warunków zewnętrznych na pomiar, możliwość dopuszczenia nieautoryzowanych osób do systemu
oraz zauważalne różnice w wydajności skanowania. Nasze opracowanie jest pomocne dla osób stojących przed
wyborem systemu zabezpieczeń jak najlepiej dopasowanego do swoich potrzeb. Dla czytelnika nie mającego
do tej pory kontaktu z biometrią i działającymi na jej zasadzie systemami zabezpieczeń jest to natomiast okazja
do bliższego zapoznania się z nimi i zaletami ich użycia.

Biometrics and biometric security systems
Abstract:
The aim of this article is to present the subject of widely understood biometrics and security systems based on
it. Biometrics is a dynamically developing part of ICT, therefore it occupies a special place in everyday life of
each of us. Security systems based on biometrics have their advantages and disadvantages, which clearly determine
the situations and places of their use. The publication describes them, explains the principle of operation, and
above all promotes these systems as modern, safe and attractive from the point of view of people interested in their
use. Taking advantage of the opportunities offered by the laboratories of the University of Rzeszów, we conducted
research on three biometric security systems selected by us. Our measurements emphasize the characteristics of
each of them, i.e. the influence of external conditions on the measurement, the possibility of getting unauthorized
persons into the system and noticeable differences in scanning performance. Our elaboration is helpful for people
facing the choice of a security system that suits their needs. For the reader who has not yet been in contact with
biometrics and security systems operating on its basis, it is an opportunity to get to know them better and the
advantages of their use.

1. Biometria
Jest to nauka zajmująca się badaniem zmienności populacji organizmów. Wyniki
pomiarów biometrycznych po opracowaniu metodami statystyki matematycznej
wykorzystywane są, między innymi w antropologii, fizjologii, genetyce, hodowli, medycynie,
paleontologii. Biometria wykorzystywana jest przede wszystkim jako sposób kontroli dostępu
do chronionych pomieszczeń lub autoryzacji użytkowników korzystających z określonych
danych, programów czy urządzeń. Wzmianki na temat wykorzystania biometrii sięgają bardzo
odległej historii ludzkości. Już w naściennych malowidłach sprzed 30 tys. lat, znajdujących się
w grotach, znajdujemy odciski dłoni wokół malowideł. Jak inaczej to traktować niż jako podpis
autora? Są także inne wzmianki mówiące o wykorzystywaniu odcisków palców na glinianych
tabliczkach w handlu przez Babilończyków (ok. V w p.n.e.), czy też odcisków palców i stóp
przez Chińczyków do identyfikacji dzieci w średniowieczu. Pomimo opisanych wyżej
przypadków korzystania z biometrii, należy przyjąć, że dopiero druga połowa XIX wieku, była
przełomowa dla dalszego rozwoju tej dziedziny. Pojawiły się pierwsze teoretyczne i praktyczne
31

systemy wykorzystania cech biometrycznych. Naturalnie, zastosowanie biometrii w XIX
wieku, miało niewiele wspólnego z dzisiejszym jej wykorzystaniem z oczywistego powodu braku zaawansowanego przetwarzania komputerowego. Biometria z powodzeniem może
zostać wykorzystana w zabezpieczeniach opartych na danych biometrycznych: wizerunku
twarzy, zapisu linii papilarnych palców, zapisu obrazu tęczówki oka. Takie zabezpieczenie
eliminuje fałszerstwa lub stanowi kod dostępu. Podstawowy system rejestracji biometrycznej
składa się z czytników biometrycznych (zwanych inaczej czujnikami). To właśnie one
pobierają linie papilarne naszego palca, czy też odczytują obraz naszej twarzy. Następnie
zgromadzone na wejściu dane biometryczne przekazywane są do ekstraktora cech. Urządzenie
to wyodrębnia jedynie najistotniejsze elementy wprowadzonych danych. Gromadzenie całego
obrazu biometrycznego byłoby zadaniem wręcz niewykonalnym (między innymi ze względu
na wielkość takiego obrazu). Stąd wyodrębniane są jedynie najważniejsze jego elementy.
Ostatnim krokiem jest zapisanie przetworzonych na postać cyfrową danych biometrycznych do
głównej bazy danych.
Uwierzytelnienie jest to proces weryfikacji tożsamości użytkownika, sprawdzenie,
kontrola zgodności z prawdą, określenie autentyczności, stwierdzenie, poświadczenie
prawdziwości również z uwzględnieniem określonego prawdopodobieństwa. Weryfikacja –
polega na przedstawieniu się użytkownika, a następnie porównaniu wskazanego identyfikatora
ze wzorcem zapisanym w bazie (porównanie 1:1). Identyfikacja natomiast polega na analizie
cech użytkownika, a następnie porównaniu ich ze wszystkim dostępnymi wzorcami w bazie
(porównanie 1:N).
2. Wskaźniki skuteczności metod biometrycznych
Kiedy pierwszy raz używamy systemu biometrycznego musimy się zarejestrować.
Wprowadzamy więc swoje dane biometryczne, które zostają zapisane jako szablon i od tej pory
będą one przechowywane w bazie danych wraz z informacją do kogo należą. Nareszcie
możemy się zalogować. Wprowadzane przy logowaniu dane za każdym razem porównywane
są z zapisanymi w bazie szablonami. Algorytm porównywania zwróci nam jedną z dwóch
informacji: akceptacja lub odrzucenie (odpowiednio: jeśli porównanie się udało/nie udało).
To, jak dokładnym algorytmem porównania będzie posługiwał się komparator cech można
zdefiniować za pomocą dwóch wartości: FAR i FRR.
FAR, czyli False Acceptance Rate oraz FRR – False Rejection Rate, to dwa podstawowe
wskaźniki odpowiedzialne za błędy w odczytach danych biometrycznych. Pierwszy z nich
mówi nam ile błędnych próbek biometrycznych system uzna za poprawne. Z kolei FRR mówi
ile pozytywnych porównań zostało oznaczonych negatywnie. Wartości te są inne dla różnych
urządzeń biometrycznych.
Załóżmy, że nasz system biometryczny przechowuje szablon pewnej osoby. Nazwijmy
ją osobą N, która zamierza przejść etap weryfikacji. Spróbujmy teraz przewidzieć jaka jest
szansa, że N nie zaloguje się do systemu. Obliczmy prawdopodobieństwo braku sukcesu dla
zarejestrowanej osoby [FRR(N)]:

Oznacza to, że jeśli podczas 1000 prób logowania, 10 z nich komparator uzna za błędne,
to FRR(N)=0.01.
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Zastanówmy się teraz, jaka jest szansa na to, że ktoś inny będzie wstanie zalogować się
na konto osoby N, przechodząc etap weryfikacji. Pomyślmy jak obliczyć prawdopodobieństwo
sukcesu dla niezarejestrowanej osoby [FAR(N)]:

W naszym przypadku słowo „niezależny" oznacza, że próbki biometryczne pobierane są
od różnych osób. Jeśli w grupie 1000 różnych osób znajdziemy 10, które mogą zalogować się
na konto N, to FAR(N)=0.01.
Same wskaźniki FAR i FRR zwykle definiowane są jako średnia arytmetyczna
odpowiednio FAR(N) i FRR(N) wszystkich osób w bazie danych. Jeśli posiadamy X
zarejestrowanych użytkowników (X szablonów) to wskaźniki można przedstawić jako:

Do tej pory przyglądaliśmy się jedynie weryfikacji. Otrzymywaliśmy ID (login)
oraz wejściowe dane biometryczne, które zostawały porównywane z odpowiednim szablonem
w bazie danych (i co najistotniejsze, mieliśmy tylko jedno porównanie). Zajmijmy się
identyfikacją. Tym razem musimy dokonać tyle porównań, ilu użytkowników mamy
zarejestrowanych. Rozpatrzmy bazę, w której mamy N różnych szablonów. Wprowadźmy
następujące oznaczenia:
FARN – niesłuszne zaakceptowanie dla naszej N-osobowej bazy,
FRRN – nieudana identyfikacja, również dla N-osobowej bazy.
𝐹𝐴𝑅𝑁 = 1 − (1 − 𝐹𝐴𝑅)𝑁
Widać więc, że dla małych wartości FAR (współczynnik ten osiąga zwykle małe wartości),
można założyć, że prawdopodobieństwo niesłusznego zaakceptowania zależy liniowo od
liczby rekordów bazy:
𝐹𝐴𝑅𝑁 = 𝐹𝐴𝑅 ∗ 𝑁,
tymczasem:
𝐹𝑅𝑅𝑁 = 𝐹𝑅𝑅 ∗ (1 − 𝐹𝐴𝑅)𝑁−1 .
Tutaj również ze względu na małe FAR możemy oszacować że FFRN zależy tylko od FRR
komparatora.
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Współczynnik fałszywych akceptacji i współczynnik fałszywych odrzuceń pozwalają
nam zdefiniować rzeczywiste bezpieczeństwo danej biometrii. Myśląc nad wyborem
odpowiedniego urządzenia do zabezpieczeń biometrycznych powinniśmy kierować się właśnie
tymi współczynnikami. Musimy również pomyśleć nad pewnym kompromisem. Im wyższy
wskaźnik FRR, tym bardziej niewygodny w użytkowaniu staje się nasz system. Analogicznie
sytuacja wygląda ze współczynnikiem FAR.
Zaopatrując się w system z ustawieniami FAR = 1 oraz FRR = 0 dostajemy zupełnie
niezabezpieczony system. Tymczasem FAR = 0 i FRR = 1 to ustawienia systemu, który nie
zaakceptuje nikogo.

Wykres 1. Zależność FAR i FRR [opracowanie własne]

EER (ang. Equal Error Rate) – współczynnik błędu zrównoważonego – służy do
wyznaczania dokładności konkretnej implementacji biometrii. Im niższy, tym lepszy osiągany
rezultat. Współczynnik ten często wykorzystywany jest do porównania różnych technologii
biometrii głosowej.
3. Badania
Badanie miało na celu dokonania analizy pobranych odcisków linii papilarnych,
sprawdzenia ich zgodności oraz liczby cech podobieństwa między nimi. Do pomiarów został
wykorzystany skaner Futronic FS80H, jest to skaner optyczny więc by wyniki były jak
najbardziej wiarygodne zostały podjęte kroki zaradcze:po każdorazowym pomiarze
wyczyszczenie chusteczką higieniczną szkiełka, umycie rąk oraz poprawne ustawienie palca
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na skanerze. Został użyty program MegaMatcher połączony z komputerem za pomocą kabla
USB 2.0.

Rys. 5. Skaner Futronic FS80H [4]
Specyfikacja skanera Futronic FS80H:
- rozmiar okna skanowania linii papilarnych 16x24mm
- rozdzielczość obrazu 320 x 480 pikseli, 500 DPI
- format obrazu 8 bitów 256 odcieni szarości
- rozmiar pliku obrazu odcisku palca 150 KB
- funkcja Live Finger Detection (LFD)
- interfejs zgodny z USB 2.0, urządzenie Plug and Play.
- standardowy kabel USB 2M
- rozmiar, 64 x 48 x 27 mm
- waga, 120 gram
- temperatura pracy: od -10 do +55 stopni Celsjusza
Parametry elektryczne:
- źródło światła: dioda podczerwieni
- napięcie zasilania: 4,5-5.5 V DC za pośrednictwem portu USB
- pobór energii:
 aktywne <700mW
 tryb gotowości <200 mW
 tryb uśpienia <2,5 mW
- kontakt ESD - 8KV i wylot powietrza - 16KV
Najpierw do bazy zostały wprowadzone pierwsze szablony odcisków, ponieważ przy
następnym skanowaniu program musi posiadać odniesienie do danego obrazu linii papilarnych.
Program miał za zadanie wyłapywać najmniejsze podobieństwa by z jak największą
dokładnością i wiarygodnością potwierdzić zgodność danej osoby.

35

Rys. 6. Próba identyfikacji odcisków linii papilarnych u danej osoby [opracowanie własne]
W powyższym przypadku program znalazł 2387 cech podobieństwa, jest to wysoki
wynik więc z całą pewnością można stwierdzić, że odciski należą do tej samej osoby.
Dodatkowo można stwierdzić, że ta osoba posiada typ pętlicowy linii papilarnych.

Rys. 7. Próba identyfikacji odcisków linii papilarnych u następnej osoby [opracowanie
własne]
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W kolejnym przypadku program znalazł 1742 cech podobieństwa, jest to niższy wynik
od poprzedniego ale wciąż można stwierdzić, że odciski należą do tej samej osoby. Niższy
wynik mógł być spowodowany niedokładnym ustawieniem palca. Ta osoba również posiada
wzór pętlicowy linii papilarnych.

5.2 Badanie obrazów tęczówki oka
Druga część badania miała na celu dokonania analizy wykonanych obrazów tęczówki,
sprawdzenia ich zgodności oraz liczby cech podobieństwa między nimi. Do badania obrazów
tęczówki oka zostało wykorzystane oprogramowanie MegaMatcher SDK oraz skaner
VistaFA2. Podczas wykonywania tego badania w szczególności należało uważać na ruch oka,
by odczyt był poprawny należało umieścić tęczówkę w okręgu widocznym na czytniku skanera,
tak aby było wyśrodkowane.

Rys. 8. Kamera VistaFA2 [http://www.neurotechnology.com/eye-iris-scanner-vistafa2.html
z dnia 12.03.2018]
Specyfikacja kamery VistaFA2:
- połączenie USB 2.0
- obsługiwany system operacyjny Microsoft Windows (32-bitowy i 64-bitowy)
- wielkość obrazu tęczówki 640 x 480 pikseli
- oświetlenie oczu Podczerwień o wielu długościach fal
- rozmiar urządzenia 94 x 94 x 54 mm
- waga urządzenia 180 gramów
Do bazy w pierwszej kolejności zostały wprowadzone obrazy tęczówek do których
program miał się w późniejszym czasie odnieść jako do szablonu. Następnie przystąpiono
do prób zidentyfikowania danych osób.
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Rys. 9. Próba identyfikacji danej osoby na podstawie obrazu tęczówek [opracowanie własne]
Program starał się wykrywać najmniejsze podobieństwa w celu identyfikacji osoby,
udało mu się znaleźć 391 podobnych cech. W przypadku badania tęczówek jest
to wystarczająco dobry wynik by móc ocenić, że oba obrazy należą do jednej osoby.

Rys. 10. Próba identyfikacji następnej osoby na podstawie obrazu tęczówek [opracowanie
własne]
Przy kolejnej próbie identyfikacji program również starał się znaleźć jak najwięcej cech
wspólnych, w tym przypadku udało mu się znaleźć 459 wspólnych cech. Jest to wynik większy
od poprzedniego, więc z całkowitą pewnością można stwierdzić, posiadaczem obu skanów jest
jeden właściciel. Wyższy wynik mógł być spowodowany tym, że w poprzednim przypadku
powieka zasłaniała większą część tęczówki niż to było w drugim przypadku.

38

3.1 Model układu hybrydowego systemu zabezpieczeń biometrycznych
Skanery cech biometrycznych możemy łączyć w grupy, które będziemy nazywać
hybrydowymi systemami zabezpieczeń. Stworzyliśmy model oparty o działanie takiego
systemu, które można byłoby bardzo łatwo stworzyć za pomocą rozwiązań dostarczanych przez
czołowych producentów elektroniki. Działanie takiego układu nie różni się znacząco od tych,
które funkcjonują pojedynczo, lecz pod koniec procesu uwierzytelniania użytkownika
następuje fuzja cech. Wynik tej operacji pozwala na jeszcze dokładniejsze zweryfikowanie
tożsamości użytkownika.

Rys. 7. Model hybrydowego systemu zabezpieczeń [opracowanie własne]

Na podstawie modelu (Rys. 7) możemy wyobrazić sobie zasadę działania takiego układu.
Dwa skanery zbierają jednocześnie dane dotyczące dwóch różnych cech biometrycznych.
Zebrane dane są przekazywane do wstępnej identyfikacji i weryfikacji, w tym momencie może
nastąpić odrzucenie użytkownika, jeśli nie zostanie przekroczony odpowiedni próg pewności
podczas porównywania próbek. System wydaje decyzję na podstawie wyniku weryfikacji
o przepuszczeniu użytkownika przez pierwszą część zabezpieczeń. Kolejnym procesem jest
fuzja cech, która generuje wspólny wektor cech kodowany raz jeszcze i przesyłany do
ostatecznej interpretacji przez system, w tym momencie następuje ostateczna decyzja systemu
o autoryzacji/odrzuceniu użytkownika. Przypisując odpowiednią wagę do konkretnego wektora
cech przed procesem fuzji, możemy dodatkowo określić, która z cech będzie dominującą,
a która asystującą.
3.2 Wnioski
Biometria to bez wątpienia interesująca i dynamicznie rozwijająca się gałąź
teleinformatyki. Systemy zabezpieczeń oparte na jej działaniu są wydajne i bezpieczne,
a rozwój układów hybrydowych pozwoli te cechy znacznie wzmocnić. Przeprowadzone przez
nas badania uwypuklają cechy biometrycznych systemów zabezpieczeń, jakimi są
bezpieczeństwo, komfort oraz wszechstronność. Zakładając próg ufności oparty na wskaźniku
podobieństwa, odpowiednio wysokim lub niskim, możemy zaprojektować doskonałe systemy
oferujące wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo. Zdolność rozdzielcza czytników, która
z pewnością ulegnie znacznej poprawie w przyszłości pozwoli ograniczyć występowanie
fałszywych akceptacji czy też fałszywych odrzuceń. Przełoży się to na poprawę komfortu
użytkowania takiego systemu oraz pozwoli na ograniczenie zużywanych zasobów i mocy
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obliczeniowej sprzętu elektronicznego. W dzisiejszych czasach zdecydowanie łatwiej
o złamanie zabezpieczeń bazy danych czy silnika strony internetowej niż zabezpieczeń
biometrycznych, które mogą kilkukrotnie szyfrować wektory cech za pomocą bardzo
zaawansowanych algorytmów.
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Streszczenie
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie dobrych praktyk programowania, pozwalających ulepszyć kod
aplikacji pod kątem czytelności jak i sprawności działania. Zostały również poruszone tematy związane
z optymalizacją kodu źródłowego w celu poprawienia jego wydajności. Publikacja ukazuje przewagę
oprogramowania pisanego według zasad SOLID, nad oprogramowaniem pisanym w sposób lekceważący kwestię
dbania o jakość kodu. Obiektem badań była wydajność dwóch tych samych procesów, jednak jeden z nich został
poddany optymalizacji. Wyniki ukazują istotne różnice w czasie wykonywania się dwóch wersji tego samego
programu. Artykuł zaciekawi zarówno początkujących programistów, szukających cennych rad i inspiracji,
jak i doświadczonych programistów chcących pogłębić lub też utrwalić swoją wiedzę.

Clean code and optimization
Abstract
This work aims to present good programming practices that allow to improve the application code under
the readability and operational efficiency. Issues related to optimizing the source code to improve its performance
have also been raised. The publication shows the advantage of software written in accordance with the SOLID
principles, over software written in a way that disregards the issue of ensuring the quality of the code. The object
of the research was the performance of two of the same processes, but one of them was optimized. The results
show a clear difference in the duration of two versions of the same program. The article will interest both novice
programmers looking for valuable advice and inspiration, as well as experienced programmers who want to deepen
or consolidate their knowledge.

1. Co to znaczy czysty kod?
Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Wiele osób może postrzegać to
zagadnienie odmiennie i jednocześnie każdy może mieć rację. Jest to rozległy temat i powstało wiele
publikacji liczące po kilkaset stron opisujące sztukę pisania czystego kodu. W artykule tym skupimy się
na najistotniejszych aspektach czystego kodu. Najważniejsze aby nasz kod był:




łatwy w zrozumieniu – jest to jedna z najważniejszych cech tworzonego oprogramowania.
Dobry kod nie powinien nam sprawiać problemu, gdy wrócimy do niego nawet po dłuższym
okresie czasu, powinien być również czytelny dla nowych członków zespołu.
Łatwy w modyfikacji – dobrze napisany kod powinien umożliwić nam jego łatwą modyfikacje,
sprawne dokładanie kolejnych modułów a zmiana w istniejącej już funkcjonalności nie powinna
nas przysparzać o ból głowy.
Łatwy w testowaniu – dzięki testom możemy już początkowej fazie wykryć błędy
i zaoszczędzić sporo czasu ich szukanie, co w programowaniu komercyjnym sprowadza się
oczywiście do pieniędzy.

Jak bardzo ważne jest pisanie dobrej jakości kodu przekonały się firmy które upadły, bądź przestały być
liderem w swojej dziedzinie, właśnie przez źle zarządzane projekty, bałagan w kodzie i niedbalstwo
programistów. Ciekawy przykład opisuje Robert C. Martin w książce „Czysty kod podręcznik dobrego
programisty”:
„Znam pewną firmę, która pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku opracowała niesamowitą
aplikację. Była ona bardzo popularna i wielu profesjonalistów ją kupiło. Jednak wkrótce cykle
produkcyjne zaczęły się wydłużać. Błędy z jednej wersji nie były poprawiane w następnej. Czas
uruchamiania aplikacji wydłużał się, awarie pojawiały się coraz częściej. Pamiętam, że pewnego dnia
po prostu wyłączyłem ten program i nigdy więcej go nie użyłem. Niedługo później firma ta wypadła z
rynku. Dwadzieścia lat później spotkałem jednego z pracowników tej firmy i zapytałem go, co się stało.
Odpowiedź potwierdziła moje obawy. Śpieszyli się z produktem i mieli ogromny bałagan w kodzie.
Dodawali coraz więcej funkcji, a kod stawał się coraz gorszy i gorszy, aż doszło do tego, że po prostu
nie dało się nim zarządzać. Był to przypadek zniszczenia firmy przez zły kod.” [4]

Jakie są zatem metody tworzenia doskonałego kodu, oraz jak sprawić aby nasz kod był maksymalnie
skuteczny?

2. Nazewnictwo
Nazewnictwo klas, metod, zmiennych, plików jest niezwykle ważne. Warto nieraz poświęcić
trochę więcej czasu na przemyślenie nazwy aby zaoszczędzić sporo czasu i nerwów sobie oraz innym
programistom. Dobra nazwa nie powinna wymagać komentarza. Powinna informować nas sama w sobie
jakie jest jej przeznaczenie i jak jej używać, więc pamiętajmy, by nazwy naszych zmiennych były
specyficzne i jednoznaczne.

Dla przykładu mamy taki o to fragment kodu:
String i;
String n;
Wyżej wymienione deklaracje zmiennych nic nam nie mówią. Prawdopodobnie z dalszego
analizowania kodu można by się domyśleć że chodzi o imię, oraz nazwisko naszego użytkownika,
jednak takie podejście jest nie praktyczne i przysparza wiele problemów. Generalnie nie powinno się
używać jednoliterowych nazw. Wyjątek stanowić mogą stanowić zmienne lokalne w małych kawałkach
kodu na przykład w liczniku pętli. W naszej sytuacji znacznie lepszym podejściem jest nadanie
adekwatnej
nazwy
i
nasz
kod
moglibyśmy
przekształcić
w
taki:
String firstName;
String lastName;
Nazwy zmiennych przyczyniają się również do czytelności metod.
public copyChars(char[a1], char[a2]){

Weźmy taki

kod:

for (int i = 0; i < a1.length; i++) {
a2[i] = a1[i];
}
}
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Metoda ta będzie znacznie bardziej czytelna gdy jako nazwy argumentów użyjemy nazw source
i destination. Wtedy znacznie szybciej można określić do czego metoda służy.
public copyChars(char[source], char[destination]){
for (int i = 0; i < a1.length; i++) {
destination[i] = source[i];
}
}
Poniższa tabela przedstawia zasady nazewnictwa w języku Java:

Element Zasady tworzenia nazwy
języka

Przykłady

Klasy

Nazwy klas to rzeczowniki zapisane za pomocą UpperCamelCase Class User;
— pierwsza litera każdego słowa jest duża. Unika się skrótów i Class SearchQuery;
akronimów, chyba, że są one powszechnie znane jak URL czy pdf
czy HTML

Metody

Nazwy metod to czasowniki zapisane za pomocą lowerCamelCase, run();
albo wyrażenia, które zaczynają się od czasownika zapisanego małą searchVenues();
literą, a pierwsza litera każdego kolejnego słowa jest duża

Zmienne Zmienne lokalne, zmienne obiektu, pola klasy, są zapisywane za int i;
pomocą lowerCamelCase. Nie powinny one zaczynać się od String username;
podkreślnika (_), albo znaku dolara($), być może znasz taki zapis z String inSearchResults;
np. z C++, w Javie go nie stosujemy.
Nazwy zmiennych powinny być krótkie, ale tłumaczące się.
Powinny zdradzać intencje tzn. programista, który zapoznaje się z
projektem po przeczytaniu nazwy powinien wiedzieć do czego ta
zmienna służy.
Nazwy zmiennych w postaci jednej litery nie powinny być
stosowane, wyjątkowo, można ich używać do tymczasowych
zmiennych (np. zakres iterowania w pętli for). Zwyczajowo zmienne
typu int nazywamy kolejno i, j, k, m…, a zmienne typu char c, d,e…

Stałe

Nazwy stałych powinny być zapisane dużymi literami, a static
finall
int
wyrazy w nice powinny być oddzielone podkreślnikiem. Jeśli MAX_PARTICIPANS =
w nazwie musimy użyć liczby, to pamiętajmy, by nie była ona 10;
na początku nazwy.

Pakiety

Nazwy pakietów piszemy małymi literami, zwyczajowo pl.com.venues.config
nazwa pakietu jest nazwą domeny, ale odwracamy kolejność
poszczególnych członów.
Tabela 1. Zasady tworzenia nazw [opracowanie własne]
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3. Metody
W programowaniu mianem metody określa się fragment kodu, który może być wykonywany
wielokrotnie z różnych miejsc programu.
Aby przybliżyć nieco temat efektywnego programowania metod, spróbujmy przeanalizować poniższy
kod:

Rys 1. Kod 1 [opracowanie własne]
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Cóż można powiedzieć o tej funkcji? Prawdopodobnie ciężko będzie nam wytłumaczyć do czego ona
właściwie służy. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić iż dzieje się na niej o wiele za dużo na wielu
poziomach abstrakcji, mamy tutaj wiele podwójnych zagnieżdżonych instrukcji if, dziwne zapisy,
wywołania nieznanych funkcji. Jest to przykład jak naszych metod nie powinniśmy pisać. Strukturę tej
metody można zmodyfikować, zmienić niektóre nazwy, oraz przebudować w taki sposób aby w swoim
cele miała wywołanie wyodrębnionych mniejszych funkcji przez co kod zyska na czytelności
i szybkości działania.

Aby nasze programowanie było efektywne warto kierować się następującymi zasadami pisania metod:








Małe metody.
To pierwsza zasada podczas konstruowania naszych metod. Programujmy tak, aby nasze
metody mieściły się w jak najmniejszej liczbie wierszy. Jeśli wydaje nam się, że metoda jest
mała – pomyślmy co można zrobić, aby była jeszcze mniejsza. Kod zyska wtedy na czytelności,
będziemy wiedzieć za co dokładnie odpowiada pojedynczy fragment kodu. Niech nasze funkcje
będą oczywiste i przejrzyste, niech każda metoda prowadzi do następnej we wzorowym
porządku.
Jedna czynność.
Metody powinny dobrze wykonywać jedną operacje. Gdy kod wykonuje kilka czynności warto
zastanowić się czy nie rozsądniej będzie wydzielić te czynności do innej metody i wywołać ją
we właściwym miejscu. Jest to szczególnie wskazane, gdy fragment kodu powtarza się
w naszym programie.
Jak najmniej argumentów.
Idealna metoda nie powinna posiadać argumentów. Dobra metoda przyjmuje ich jeden
ewentualnie dwa. Metod z większą liczbą argumentów powinniśmy unikać. Oczywiście istnieją
takie przypadki gdy konieczne będzie podanie funkcji więcej niż dwóch argumentów, jednak
takie działanie wymaga odpowiedniego uzasadnienia i przed jej stworzeniem warto dokładnie
przemyśleć temat. Metody wieloargumentowe są kłopotliwe szczególnie podczas ich
testowania. Pisząc testy jednostkowe należy przewidzieć wiele możliwych kombinacji
argumentów, niestety może to być uciążliwe. Już testowanie metody z dwoma argumentami
może być nużące, dlatego metody bezargumentowe lub jednoargumentowe są dla nas
najprzyjaźniejszą formą.
Bloki i wcięcia.
Jest to dosyć oczywiste, że nasza metoda powinna być odpowiednio formatowana, jednak warto
uważać, żeby nasza funkcja nie była zbyt duża aby nie zawierała zagnieżdżonych struktur.
Nasza metoda będzie wtedy czytelniejsza i miła dla oka.

Stosując się do ww. zasadami zoptymalizowaliśmy metodę pokazaną na Rys 1. Tak wygląda jej
uproszczona wersja:
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Rys 2. Kod 2 [opracowanie własne]

4. Optymalizacja
Poprzednio użyliśmy już tego wyrażenia, ale czym tak właściwie jest optymalizacja?
Optymalizacja to proces transformacji programu, który ma na celu ulepszyć kod, dzięki czemu zużywać
będzie on mniej zasobów (procesor, pamięć) i zapewni większą szybkość.
W optymalizacji wysokopoziomowe konstrukcje są zastępowane przez bardzo wydaje kody niższego
poziomu. Proces optymalizacji musi być zgodny z trzeba regułami podanymi poniżej:




kod wyjściowy nie może w żaden sposób zmieniać znaczenia programu
optymalizacja powinna zwiększyć szybkość programu i jeśli to możliwe program powinien
wymagać mniejszej ilości zasobów
optymalizacja powinna być szybka i nie powinna opóźniać całego procesu kompilacji.

Pojęcie optymalizacji często bywa mylone z refaktoryzacją. W rzeczywistości są to tak naprawdę
dwie oddzielne rzeczy, nawet jeśli często używają tych samych transformacji a konkretna zmiana jaką
wykonujemy w naszym programie może być zarówno jednym jak i drugim.
Optymalizacja i refaktoryzacja mają inne cele. Refaktoryzacji dokonujemy aby nasz kod był łatwiejszy
do zrozumienia, natomiast optymalizacji po to, aby przyśpieszyć działanie lub tak jak pisaliśmy wyżej
zmniejszyć zużycie zasobów.
Niekiedy jednak te dwie czynności mogą być ze sobą sprzeczne. Podczas optymalizacji nasz kod może
stracić na czytelności, poprzez dodanie na przykład dodatkowych zmiennych lub metod, które nie do
końca będą zgodne z duchem refaktoryzacji.

5. Badania
Do przeprowadzenia badań zbudowaliśmy prostą aplikację internetową w języku Java, której
głównym celem jest wyszukanie obiektów wg podanego słowa kluczowego przez użytkownika.
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Użytkownik będzie mógł podać dane o swojej lokalizacji (w naszym przypadku będą to współrzędne
geograficzne), oraz wpisać słowo kluczowe np. kawa, pizza, poczta, muzeum itp. Aplikacja łączy się
z API Googla przez co wszystkie te obiekty dostarczają nam dość szczegółowych danych takich jak
nazwa, dokładny adres wraz z współrzędnymi geograficznymi oraz kategoria do jakiej dana placówka
należy. Jako dodatkową funkcjonalność dodaliśmy również zapis obiektów wyszukanych przez
użytkownika do naszej bazy danych, dzięki czemu będziemy mogli sporządzać stosowne raporty oraz
prowadzić statystyki.
Przebieg doświadczenia polegał na zaimplementowaniu ww. funkcjonalności przez mniej
doświadczonego programistę, następnie wykonaliśmy kilka testów wyszukiwań 20 lokalizacji
i zmierzyliśmy czas w jakim zostały zwrócone wyniki.
Następnie kod poddaliśmy optymalizacji, oraz refaktoryzacji aby program zużywał mniej zasobów
a sam kod był bardziej czytelny i podatny na modyfikacje w przyszłości i również zmierzyliśmy czas
dla takich samych danych wejściowych.

W naszej aplikacji dane przychodzące z zewnętrznego API mapujemy na obiekty naszych klas, stąd
powstały 3 metody do mapowania obiektów Venue, Location oraz Categories.

Rys 3. Kod aplikacji 1 [opracowanie własne]

Głowna metoda do wyszukiwania miejsc jako argument przyjmuje response z API, który zawiera lista
obiektów, następnie tworzy listę obiektów, mapuje nasze obiekty i dodaje je do niej, po czym zwraca
cała listę.
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Rys.4. Kod aplikacji 2 [opracowanie własne]

Wszystkie ww. metody znajdują się w serwisie VenueService.
Aby przetestować naszą aplikacje użyliśmy Postmana. Jako miejsce naszych wyszukiwań wybraliśmy
ulicę Nowy Świat w centrum Warszawy. Słowo kluczowe „pizza”.

Rys 6. Zapytanie postman [opracowanie własne]

Otrzymaliśmy 25 wyników, oto 1 przykładowy
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Rys 7. Wynik wyszukiwań [opracowanie własne]

Czas w jakim otrzymaliśmy wyniki wynosił 1200ms.

Dla dokładności wykonaliśmy jeszcze 5 wyszukiwań, czasy to kolejno 1441ms, 1149ms, 1259ms,
1103ms i 1048ms co daje nam średni czas oczekiwania na wyniki 1200ms.

Rys 8. Czas oczekiwania [opracowanie własne]

W drugim etapie naszego badania kod napisany w poprzedniej części poddaliśmy optymalizacji.
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Główna metoda przyjmuje teraz jeden argument i wykonuje tylko jedno zadanie, powstała natomiast
metoda do pobierania obiektu Venue z obiektu response oraz do pobierania obiektu Venue z obiektu
Item. Metody do mapowania naszych obiektów dla zwiększenia czytelności znajdują się teraz w klasach
bazowych (a nie w serwisie) i nazywają się createByDTO().

Rys 9. Kod aplikacji 3 [opracowanie własne]

Rys 10. Kod aplikacji 4 [opracowanie własne]

Ponownie wykonaliśmy wyszukiwanie i sprawdziliśmy czas oczekiwania na wynik. Czasy jakie
otrzymaliśmy to kolejno: 780ms, 875ms, 662ms, 755ms, 732ms, 663ms co daje nam średnią 744,5 ms

Rys 11. Czas oczekiwania 2 [opracowanie własne]
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6. Wnioski

Po przeanalizowaniu wyników doświadczenia, wnioski jakie nasuwają się to na pewno ogromna
różnica w czasie wykonywania się dwóch wersji programów. W pierwszej wersji programu czasu
uzyskania odpowiedzi wahały się od 1048 ms do 14441 ms, natomiast w drugiej wersji programu, były
to czasy od 663ms do 875 ms. Zabiegi wykonane w celu uproszczenia i zoptymalizowania kodu nie
były skomplikowane a ich wykonanie trwało kilkanaście minut. Mimo to wyniki czasowe różniły się od
siebie o prawie pół sekundy. Warto też zaznaczyć, że gdyby podobna aplikacja trafiła do produkcji,
wykonywała by znacznie większą ilość zapytań, niż zostało przeprowadzone w doświadczeniu, dlatego
różnica z rzędu 500 ms jest tutaj różnicą wręcz kolosalną.
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Streszczenie
Choroby sercowo-naczyniowe (ChSN) stanowią największy problem zdrowotny XXI wieku. Są one
powodem niespełna 50% wszystkich zgonów w Polsce. Rozwój technologii sprawił, że coraz więcej aspektów
życia jest bezpośrednio związanych z pracą siedzącą. Wykazano, że brak lub niska aktywność fizyczna ma istotne
znaczenie w powstawaniu ChSN. Spośród czynników zapobiegającym występowaniu chorób układu krążenia
istotną rolę przypisuje się diecie. Przeprowadzone miedzykrajowe badanie 7 krajów dowiodło, że stosowanie diety
Śródziemnomorskiej zmniejsza ryzyko choroby niedokrwiennej serca (ChNS) oraz przedwczesnej śmierci.
Podwyższone ciśnienie tętnicze wiąże się ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego,
niewydolności serca. W pracy opisano przypadek młodego pracownika branży IT z wysokim ryzykiem
nadciśnienia. Schorzenie to, jest spowodowane głównie przez nieodpowiednio zbilansowaną dietę, siedzący tryb
życia, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stres oraz otyłość. W profilaktyce i leczeniu nadciśnienia
tętniczego istotną rolę odgrywa styl życia. Ważnym jego elementem jest zmiana nawyków żywieniowych.

Diet in the prevention of cardiovascular diseases of IT employees having a
sedentary work
Abstract
Cardiovascular diseases are the biggest health problem of the 21st century. They are responsible for less
than 50% of all deaths in Poland. The development of technology has made more and more aspects of life directly
connected with sedentary lifestyle. It was proved, that the lack or low physical activity has a vital importance in
development of cardiovascular diseases. Out of the factors preventing the occurrence of cardiovascular diseases,
the crucial role is credited to a diet. There were multinational studies of 7 countries conducted, which proved that
following the Mediterranean diet reduce the risk of development of cardiovascular disease and premature death.
Elevated blood pressure is associated with the higher risk of stroke, heart attack and heart failure. The paper
describes a case of young IT worker with a high risk of hypertension. This affliction is caused mainly by improperly
balanced diet, sedentary lifestyle, smoking, consumption of alcohol, stress and obesity. In the prevention and
treatment of hypertension, the lifestyle plays a crucial role and one of its important elements is changing of eating
habits.

1. Wstęp
Rozwój technologii, środków transportu, wygodniejszy styl życia, doprowadziły do
rozpowszechnienia siedzącego trybu pracy. Udowodniono, że głównymi czynnikami chorób
sercowo-naczyniowych (ChSN) obejmujących: chorobę niedokrwienną serca (ChNS),
niedokrwienny udar mózgu oraz chorobę tętnic obwodowych są: nadciśnienie tętnicze, palenie
tytoniu, brak lub niska aktywność fizyczna, nadużywanie alkoholu, stres oraz nieodpowiednio
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zbilansowana dieta. Celem pracy jest przedstawienie wpływu zmian nawyków żywieniowych
w profilaktyce chorób układu krążenia związanego z wykonywaniem pracy siedzącej [2].

2. Siedzący tryb życia, a ryzyko chorób układu krążenia
Arystoteles twierdził „Nic tak nie niszczy organizmu, jak długotrwała fizyczna
bezczynność”. W 2010 roku Światowa organizacja zdrowa (WHO, ang. World Health
Organization) podała, że brak aktywności fizycznej jest 4, głównym czynnikiem ryzyka śmierci
i stanowi 6% przyczyn zgonów na świecie. Udowodniono, że regularna, długotrwała aktywność
ruchowa o umiarkowanej intensywności odgrywa istotną rolę w prewencji ChSN. Analiza
wyniku globalnego badania INTERHEART prowadzonego, w 52 krajach wykazała, że poprzez
aktywny tryb życia, zdrowe nawyki żywieniowe, utrzymanie odpowiedniej masy ciała
i niepalenie, można zapobiec około 80 % zagonów lub zachorowalności na choroby układu
krążenia (CHUK). Wennberg i wsp. przeprowadzili badanie, w którym udział wzięło 2098
osób. Stwierdzono, że u uczestników stale dojeżdżających do pracy samochodem ryzyko
zawału było istotnie większe w porównaniu z ryzykiem osób pokonujących drogę do pracy
pieszo, rowerem lub autobusem [12]. Salonem i wsp. przez 7 lat obserwowali populację 3978
mężczyzn w wieku 30-59 lat i 3688 kobiet w wieku 35-59 lat. Wykazali, że niska aktywność
fizyczna w pracy była związana z podwyższonym ryzykiem zawału serca, udaru i zgonu
z innych przyczyn, zarówno u kobiet jak i mężczyzn. Również u osób, które w czasie wolnym
prowadziły siedzący tryb życia było zwiększone ryzyko zawału serca [3, 4].
WHO zaleca, aby wszyscy dorośli stosowali około 30 minut umiarkowanej aktywności
codziennie przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Zaleca się przy tym, by zasadnicza część
treningu była poprzedzana 5-10 minutową rozgrzewką, i kończyła się ćwiczeniami
wyciszającymi trwającymi 10-15 minut. Badacze doszli do wniosku, że wzrost aktywności
fizycznej o 25 % pozwoliłby na zmniejszenie w ciągu roku liczby zgonów o ponad 1, 3 miliona
na całym świecie.
Nie należy propagować konieczności eliminowania pracy siedzącej, a racjonalne
postępowanie powinno polegać na uprawianiu aktywności w czasie wolnym. Wykazano,
że pozazawodowa aktywność ma działanie ochronne u osób mających siedzący tryb pracy
[1, 4].
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3. Dieta w profilaktyce chorób układu krążenia
W zapobieganiu rozwoju schorzeń związanych z układem krwionośnym, dużą rolę
odgrywa dieta. W latach 1958-1964 przeprowadzono badanie Seven Countries Study. Wzięły
w nim udział: Japonia, Grecja, była Jugosławia, Włochy, Holandia, Stany Zjednoczone
i Finlandia. U uczestników zbadano takie czynniki ryzyka jak: stężenie cholesterolu, ciśnienie
tętnicze krwi, pomiary antropometryczne oraz pytano o stosowanie używek. Przeprowadzono
szczegółowe wywiady żywieniowe, dzięki którym została obliczona zawartość nasyconych,
nienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Analiza wykazała dodatnie
korelacje między stężeniem cholesterolu, a spożyciem nasyconych kwasów tłuszczowych,
co również miało związek z występowaniem choroby niedokrwiennej serca. Wykazano,
że ChNS oraz umieralność z ich powodu w największym stopniu dotyczyła Finlandii, Stanów
Zjednoczonych oraz Holandii, a w najmniejszym krajów Basenu Morze Śródziemnego,
gdzie mieszkańcy zamiast tłuszczów zwierzęcych, spożywali oliwę z oliwek. W latach 80-tych
na podstawie oryginalnych zapisów żywieniowych, dokonano pogłębionej analizy sposobu
odżywania uczestników. Okazało się, że większa umieralność dotyczyła osób, u których
w diecie dominowały: masło, ciasta, margaryny twarde, smalec, cukier czy duża ilość mięsa.
Niska umieralność dotyczyła spożycia nasion strączkowych, ryb i warzyw. W okresie 25 lat
obserwacji zmarło 6 000 uczestników, z czego 1500 w powodu ChNS. Dieta grecka została
uznana w latach 60-tych XX wieku za wzorcową Dietę Śródziemnomorską (DŚ). Dodatkowo
dużą rolę przypisano regularnej aktywności fizycznej, na Krecie i w innych częściach Grecji
było znacznie mniej osób otyłych niż w Stanach Zjednoczonych [5].
4. Charakterystyka diety Śródziemnomorskiej
Dieta Śródziemnomorska charakteryzuje się dużym spożyciem oliwy z oliwek, warzyw
i owoców, produktów zbożowych, roślin strączkowych, średnim spożyciem produktów
mlecznych, alkoholu (głównie wina) i ryb. Ograniczeniu ulegają tłuszcze pochodzenia
zwierzęcego, mięso i produkty mięsne oraz produkty wysoko przetworzone. Taki plan żywienia
bogaty jest w związki, które wykazują działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwzapalne,
przeciwutleniające.
Dostępność produktów spożywczych, charakterystycznych dla DŚ jest powszechnie
dostępna, dlatego każdy może ją zastosować w swoim jadłospisie. Na spotkaniu zwołanym
przez Komisję Europejską w siedzibie Włoskiej Rady Naukowej w Rzymie, uargumentowano
zależność między stosowaniem zaleceń DŚ przez populacje nienależące do Morza
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Śródziemnego, a wydłużeniem życia. W 2003 roku WHO wydało dokument, w którym
nakłania do rozpowszechniania zdrowego sposobu odżywiania oraz zwiększonej aktywności
fizycznej, wzorując się na diecie mieszkańców basenu Morza Śródziemnego [5, 6]
W 2010 r. w ramach międzynarodowego konsensusu naukowego, opracowano piramidę
żywienia Morza Śródziemnego (Rys. 1), dostosowaną do współczesnego stylu życia. Dół
piramidy zajmują produkty, które powinny stanowić podstawę diety; na szczycie natomiast
umieszczono te, które należy spożywać w umiarkowanych ilościach. Dodatkowo poza sferą
żywieniową, bardzo istotne jest zasiadanie do stołu wraz z rodziną, celebrowanie posiłków
oraz umacnianie więzi rodzinnych [7].

Rys. 1. Piramida Diety Śródziemnomorskiej [8]

Założenia piramidy diety śródziemnomorskiej:
1. Stosowanie oliwy z oliwek jako podstawowego źródła tłuszczu.
2. Spożywanie dużych ilości owoców, warzyw, nasion roślin strączkowych i orzechów.
3. Pieczywo i inne produkty zbożowe z pełnego przemiału (makaron, ryż) powinny stanowić
część codziennej diety.
4. Spożywanie produktów świeżych, lokalnych, niepoddanych uprzednio procesom
przetwarzania.
5. Spożywanie produktów nabiałowych (głównie jogurty i sery).
6. Czerwone mięso spożywane w umiarkowanych ilościach (najlepiej pieczone, duszone).
7. Ryby spożywane obficie, a jajka w umiarkowanych ilościach.
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8. Świeże owoce codziennie jako deser.
9. Wino w umiarkowanych ilościach (Ilość nie powinna przekraczać 10-30 g czystego alkoholu,
czyli 100-300 ml 12% czerwonego wina).

10. Prowadzenie aktywnego trybu życia.

5. Dieta w nadciśnieniu tętniczym
Nadciśnienie tętnicze (AH, ang. arterial hypertension) jest jednym z najważniejszych
czynników zawału serca, udaru mózgu, niewydolności serca czy choroby tętnic obwodowych.
Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego obchodzony jest 17 maja. Rocznie na to schorzenie
umiera około 7,5 miliona osób na całym świecie.
Przeważnie osoby z rozpoznanym AH posiadają postać pierwotną, nie związaną
z chorobą, a powstałą w wyniku: otyłości, małej aktywności fizycznej, stosowania używek
(alkohol, papierosy), przewlekłego stresu, nieodpowiednio zbilansowanej diety. Według
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego schorzenie można rozpoznać, jeżeli:
„Ciśnienie tętnicze (RR) (wyliczone co najmniej dwa razy podczas co najmniej dwóch wizyt
u lekarza) są równe lub wyższe niż 140 mmHg dla ciśnienia skurczowego (SBP, ang – systolic
blood pressure) i 90 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego (DBP, ang. – diastolic blood
pressure)”. U chorych z wartościami powyżej 180/110 mmHg dopuszczalne jest rozpoznanie
podczas pierwszej wizyty. W pomiarach domowych stwierdza się je przy wartościach powyżej
135/85 mmHg [9].
Ważnym elementem w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia jest zmiana nawyków
żywieniowych. W 1992 zostało przeprowadzone amerykańskie badanie DASH (Dietary
Approaches to Stop Hypertension), wspieranego przez Narodowy Instytut Chorób Serca, Płuc
i Układu Krwiotwórczego w Stanach Zjednoczonych. Wśród 469 dorosłych z ryzykiem
rozwoju lub z rozpoznanym już nadciśnieniem oceniano wpływ poszczególnych składników
pokarmowych na wartości ciśnienia. Udowodniono, że już po 2 tygodniach stosowania diety
DASH wartości ciśnienia skurczowego zmniejszyły się o 6-11 mmHg, a rozkurczowego
o 3mmHg. Efekt ten zaobserwowano zarówno u osób z nadciśnieniem a także u tych
z prawidłowymi wynikami. W badaniu DASH SODIUM spożywanie 2400mg sodu/dzień
znacznie obniżyło wartości ciśnienia. Najlepsze efekty uzyskano u osób, które stosowały dietę
DASH i znacznie zmniejszyły konsumpcję soli [10].
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6. Charakterystyka diety DASH
Dieta DASH charakteryzuje się dużą zawartością owoców, warzyw, orzechów,
produktów z pełnego ziarna i mlecznych o niskiej zawartości tłuszczu oraz ograniczeniem
czerwonego mięsa, cukru i słodyczy. Cechuje ją zwiększona zawartość potasu, wapnia,
magnezu, błonnika pokarmowego oraz mniejsza – soli (maksymalnie 5g/dzień), tłuszczu
i nasyconych kwasów tłuszczowych. Pomimo wielu podobieństw pomiędzy dietą DASH oraz
śródziemnomorską, różnią się one m.in. kwestią spożycia alkoholu, który powinien być
ograniczony do minimum w diecie DASH [10, 11]
7. Opis przypadku
U 24-letniego mężczyzny, pracownika branży IT w dniu 05.12.2018 r. rozpoznano
wysokie ryzyko nadciśnienia. Wartości podczas diagnozy wynosiły: ciśnienie 154/112 mmHg,
masa ciała 85 kg, wzrost 175 cm, wskaźnik BMI 27,76 kg/m2, który wskazywał nadwagę.
Wyniki morfologii krwi mieściły się w normie. Wywiad wykazał, że główną przyczyną
podwyższonych parametrów ciśnienia były: zła dieta, brak ruchu, regularne spożywanie
alkoholu oraz palenie papierosów w sytuacjach stresowych. Posiłki były wysoko przetworzone,
zawierały małą ilość świeżych warzyw i owoców, znikomą ilość produktów pełnoziarnistych,
dużo słodzonych napojów oraz sodu.
Po konsultacji dietetycznej mężczyźnie zalecono zastosowanie diety DASH
indywidualnie obliczonej na 2700 kcal. W trakcie trwania diety mężczyzna zrezygnował
z palenia papierosów, a także spożywania alkoholu. Dodatkowo rozpoczął regularne treningi
w siatkówkę (3x/tydzień po 1, 5 godz.).
Pracownik codziennie dokonywał pomiarów ciśnienia za pomocą ciśnieniomierza
naramiennego, a zebrane wyniki notował. Po tygodniu zastosowania zmiany nawyków
żywieniowych i stylu życia, nastąpiło obniżenie ciśnienia skurczowego o 18mmHg, a ciśnienia
rozkurczowego o 10 mmHg (Tab. 1). Po 5 tygodniach masa ciała uległa redukcji z 85 na 81 kg.
Tabela 1. Wartości ciśnienia [opracowanie własne]

Data
Wartości*(mmHg)

12.12.18 13.12.18 14.12.18 15.12.18 16.12.18 17.12.18 18.12.18
146/90

144/87

144/75

139/82

130/79

130/75

128/80

*Wartości ciśnienia to średnia z 7 pomiarów w ciągu jednego dnia, mierzona o stałych godzinach.
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W przypadku opisanego mężczyzny, z wysokim ryzykiem nadciśnienia, zastosowanie
leczenia dietą DASH oraz wprowadzenie aktywności fizycznej przyniosło oczekiwane
rezultaty w postaci spadku ciśnienia krwi oraz redukcji masy ciała.

8. Podsumowanie
Regularna, umiarkowana aktywność fizyczna (ok. 30 min/dzień) w czasie wolnym
połączona ze stosowaniem założeń diety Śródziemnomorskiej, ma bardzo korzystny wpływ na
funkcje układu krążenia. Nie należy popadać w skrajność i zmieniać pracy na fizyczną. Opisany
przypadek młodego mężczyzny z ryzykiem nadciśnienia pokazuje, że parametry ciśnienia
mogą ulec znacznej poprawie już po tygodniu wprowadzenia diety DASH i aktywności
fizycznej. Biorąc pod uwagę zakres i częstość występowania ChUK działania profilaktyczne
są ważnymi elementami, mającymi na celu zmniejszenie liczby przypadków chorób serca
i naczyń krwionośnych u pracowników branży IT.
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Streszczenie:
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące e-learningu oraz jego znaczenia dla edukacji technicznej.
Objaśniona zostaje definicja e-learningu oraz jego rodzaje. Jakie korzyści płyną akuratnie z takie formy edukacji
a co jest odbierane jako minus w takim przekazie wiedzy. Czy jest to rozwiązanie które będzie zyskiwało na
popularności. Zostaną przedstawione wiodące platformy e-learningowe oraz zestawienie które porównuje ich
aspekty. Ile tak naprawdę kosztuje nas taka forma edukacji i czy jest ona wykorzystywana w edukacji technicznej
a jeśli tak to w jaki sposób i przez kogo.
Słowa kluczowe: e-learning, platformy e-learningowe, edukacja techniczna

E-learning and its importance in technical education
Abstract:
The article presents issues regarding e-learning and its importance for technical education. The definition of elearning and its types are explained. What are the benefits of exactly such forms of education and what is perceived
as a minus in such a message of knowledge. Is this a solution that will gain in popularity. The leading e-learning
platforms and a comparison list of their aspects will be presented. How much does it cost us such a form of
education and whether it is used in technical education and if so, in what way and by whom.
Keywords: e-learning, e-learning platforms, technical education

1. Wstęp
E-learning – jest to uczenie się przez media elektroniczne czyli za pomocą sieci oraz
Internetu. Można powiedzieć że są to wszelkie działania, które wspierają proces kształcenia,
wykorzystując przy tym teleinformatyczne technologie. Przedmiotami niezbędnymi do
zaistnienia edukacji za pomocą dróg elektronicznych są komputery, tablety, smartfony.
Wybrane przykłady e-learningu:


Kursy udostępniane poprzez sieć lub na nośnikach danych



Internetowe wykłady



Grupowe szkolenia na odległość



Wideokonferencje

Edukacja prowadzona zdalnie nazywana jest m-learningiem, wymaga ona dostępu
bezprzewodowej sieci. Nowszą odmianą m-learningu jest d-learning z języka angielskiego
distance learning co w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza nauka na odległość. D-learning
cechuje się zastąpieniem komunikacji interpersonalnej, która jest konieczna do występowania

tradycyjnego sposobu nauczania. W powyższej metodzie występuje oddzielenie nauczyciela
z uczniem oraz z grupą uczących się, przykładem są szkoły korespondencyjne. Ważną role
w d-learningu pełnią środki masowego przekazu (mass media) w których występują programy
oraz audycje edukacyjne. Kluczowym narzędziem wykorzystywanym przez mass media jest
edurozrywka - edutainment (ang.) polega na aktywizowaniu uczących się za pomocą
przystępnego sposobu połączenia edukacji z rozrywką. W XX wieku zaczęto emitować wiele
programów telewizyjnych, również na terenie Polski głownie adresowanych docelowo do
grupy dzieci i młodzieży. Przykładami są takie realizacje jak „Ulica Sezamkowa” oraz
„Teletubbies” (Polak 2008) które łączyły funkcje rozrywkowe z edukacyjnymi.

Learning
(uczenie się i nauczanie)
Distance learning
(uczenie się i nauczanie na
odległość)
E-learning
(uczenie się i nauczanie
wspierane przez
nowoczesne technologie)
Web-based learning
(uczenie się za
pomocą Internetu)

Computerbased learning
(uczenie się za
pomocą
komputera)

Rys. 1. Wykres przedstawiający strukturę różnych form learningu

2. Rodzaje e-learningu
E-learning możemy podzielić na dwa rodzaje form, mianowicie e-learning
asynchroniczny oraz synchroniczny.
Asynchroniczny czyli taki w którym uczeń i nauczyciel nie muszą uczestniczyć
w lekcjach w tym samym czasie, jest to forma samokształcenia. Większość dostępnych na
rynku szkoleń e-learningowych przyjmuje właśnie taka formę, ponieważ jest to bardzo
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wygodne szczególnie dla uczącego się ponieważ nie jest narzucane na niego to w jaki sposób
będzie się uczył. To on decyduje o częstotliwości, intensywności oraz czasie trwania nauczania.
Jednak taka forma niesie dużo zagrożeń dla skuteczności kształcenia, ponieważ głównym
czynnikiem, który wpływa na efekt finalny jest motywacja osoby uczącej się. Uczeń nie może
polegać wtedy na bezpośrednim kontakcie interpersonalnym z osobą nauczyciela.

Zalety:


Dowolność miejsca



Elastyczność



Czas na przemyślenia



Niskie koszty

Kontrastowym dla e-learningu asynchronicznego jest e-learning synchroniczny,
ta forma oferuje możliwość uczestniczenia w lekcji nauczyciela i ucznia w czasie
rzeczywistym. Jest to w pewnym stopniu ograniczenie względem organizacji czasu nauczania
zważając na fakt iż uczeń i nauczyciel muszą zaplanować wspólny czas pracy. Jednak dla
ucznia może być to mobilizujące że posiada możliwość pośredniego kontaktu z osobą
nauczyciela który czuwa nad procesem kształcenia.
Zalety:


Możliwość żywej interakcji



Prezentowanie materiałów pracy podczas prowadzenia dyskusji



Możliwość bezpośredniego monitorowania studentów



Możliwość pracy grupowej i indywidualnej
E-learning asynchroniczny

E-learning synchroniczny

34%

66%

Rys. 2. Preferencje ankietowanych studentów odnośnie form e-learningu

62

3. Sondaż z udziałem studentów WSiZ
W październiku 2007 roku zaczęto prowadzić badania z udziałem studentów Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie które miały za zadanie sprawdzić wiedzę
studentów związaną z obsługą komputera oraz Internetu. Badania te trwały do marca 2008 roku,
obejmowały randomowo wybraną grupę osób, mianowicie 414 studentów studiujących
na kierunkach dziennych oraz zaocznych. Studenci trzeciego i czwartego byli dominującą grupą
badanych. Jednym z aspektów uwzględnionym w sondażu było wskazanie zalet i wad
e-learningu. Studenci zadeklarowali że najważniejszym plusem jest oszczędność czasu
(26 procent głosów) co jest uzasadniane oszczędzaniem czasu na dojazd. Następnym aspektem
uwzględnianym przez ankietowanych był fakt że e-learning indywidualizuje proces nauczania
(24 procent ankietowanych wskazało tą odpowiedź). Doceniono również możliwość ustalenia
miejsca i czasu nauczania wraz z uwzględnieniem tępa i intensywności procesu nauczania.
Następnie uwzględniono dostęp do dodatkowych tematów (22 procent odpowiedzi).
Mniej cenionymi aspektami okazał się brak konieczności sporządzania notatek (13 procent)
oraz oszczędność kosztów nauki (15 procent).

oszczędność
kosztów nauki
15%
brak
konieczności
sporządzania
notatek
13%

oszczędność
czasu
26%

indywiduacja
procesu
nauczania
24%

dostęp do
dodatkowych
tematów
22%

Rys. 3. Wykres kołowy przedstawiający zalety e-learningu na podstawie sondażu

Ankieta uwzględniała również pytanie dotyczące wad e-learningu, wielu studentów jako wadę
zaznaczyło

brak

bezpośredniej

relacji

z

nauczycielem

(podało

26

procent).

Na drugim miejscu usytuował się problem z motywacją wewnętrzną i samodyscypliną
(wskazało 24 procent). Respondenci jako minus odebrali też brak interakcji z innymi
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studentami (22 procent), uwzględniono również konieczność posiadania sprzętu i szybkiego
łącza internetowego (zaznaczyło 17 procent studentów) oraz uzależnienie od sprzętu i techniki
(11 procent).

konieczność
posiadania
sprzętu i
szybkiego łącza
17%

uzależnienie
od sprzętu i
techniki
11%

brak interakcji
pomiędzy
studentami
22%

brak
bezpośredniej
ralacji z
nauczycielem
26%

problem z
motywacją i
samodyscyplin
ą
24%

Rys. 4. Wykres kołowy przedstawiający wady e-learningu na podstawie sondażu

4. Platformy e-learningowe – podział
W dzisiejszych czasach posiadamy łatwy dostęp do platform e-learningowych, dzięki
szeroko rozwiniętemu rynkowi. Możemy wyróżnić pewien ich podział. Najczęściej branym
pod uwagę kryterium jest to czy platformy są płatne czy nie. Dzielimy je na płatne
– komercyjne, darmowe - open source lub tworzone indywidualnie. Platformy płatne zwane
także komercyjnymi to takie za które musimy zapłacić aby uzyskać do nich dostęp. Wiodącymi
platformami w segmencie uczelni wyższych są dwie platformy e-learningowe Fronter
i Blackboard. Kontrastowe do platform komercyjnych są platformy open source czyli innaczej
platformy darmowe. Początkowo często wykorzystywane do rozreklamowania e-learningu.
Obecnie równie popularne jak platformy płatne. Najbardziej znane platformy open source
to Moodle, Ilias, eFront. Wyróżniamy również trzecią grupę platform, platformy tworzone
indywidualnie. Są one tworzone na zamówienie uczelni. Placówki traktują je jako wsparcie
w procesie kształcenia. Niekiedy uczenie wykorzystują je również do prowadzenia zajęć
zdalnie. Przykłady takich platform to m.in.: „SAS” (System Administrowania Studiami)
w Ośrodku Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej, „Edu” w PolskoJapońskiej Wyższej Szkoły Techniki Komputerowych w Warszawie oraz „CENO PG”
(Centrum Edukacji na Odległość Politechniki Gdańskiej)
4.1. Platformy e-learningowe – zestawienie
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Na ziemi w ostatnich latach szeroko rozpowszechniła się forma przekazywania wiedzy
zdalnie. Platformy MLE oferują gotowe oprogramowania stworzone specjalnie do uczenia się
na odległość, z takich usług chętnie korzystają uczelnie wyższe. Badania wykazały że obecnie
na

bezpłatnej

platformie

Moodle

jest

zarejestrowane

prawie

33

miliony

osób

(badania uwzględniają 210 państw). Jeżeli rozpatrzymy również inne popularne platformy
e-learningowe ( sześć komercyjnych) to liczba zarejestrowanych osób osiąga 93 miliony.
Platforma
Blackboard

eFront

Fronter

Moodle

Rodzaj

Płatna

Bezpłatna

Płatna

Bezpłatna

Wersja próbna

-

+

-

+

Rodzaj

Testy, quizy

Testy

Testy

Testy

Aspekty

sprawdzianów
Typy pytań

•
•
•
•

Quiz
Tak lub nie
Dopasowanie
Skala

•
•
•

Tak lub nie
Przeciągaj i
upuść
Tekstowa

•
•
•

Tak lub nie
Dopasowanie
Krótka lub
długa
odpowiedź

•
•
•

Tekstowe
Dopasowanie
Odpowiedź
jednokrotnego
wyboru

Ilość pytań

17

12

7

8

Ankiety

+

-

+

+

Fora

+

+

+

+

Anty-plagiat

+

-

-

-

Tabela 1. Zestawienie 4 platform ( Blackboard, eFront, Fronter ,Moodle)

5. Znaczenie e-learningu w edukacji technicznej
Wraz z następującym rozwojem technologicznym zaczęto stosować innowacyjne
rozwiązania w edukacji. Ludzie zaczęli doceniać możliwości które niesie nauka on-line,
przekazywanie wiedzy nie wymaga nawet wychodzenia z domu. W Internecie zaczęły
rozpowszechniać się strony z płatnymi lub bezpłatnymi kursami edukacyjnymi które oferują
szerokie spektrum wyboru dziedzin z których możemy wybrać interesujący nas temat który
pragniemy zgłębiać. Uczelnie wyższe również zaczęły doceniać taki sposób przekazu
informacji, dzięki możliwość ograniczenia kosztów oraz zwiększenia potencjalnej liczby
odbiorców. Wile uczelni wyższych już stosuje platformy e-learningowe także te oferujące
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głównie kierunki techniczne, dla przykładu na podkarpaciu jest to Politechnika Rzeszowska im.
Ignacego Łukasiewicza.
Dzięki rozpowszechnianiu się edukacji przez Internet wiele osób ma ułatwiony dostęp
do treści związanych z edukacją techniczną. Również dużo osób podejmuje formy
samokształcenia lub dokształcania się dzięki korzystaniu z e-kursów dostępnych w Internecie.
Bardzo popularną stroną oferującą szeroką gamę kursów o tematyce technicznej jest
portal Udemy. Firma ta została założona przez Gagan Biyani, Eren Bali i Oktay Caglar w 2009
roku w San Francisco. Kursy są odpłatne lecz cieszą się dużym zainteresowaniem.

Rys. 5. Zrzut ekranu strony www.udemy.com przedstawiający podział na kategorie

Witryna ta zawiera szeroki wybór kursów o tematyce technicznej począwszy
od projektowania stron internetowych, aplikacji mobilnych, gier komputerowych, tworzenia
baz danych aż po kategorie nauczenie która dzieli się na podkategorie w tym inżynierię.
Do podkategorii „ inżynieria ” należą inne np. elektronika, robotyka, elektrotechnika, inżynieria
lądowa, mechanika i tym podobne.
Dużą popularnością cieszą się kursy uczące od podstaw obsługi różnych programów,
przykładowo Javy lub Photoshopa CC. Popyt na kursy tworzenia stron www w HTML i CSS
również jest bardzo duży tak samo jak SEO czyli

inaczej pozycjonowanie stron

w wyszukiwarkach internetowych.
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Rys. 6. Zrzut ekranu strony www.udemy.com przedstawiający najpopularniejsze
kursy w kategorii programowanie

6. Wnioski
E-learning staje się częścią teraźniejszości w której żyjemy, wspomaga procesy
edukacyjne na

różnych stopniach edukacji. Pozwala ludziom bez wychodzenia z domu

zdobywać przydatną wiedzę która może być wykorzystywana w normalnym życiu.
Zawdzięczamy to po części rozwojowi Internetu oraz jego dużej popularyzacji. Chęć
samokształcenia, dostęp do Internetu oraz teleinformatycznej technologii pozwala nam
dokształcać się w dziedzinach którymi jesteśmy zainteresowani. Dotyczy to również dziedziny
technicznej która z czasem staje się co raz bardziej potrzebna i pożądana. W przeszłości dostęp
do wiedzy technicznej był bardzo często ograniczony dla przeciętnego człowieka, aby zyskać
takie wykształcenia trzeba było uczęszczać do szkoły zawodowej, technicznej lub aplikować
na studia. Dziś dostęp do wiedzy z dziedzin technicznych jest ogólnodostępny dla wszystkich.
Doceniają to również szkoły wyższe oraz firmy które chcąc doszkalać swoich pracowników
tworzą na platformach e-learningowych kursy. Ludzie cenią sobie taki sposób
samokształcenia, przemawiają za tym badania i sondaże. Możemy być pewni że e-learning
będzie rósł w siłę, co z tym idzie będzie miał swoich zwolenników oraz będzie dużą
możliwością dla różnych dziedzin edukacji w tym edukacji technicznej.
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Streszczenie
Praca przedstawia zastosowanie algorytmu Shunting-yard, który zmienia zapis funkcji na odwróconą notację
polską, która ułatwia zapisanie kodu odpowiedzialnego za wykonywanie złożonych działań matematycznych.
Następnie z otrzymanego ciągu znaków, stworzony przez nas program oblicza wartość dla poszczególnych
argumentów funkcji, uwzględniając kolejność wykonywania działań. Wyniki dla poszczególnych parametrów
zapisywane są do tablicy. W kolejnym kroku przedstawiamy rezultaty wyliczeń w postaci graficznej, rysując
wykres funkcji podanej przez użytkownika. Do rysowania używamy obiektu klasy Canvas, która jest częścią
biblioteki AWT w języku Java. Zakresy wartości x oraz y podawane są przez użytkownika. Ponieważ punkt (0,0)
Canvasu znajduje się w jego lewym górnym rogu to przekształcamy wyniki z tablicy w taki sposób, aby były one
zgodne z kartezjańskim układem współrzędnych. Algorytm zaimplementowaliśmy przy użyciu języka Java.
Słowa kluczowe: Algorytm Shunting-yard, odwrócona notacja polska, Java, rysowanie funkcji, Swing, AWT,
Canvas

Implementation of a Shunting-yard algorithm in a program that draws
functions
Summary
This article presents the usage of the Shunting-yard algorithm, which changes notation of a function to reverse
Polish notation, which simplifies writing down the code which is used for performing complex mathematical
operations. Then from obtained sequence of characters, the program created by us calculates value for respective
arguments of a function, taking into consideration order of operations. Results for respective parameters are saved
into an array. In the next step we show the results of our calculations in a graphical form, drawing a graph of a
function that was given by the user. For drawing, we use an object of a Canvas class that is a part of AWT library
in Java language. Range of x and y are given by the user. Because the (0,0) point of the Canvas is in its left, top
corner we transform the results from the array in such way, that they will be consistent with the Cartesian
coordinate system. The algorithm was implemented in Java language.
Key words: Shunting-yard algorithm, Reverse Polish notation, Java, drawing functions, Swing, AWT, Canvas

1. Wstęp
Wielu początkujących programistów spotyka się z problemem implementacji parsera,
który mógłby posłużyć jako baza do napisania prostego kalkulatora, albo bardziej
zaawansowanych aplikacji. Do rozwiązania tego problemu może posłużyć nam odwrócona
notacja polska (Reverse Polish notation), w której znaki reprezentujące działania stoją po
liczbach, na których te działania są przeprowadzone. Jest to notacja, która ułatwia komputerowi
wykonywanie działań ze względu na pozbycie się nawiasów i w prostszy sposób pomaga
zachować kolejności działań. Do przejścia ze zwykłej notacji (np. 2 + 2) do odwróconej notacji
polskiej (np. 2 2 +) może być zastosowany algorytm Shunting-yard. Jest to prosty algorytm
bazujący na stosie, który został wynaleziony przez Edsgera Dijkstra’e. W połączeniu z
językiem Java i jej bibliotekami graficznymi, możemy zaimplementować go w aplikacji
rysującej funkcje. Po zmianie funkcji na odwróconą notację polską, użylibyśmy [1][2][9]
algorytmu, który pozwalałby nam obliczyć wynik z tej notacji. Do wyliczenia wartości funkcji
matematycznych (pokroju cosinusa, sinusa, wartości bezwzględnej, czy logarytmów) mogła by
nam posłużyć wtedy wbudowana już w Javę klasa Math. Zawiera ona gotowe metody
umożliwiające liczenie bardziej zaawansowanych funkcji matematycznych. Wykonanie
graficznego interfejsu użytkownika w programie wymagałoby wykorzystania biblioteki Swing

[4][6][7]. Dzięki niej moglibyśmy zaprojektować proste i wygodne w obsłudze środowisko
pracy dla użytkownika. Do narysowania wykresu funkcji skorzystalibyśmy z obiektu klasy
Canvas [5], który jest częścią biblioteki AWT. Obiekt ten umożliwia rysowanie na nim przez
zastosowanie metody drawLine na obiekcie klasy Graphics. Metoda ta mogłaby by nam
posłużyć do rysowania funkcji od punktu do punktu.
2. Algorytm Shunting-yard i jego implementacja
Wersja algorytmu Shunting-yard [3][8], którą będziemy wykorzystywali do naszych
potrzeb działa w następujący sposób. Odczytuje tokeny (przez token rozumiemy kolejne części
funkcji) dopóki są dostępne. Gdy token jest liczbą dodaje ją do kolejki wyniku, a jeśli token
jest funkcją, to dodaje ją do stosu. Z kolei, jeśli token jest operatorem, wówczas, dopóki stos
nie jest pusty, a także na szczycie stosu jest operator z większym priorytetem lub funkcja, to
zabierze operator lub funkcję ze szczytu stosu i doda do kolejki wyniku. Następnie algorytm
dodaje operator do stosu. Jeśli tokenem jest nawias otwierający “(”, to dodaje go do stosu, a
jeśli token jest nawiasem zamykającym “)“, to w takim wypadku, dopóki na szczycie stosu nie
ma nawiasu otwierającego “(”, to zdejmuje operatory ze stosu i dodaje je do kolejki wyniku.
Jeśli ponownie natrafi na nawias otwierający “(“, wówczas pozbędzie się go. Jeśli nie ma już
tokenów do odczytu, to dopóki stos nie jest pusty, algorytm zdejmuje operatory ze szczytu stosu
i dodaje je do kolejki wyniku.
Aby lepiej zrozumieć działanie algorytmu, prześledźmy zastosowanie go na
następującym przykładzie “- abs ( 2 * -4 )”. Pierwszym tokenem, który odczytamy będzie “-”.
Jest to operator, więc zostaje on dodany na szczyt stosu, ponieważ stos jest w tym momencie
pusty. Kolejnym tokenem jest funkcja “abs”. Zgodnie z algorytmem dodajemy ją na szczyt
stosu. Następnie odczytujemy nawias otwierający “(“, który także kładziemy na szczyt stosu.
Kolejnym tokenem jest liczba “2”, która zostaje wpisana do kolejki wyniku. Następnie
odczytujemy operator “*”. Na 0szczycie stosu jest nawias otwierający “(“, więc operator może
zostać położony na szczycie stosu. W kolejnym kroku odczytujemy token “-4”, ponieważ jest
to liczba, to zostaje ona wpisana do kolejki wyniku. Ostatnim tokenem, który odczytujemy jest
nawias zamykający “)”. Zgodnie z algorytmem, ze stosu zdejmujemy tokeny do kolejki
wyniku, aż nie natrafimy na nawias otwierający “(“, a potem się go pozbędzie. W tym
przypadku tym operatorem będzie tylko “*”. Po odczytaniu wszystkich operatorów pozostało
nam zdjęcie wszystkich tokenów ze stosu i włożenie ich do kolejki wyniku. Po zrobieniu tego
otrzymamy końcowe rozwiązanie, w postaci “2 -4 * abs -”.
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Rys. 1. Algorytm Shunting-yard zaimplementowany w języku Java [praca własna]

Algorytm na rysunku powyżej (Rys. 1), po otrzymaniu parametru String "- abs ( 2 * -4 )" zwróci
nam ciąg znaków “2 -4 * abs - “ jest to zapis w odwróconej notacji polskiej. Jest to wynik
zgodny z naszym śledzeniem.
3. Obliczanie wartości z odwróconej notacji polskiej
Do obliczenia wartości wyrażenia zapisanego w odwróconej notacji polskiej używamy
algorytmu opisanego w [1][2]. Działanie tego algorytmu polega na dodaniu symbolu do stosu,
jeżeli jest liczbą, natomiast gdy jest operatorem należy zabrać ze stosu element (oznaczamy
jako a) i kolejny element (oznaczamy jako b, jego początkowa wartość wynosi 0) jeżeli stos nie
jest pusty. Kolejnym krokiem jest odłożenie wartości b operator a na stos. Ponadto, jeśli
element jest funkcją, wówczas należy zdjąć wszystkie parametry funkcji ze stosu, po czym
odłożyć na stos wynik funkcji dla podanych parametrów. Ostatnim etapem jest zdjęcie ze stosu
wyniku.
Prześledźmy działanie algorytmu dla wyrażenia “2 -4 * abs - “. Pierwszym tokenem jest
liczba “2” więc kładziemy ją na szczyt stosu. Następnym tokenem jest także liczba o wartości
“- 4”, więc zostanie ona położona na szczycie stosu. Następnym elementem jest “*”, więc ze
stosu zabieramy tokeny i przyporządkowujemy je odpowiednio a = -4 i b = 2. Następnie na stos
kładziemy liczbę b*a czyli “-8”. Kolejnym tokenem do zebrania jest funkcja “abs”. Wymaga
ona jednej zmiennej, więc z naszego stosu zdejmujemy jedną wartość, w tym wypadku “-8” i
wkładamy ją do funkcji. Wynik, czyli “8”, zwracamy na szczyt stosu. Ostatnim tokenem do
odczytu jest “-”. Jest to operator, więc dla a przyporządkowujemy szczyt stosu a = 8, a z
powodu tego, że po zabraniu tego elementu nasz stos będzie pusty nie możemy b
przyporządkować nowego argumentu, więc b = 0. Na szczyt stosu kładziemy b – a, w wyniku
otrzymujemy –8. Nie ma już więcej tokenów do odczytu, więc zwracana jest wartość -8.
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Rys. 2. Algorytm liczący wartość z odwróconej notacji polskiej zaimplementowany w języku Java [praca
własna]

Wynik zwrócony przez ten algorytm (Rys. 2) dla ciągu znaków uzyskanego wcześniej wynosi
“- 8.0” i jest on zgodny z wynikiem naszego śledzenia.
4. Implementacja interfejsu graficznego
Część graficzna interfejsu zamieszczona jest w Applecie. W nim, w instancji klasy
Canvas wyświetlane są nasze wyniki. Nad nim zaimplementowane są dwa pola tekstowe, które
pozwalają na zmianę zakresu x i y. Na samym dole Appletu umieszczone zostało pole tekstowe,
w którym użytkownik programu może wpisać funkcję, która zostanie przedstawiona graficznie.
Po wykryciu zmiany w tym polu program spróbuje ją sparsować do odwróconej notacji polskiej
algorytmem Shunting-yard, a następnie obliczyć z niego wartość wyrażenia stosując algorytm
z punktu trzeciego.
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Rys. 3. Kod rysujący funkcje [praca własna]

Powyższy kod (Rys. 3) przedstawia rysowanie funkcji przez obiekt klasy Graphics
nazwany “gd”, dla którego wywołujemy metodę drawLine. Na początku tworzona jest tablica
wartości x o wielkości równej szerokości Canvasu (w tym przypadku 1000 pikseli), której
pierwszym elementem x[0] jest -zakresX (początek naszego zakresu x), a ostatnim x[999]
zakresX (koniec naszego zakresu x). Każdy inny element tworzony jest ze wzoru
rekurencyjnego x[i] = x[i-1] + (2*zakresX) /1000.
Następnie, na każdym elemencie tej tablicy wykonywany jest wzór wprowadzony przez
użytkownika (dzieje się to poprzez zamianę każdego elementu “x” w funkcji odpowiednią
wartością x z tablicy) dzięki czemu uzyskujemy ilość wartości równą szerokości Canvasu,
przeskalowaną następnie odpowiednio dla zakresu y (w tym przypadku, dla Canvasu o
wysokości 400 pikseli skala wynosi 200/zakresY). Pozostaje nam tylko połączyć punkty,
których pierwszą współrzędną będzie iterator i (z tego powodu, że początek Canvasu jest po
jego lewej stronie), a drugą wcześniej obliczona wartość, metodą drawLine w czego wyniku
uzyskamy wykres funkcji. Jednak przed narysowaniem funkcji musimy dokonać odpowiednich
przekształceń, ponieważ Canvas ma odwróconą skalę y. Z tego powodu przed wartościami
funkcji musimy dodać znak “-”, aby wykres był wyświetlany poprawnie. Ponadto należy wziąć
pod uwagę, że punkt (0,0) Canvasu jest w jego lewym górnym rogu. Aby nie skutkowało to
przesunięciem naszego wykresu względem kartezjańskiego układu współrzędnych, to wartości
funkcji muszą zostać zwiększone o połowę wysokości Canvasu (w tym przypadku o 200).
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Rys. 4. Funkcja “cot ( x ^ 2 )” narysowana przez program [praca własna]

Na powyższym przykładzie (Rys. 4) możemy zauważyć działanie kodu. Program pobiera
od użytkownika wartość funkcji (w tym przykładzie “cot ( x ^ 2 )”), a także zakresy x i y w
jakich on chce, aby funkcja została wyświetlona. Następnie, zaczynając od lewej części
Canvasu, rysuje on proste łączące poszczególne punkty aż do końca Canvasu.

Rys. 5. Funkcja “tan ( sin ( x ^ 3 ) )” narysowana przez program [praca własna]

Powyższy przykład (Rys. 5) demonstruje nam działanie programu dla funkcji “tan ( sin ( x ^ 3
) )” wpisanej przez użytkownika z zakresami x(-2,2) y(-3,3).
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Rys. 6. Funkcja “sin ( x )” narysowana przez program [praca własna]

Powyższy przykład (Rys. 6) przedstawia działanie programu dla funkcji “sin ( x )” podanej
przez użytkownika z zakresami x(-3.14,3.14) y(-1,1).

Rys. 7. Funkcja “x ^ 2 - 5” narysowana przez program [praca własna]

Powyższy przykład (Rys. 7) demonstruje nam działanie programu dla funkcji “x ^ 2 - 5”
wpisanej przez użytkownika z zakresami x(-10,10) y(-6,6).
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5. Wnioski
Algorytm Shunting-yard jest łatwy w implementacji i pozwala na zmianę normalnej
notacji na odwróconą notacje polską. Dzięki temu ma on wiele zastosowań. Można go
wykorzystać do obliczania złożonych równań, co ułatwia pisanie programów kalkulujących i
rysujących wykresy funkcji. Dzięki swojej małej złożoności jest przystępny w implementacji
nawet dla początkujących programistów. W połączeniu z językiem Java pozwala nam w
przystępny sposób stworzyć program rysujący funkcje, łatwy do wykorzystania przez
użytkownika. Sama Java ma wiele bibliotek ułatwiających nam pracę, które mogą zostać
wykorzystane do tworzenia wielu elementów graficznego interfejsu użytkownika, np. AWT,
Swing. Są one łatwe w użyciu i pozwalają na stworzenie np. pól tekstowych, zakładek,
przycisków oraz obiektów, na których można rysować, a także wielu innych elementów naszej
aplikacji. W bibliotece AWT przydatnym narzędziem jest klasa Graphics, która pozwala
aplikacji rysować na komponentach. W programach rysujących funkcje ułatwia to nam
rysowanie jej od punktu do punktu, dzięki metodzie “drawLine”. Do obliczeń na funkcjach
zastosowana może być klasa Math.
Literatura:
[1] C. L. Hamblin, Translation to and from Polish Notation, The Computer Journal, 1962,
s. 210–213
[2] P. V. Krtolica i P. S. Stanimirović, On some properties of reverse Polish notation,
University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, 1999, s. 157-172
[3] G. Schildberger, G. Brougnard, Parsing/Shunting-yard algorithm [online], [dostęp 6
grudnia 2018], dostępny w Internecie pod adresem
http://rosettacode.org/wiki/Parsing/Shunting-yard_algorithm
[4] M. Loy, R. Eckstein, D. Wood, J. Elliott, B. Cole, Java Swing, O'Reilly Media, Inc., 2002,
s. 20-80
[5] D. Lea, Concurrent Programming in Java: Design Principles and Patterns, AddisonWesley Professional, 2000, s. 5-12
[6] J. Zukowski, The Definitive Guide to Java Swing, Apress, 2006
[7] C. S. Horstmann, G. Cornell, Core Java 2: Volume I, Fundamentals, Sixth Edition,
Pearson Education, 2002, s. 102-520
[8] Shunting-yard algorithm, [online], [dostęp 6 grudnia 2018], dostępny w Internecie pod
adresem https://en.wikipedia.org/wiki/Shunting-yard_algorithm
[9] Odwrotna notacja polska, [online], [dostęp 6 grudnia 2018], dostępny w Internecie pod
adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Odwrotna_notacja_polska

76

Inżynieria odwrotna – analiza prostego programu za pomocą deasemblera
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Streszczenie
Inżynieria odwrotna zajmuje się analizą programów, do których nie mamy kodu źródłowego. Ma ona zastosowanie
w wielu dziedzinach i służy między innymi do odpowiedniego zabezpieczenia aplikacji. Analizy programów
możemy dokonać metodą dezasemblacji lub dekompilacji. Pliki wykonywalne w systemach operacyjnych
GNU/Linux zapisywane są w formacie ELF i można je analizować za pomocą narzędzi, które są wbudowane
w większość dystrybucji tychże systemów. W systemach Windows program PEViewer pozwala na odczytanie
informacji zawartych w plikach wykonywalnych PE, natomiast IDA (Interactive DisAssembler) dokładnie
odzwierciedla algorytm w postaci języka niskiego poziomu - asemblera. Plik PE jest podzielony na sekcje oraz
ich nagłówki. Dwa główne nagłówki to MZ oraz PE - pierwszy z nich zachowuje się tylko dla wstecznej
kompatybilności, drugi z nich zawiera sekcje, które są wykorzystywane do poprawnego działania programu.
O analizowanym
przez
nas
programie
wiemy
jedynie,
że został on napisany w języku C, a po uruchomieniu zwraca kod błędu 3. Dzięki krótkiej analizie za pomocą
programu IDA dowiadujemy się, że sprawdzana przez nas aplikacja jest zabezpieczona przed podaniem złych
parametrów lub ich braku. Program korzysta z funkcji atoi na rzecz parametru przez nas podanego, co oznacza,
że aplikacja operuje na zmiennej typu Integer. Kiedy podamy już poprawny argument oraz funkcja atoi zostanie
wykonana, wówczas wywoła się funkcja 𝑓, która okazuje się być funkcją rekurencyjną z dwoma warunkami stopu.
Widok grafowy programu IDA w znaczny sposób ułatwił i przyśpieszył analizę przebiegu algorytmu a fakt, że
korzystaliśmy z deasemblera upewnia nas o dokładnym odzwierciedleniu algorytmu.
Słowa kluczowe: Inżynieria odwrotna, inżynieria wsteczna, deasembler, Portable Executable, asembler, IDA, C,
PEViewer

Reverse engineering – analysis of a simple program using a Disassembler
Summary
Reverse engineering deals with analysis of programs, to which we do not have source code. It can be applied
in many fields and can be used to secure applications among many other uses. The analysis of the programs can
be done with the method of disassembling or decompiling. Executable files in GNU/Linux operating systems are
saved in ELF format, and they can be analysed with the usage of tools that are build in most of those systems.
In Windows systems a program called PEViewer allows us to read information contained in PE executable files,
whereas IDA (Interactive DisAssembler) accurately reflects algorithm in a low-level language – assembler. PE
file is divided into sections and their headers. Two main headers are MZ and PE – the first one is kept only for the
backward compatibility, and the second one contains sections that are used to make the program work correctly.
The only thing we know about the program that we are analysing, is that it was written in C language, and after
the launch it returns the error code 3. Thanks to a short analysis with IDA program we find out that the application
checked by us is secure from passing over wrong parameters or the lack of them. Applications uses the atoi
function for the parameter passed by us, which means that the applications operates on variable that is of an Integer
type. When we pass a correct argument and the function atoi will be performed, then the function f will be called,
which turns out to be a recursive function with two conditions for stopping. Graph view of the IDA program made
the analysis of the algorithm easier, and faster in a significant way, and the fact that we used deasembler assures
us of the accurate reflection of the algorithm.
Key words: Reverse engineering, deasembler, Portable Executable, asembler, IDA, C, PEViewer

1. Wstęp
Inżynieria odwrotna jest segmentem informatyki zajmującym się badaniem programów
pod względem ich budowy i działania. Inżynieria wsteczna ma wiele zastosowań, można
ją wykorzystywać do wyszukiwania błędów bezpieczeństwa w aplikacjach, a także analizy
i poprawy algorytmów już istniejących programów. Ponadto inżynierii odwrotnej można użyć
do zachowania kompatybilności starych aplikacji, do których nie ma kodu źródłowego,
z aktualnie powstającym oprogramowaniem. Istnieje również negatywna strona inżynierii
wstecznej, otóż jest ona wykorzystywana do niezgodnego z prawem przełamywania
zabezpieczeń programów, co może przyczynić się do znacznych strat finansowych twórców
oprogramowania. Analizy oprogramowania można dokonać na dwa sposoby:
 deasemblacja - przetłumaczenie kodu maszynowego lub bajtowego na język
asebmlera.
 dekompilacja – utworzenie kodu źródłowego programu w wybranym przez nas
języku wyższego poziomu z kodu maszynowego lub bajtowego.
Proces dekompilacji nigdy nie odtworzy kodu źródłowego programu do stanu przed jego
kompilacją, zwróci nam jedynie przykładowy kod o takim samym działaniu. Deasemblacja
natomiast zwraca nam kod, który jest prawie identyczny, niektóre informacje mogą być
przysłonięte oraz odpowiednio zabezpieczone przed ich odczytem, pozwala nam to dokładniej
prześledzić badany algorytm.
2. Opis narzędzi IDA i PEViewer, a także podstawy plików wykonywalnych
Programy kompilowane są zapisywane jako pliki wykonywalne, zawierają one kod
maszynowy, który nie jest czytelny dla człowieka. Dla systemu Windows są to pliki PE
(Portable Executable), natomiast systemy GNU/Linux wykorzystują format ELF (Executable
and Linkable Format). Do analizy pliku ELF mogą posłużyć narzędzia wbudowane w system
takie jak readelf czy objdump, dostępne niemal w każdej z dystrybucji GNU/Linux. Natomiast
format PE wykorzystywany w systemie Windows można analizować między innymi za pomocą
narzędzi IDA oraz PEViewer.
2.1. Podstawy plików wykonywalnych PE
Plik PE podzielony jest na sekcje oraz ich nagłówki. Pierwszym z nich w pliku PE
jest MZ, są to inicjały twórcy formatu pliku EXE – Marka Zbikowskiego. Ten nagłówek
jest wykorzystywany do wstecznej kompatybilności. Zazwyczaj zawiera on informacje
„This program cannot be run in DOS mode”, co oznacza, że nie jest możliwe wykonanie
programu w systemie DOS. Koniec pierwszego nagłówka zawiera również adres początku
nagłówka PE, najczęściej jest to 0x80. Dalsza część pliku jest podzielona na nagłówki sekcji
oraz segmenty, my opiszemy trzy z nich:
 segment .text – w tej części znajdziemy kod źródłowy naszego programu,
 sekcja .idata – tutaj zlokalizowane są informacje o importowanych plikach,
bibliotekach i tym podobne,
 segment .rsrc – w tej części znajdziemy informacje o zasobach programu.
2.2. Narzędzia IDA oraz PEViewer
IDA (Interactive DisAssembler) w wersji 7.0 jest deasemblerem na licencji Freeware
do użytku niekomercyjnego. Jest dostępna na platformy Windows, Linux oraz MacOS i została
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stworzona przez grupę Hex-Rays. IDA służy do odtwarzania kodu asemblera z kodu
maszynowego. Po załadowaniu pliku i uzyskaniu kodu asemblera otrzymujemy widok (Rys.
1).

Rys. 1. Widok tekstowy w programie IDA w wersji 7.0 [praca własna]

Główne okno przedstawia kod programu, w lewej części IDA widzimy odwołania
do poszczególnych części kodu, przedstawiające dane funkcje wykorzystywane w aplikacji,
są to też funkcje używane przez kompilator. Dodatkowo IDA generuje widok grafowy (Rys.
2).
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Rys. 2. Widok grafowy w programie IDA w wersji 7.0 [praca własna]

Widok ten zdecydowanie pomaga w analizie programu, jest on bardziej czytelny od widoku
tekstowego i zdecydowanie bardziej zrozumiały dla odbiorcy. Ponadto w programie IDA jest
dostępny widok heksadecymalny, a także sekcja importów i eksportów.
Kolejnym narzędziem do analizy pliku PE może być program PEViewer w wersji
0.0.0.4 na licencji Freeware do użytku niekomercyjnego, dostępny dla systemu Windows.
Udostępnia on informacje o danych sekcjach oraz ich nagłówkach. Na poniższym przykładzie
(Rys. 3) widzimy sekcję .idata, z której możemy odczytać zaimportowane biblioteki razem
z wykorzystywanymi funkcjami. W tym przypadku są to dwie biblioteki KERNEL32.dll oraz
msvcrt.dll. Ta informacja jest bardzo znacząca, gdyż z zaimportowanych funkcji wnioskujemy
możliwe działania aplikacji. Z tego też powodu autorzy programów starają się zacierać te
informacje.
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Rys. 3. Widok kodu maszynowego sekcji .idata w programie PEViewer w wersji 0.0.0.4 [praca własna]

Z programu PEViewer możemy też w łatwy sposób uzyskać między innymi informacje
o zmiennych i adresach poszczególnych sekcji. Przykładowo zmienna AddressOfEntryPoint
(zaznaczone na czerwono (Rys. 4)), mówi nam z jakiego miejsca program zacznie się
wykonywać, natomiast zmienna Subsystem mówi nam o typie aplikacji, w naszym wypadku
jest to aplikacja konsolowa.

81

Rys. 4. Informacje o zmiennych i adresach poszczególnych sekcji w programie PEViewer w wersji 0.0.0.4
[praca własna]

3. Analiza prostego programu za pomocą deasemblera
Przejdziemy do analizy prostego programu, aby poznać działanie pewnej aplikacji.
Skorzystamy z deasemblera, przy czym mamy jedynie informację, że program został napisany
w języku C. Po uruchomieniu aplikacji nie otrzymaliśmy żadnego rezultatu, natomiast program
zwraca kod błędu 3 (Rys. 5), co oznacza, że prawdopodobnie aplikacja nie otrzymała
oczekiwanych argumentów.
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Rys. 5. Uruchomienie w konsoli analizowanej aplikacji [praca własna]

Spróbujemy dokonać analizy badanej aplikacji za pomocą programu IDA. W
pierwszym kroku przeanalizujemy funkcję main. W naszym przypadku deasembler sam
odnalazł wspomnianą funkcję, niekoniecznie musi tak być, wówczas jesteśmy zobowiązani
przeanalizować większą część kodu w celu jej odnalezienia (Rys. 6).

Rys. 6. Funkcja main [praca własna]
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W języku C funkcja main może mieć jeden z dwóch prototypów:
 int main(void);
 int main(int argc, char **argv);
Pierwszy z nich nie przyjmuje żadnych argumentów, natomiast drugi przyjmuje dowolną ilość
parametrów. Argumenty są przechowywane w **argv, natomiast argc określa ich ilość.
Pierwszym elementem tablicy argv zawsze będzie nazwa aplikacji, stąd możemy
wywnioskować, że nie podając żadnego argumentu argc będzie równe 1.
Przed linią call _main, która inicjalizuje funkcję main, argumenty podane przez użytkownika
w trakcie uruchomienia programu zostają zapisane w pamięci. Z tego wynika, że pierwsza linia
kodu aplikacji występuje po wykonaniu _main, w tym przypadku jest to porównanie wartości
arg_0 (argc) z 2. Jest to sprawdzenie ilości podanych argumentów. W tym przypadku, jeżeli
liczba argumentów jest równa jeden następuje skok do funkcji o adresie loc_401551.

Rys. 7. Funkcja main cd. [praca własna]

W bloku loc_401551 (Rys. 7), do którego wskoczyliśmy, gdy została podana poprawna ilość
argumentów następuje wywołanie funkcji atoi (ASCI to Intiger) dla drugiego elementu tablicy
argv, czyli dla parametru funkcji main. Zwraca ona nasz argument jako int. Komenda jns
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oznacza skok do loc_40156F, jeśli wartość jest dodatnia. Możemy wywnioskować, że podając
złą ilość parametrów do rejestru eax trafi 3, natomiast podając argument mniejszy od zera trafi
tam 0FFFFFFFFh, co oznacza liczbę -1. W obu tych przypadkach nastąpi skok do bloku
loc_40159C, który jest wyjściem z programu, co potwierdza poniższy rezultat (Rys. 8).

Rys. 8. Zakończenie programu z błędami [praca własna]

Możemy zaobserwować, że głównym blokiem programu jest blok loc_40156F. Następuje tutaj
wywołanie funkcji f z parametrem, który zwróci funkcja atoi, ponownie wywołana dla drugiego
elementu tablicy argv.
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Rys. 9. Funkcja f [praca własna]

W funkcji 𝑓 (Rys. 9) następuje porównanie arg_0 (parametr funkcji 𝑓) z zerem, a następnie
z jedynką. Jeżeli jest równa jednej z tych wartości, to następuje wrzucenie 1 do rejestru eax
(blok loc_4015B9) oraz skok do bloku loc_4015D1, który jest wyjściem z funkcji 𝑓 i zwraca
wartość 1. Jest to jednoznaczne poniższym kodem w języku C (Rys. 10).

Rys. 10. Przykładowe tłumaczenie części funkcji f na język C [praca własna]

W bloku loc_4015C0 przypisujemy rejestrowi eax wartość arg_0, następnie odejmujemy od
niej jeden komendą sub. Do rejestru ecx trafia wartość rejestru eax, ponownie następuje
wywołanie funkcji 𝑓 z parametrem o jeden mniejszym. Funkcja wywołuje sama siebie, co
oznacza, że jest to funkcja rekurencyjna. Warunkami stopu prawdopodobnie są wcześniej
opisywane bloki. Komenda call f wrzuca do rejestru eax wynik działania tej funkcji, w kolejnej
linii kodu następuje mnożenie komendą imul wartości rejestru eax z arg_0. Wynik tego
mnożenia jest zwracany jako rezultat działania funkcji 𝑓 (Rys. 11).
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Rys. 11. Przykładowe tłumaczenie całej funkcji f na język C [praca własna]

Z tego wynika, że funkcja 𝑓 zwraca silnię dla podanego argumentu, co potwierdza poniższy
wynik (Rys. 12). Program dla argumentu 5 zwraca nam 120 = 5! i następuje wyjście bez błędu.

Rys. 12. Wynik działania programu dla parametru 5 [praca własna]

4. Wnioski
Badanie programów za pomocą deasemblera jest bardzo dokładne, praktyczne oraz
skuteczne, kod asemblera, który otrzymujemy jest identycznym odzwierciedleniem algorytmu
programu. Dzięki możliwościom jakie daje nam IDA łatwo jest się odnaleźć w kodzie,
przeanalizować działanie każdej z funkcji, a nawet tych używanych przez kompilator w
procesie prekompilacji oraz kompilacji. Widok grafowy algorytmu sprawia, że skoki w różne
części programu widzimy w jednym oknie. Skutkuje to szybszą pracą nad programem, a
śledzenie przebiegu działania programu jest zdecydowanie łatwiejsze. Badany przez nas
program nie należał do skomplikowanych. Taki przykład pokazuje jak można analizować
algorytmy.
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Streszczenie
W fizjologii człowieka tlenek azotu (Fraction of Exhaled Nitric Oxide, FeNO) opisano początkowo jako
śródbłonkowy czynnik rozkurczowy i stwierdzono, że moduluje on napięcie tętnic wieńcowych. W 1991r.
Gustafsson i współautorzy odkryli gazowy tlenek azotu w powietrzu wydychanym u człowieka, co pozwoliło na
rozpoczęcie badań nad jego rolą w chorobach układu oddechowego. Badania potwierdziły, że u osób chorujących
na astmę i alergiczny nieżyt nosa stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym jest wyższe niż w grupie osób
zdrowych. Wyniki powyższych badań dały podwaliny opisu wpływu glikokortykosteroidów na zmniejszenie
stężenia FeNO, co potwierdziło endogenne pochodzenie tlenku azotu i zasugerowało jego rolę w leżącym
u podłoża astmy zapaleniu dróg oddechowych. Wtedy to zauważono, że FeNO może pełnić funkcję jako
nieinwazyjny biomarker wykrywający stan zapalny dróg oddechowych. Jest on na tyle uniwersalny, że pozwala
ocenić stopień ciężkości astmy i alergicznego nieżytu nosa oraz ich kontrolę, a także pozwala monitorować
odpowiedź na leczenie. Celem pracy jest opisanie możliwości zastosowania zaawansowanych metod
statystycznych dla analizy wysokości stężeń FeNO pomocnych w diagnostyce w/w jednostek chorobowych.
Analizie statystycznej poddano dane kliniczne oraz dane z badań własnych. Wartości badanych parametrów
mierzone były w skali nominalnej, porządkowej lub interwałowej. Wartości mierzone w skali nominalnej opisano
przy pomocy liczebności i odsetek; w skali porządkowej przy pomocy mediany, modalnej i zakresu zmienności.
Normalność rozkładów badanych zmiennych oceniano przy pomocy testu Shapiro-Wilka. Do wykrycia istotności
różnic pomiędzy porównywanymi grupami użyto testu Manna-Whitney’a i Kruskala-Walissa dla cech
ilościowych, oraz testu jednorodności dla cech jakościowych. Do obliczenia wartości referencyjnych użyto
algorytmu krzywej ROC.
W pierwszej części pracy przeprowadzono analizę statystyczną w celu zbadania, które z analizowanych
parametrów mają istotny statystycznie wpływ na prawdopodobieństwo istnienia wybranych jednostek
chorobowych. W drugiej części wykonano autorskie badania stresu oksydacyjnego i szukano korelacji ze
standardowo wykonywanymi oznaczeniami analitycznymi.
Przyjęto granicę dla "p" na poziomie poniżej 0,05 - cecha jest statystycznie istotna. Analiza statystyczna została
przeprowadzona w całej grupie badanych obejmującej 100 pacjentów pediatrycznych.
Dokładność diagnostyczna testu została opisana poprzez porównanie pomiędzy wynikiem danego testu, a
wynikiem analitycznym i diagnozą lekarza, przy pomocy czułości i specyficzności.
W celu porównania opisanych testów obliczono wartość predykcyjną dodatnią (PPV), ujemną (NPV) oraz
dokładność (ACC).
Wartości PPV i NPV są uzależnione od częstotliwości występowania choroby w badanej populacji. Dla badanych
parametrów przyjęto wartości graniczne jako wartości decyzyjne. Dla ciągłych lub posiadających wiele kategorii
wartości diagnostycznych obliczono wartości predykcyjne dla najlepiej różnicujących charakter patologii.
Zmiany czułości i specyficzności przy przesuwaniu wartości granicznej, dla badanych cech oraz zastosowanych
modeli przedstawiono w formie krzywych ROC. Jakość wyników oceniono przez porównanie wartości pola pod
badanymi krzywymi (Area Under the Curve, AUC). Na podstawie krzywych ROC stwierdzono wartość progową
dla uzyskanych modeli. Do konstrukcji modeli zostały użyte dane kliniczne oraz oznaczenia markerów stresu
oksydacyjnego.
W celu znalezienia optymalnej kombinacji badanych parametrów, statystycznie istotnych w procesie
prognozowania występowania wybranych jednostek chorobowych zastosowano metodę regresji logistycznej z
estymacją quasi-Newtona. W celu oceny dopasowania modelu do danych obliczono logarytm wiarygodności,
wartość testu x2 oraz poziom prawdopodobieństwa "p". Obliczono iloraz szans dla zmiany jednostkowej
zastosowanych parametrów, oraz iloraz szans dla zmiany równej zakresowi analizowanych zmiennych z 95%
przedziałami ufności. Test ilorazu wiarygodności funkcji straty został zastosowany w powiązaniu hierarchicznym
między poprzednim modelem, a modelem po dodaniu kolejnej zmiennej. Test x2 i poziom określił czy dołączenie
kolejnej zmiennej do modelu istotnie poprawiło dopasowanie do danych. Wartość przewidywana modelu
reprezentuje prawdopodobieństwo wystąpienia patologii.

Do obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia choroby zastosowano również sieci neuronowe. Modele
skonstruowano na podstawie osobniczych i środowiskowych czynników ryzyka oraz parametrów analitycznych
przy użyciu klasyfikacji wzorcowej.
Klasyfikacja wzorcowa przypisuje każdy z badanych przypadków do jednej z dwóch klas.
Zastosowano sieci liniowe, perceptrony wielowarstwowe, sieci o radialnych funkcjach bazowych praz
probabilistyczne sieci neuronowe. Bazę danych podzielono w sposób losowy na trzy zbiory: uczący, walidacyjny
i testowy.
Zastosowanie analizy cech osobniczych, środowiskowych oraz parametrów oceny analitycznej przy zastosowaniu
krzywych ROC, regresji logistycznej, oraz trzywarstwowej sztucznej sieci neuronowej pozwoliło na wyznaczenie,
aktualizację skorygowanych wartości referencyjnych. Nowatorskie badania stresu oksydacyjnego dały nowe
spojrzenie na szybką, tanią i bezinwazyjną metodę monitorowania przebiegu chorób układu oddechowego.
Abstract

In human physiology, nitric oxide (NO) was initially described as an endothelial diastolic agent
and was found to modulate coronary artery tension. In 1991. Gustafsson and co-authors discovered
nitrogen oxide gas in human exhaled breath (Fraction of Exhaled Nitric Oxide, FeNO) which allowed
them to start research on its role in respiratory diseases. Studies have confirmed that in persons suffering
from asthma and allergic rhinitis, the concentration of nitric oxide in exhaled air is higher than that in
groups of healthy people. The results of the above studies gave the basis for the description of the effect
of glucocorticoids on the reduction of FeNO concentration, which confirmed the endogenous origin of
nitric oxide and suggested its role in the underlying asthma of airway inflammation. Then it was noticed
that FeNO can function as a non-invasive biomarker that detects the inflammation of the airways. It is
so versatile that it allows one to assess the severity of asthma and allergic rhinitis, and also allows you
to monitor the response to treatment. The aim of this work is to describe the possibility of using advanced
statistical methods for the analysis of FeNO concentration levels helpful in the diagnosis of the abovementioned disease entities. Clinical data and data from our own research were subject to statistical
analysis. The values of the tested parameters were measured on a nominal, ordinal or interval scale. The
values measured on the nominal scale are described by means of abundance and interest; on the ordinal
scale using median, mode, and range of variation. The normality of distributions of the studied variables
were evaluated using the Shapiro-Wilk test. To detect the significance of differences between the
compared groups, the Mann-Whitney and Kruskal-Waliss test for quantitative traits and the
homogeneity test for qualitative characteristics were used. The Receiver operating characteristic (ROC)
curve
algorithm
was
used
to
calculate
the
reference
values.
In the first part of the work a statistical analysis was carried out to examine which of the analyzed
parameters have a statistically significant effect on the probability of existence of selected disease
entities. In the second part, original oxidative stress tests were made and a correlation was sought with
standard analytical determinations. The limit for "p" was assumed at a level below 0.05 – indicating the
trait is statistically significant. Statistical analysis was carried out in the entire study group including
100 pediatric patients. The diagnostic accuracy of the test is described by a comparison between the
result of a given test and the analytical result and diagnosis of the physician, with the help of sensitivity
and specificity. In order to compare the described tests, a positive (PPV), negative (NPV) and accuracy
(ACC) value was calculated. The values of PPV and NPV depend on the frequency of occurrence of the
disease in the studied population. Limit values were used as decision values for the tested parameters.
For continuous or multi-category diagnostic values, predictive values for the best-differentiating nature
of pathology were calculated. Changes in sensitivity and specificity in shifting the limit value, for the
examined features and the models used were presented in the form of ROC curves. The quality of the
results was evaluated by comparing the field values under the studied curves (Area Under the Curve,
AUC). Based on the ROC curves, a threshold value was obtained for the obtained models. Clinical data
and markers of oxidative stress markers were used for constructing the models. In order to find the
optimal combination of the parameters examined, statistically significant in the process of forecasting
the occurrence of selected disease entities, the logistic regression method with the quasi-Newton
estimation was used. In order to assess the fit of the model to the data, the logarithm of the reliability,
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the value of the test x2 and the probability level "p" were calculated. The odds ratio for the unit change
of the applied parameters was calculated, and the odds ratio for the change equal to the range of analyzed
variables with 95% confidence intervals. The likelihood ratio test of the loss function was applied in the
hierarchical relationship between the previous model and the model after the addition of the next
variable. The x2 test and the level determined whether adding another variable to the model significantly
improved the fit to the data. The predicted value of the model represents the probability of pathology.
Neural networks were also used to calculate the likelihood of the disease occurring. The models were
constructed on the basis of individual and environmental risk factors and analytical parameters using
the standard classification. The reference classification assigns each of the examined cases to one of two
classes.
Line networks, multilayer perceptrons, networks with radial core functions and probabilistic neural
networks were used. The database was randomly divided into three sets: learning, validation and test.
Application of analysis of individual, environmental and analytical parameters using ROC curves,
logistic regression, and three-layer artificial neural network allow for determining and updating the
adjusted reference values. Innovative studies of oxidative stress gave a new look at the fast, cheap and
non-invasive method of monitoring the course of respiratory diseases.

Statystyka „OBIEKTYWNA”
Bez wątpienia zachodzi interakcja i wzajemna zależność między statystyką traktowaną jako
dyscyplina akademicka a medycyną kliniczną, która w dużej mierze ukształtowała działania
w zakresie zdrowia publicznego. Statystyka medyczna udostępnia istotną wiedzę a jej wyniki
są w dużym stopniu arbitralne. Ekonomista i historyk Einar Lie zwraca uwagę na podwójną
rolę, jaką od zawsze odgrywały statystyki. Wytwarza fakty w sposób często skomplikowany,
ale najlepiej można to sprawdzić. Tak więc statystyki są trudne i naukowe, a liczby często
mówią głośniej niż słowa. Jednocześnie możemy interpretować i wykorzystywać dane na różne
sposoby. „Niewiele rzeczy może być wykorzystywanych tak elastycznie i populistycznie jak
statystyki. Wybierając odpowiednią serię liczb, łatwo można odnieść wrażenie, że istnieją
szczególne związki przyczynowo-skutkowe, nawet jeśli nie możemy bezpośrednio stwierdzić,
że takie związki istnieją”, pisze Lie.1 Do tej pory zawansowana diagnostyka kliniczna, która
obecnie w dużej mierze dotyczy czynników ryzyka, jest wyjątkowo wyspecjalizowana
i wymaga wglądu w skomplikowane metody matematyczne i analizy statystyczne. W związku
z tym jest on z zasady niedostępny dla zwykłego obywatela, a ponadto wielu z nas żąda szerszej
analizy danych związanych z ocenami jakościowymi. Wyzwanie pierwszego dyrektora
Departamentu Statystyki Norwegii Andersa Nicolai Kiaera wciąż ma znaczenie; w 1903 roku,
argumentował, że jeśli nie zdajemy sobie sprawy z warunków, które kryją się za danymi,
to otrzymujemy tabele, które są mało wartościowe. „To, co kryje się za liczbami, tętniącym
życiem i siłami napędowymi, jest z reguły nieczytelne dla każdego, kto nie zna i nie rozumie
tego rozwoju z bliska, aby mogli to wyjaśnić".1
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Wykorzystanie metod statystycznych w diagnostyce chorób
Problemy klasyfikacji danych istotnych w procesie diagnozowania chorób są często spotykane
w medycynie. Postawienie prawidłowej diagnozy wymaga obszernej wiedzy lekarskiej
oraz doświadczenia. Obecnie pomocne staje się zastosowanie modeli prognostycznych
opartych o zaawansowane metod analizy statystycznej. Właściwie zdefiniowane modele zdolne
są do wyznaczenia często skomplikowanych zależności oraz wyjaśnienia zaobserwowanych
tendencji. To z kolei może stanowić podstawę do diagnozowania i monitorowania jednostek
chorobowych w oparciu o nieinwazyjne metody diagnostyczne, a także tych wymagających
zabiegów inwazyjnych. Do interpretacji danych oraz tworzenia modeli wykorzystuje się szereg
testów dostosowując ich wybór do postawionych problemów.2

Narzędzia statystyczne wykorzystane w pracy
Krzywe ROC są statystycznym narzędziem służącym do określenia poprawności klasyfikacji.36
Początkowo jako metoda statystyczna były częścią „Teorii Wykrywania Sygnałów”, która
powstała podczas drugiej wojny światowej z celem analizy obrazów radarowych.
Po otrzymaniu obrazu radarowego operator musiał podjąć decyzję, czy sygnał na monitorze
przedstawia obiekt wroga, sojusznika, czy też są to zakłócenia w systemie. Teoria wykrywania
sygnałów miała na celu określić zdolność operatora do zróżnicowania tych sygnałów i została
nazwana Receiver Operating Characteristics. W latach 70-tych XX wieku teoria wykrywania
sygnałów została zastosowana jako metoda statystyczna w medycynie. Dzisiaj krzywe ROC są
często stosowaną metodą służącą do opisania dokładności diagnostycznej testu.7 Służą one do
porównywania testów diagnostycznych i analizy a także ocenie, czy dany test jest efektywny
w odróżnianiu różnych populacji i ustalania wartości odcięcia.
W medycynie często spotykanym problemem jest konieczność porównania różnych rodzajów
diagnozy, terapii lub testów diagnostycznych.
Analiza podobnych zagadnień może być zrealizowana za pomocą krzywych ROC. Krzywe
ROC opisują cały zakres pracy klasyfikatora i pozwalają na miarodajne porównanie wyników
z różnych klasyfikatorów. Zaletą stosowania krzywych ROC jest też ich niezależność od
jednostek i skal stosowanych w danym badaniu oraz możliwość stosowania do danych
skategoryzowanych.
Konstrukcja krzywych oparta jest o zmieniające się wartości progów decyzji na całym obszarze
badanych wyników. Krzywa wykreśla czułość versus 1-specyficzność dla całego zakresu
progów decyzji. Czułość jest frakcją prawdziwie pozytywną, natomiast wartość 1specyficzność jest reprezentowana frakcją fałszywie pozytywną.
Do uzyskania zwartej informacji o skuteczności klasyfikacji można użyć AUC (Area Under
Curve), czyli pola powierzchni pod krzywą ROC. Pole powierzchni pod krzywą ROC
to prawdopodobieństwo, że klasyfikator nada wyższą rangę losowo wybranemu przypadkowi
z odpowiedniej grupy, a nie losowo wybranemu przypadkowi z grupy, w której wiadomo
że szukane dane nie występują. W AUC zawarty jest opis precyzji detekcji w całym zakresie
pracy systemu.8 Wartość AUC równą 0.5 można opisać jako działanie losowe, a wartość równa
1.0 to wskaźnik idealny.
Obliczenie AUC wykonywane jest przez programy komputerowe. Pole powierzchni obliczane
jest najczęściej według dwóch metod:
- Metoda nieparametryczna (ang. non-parametric) oparta jest na konstruowaniu
trapezoidów pod krzywą w celu oszacowania pola powierzchni pod wykresem.
- Metoda parametryczna oparta jest na zasadzie określania maksymalnego
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prawdopodobieństwa (ang. maximum likelyhood estymator) aby dopasować linie ciągłą
do wykresu danych.
Regresja logistyczna mlra ( multiple logistic regression analysis)
Regresja logistyczna jest często stosowaną metodą statystyczną w problemach klasyfikacji, gdy
badana zmienna jest objaśniona w skali dychotomicznej.9 Oznacza to, iż model prognostyczny
regresji logistycznej określa prawdopodobieństwo zajścia jednego z dwóch możliwych
wyników. Regresja logistyczna opiera się na specyficznym sposobie wyrażania
prawdopodobieństwa zwanym ilorazem szansy (ang. Odds Ratio = OR). Iloraz szans określa
prawdopodobieństwo jako stosunek prawdopodobieństwa sukcesów do prawdopodobieństwa
porażek. Główną zaletą ilorazu szans, w porównaniu do zwykłego prawdopodobieństwa jest
fakt, że iloraz szans przyjmuje wartości z zakresu (0, +∞) dla p z przedziału od 0 do 1,
a jej logarytm wartości z zakresu (-∞, +∞). Oznacza to, że do oszacowania logarytmu szansy
w modelu regresji możemy stosować metody regresji, które nie są ograniczone do przedziału
(0-1) np. regresję liniową. S(A) określa stosunek szansy istnienia patologii, w grupie pacjentów
u których występują uznane wskaźniki do szans istnienia patologii w grupie pacjentów,
u których dane czynniki nie występują. Dla ilorazu szans podawany jest 95% przedział ufności,
rozpiętość przedziału oparta jest o liczebność pacjentów w badanej grupie. Iloraz szans można
także obliczyć z uwzględnieniem podziału pacjentów na kilka oddzielnych grup.

Ryc. 1 : Postać funkcji logistycznej

Z wykresu funkcji logistycznej można wywnioskować, że zmiany cechy są minimalne zanim
funkcja osiągnie wartość progową, po czym gwałtownie wzrastają, aż osiągną wartość dla
której nie wpływają znacząco na prawdopodobieństwo zdarzenia. W tej sytuacji wykres
utrzymuje się ma poziomie bliskim wartości 1. Skonstruowany model prognostyczny wiąże
prawdopodobieństwo wystąpienia jednostki chorobowej z prawdopodobieństwem wystąpienia
objawów. Skonstruowany model pozwala także zaobserwować, które z badanych zmiennych
niezależnych mogą wpływać na zmienną zależną, objaśnioną w skali dychotomicznej.
Prawdopodobieństwo warunkowe, że zmienna zależna Y przyjmuje wartość równą 1 dla
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wartości badanych zmiennych niezależnych. Zmienna niezależna w modelu regresji
logistycznej może być ilościowa lub jakościowa. Wartości estymatorów obliczane są przy
pomocy metody największej wiarygodności. Im większa wiarygodność modelu, tym większe
prawdopodobieństwo iż zmienna pojawi się w próbie, co oznacza lepsze dopasowanie modelu
do danych.
Sieci neuronowe
W ostatnich latach gwałtownie wzrosło zainteresowanie zastosowaniem sieci neuronowych
w medycynie.10-11 Skomplikowane procesy i zjawiska biologiczne często nie mają podstaw
do aproksymacji liniowej, co powoduje iż standardowe metody statystyczne nie są w stanie
wykryć i opisać istniejących, lecz bardziej skomplikowanych zależności pomiędzy danymi.
Sieci neuronowe są zaawansowaną metodą statystyczną pozwalającą na odwzorowanie
nieliniowych zależności pomiędzy badanymi czynnikami, nawet w wielowymiarowych
procesach z dużą liczbą zmiennych niezależnych. Dziedzina sieci neuronowych zaistniała
w 1943 roku wraz z wydaniem historycznej pracy McCullocha i Pitts’a opisującej
matematycznie działanie pojedynczej komórki nerwowej.11 W kolejnych pracach autorzy
rozwinęli opis neuronu i powiązali go z problemami przetwarzania danych. Pierwsza sieć
neuronowa została zbudowana w 1957 roku jako układ elektromechaniczny w Cornell
Aeronautical Laboratory, jej zadaniem było „inteligentne” rozpoznawanie znaków. Zaledwie
trzy lata później Bernard Widrowa z Uniwersytetu Stanfford przekształcił elektromechniczne
elementy w pojedyncze uczące się elementy Adeline(ang. Adaptive Linear Elements)
na podstawie których oparta była budowa pierwszego oferowanego komercyjnie
neurokomputera.10-11 Pod koniec szóstej dekady ubiegłego wieku Minsky i Papert (Minsky
i Papert 1969) opublikowali prace stwierdzająca bardzo istotne ograniczenia w zastosowaniu
jednowarstwowych
sieci
neuronowych,
co spowodowało ok. 15-letni zastój w pracach nad tą metodą.12 Ożywienie w tej dziedzinie
wystąpiło w latach 80-tych, gdy skonstruowano sieci wielowarstwowe, ze sprzężeniami
zwrotnymi oraz wielokrotne metody i algorytmy uczenia się sieci. Mimo iż główny postęp
w rozwoju sieci neuronowych nastąpił w USA, prace publikowano równiez w innych krajach.
W Polsce zajmowano się tą metodą statystyczną od samego jej powstania. Gawroński (1970),
Kulikowski (1972), oraz Brodziak (1974) wydali szereg prac na temat problematyki uczenia
się sieci oraz rozpoznawania obrazów.12 W połowie lat dziewięćdziesiątych wydano też
monografie Tadeusiewicza oraz przetłumaczono historyczną monografię Hertza, Krogha
i Palmera.10 Sieci stosowane są najczęściej w rozwiązywaniu problemów regresyjnych,
klasyfikacyjnych, oraz związanych z prognozowaniem. W problemach regresyjnych badane
zmienne mają charakter ciągły, a sieci opisują zależności pomiędzy badanymi czynnikami.
W problemach klasyfikacyjnych, sieci przydzielają badane obiekty do przynależących klas.
Dzisiaj najczęstszym obszarem zastosowania sieci neuronowych jest rozpoznawanie
i klasyfikacja obrazów. Kolejne często spotykane zastosowania dotyczą robotyki, teorii
sterowania oraz percepcji i planowania ruchu. Poza techniką sieci neuronowe stosowane
są w ekonomii oraz meteorologii.11 Pierwowzorem i niedościgłym ideałem dla wzoru
na, podstawie którego skonstruowane są sieci, jest ludzki mózg. Komórka nerwowa zwana
neuronem stanowi podstawowy element systemu. Każdy sztuczny neuron reprezentuje jedną
zmienną. Pojedyncze wartości każdej zmiennej reprezentowane są jako szereg wartości
wejściowych do danego sztucznego neuronu. Głównym celem każdego z neuronów
jest przetworzenie wartości wejściowych w sygnał wyjściowy. Każda wartość wejściowa
ma przypisaną wagę: w1,w2,..,wn. Sygnały wejściowe sumowane są z odpowiednimi wagami,
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a następnie poddawane są działaniu funkcji aktywacji. Do aktywacji neuronu tgz. zapłonu
dochodzi gdy impulsy dochodzące do neuronu przekraczają wartość progową określoną
dla danego modelu.

Ryc. 2 Podstawowa konstrukcja sieci neuronowych.

Zgodnie z powyżej załączonym modelem zagregowana wartość wejściowa może być opisana
za pomocą: dla neuronu liniowego, lub dla neuronu radialnego, gdzie wartość wejściowa jest
odległością pomiędzy wektorem wejściowym i wektorem wag. Sygnał ϕ przekształcany jest
przez funkcję aktywacji, której wartość stanowi wartość wyjściową neuronu. Funkcja aktywacji
może być opisana za pomocą wielu rodzajów funkcji w zależności od natury badanego
problemu. Najprostszą stosowaną funkcją aktywacji jest funkcja liniowa. Wówczas sygnał
wyjściowy ma postać y=kϕ.
Rodzaj sieci neuronowej zależy od sposobu w jaki neurony są połączone ze sobą oraz od
kierunku przepływu sygnałów. Sieci różnią się od siebie także metodą doboru wag, czyli
procesem uczenia się. Z reguły sieci neuronowe mają warstwową budowę, gdzie kolejne
warstwy można podzielić na warstwę wejściową, warstwy ukryte, oraz warstwę wyjściową.
Liczba neuronów wejściowych jest ściśle zdeterminowana przez liczbę badanych parametrów,
które chcemy zastosować jako dane wyjściowe danego modelu. Neurony wejściowe odbierają
zewnętrzne bodźce i wprowadzają je wewnątrz struktury sieci do ukrytych warstw
wewnętrznych, gdzie informacje są przetwarzane w sposób umożliwiający otrzymanie
rozwiązania danego zagadnienia w warstwie wyjściowej. Neurony w warstwie wyjściowej
dostarczają końcowy wynik, czyli odpowiedź na zadane sieci pytanie. Sygnały wyjściowe
przyjmują wartości z przedziału 0-1, i w zależności od formatu oczekiwanego wyniku
wymagają one zeskalowania.
Warstwowa budowa sieci oparta jest na modelu budowy ludzkiej kory mózgowej. Podczas gdy
sieć wykonuje postawione przez nas zadanie, użytkownik nie ma kontroli nad przekazywaniem
informacji w warstwach ukrytych. Wybór odpowiedniej liczby warstw ukrytych przy
konstrukcji sieci stanowi kluczowy element jej poprawnego funkcjonowania.
Istnieje wiele rodzajów sieci, do najczęściej stosowanych możemy zaliczyć: sieci
jednokierunkowe (jedno i wielowarstwowe) oraz sieci rekurencyjne. Sieci jednokierunkowe
„feedforward” to sieci, w których sygnał rozprzestrzenia się tylko w jednym kierunku. Mogą

95

one być jedno lub wielowarstwowe. Znacząco lepszą zdolność klasyfikacji posiadają sieci,
które mają co najmniej trójwarstwową strukturę.
Najczęściej stosowana architektura sieci związana z jednokierunkową zasadą działania
to koncepcja wielowarstwowego perceptronu tzw. MLP (ang. Multilayer Perceptron).
W sieci typu MLP każdy neuron warstwy wejściowej dokonuje liniowej agregacji danych
wejściowych. Funkcja aktywacji neuronów wejściowych posiada charakter liniowy, dla
neuronów
w warstwie ukrytej jest ona nieliniowa, w warstwie wyjściowej funkcja aktywacji może mieć
charakter nieliniowy lub liniowy.
Sieci rekurencyjne, są to sieci, które posiadają sprzężenia zwrotne. Oznacza to, że wartości
wyjściowe sieci podawane są także, jako jej wartości wejściowe. Wartości wejściowe sieci
rekurencyjne zależą więc od aktualnych wartości wstępnych oraz od wartości wyjściowych
poprzedniego cyklu. Konstrukcja tego typu sieci zarówno jak jej zastosowanie jest zadaniem
o wiele bardziej skomplikowanym. Niezbędnym elementem przy konstrukcji sieci jest proces
uczenia się. Uczenie się sieci jest procesem wieloetapowym, gdzie podczas kolejnych prób
następuje modyfikacja parametrów w celu znalezienia optymalnej wartości wektora wag
minimalizującego błąd. Podczas procesu uczenia się sieć rozwiązuje dane zadanie, następnie
porównuje otrzymaną odpowiedź do wzorca otrzymanego od „nauczyciela”. Jeżeli wystąpi
błąd, sieć dopasowuje się poprzez modyfikacje wartości współczynników wag, w celu jego
minimalizacji. W trakcie procesu uczenia sieć zeruje warstwy, które nie pomagają
w rozwiązaniu danego zadania Sieć jest w stanie poprawnie funkcjonować nawet, gdy dane
użyte podczas procesu uczenia się zawierają błędy. Możliwe są dwa warianty procesu uczenia
się:
• wariant z nauczycielem
• wariant bez nauczyciela
Wariant z nauczycielem polega na podaniu sieciom przykładów poprawnego działania.
Znaczy to, że podajemy sieci konkretny sygnały wejściowe i wyjściowe demonstrując jaka
jest poprawna odpowiedź dla danej kombinacji wejściowych parametrów. Zbiory przykładów,
na podstawie których uczymy sieć, nazywa się ciągiem uczącym. Gdy sieć otrzymuje
od nauczyciela ciąg uczący, uczy się ona prawidłowo funkcjonować na podstawie danego
algorytmu uczenia się.
Podstawową metodą uczenia się sieci jest reguła „Delta” wprowadzona przez Widrowa
i Hoffa.13 Metoda Delta polega na tym, że sieć po otrzymaniu sygnałów wejściowych wyznacza
wartości wyjściowe, następnie porównuje je do wartości wyjściowych podanych w ciągu
uczącym i oblicza różnicę pomiędzy tymi sygnałami. Sygnał błędu (delta) wykorzystywany jest
przez sieć do korygowania wartości wag w celu minimalizacji błędu. Wagi korygowane
są silniej dla większego sygnału błędu. Także wagi wejść, które posiadały wysokie wartości
sygnałów wejściowych są zmieniane bardziej niż wagi sygnałów, dla których wartości
wejściowe były niewielkie.
Dla sieci zawierających warstwy ukryte nie można wyznaczyć wartości sygnału Delta,
ponieważ ciąg uczący podaje jedynie wartości sygnałów dla warstwy wyjściowej. W takich
sytuacjach stosuje się metodę wstecznej propagacji błędu, która polega na wyliczaniu
przewidywalnej wartości błędów w warstwach ukrytych poprzez wsteczne rzutowanie wartości
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błędów w warstwie wyjściowej. Metoda ta wymaga nauczyciela, który podaje sieci wytyczne,
które obiekty należą do danych klas.
Kolejną metodą uczenia się sieci jest wariant bez nauczyciela. Wariant ten jest najczęściej
stosowany w przypadkach klasyfikacji bezwzorcowej. Najczęściej stosowany algorytm uczenia
się sieci bez nauczyciela oparty jest o teorię Hebba. W tym wariancie podajemy sieci zbiór
uczący zawierający wyłącznie dane dotyczące wartości wejściowych. Sieć obserwuje kolejne
wartości przykładów wejściowych i ich otoczenie w ten sposób odkrywając znaczenie
i zależności pomiędzy zmiennymi. Samoorganizacja sieci jest stosunkowo łatwo osiągalna, gdy
spełnione są pewne warunki. Sieć ucząca się bez nauczyciela musi być większa niż zastosowana
sieć z nauczycielem. Jest to wynikiem tego, że nauczyciel nie jest w stanie określić, który
neuron wyspecjalizuje się w rozpoznawaniu danej klasy i czy sieć wykorzystała wszystkie
dostępne jej wzorce. Proces uczenia się sieci jest procesem indeterministycznym, co oznacza,
że wynik uczenia się sieci nie jest całkowicie przewidywalny. Mimo pewnych niedoskonałości
proces uczenia sieci zastępuje konieczność tworzenia i zapisywania, w danym języku
programowania, algorytmu przetwarzania danych wejściowych w pożądane dane wyjściowe.

Podsumowanie
W przeprowadzonej analizie statystycznej wykorzystywano dane kliniczne oraz dane z badań
własnych. Wartości badanych parametrów mierzone były w skali nominalnej, porządkowej
lub interwałowej. Wartości mierzone w skali nominalnej opisano przy pomocy liczebności
i odsetek; w skali porządkowej przy pomocy mediany, modalnej i zakresu zmienności.
Normalność rozkładów badanych zmiennych oceniano przy pomocy testu Shapiro-Wilka.
Do wykrycia istotności różnic pomiędzy porównywanymi grupami użyto testu MannaWhitney’a i Kruskala-Walissa dla cech ilościowych, oraz testu jednorodności dla cech
jakościowych. Do obliczenia wartości referencyjnych użyto algorytmu krzywej ROC.
W pierwszej części pracy przeprowadzono analizę statystyczną w celu zbadania, które
z analizowanych parametrów mają istotny statystycznie wpływ na prawdopodobieństwo
istnienia wybranych jednostek chorobowych. W drugiej części wykonano autorskie badania
stresu oksydacyjnego i szukano korelacji ze standardowo wykonywanymi oznaczeniami
analitycznymi.
Przyjęto granicę dla "p" na poziomie poniżej 0,05 - cecha jest statystycznie istotna. Analiza
statystyczna została przeprowadzona w całej grupie badanych obejmującej 100 pacjentów
pediatrycznych.
Dokładność diagnostyczna testu została opisana poprzez porównanie pomiędzy wynikiem
danego testu, a wynikiem analitycznym i diagnozą lekarza, przy pomocy czułości
i specyficzności.
W celu porównania opisanych testów obliczono wartość predykcyjną dodatnią (PPV), ujemną
( NPV) oraz dokładność (ACC).
Wartości PPV i NPV są uzależnione od częstotliwości występowania choroby w badanej
populacji. Dla badanych parametrów przyjęto wartości graniczne jako wartości decyzyjne.
Dla ciągłych lub posiadających wiele kategorii wartości diagnostycznych obliczono wartości
predykcyjne dla najlepiej różnicujących charakter patologii.
Zmiany czułości i specyficzności przy przesuwaniu wartości granicznej, dla badanych cech
oraz zastosowanych modeli przedstawiono w formie krzywych ROC. Jakość wyników
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oceniono przez porównanie wartości pola pod badanymi krzywymi (Area Under the Curve,
AUC). Na podstawie krzywych ROC stwierdzono wartość progową dla uzyskanych modeli.
Do konstrukcji modeli zostały użyte dane kliniczne oraz oznaczenia markerów stresu
oksydacyjnego.
W celu znalezienia optymalnej kombinacji badanych parametrów, statystycznie istotnych
w procesie prognozowania występowania wybranych jednostek chorobowych zastosowano
metodę regresji logistycznej z estymacją quasi-Newtona. W celu oceny dopasowania modelu
do danych obliczono logarytm wiarygodności, wartość testu χ2 oraz poziom
prawdopodobieństwa "p". Obliczono iloraz szans dla zmiany jednostkowej zastosowanych
parametrów, oraz iloraz szans dla zmiany równej zakresowi analizowanych zmiennych z 95%
przedziałami ufności. Test ilorazu wiarygodności funkcji straty został zastosowany
w powiązaniu hierarchicznym między poprzednim modelem, a modelem po dodaniu kolejnej
zmiennej. Test χ2 i poziom określił czy dołączenie kolejnej zmiennej do modelu istotnie
poprawiło dopasowanie do danych. Wartość przewidywana modelu reprezentuje
prawdopodobieństwo wystąpienia patologii.
Do obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia choroby zastosowano również sieci
neuronowe. Modele skonstruowano na podstawie osobniczych i środowiskowych czynników
ryzyka oraz parametrów analitycznych przy użyciu klasyfikacji wzorcowej.
Klasyfikacja wzorcowa przypisuje każdy z badanych przypadków do jednej z dwóch klas.
Zastosowano sieci liniowe, perceptrony wielowarstwowe, sieci o radialnych funkcjach
bazowych praz probabilistyczne sieci neuronowe. Bazę danych podzielono w sposób losowy
na trzy zbiory: uczący, walidacyjny i testowy.
Zastosowanie analizy cech osobniczych, środowiskowych oraz parametrów oceny analitycznej
przy zastosowaniu krzywych ROC, regresji logistycznej, oraz trzywarstwowej sztucznej sieci
neuronowej pozwoliło na wyznaczenie, aktualizację skorygowanych wartości referencyjnych.
Nowatorskie badania stresu oksydacyjnego dały nowe spojrzenie na szybką, tanią
i bezinwazyjną metodę monitorowania przebiegu chorób układu oddechowego.
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Streszczenie
Terapia fotodynamiczna (PDT – ang. Photodynamic Therapy), należąca do grupy metod
fotochemioterapeutycznych, wykorzystuje substancję leczniczą zwaną fotouczulaczem oraz promieniowanie
świetlne o ściśle określonej długości fali do leczenia chorób nowotworowych. W metodzie tej wykorzystywane są
reaktywne formy tlenu (ROS – ang. Reactive Oxygen Species) takie jak tlen singletowy (1O2) do celowanego
i zlokalizowanego uszkodzenia komórek nowotworowych. Istnieje kilka sposobów, które umożliwiają
wytworzenie tlenu singletowego. Obecnie w PDT, w celu wytworzenia 1O2, fotouczulacze oświetlane są za
pomocą zewnętrznych źródeł światła, takich jak źródła laserowe. Zastosowanie zewnętrznego źródła światła
wymusza pewne ograniczenia, polegające na ograniczonej możliwości doprowadzenia światła w trudno dostępne
miejsca wewnątrz organizmu ludzkiego oraz napromieniowanie tkanek światłem o widzialnych długościach fali,
które penetrują tkanki na krótką głębokość. Ze względu na bardzo krótki czas życia tlenu singletowego (rzędu µs)
oraz krótki dystans dyfuzji, w PDT istotne jest, aby generowanie 1O2 nastąpiło możliwie jak najbliżej tkanki
nowotworowej. W naszym projekcie badawczym ograniczenie to będzie rozwiązane przez optymalizację nowej
generacji fotouczulaczy, które mogą fluoryzować widzialne światło, potrzebne do ich wzbudzenia w głębokiej
tkance i w ten sposób zwiększyć głębokość penetracji tkanki przez tlen singletowy. Do generowania 1O2 chcemy
wykorzystać metodę opartą na chemiluminescencji, która umożliwi wyeliminowanie zewnętrznego źródła światła.
Głównym celem projektu badawczego jest wybór i optymalizacja odpowiednich fotouczulaczy w celu
uzyskania transferu energii umożliwiającego generowanie 1O2 z wykorzystaniem zjawiska chemiluminescencji.
Wykorzystamy zjawisko chemiluminescencji poprzez syntezę odpowiednich związków, w celu uzyskania
transferu

energii

umożliwiającego

generowanie

O2.

1

Zastąpimy

Luminol

6-amino-2,3-

dihydrobenzo[g]phthalazine-1,4-dione przez napthalene analog of luminol oraz dodamy jod w celu uzyskania
chemiluminescencji w postaci zielonego światła, powodującej przejście międzysytemowe do stanu wzbudzonego
T1, co umożliwi generację 1O2. Analiza proponowanych systemów podczas fazy rozwojowej wymaga dokładnego
pomiaru kilku czynników emitujących światło równocześnie: fluorescencji, wzbudzonej fosforescencji
fotouczulacza i fosforescencji tlenu singletowego.
Pomiar zużycia tlenu podczas procesu fotodynamicznego procesu wykonamy za pomocą techniki
kontrastowej Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 1H MRI nazywaną techniką TOLD - Tissue Oxygenation
Level Dependent Contrast MRI. W prowadzonych badaniach zastosujemy techniki TOLD MRI w modelowanej
terapii fotodynamicznej do określenia zużycia tlenu w funkcji czasu napromieniowania. Wykonamy pomiar
zużycia tlenu po czasie ekspozycji na promieniowanie laserowe w wodnych roztworach zawierających
fotouczulacz i pułapki tlenu singletowego (takie jak metionina) przy użyciu TOLD MRI. Wykonamy pomiar

zużycia tlenu w leczonej fotouczulaczem zdrowej tkance krtani oraz wyciętej tkance nowotworu krtani po
ekspozycji na promieniowanie laserowe za pomocą TOLD MRI in vitro. Oznaczymy ilość tlenu singletowego
i innych niewielkich ilości reaktywnych form tlenu w zdrowej tkance krtani oraz wycinka tkanki nowotworu krtani
z absorbowanym fotouczulaczem po ekspozycji na promieniowanie laserowe przy użyciu TOLD MRI. Do ocena
skuteczności działania metody chemicznej generacji 1O2, zastanie wykorzystany system urządzeń w tym
spektrometr fluorescencyjny do pomiaru czasów życia fluorescencji, pomiarów fosforescencji, detekcji tlenu
singletowego oraz czas życia tlenu singletowego.

Abstract
Photodynamic therapy (PDT) is a photochemotherapeutic method that uses a therapeutic substance called
a photosensitizer and light radiation of specific wavelength for the treatment of cancer. This method uses reactive
oxygen species (ROS) such as singlet oxygen (1O2) to target and induce localized tumor cell damage. There are
several ways that make singlet oxygen production possible. Currently in PDT, in order to produce 1O2,
photosensitizers are illuminated by means of external light sources, such as lasers. The use of an external light
source enforces certain limitations, consisting in the limited possibility of bringing the light into inaccessible places
within the human body and irradiation of tissues with visible wavelengths that penetrate tissues to a short depth.
Due to the very short lifetime of singlet oxygen (on the order of ns in a cell) and the short diffusion distance, in
PDT it is essential that the generation of 1O2 occurs as close as possible to the tumor tissue. In our research project,
this limitation will be solved by the optimization of a new generation of photosensitizers that can fluoresce the
visible light needed for excitation in deep tissue and thus increase the depth of tissue penetration by singlet oxygen.
To generate 1O2, we want to use a chemiluminescence-based method that will eliminate the external light source.
The main goal of the research project is to select and optimize the relevant photosensitizers in order to obtain
energy transfer enabling the generation of 1O2 using the phenomenon of chemiluminescence. We will use the
phenomenon of chemiluminescence through the synthesis of appropriate compounds in order to obtain the energy
transfer enabling the generation of 1O2. We will replace Luminol 6-amino-2,3-dihydrobenzo [g] phthalazine-1,4dione with a napthalene analog of luminol and add iodine to obtain chemiluminescence in the form of green light,
resulting in intrinsic transition to excited state triplet, which will allow for generation of 1O2. Analysis of the
proposed systems during the development phase requires the accurate measurement of several species emitting
light simultaneously: photosensitizer fluorescence, induced photosensitizer phosphorescence and singlet oxygen
phosphorescence.
The measurement of oxygen consumption during the photodynamic process of the process will be performed using
the Magnetic Nuclear Magnetic Resonance (1H MRI) technique TOLD (Tissue Oxygenation Level Dependent
Contrast MRI). In our research, we will use TOLD MRI techniques in modeled photodynamic therapy to determine
the consumption of oxygen as a function of irradiation time. We will measure oxygen consumption after exposure
to laser radiation in aqueous solutions containing photosensitizer and singlet oxygen traps (such as methionine)
using TOLD MRI. We will also measure oxygen consumption in healthy laryngeal tissue and laryngeal tumor
tissue after photosensitizer treatment and exposure to laser radiation using TOLD MRI in vitro. We will determine
the amount of singlet oxygen and other small amounts of reactive oxygen species in healthy laryngeal tissue as
well as a section of laryngeal tumor tissue with absorbed photosensitizer after exposure to laser radiation using
TOLD MRI. To assess the effectiveness of the chemical method of generation 1O2, a device system will be used,
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including a fluorescence spectrometer for fluorescence lifetime measurements, phosphorescence measurements,
singlet oxygen detection and singlet oxygen lifetime determination.

Wstęp
Obecnie zauważyć można wzrost zainteresowania wykorzystywania terapii, w których do
leczenia wykorzystywane jest światło. Terapia fotodynamiczna (PDT – ang. Photodynamic
Therapy), należąca do grupy metod fotochemioterapeutycznych, cieszy się coraz większym
zainteresowaniem w walce ze zmianami nowotworowymi (Abrahamse i Hamblin 2016).
Terapia fotodynamiczna to leczenie nowotworów, które wykorzystuje foto-generowane
reaktywne formy tlenu singletowego (1O2) do uszkodzenia docelowych komórek
nowotworowych. W metodzie tej, do leczenia chorób nowotworowych, wykorzystuje się
substancję leczniczą zwaną fotouczulaczem (PS) oraz promieniowanie świetlne o ściśle
określonej długości fali. PDT jest alternatywą dla powszechnie stosowanych metod leczenia
nowotworów takich jak radioterapia czy chemioterapia. Istotnym problemem w zakresie walki
z chorobami nowotworowymi jest opracowanie mechanizmu umożliwiającego selektywne
i efektywne niszczenie komórek nowotworowych przy jednoczesnym braku wypływu na
funkcjonowanie zdrowych tkanek (Dos Santos i in. 2017). PDT jest terapią umożliwiającą
indukowanie reakcji fotocytotoksycznych, wynikających z aktywacji światem wcześniej
podanego fotouczulacza bezpośrednio w obszarze zmian patologicznych.
Fotouczulacze i barwniki w PDT
W PDT niezbędnym elementem są fotouczulacze. Większość z nich ma strukturę
podobną do zawartej w grupie protetycznej zlokalizowanej w porfirynie. PS posiadają różne
zakresy absorpcji, które zależą od ich dokładnej struktury (Schlothauer i in. 2009). Idealny PS
powinien posiadać mocny pik absorpcji w zakresie widma od 650 nm do 800 nm. Jest to
spowodowane tym, że absorpcja fotonów o długości fali >800 nm nie jest w stanie zapewnić
wystarczającej energii do przekształcenia 3O2 do 1O2 (Abrahamse i Hamblin 2016). Kolejną
wymaganą cechą, którą powinien posiadać idealny PS jest brak „ciemnej” toksyczności, a także
powinien być szybko usuwany z organizmu (Alison i Sibata 2010). PS są zazwyczaj związkami
hydrofobowymi, które szybko dyfundują do komórek. Czas życia 1O2 jest bardzo krótki, co
pokazuje Tab. 1. Z powodu tak krótkiego czasu życia tlenu singletowego, dystrybucja 1O2
w komórkach jest ograniczona i wynosi około 55 nm (Dysart i Patterson 2005).
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Tabela 1. Czas życia tlenu singletowego w różnych mediach (Schlothauer i in. 2009; Jiménez-Banzo i in.
2008; Hatz i in. 2007; Niedre i in. 2002).
Referencja

Zastosowana
długość fali
świetlnej

Barwnik

Fotouczulacz

Medium

Trypan blue

Tetra (p-sulfophenyl)
porphyrin

cell
suspensions

(TPPS)

(intracellular)

5,10,15,20-tetrakis(Nmethyl-4-pyridyl)21H,23Hporphine

cells

Schlothauer J.
670 nm
i in.

3-[4,5JiménezBanzo A.

532 nm

i in.

dimethylthiazol
-2-yl]-2,5diphenyltetrazo
lium bromide
(MTT)

(TMPyP)
5,10,15,20-tetrakis-(4sulfonatophenyl)-

(Foreskin
cells, ATCC
CRL-1635)

Czas życia
1
O2

0.5 – 1.0 µs

1.7 µs

1.5 µs

21H,23H-porphine (TPPS)

Hatz S.
420 nm

Rh123

i in.

5,10,15,20-tetrakis(Nmethyl-4-pyridyl)21H,23Hporphine
(TMPyP)

Niedre M.

630 – 670 nm

-

AlS4Pc

i in.

HeLa cells in
H2O

≈ 3.2 µs

HeLa cells in
D2O

≈ 68 µs

suspensions
of leukemia
cells

≈ 0.6 µs

Pomiary czasu życia oraz dyfuzji tlenu singletowego
Pomiar 1O2 ze względu na bardzo krótki czas życia, wymaga użycia zaawansowanych
urządzeń. Poprzez pomiar czasu życia tlenu singletowego jesteśmy w stanie określić jego
odległość dyfuzji (Kuimova i in. 2009). Zakres d, w którym 1O2 może istnieć, jest ograniczony
właśnie przez jego czas życia τ, co koreluje z jego współczynnikiem dyfuzji D (Klaper i in.
2016):
𝑑 = √2𝜏𝐷

(1)

Dane dostępne w literaturze określają zakres działania 1O2 w wodzie w temperaturze
pokojowej na poziomie d = 125 nm (Redmond i Kochevar 2006). Czas życia 1O2 w komórkach
ulega skróceniu w wyniku reakcji z cząsteczkami komórkowymi. Redmond and Kochevar
w swoich badaniach wykazali, że reakcje chemiczne tlenu singletowego z aminokwasami
białek, kwasami nukleinowymi lub z nienasyconymi lipidami powodują zmniejszenie czasu
życia

1

O2. Generacja tlenu singletowego może odbywać się w różnego rodzaju

rozpuszczalnikach.

Rozpuszczalność

substratu

i

sensybilizatora

oraz

właściwości
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zastosowanego rozpuszczalnika mają istotny wpływ na uzyskaną długość życia 1O2. W Tab. 2
pokazane zostały długości życia 1O2 dla różnych rozpuszczalników.
Tabela 2. Czas życia 1O2 w różnych rozpuszczalnikach (Bregnhøj i in. 2017).
Rozpuszczalnik

Czas życia 1O2 [µs]

H2O

4±2

D2O

30 ± 10

H2O:CH3OH , 1:1

3.5

D2O:CH3OH , 1:1

11

CHCl3

60 ± 15

CS2

200 ± 60

CDCl3

300 ± 100

C6F6

600 ± 200

CCl4

700 ± 200

W PDT to właśnie czas życia 1O2 określa na jaką odległość podekscytowana cząsteczka
tlenu może dyfundować od miejsca, w którym była wygenerowana. W przypadku żywych
komórek, wartość D dla tlenu cząsteczkowego wynosi około 1.4 × 10-5 cm2s-1, stąd długość
dyfuzji w takich warunkach mieści się w zakresie rzędu nm (Schweitzer i Schmidt 2003).
Obecnie dostępne dane dotyczące współczynnika dyfuzji tlenu wskazują, że domeny
subkomórkowe, które bywają dość lepkie mają istotny wpływ na jego średnią/pozorną wartość
(Kuimova i in. 2008).
Podczas badań emisji luminescencji w bliskiej podczerwieni z tlenu singletowego przy
użyciu detektorów optycznych wymagane jest, aby detektor charakteryzował się wysoką
czułością o niskim stosunku sygnału do szumu. Dodatkowo otrzymany sygnał wymaga
przeprowadzenia dokładnej analizy, aby oddzielić prawdziwy sygnał

1

O2 od światła

rozproszonego oraz od fosforescencji i opóźnionej emisji fluorescencji z innych cząsteczek
(Fischer i in. 2013). Ze względu na wysoką reaktywność, 1O2 charakteryzuje się najkrótszym
czasem życia w środowisku wodnym z pośród reaktywnych form tlenu (RFT) (Dickinson
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i Chang 2011). Z tego powodu projektowanie czujników do jego wykrywania należy do jednych
z najtrudniejszych zadań. Badacze coraz częściej pracują nad systemem detekcji tlenu
singletowego opartym na fotopowielaczu, który wykorzystuje światłowody do kierowania oraz
zbierania sygnału bezpośrednio z miejsca występowania akcji PDT (Kim i in. 2016). Jednakże
zastosowanie światłowodu umożliwia na przykład zapewnienie dostarczenia odpowiedniej
dawki PDT, poprzez zbieranie sygnału przez końcówkę umieszczoną bezpośrednio w tkance
chorej (śródmiąższowo). Ponadto końcówka światłowodu może zostać umieszczona
w sąsiadującej zdrowej tkance i umożliwić monitorowanie sygnału luminescencji 1O2, w celu
zmniejszenia ryzyka jej uszkodzenia przez działanie tlenu singletowego.
Zastosowanie terapii fotodynamicznej w leczeniu raka zyskuje coraz większą
popularność wśród lekarzy na całym świecie. Zatem wydaje się niezbędne zwiększenie
skuteczności terapii fotodynamicznej tak, aby efekty były widoczne w głębokiej tkance
nowotworu. Głębokotkankowa terapia fotodynamiczna jest obecnie światowym priorytetem
badawczym w walce z rakiem. Do generowania reaktywnych form tlenu, fotodynamiczna
terapia wykorzystuje związki zwane fotouczulaczami, które są wzbudzone przez światło
widzialne na poziomie mocy, która nie uszkadza zdrowej tkanki. Generowaną formą tlenu
w tej terapii jest singletowy tlen reagujący z składnikami komórkowymi i powodujący
uszkodzenie komórek i ostatecznie ich śmierć. Mechanizm generowania tlenu singletowego
w tym układzie jest możliwy przez przenoszenie energii ze wzbudzonego fotouczulacza do
tlenu na poziomie podstawowym. Fotouczulacz ma tendencje do gromadzenia się w tkance
i w docelowych komórkach. W obecności tlenu fotouczulacz jest aktywowany przez
zewnętrzne źródło światła i wówczas wytwarzają się cytotoksyczne reaktywne formy tlenu
singletowego. Istnieje jednak kilka ograniczeń w obecnych metodach terapii fotodynamicznej.
Po pierwsze, światło widzialne powszechnie wykorzystywane do inicjowania reakcji
fotodynamicznej posiada niewielką głębokość penetracji tkanek, co ogranicza kliniczne
zastosowanie terapii fotodynamicznej nowotworów tylko do powierzchni guza. Po drugie,
singletowy tlen jako toksyczny rodnik jest odpowiedzialny za apoptozę i/lub nekrozę i jest
generowany przez barwnik fotouczulający w pewnej odległości od komórki nowotworowej,
a wytwarzanie bezpośrednio w komórce byłoby bardziej skuteczne do indukowania śmierci
komórek. Po trzecie, bardzo często czynniki generujące tlen singletowy nie są kierowane
docelowo i nie są zlokalizowane w obrębie guza nowotworowego. Obecne ograniczenia
w terapii fotodynamicznej obejmują napromieniowanie tkanek światłem o widzialnych
długościach fali, które penetrują tkanki na krótką głębokość. W naszym projekcie badawczym
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ograniczenie to będzie rozwiązane przez optymalizację nowej generacji fotouczulaczy, które
mogą fluoryzować widzialne światło, potrzebne do ich wzbudzenia w głębokiej tkance i w ten
sposób zwiększyć głębokość penetracji tkanki przez tlen singletowy. Analiza proponowanych
systemów podczas fazy rozwojowej wymaga dokładnego pomiaru kilku czynników
emitujących światło równocześnie: fluorescencji, wzbudzonej fosforescencji fotouczulacza
i fosforescencji tlenu singletowego.
Metodologia przy pomiarach tlenu singletowego
Metodologia terapii fotodynamicznej umożliwia selektywność obszaru leczenia,
lokalizację leku, zaplanowanie czasu terapii oraz monitorowanie efektów leczenia. W terapii
fotodynamicznej fotouczulacz jest zlokalizowany na docelowych komórkach chorej tkanki,
gdzie następnie jest aktywowany przez selektywne oświetlenie tego regionu, co prowadzi do
martwicy i/lub apoptozy komórek.
Głównym celem tego projektu badawczego jest wybór i optymalizacja odpowiednich
fotouczulaczy w celu uzyskania transferu energii umożliwiającego generowanie 1O2 metodą
opartą na chemiluminescencji. W celu oceny skuteczności działania tej metody zastosujemy
system do pomiaru czasów życia fluorescencji, pomiarów fosforescencji, detekcji tlenu
singletowego oraz czas życia tlenu singletowego. Wyniki uzyskane w pracy zostaną poddane
analizie w celu określenia skuteczności działania metody generowania 1O2 opartej na
chemiluminescencji. Pomiaru zużycia tlenu podczas procesu fotodynamicznego procesu
wykonamy za pomocą techniki kontrastowej Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 1H MRI
nazywaną techniką TOLD - Tissue Oxygenation Level Dependent Contrast MRI. W metodzie
TOLD MRI zastosujemy pułapki tlenu singletowego w celu pomiaru generacji i zużycia tlenu
w procesach fotodynamicznych prowadzonych w fantomach wodnych, w zdrowej i chorej
tkance. W prowadzonych badaniach zastosujemy techniki TOLD MRI w modelowanej terapii
fotodynamicznej do określenia zużycia tlenu w funkcji czasu napromieniowania. Wykonamy
pomiar zużycia tlenu po czasie ekspozycji na promieniowanie laserowe w wodnych roztworach
zawierających fotouczulacz i pułapki tlenu singletowego (takie jak metionina) przy użyciu
TOLD MRI.
Do wykonania projektu użyjemy Magnetyczny Rezonans Jądrowy o sile pola 1,5 Tesla
znajdującego się w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Źródła światła laserowego z zakresu UV-VIS i inne lasery wzbudzające
pracujące w trybie ciągłym oraz impulsowym, o czasach impulsu rzędu pikosekund. Projekt
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wymaga również użycia sprzętu laboratoryjnego do preparatywnego przygotowania próbek,
spektrofotometru do pomiaru czasu życia fluorescencji i fosforescencji, detektora o zakresie
spektralnym od 950 nm do 1400 nm, zestawu filtrów i soczewek do formowania wiązki światła,
tlenomierza oraz pHmetru.

Założenia projektu
W projekcie zostanie opracowana nowa metoda pomiarowa mająca potencjał
diagnostyczny oraz umożliwiająca wykorzystanie rezultatów projektu w praktyce medycznej.
Terapia fotodynamiczna to leczenie nowotworów, które wykorzystuje fotogenerowane
reaktywne formy tlenu singletowego do celowanego i zlokalizowanego uszkodzenia komórek
nowotworowych.

Zastosowanie terapii fotodynamicznej w leczeniu raka zyskuje coraz

większą popularność wśród lekarzy na całym świecie. Zatem wydaje się niezbędne zwiększenie
skuteczności terapii fotodynamicznej tak, aby efekty były widoczne w głębokiej tkance
nowotworu.
Obecne ograniczenia w terapii fotodynamicznej obejmują napromieniowanie tkanek
światłem o widzialnych długościach fali, które penetrują tkanki na krótką głębokość. W naszym
projekcie badawczym ograniczenie to będzie rozwiązane przez optymalizację nowej generacji
fotouczulaczy, które mogą fluoryzować widzialne światło, potrzebne do ich wzbudzenia
w głębokiej tkance i w ten sposób zwiększyć głębokość penetracji tkanki przez tlen singletowy.
Analiza proponowanych systemów podczas fazy rozwojowej wymaga dokładnego pomiaru
kilku czynników emitujących światło równocześnie: fluorescencji, wzbudzonej fosforescencji
fotouczulacza i fosforescencji tlenu singletowego.
W tym projekcie zostaną wykorzystane niekonwencjonalne metody generowania tlenu
singletowego. Wygenerowany i zużyty w procesie fotodynamicznym tlen singletowy zostanie
zmierzony za pomocą systemu do pomiaru czasów życia fluorescencji oraz pomiarów
fosforescencji. W zakresie tego projektu wykonane zostaną wielokrotne pomiary zużycia tlenu
podczas procesu fotodynamicznego za pomocą techniki kontrastowej MRI na skanerze 1,5
Tesla z wykorzystaniem techniki o nazwie TOLD MRI.
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Wnioski
Czas życia tlenu singletowego oraz jego dystans dyfuzji są ze sobą powiązane. Dyfuzja
1

O2 zależy nie tylko od zastosowanych fotouczulaczy, ale przede wszystkim od medium,

w którym produkcja RFT ma następować. Wszystkie badania nad PDT łączy jeden wniosek,
że najważniejszym aspektem w fotodynamicznej terapii jest, aby fotouczulacz znalazł się jak
najbliżej komórki rakowej.
Oczekujemy, że w wyniku realizacji tego projektu będzie możliwa ocena efektywności
fotouczulaczy w tkankach. Wyniki posłużą do zrozumieniu procesu fotodynamicznego, co jest
niezbędne do prób zastosowań w klinice nowotworów głowy i szyi. Opracowana w tym
projekcie metodologia może zostać wykorzystana do leczenia nowotworów głowy i szyi
z uwzględnieniem nowotworów krtani i tarczycy. Oczekujemy, że zastosowanie tej
metodologii pozwoli na zmniejszenie ilości zabiegów chirurgicznych. Wartością tego projektu
będzie pogłębienie zrozumienia mechanizmu działania procesu fotodynamicznego, co może
przyczynić się do praktycznego zastosowania terapii fotodynamicznej. Badania prowadzone
w tym projekcie przyczynią się do połączenia terapii fotodynamicznej z nieinwazyjnym
obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego.
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Streszczenie
Postawa ciała jest indywidualną cechą człowieka i pełni ważną rolę. Niestety - poprzez różne czynniki
bardzo często ulega ona zmianie. Siedzący tryb życia w związku z wykonywaną pracą programistów sprawia,
że aktywność ruchowa nie odgrywa kluczowej roli lub też nie ma jej wcale. Przyjmowana pozycja siedząca
w większości przypadków jest niewłaściwa. Sprzyja to dolegliwościom bólowym kręgosłupa oraz innym
schorzeniom aparatu ruchu, a także zwiększonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca i zmniejszeniem
pojemności życiowej płuc. Czynniki te w sposób zupełny zmniejszają jakość życia. Nieprzestrzeganie zasad
ergonomii pracy jest jedną z przyczyn wad postawy. Celem artykułu jest ocena postawy ciała pracowników jednej
z firm programistycznych w Rzeszowie. Przeprowadzone badania pozwoliły określić skalę tych nieprawidłowości.

Body posture and ergonomics of work among programmers.
Abstract
Body posture is an individual body shape and the position of the individual segments of the torso and
lower limbs in a standing position. In addition, it is one of the indicators of development, as well as static and
dynamic fitness of the body. This is an individual feature and in every human being plays an important role, but is
often changed by various factors. The sedentary lifestyle in connection with the work of programmers means that
physical activity does not play a key role or does not exist at all. In most cases, the seated position is not correct
in most cases. This promotes spinal pain or other diseases of the musculoskeletal system, an increased risk
of ischemic heart disease and a decrease in the vital capacity of the lungs. These factors completely reduce
the quality of life. Failure to observe the principles of work ergonomics is one of the reasons for postural defects.
The aim of the article is to assess the body posture of employees of one of the programming companies in Rzeszów.
The conducted research allowed to determine the scale of these irregularities.

Wprowadzenie
Postawa ciała jest cechą charakterystyczną u każdego człowieka, jednak często ulega
zmianie. Uważa się, iż na postawę ciała maja wpływ czynniki kulturowe czy też środowiskowe.
Zależy ona od trybu życia, wykonywanej pracy, jak i stopnia zmęczenia człowieka. Jest
wyrażeniem fizycznego i psychicznego stanu, a jej celem jest utrzymanie stabilnego ciała oraz
zapewnienie estetyki sylwetki. Zapewnia również warunki dla prawidłowego ułożenia
narządów wewnętrznych oraz maksymalną wydolność statyczno-dynamiczną1. O postawie
ciała decyduje wzajemne ułożenie: głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy i kończyn.
Prawidłowa postawa jest układem poszczególnych odcinków ciała, który zapewnia optymalne
zrównoważenie stabilności ciała. Niestety – negatywne czynniki, niezdrowy styl życia oraz
stres są przyczyną różnych schorzeń w narządzie ruchu. W prawidłowej postawie ciała
1

Kasperczyk T., „Wady postawy ciała, diagnostyka i leczenie”, Wydawnictwo KASPER, Kraków 2004, s.
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niezbędna jest odpowiednia budowa aparatu ruchu, a także należyte funkcjonowanie układu
mięśniowego i nerwowego. Jednym z podstawowych determinantów postawy ciała jest
wielkość krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. Odpowiednio wykształcone lordoza
lędźwiowa oraz kifoza piersiowa odgrywają istotną rolę, gdyż ich właściwa wielkość
powoduje, że zarówno

kręgosłup jak i cały narząd ruchu funkcjonują na odpowiednim

poziomie2. Zachowanie prawidłowej postawy ciała wpływa również na równomierne napięcie
mięśni posturalnych. Pozwala zapobiegać bólom kręgosłupa i jego deformacjom w późnym
wieku, chroni przed zwyrodnieniami narządu ruchu oraz ułatwia oddychanie. Co więcej,
zasadniczą rolę w kształtowaniu postawy ciała odgrywają przede wszystkim utrwalone nawyki
ruchowe, w tym przypadku przyjmowania określonego układu ciała w pozycji siedzącej.
W terapii poprawy postawy stosowane są wybrane techniki manualne, zwiększa się aktywność
fizyczną, co ponadto wpływa na lepsze radzenie sobie ze stresem3.
W celu zminimalizowania zagrożenia jakie niesie niewłaściwa pozycja siedząca,
uzasadnione jest przestrzeganie zasad ergonomii. Niestety jak się okazuje - ergonomia postawy
i stanowiska pracy nie jest dostatecznie wszystkim znana. Jej zadaniem są między innymi
działania, które mają wpływ na zmniejszenie zagrożeń, wynikających z charakteru
wykonywanej pracy. Poszukuje się rozwiązań, aby zapobiegać wadom postawy4. Działania te
mają charakter profilaktyczny. Ponadto oprócz aspektów fizycznych, psychicznych czy
technologicznych, ergonomia zawiera także aspekt rehabilitacyjny, który pełni nadrzędną rolę
podczas pracy siedzącej. Odpowiednia pozycja ciała, prawidłowe ustawienie i dopasowanie
sprzętu, określony czas odpoczynku wraz z krótkimi ćwiczeniami podczas pracy, obejmują
część dotyczący rehabilitacji w dziedzinie, jaką jest ergonomia5.

Prezentowanie metody badawczej

2

Kołodziej J., Kołodziej K., Momola I., „Postawa ciała, jej wady i korekcja”, Wydawnictwo Oświatowe

FOSZE, Rzeszów 2004, s.
3

Niesłuchowski W. „Kręgosłup – klucz do zdrowia”, Agencja Wydawnicza „COMES”, Katowice 1995, s.

4

Nowosadad-Sergeant E., Czarny W., Szybisty A., Drozd M. „ Wady postawy ciała. Definicje, etiologia,

metody badań”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s.
5

Piątek T. „Ergonomia i bezpieczeństwo pracy”, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mechatroniki i Automatyki,

Rzeszów 2013, s.
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Celem badań była ocena postawy ciała u osób, które spędzają większość czasu
w pozycji siedzącej, zazwyczaj przed komputerem. Badania przeprowadzono w październiku
2018 roku w firmie programistycznej w Rzeszowie. Uczestniczyło w nich 18 mężczyzn,
w wieku od 24 do 28 lat. Badanie składało się z ankiety, w której należało odpowiedzieć na
pytania dotyczące: codziennych nawyków ruchowych, układu ciała, który najczęściej
przyjmują podczas pracy przy komputerze oraz wskazać miejsce dolegliwości bólowych
kręgosłupa. Za każdą prawidłowo wskazaną podpowiedź – zgodną z ergonomią pracy
przyznawano 5 punktów. Ponadto w badaniu oprócz ankiety wykorzystano metodę
punktowania Kasperczyka (wzrokową ocenę wybranych elementów postawy ciała).
W metodzie tej badaniu podlegały:
 w płaszczyźnie strzałkowej: głowa, barki, łopatki, klatka piersiowa, brzuch,
plecy
 w płaszczyźnie czołowej przodem: barki, klatka piersiowa, stawy kolanowe
 w płaszczyźnie czołowej tyłem: barki, łopatki, kręgosłup
Skala punktów była następująca:
 0 punktów – oceniany układ ciała bez zastrzeżeń
 1 punkt – małe odchylenie od normy
 2-3 punktów – większe odchylenie od normy
 3-5 punktów – znaczny stopień zniekształcenia

Wyniki
W wyniku przeprowadzonych badań metodą punktowania Kasperczyka, u mężczyzn
zaobserwowano następujące wnioski. Nieprawidłowości w ustawieniu głowy stwierdzono
u 22%. Odpowiedni rozstaw barków wykazywało 72% przebadanych, u pozostałych
spostrzeżono niewielkie odchylenia od normy 28%. Prawidłowe usytuowanie łopatek
wykazywała zdecydowana większość 89%. U pozostałych zdiagnozowano odstające łopatki
11%. Klatkę piersiową o prawidłowym wysklepieniu odnotowano u 78%. Czterech
programistów cechowała klatka piersiowa lejkowata 22%. Płaska budowa brzucha
występowała u 94% badanych. W jednym przypadku – brzuch wysunięty poza linię klatki
piersiowej 5%. Kifozę piersiową o charakterze łagodnym miało 61%, natomiast zmniejszoną
39%. Łagodny zarys lordozy cechowało 83% mężczyzn, z kolei pogłębioną lordozę 17% Prosty
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kręgosłup wskazano u 89%, a pozostałe dwie osoby posiadały lekką skoliozę 11%. Prawidłowe
ustawienie kolan wykazywało 95% uczestników. [Tabela nr 1].
Analizując wyniki z przeprowadzonej ankiety, najczęstszym układem ciała podczas
pracy siedzącej, programiści wskazali: „garbienie się” 89%, opieranie łokci o poręcz krzesła
39%, ustawienie stóp poza podłożem 11%. Lokalizację odczuwania bólu kręgosłupa określili
w sposób następujący: odcinek szyjny –28%; odcinek piersiowy - 11%; odcinek lędźwiowy –
33%; odcinek lędźwiowo-krzyżowy - 39%. [Tabela nr 2].
Poniższe tabele ilustrują wyniki badań.
Badania

Wynik

w

[%]

Ustawienie głowy

Ustawienie barków

Ustawienie łopatek

Ustawienie klatki

Prawidłowe

88%

Wysunięta do przodu

22%

Prawidłowe

72%

Wysunięte do przodu/asymetryczne

28%

Prawidłowe

89%

Odstające w różnym stopniu

11%

Prawidłowe

88%

Nieprawidłowe – klatka piersiowa lejkowata

22%

Prawidłowe – brzuch płaski

95%

Nieprawidłowe – brzuch wysunięty poza linię

5%

piersiowej

Ustawienie brzucha

klatki piersiowej

Kształt kifozy piersiowej

Kifoza piersiowa łagodna

61%

Kifoza piersiowa zmniejszona

39%

Lordoza lędźwiowa łagodna

83%

Lordoza lędźwiowa pogłębiona

17%

Kształt lordozy lędźwiowej
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Kręgosłup

Prosty kręgosłup

89%

Boczne skrzywienie kręgosłupa - lekka skolioza

11%

Prawidłowe

95%

Nieprawidłowe

5%

Ustawienie kolan

Tabela nr 1. Wyniki przeprowadzonych badań metodą Kasperczyka [opracowanie własne]

Badania

Wynik
w [%]

Najczęściej przyjmowany układ ciała
podczas pracy siedzącej

„garbienie się”

89%

Ustawienie kończyn górnych

Opieranie łokci o poręcz krzesła

39%

Ustawienie stóp

Stopy poza podłożem (wyprostowane

11%

na pufie)

Lokalizacja odczuwania bólu
kręgosłupa

Odcinek szyjny

28%

Odcinek piersiowy

11%

Odcinek lędźwiowy

33%

Odcinek lędźwiowo-krzyżowy

39%

Tabela nr 2. Wyniki przeprowadzonej ankiety dotyczące nawyków programistów oraz lokalizacji bólu
kręgosłupa związanego z pozycją siedzącą [opracowanie własne]

Dyskusja
Metoda punktowania według Kasperczyka pozwala na szczegółowe wskazanie
nieprawidłowości narządu ruchu, a każde odchylenie od normy jest właściwie punktowane6.
Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, iż większość
przebadanych przyjmuje pozycje siedzące, które są niezgodne z zasadami ergonomii. Osoby te
6

Wilczyński J., „Korekcja wad postawy człowieka”, Wydawnictwo Anthropos, Starachowice 2005, s.
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znajdują się w grupie ryzyka licznych schorzeń, którymi są między innymi: wady postawy,
zespoły przeciążeniowe kręgosłupa, zaburzenia układu kostno-stawowego lub też wystąpienie
w późniejszym czasie chorób reumatoidalnych.
Wady postawy ciała są bardzo częstym problem nie tylko wśród pracowników
biurowych czy programistów, ale dotyczą większości społeczeństwa. Przyczynami są między
innymi czynniki wcześniej już wspomniane: brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia,
niedostateczna wiedza na temat ergonomii pracy oraz nieznajomość następstw zdrowotnych,
jakie niesie przyjmowanie nieprawidłowej postawy ciała7. Uzyskane wyniki badań w sposób
skuteczny potwierdzają wpływ niewłaściwej pozycji siedzącej na dysfunkcje narządu ruchu.
Elementy profilaktyki stanowią: własna obserwacja postawy ciała, nauka odpowiednich
wzorców ruchowych, świadomość zagrożeń wynikających z przyjmowania niewłaściwej
pozycji siedzącej, aktywny tryb życia, odpoczynek oraz konsultacja zaobserwowanych
nieprawidłowości z właściwym specjalistą8.
Zaniedbanie wad kręgosłupa i wad postawy niesie poważne konsekwencje. Może
doprowadzić do kalectwa, nasilenia zaburzeń neurologicznych, niekiedy do niewydolności
krążeniowo-oddechowej oraz przedwczesnej śmierci.
Stanowisko pracy – zasady ergonomii
Oparcie krzesła biurowego powinno być bardzo dobrze wyprofilowane, aby
odpowiednio podpierało odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Znaczenie ma także nachylenie
siedziska względem podłoża. Podudzia należy utrzymywać równolegle do podłoża. Ważne są
również regulowane podłokietniki krzesła. Obręcz barkową powinna być rozluźniona,
a ramiona lekko cofnięte. Przedramiona mają być oparte równolegle do podłoża. Kolana zgięte
pod kątem 90- 110 stopni, lekko poniżej linii bioder. Stopy powinny spoczywać płasko na
podłodze, najlepiej oparte na podnóżku. Na odcinek szyjny kręgosłupa wpływa ustawienie
w odpowiedniej odległości monitora komputera. Jego górna krawędź ma znajdować się lekko
poniżej linii wzroku, który powinien padać na górną jedną trzecią monitora. Podbródek
ustawiony równolegle do podłoża. Ekran umieszczony w odległości około połowy metra.
Podczas siedzenia wskazane jest, aby wykonywać zgięcie grzbietowe i podeszwowe stopy,
w celu odpływu krwi z kończyn dolnych9. Zastosowanie poduszki sensomotorycznej, ułożonej

8

Nowotny J., Nowotny-Czupryna O., Czupryna K., Plinta R, „Edukacja i reedukacja ruchowa. Podręcznik dla

studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów”, Wydawnictwo KASPER, Kraków 2003, s.
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na siedzisku aktywuje układ mięśniowy, poprzez niestabilne podłoże siedziska10. Zmusza to
mięśnie posturalne do ciągłej pracy w celu utrzymania równowagi. Równomiernie rozłożone
napięcie wpływa bardzo korzystnie na korektę postawy. Dłonie powinny być ułożone
na specjalnej podkładce, aby nie opierać nadgarstków o krawędź biurka. Podczas pracy
wskazane są także odgięcia kręgosłupa ku tyłowi. Nie należy również zapominać o krótkich
przerwach, w celu uruchomienia pompy mięśniowej kończyn dolnych11.

Podsumowanie i wnioski
Metoda punktowania według Kasperczyka umożliwia wyznaczenie osób, które
wymagają ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych. U przebadanych mężczyzn stwierdzono
wady postawy, którymi są między innymi niewłaściwe ustawienie: głowy, barków, łopatek,
brzucha oraz nieprawidłowe krzywizny kręgosłupa.
Na podstawie analizy przeprowadzonych badań, wnioski są następujące: u badanej
grupy osób stwierdzono niewłaściwą postawę ciała podczas pracy przy komputerze, której
przyczyną są utrwalone i nieprawidłowe nawyki ruchowe. Badający nie byli świadomi
dysfunkcji narządu ruchu, które posiadają. Niestety - zdecydowana większość nie przestrzega
zasad ergonomii pracy.
Pozycja siedząca powinna być indywidualnie dobrana. Istotne jest, aby mieć na uwadze
charakterystykę narządu ruchu, ponieważ pozycja lordotyczna jak i kifotyczna utrzymywana
przez dłuższy czas jest przyczyną dyskomfortu oraz dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Należy mieć na uwadze, że regularny wysiłek fizyczny jest kluczem do prawidłowego
rozwoju. Jednakże jednostronna aktywność (ograniczenie ruchu jedynie do treningu
piłkarskiego, siłowni) może być niewystarczająca, a nawet szkodliwa dla osób z zaznaczonymi
nieprawidłowościami postawy. Nieraz konieczne jest poszerzenie aktywności o gimnastykę
profilaktyczną i korekcyjną. Warto wyrobić nawyk codziennego wykonywania ćwiczeń
utrzymujących pełny zakres ruchu w stawach i wzmacniających najważniejsze mięśnie. Takie
przyzwyczajenie ma nieocenioną wartość jako skuteczna profilaktyka uciążliwych
dolegliwości w wieku dojrzałym. Warto pamiętać, że o prawidłową postawę ciała należy dbać
przez całe życie.
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Streszczenie
Magnetyczny Rezonans Jądrowy (MR) jest metoda diagnostyczną. Jej dynamiczny rozwój, tworzenie
nowych sekwencji powoduje, iż jest ona w dzisiejszej dobie podstawową metodą prowadzenia diagnostyki
medycznej. Celem pracy jest opracowanie metodologii pomiaru 1H MRI i 1H MRS komórek nowotworowych in
vitro do skompletowania bazy danych pozwalającej na oszacowania zmian w zależności od typu komórek i ich
stanu rozwoju.
Projekt zostanie zrealizowany w oparciu o pakiet obliczeniowy MATLAB. Stworzone oprogramowanie
pozwoli na bezpośredni import obrazów z plików zapisanych w standardzie DICOM pozyskanych w czasie
badania nowotworowych linii komórkowych a później na dokonywanie ich analizy celem wyznaczenia wartości
czasów relaksacji. Wynikiem będą kolorowe mapy współczynników T1 i T2. Ich analiza powoli na wspomaganie
diagnostyki, analizę farmakodynamiki farmakokinetyki leków. Działania te stanowić będą wstęp do dalszych prac
nad terapią związkami znakowanymi oraz monitoringiem procesu leczenia.

Abstract
Magnetic Resonance (MR) is a diagnostic method. The dynamic development of MR and the creation of
new sequences make it the basic method of conducting medical diagnostics today. The aim of the work is to
develop a methodology for the measurement of 1H MRI and 1H MRS in tumor cells in vitro to complete a database
that allows estimating changes depending on the type of cells and their development status. The project will be
implemented based on the MATLAB calculation package. The created software will allow for the direct import of
images from files saved in the DICOM standard obtained during the examination of cancer cell lines and then for
their analysis to determine the value of relaxation times. The result will be color maps of T 1 and T2 coefficients.
Their analysis will aid in supporting diagnosis, pharmacodynamics and pharmacokinetics of drugs. These activities
will be an introduction to further work on the therapy of labeled compounds and monitoring of the treatment
process.

Wprowadzenie
Rezonans magnetyczny (MR) – zjawisko odkryte przez Izydora Izaaka Rabiego (1898 1988) za które otrzymał on w roku 1944 nagrodę Nobla. I.I. Rabi urodził się w Rymanowie k.
Krosna (Staruszkiewicz 1997). Rok po narodzinach rodzina opuściła Polskę i wyemigrowała
do Stanów Zjednoczonych gdzie osiedliła się Nowym Jorku. Tam I.I. Rabi zajmował się
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zagadnieniami fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej i magnetyzmu. Wspomnianą wcześniej
nagrodę Nobla ten wielki uczony - fizyk otrzymał za rezonansową metodę badania właściwości
jąder atomowych. Nagroda związana z rezonansem magnetycznym była przyznawana jeszcze
wielokrotnie.
MR na dobre zadomowił się w dzisiejszym świecie. Jest szeroko stosowany
w medycynie, ale równie w dyscyplinach z nią spokrewnionych. Autorzy w pracy
przedstawianą zastosowanie pomiarów czasów relaksacji jako czynnika charakteryzującego
stan komórek nowotworowych.

Cel pracy
Celem pracy jest opracowanie metodologii pomiaru 1H MRI i 1H MRS komórek
nowotworowych in vitro do skompletowania bazy danych pozwalającej na oszacowania zmian
w zależności od typu komórek i ich stanu. Metoda obrazowania czasów relaksacji wydaje się
być metodą lepszą – pozwalającą na lepsze rozróżnianie niewielkich zmian, które
w klasycznych obrazach T1 i T2 zależnych są niedostrzegalne.
Aby zrealizować założenia koniecznym jest opracowanie aplikacji pozwalającej
w sposób automatyczny na wyznaczanie czasów relaksacji w hodowlach komórkowych w
wyniku przetwarzania danych pochodzących z badania MR. Wykorzystany do tego celu
zostanie pakiet MATLAB. Jest to doskonałe narzędzie do prowadzenia obliczeń szeroko
stosowane w różnych dziedzinach życia.
Wybór narzędzia programistycznego podyktowany jest również w dużej mierze
ogromnymi zbiorami danych obrazowych jakimi są wyniki badań w systemach diagnostyki
medycznej.

Problem badawczy
W pracy autorzy podejmuję nowy problem badań właściwości fizyko-chemicznych
nowotworowych kultur komórkowych oraz ich jakościowego i ilościowego składu za pomocą
aparatu MRI o sile pole 1.5 Tesla.
Analiza

komercyjnie

pozyskanych

komórek

obejmuje

procesy

molekularne

z uwzględnieniem ilościowej dystrybucji wody oraz rodzaju metabolizm.
W pracy istotne jest opracowanie:
- metody mapowania dystrybucji biomarkerów nowotworowych co umożliwi
zastosowanie 1H MRS,
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- określenie czasów T1 i T2 dla tkanek zmienionych nowotworowo,
- określenie niepewności wyniku pomiarów,
- podjęcie próby określenia rodzajów czynników które zakłócają pomiar czasów
relaksacji i ich wpływ na niepewność pomiaru,
- pomiar biomarkerów komórek nowotworowych przy użyciu 1H MRS z wygaszaniem
wody.
Materiał i metoda
Praca realizowana będzie w oparciu o bazę sprzętową Uniwersytetu Rzeszowskiego jak
również planowana jest współpraca z innymi ośrodkami zarówno w kraju jak i za granicą.
Badania

oparte

będą

na

pozyskiwanych

komercyjne

hodowlach

komórek

nowotworowych. Dla pełnego zróżnicowania zmian koniecznym będzie również prowadzenia
pomiarów

na

komórkach

zdrowych

pozyskiwanych

również

tą

samą

drogą.

Z przeprowadzonych wcześniej prac wynika jednoznacznie, iż koniecznym stanie się
rozwiązanie wielu problemów związanych zarówno z przygotowaniem hodowli jak i z samym
pomiarem czy też interpretacją ich wyników.
Pierwszym etapem pracy będzie przeprowadzenie badań jaki wpływ na czasy relaksacji
mają poszczególne składniki płynu odżywczego stosowanego w hodowli komórek.
Koniecznym będzie stosowanie izolacji czy też stabilizacji termicznej próbek w celu
minimalizacji zmian związanych z tym czynnikiem zakłócającym. Wstępne badania jakie
zostały przeprowadzone wskazują na istotny wpływ tego czynnik na wyniki.
W kolejnym etapie badania będą obejmowały hodowle zdrowych komórek w celu
określenia niejako punktu odniesienia. Tutaj również należy zadbać o minimalizację czynników
zakłócających. Po zakończeniu prac przygotowawczych będzie możliwym badanie komórek
nowotworowych. Badanie będą przeprowadzane zarówno w zakresie czasów relaksacji jak
również spektroskopii.
Należy dodać, iż w każdym etapie badań koniecznym będzie skanowanie komórek
zgodnie z przygotowanym schematem stosujące te same sekwencje jak również cewki. Jest to
podyktowane koniecznością zapewnienia najbardziej jak to możliwe powtarzalności warunków
pomiarów. Zakres pracy obejmuje przygotowanie odpowiedniej aplikacji komputerowej
pozwalającej na opracowywanie wyników pomiarów Wykorzystywany do tego celu będzie
pakiet MATLAB. Projektowana aplikacja będzie mała za zadanie pobranie zapisanych
w standardzie DICOM3.0 obrazów MR będących wynikiem skanowania

niezależnie od

producenta systemu obrazowania. Z przeprowadzonych wcześniej prac jakie legły u podstaw
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podjęcia tego tematu badawczego wynika jednoznacznie, iż pozyskane obrazy będą musiały
podlegać korekcji ruchu w zakresie kąta jak również położenia. Konieczność ta wynika ze
sposobu ułożenia samego materiału będącego wynikiem hodowli w magnesie jak również
drobnych ruchów w samym bioreaktorze. Jako że badania będą wykonywane na różnym etapie
życia hodowli komórek dużym wyzwaniem będzie również utrzymanie tej samej warstwy
badanej. Praca przewiduje wykonanie pozycjonera minimalizującego wpływ powyższych
niedokładności ustawień. Poza korekcją geometrii należy wykonać również normalizację
wyników z uwagi na różną czułość cewek w zależności od położenia punktu pomiarowego od
elementu odbiorczego cewki.
Kolejnym krokiem będzie dokonanie aproksymacji otrzymanych wyników z możliwie
najlepszym dopasowaniem oraz określenie poszczególnych czasów T1 i T2.
W piśmiennictwie można spotkać różne metody określania tych czasów. W pracy (Fanea
2011) autorzy prezentują metodą pomiaru czasu T1 i T2 opartą o rejestrację czterech obrazów
przy zdefiniowanych parametrach badania: echo time (TE), repetition time (TR) oraz inversion
time (TI). Wykorzystywane sekwencje to fast spin echo oraz inversion recovery spin echo.
Jest to metoda atrakcyjna czasowo ale w pewnych warunkach może objawić się dużą
niepewnością wyniku pomiaru ze względu na małą ilość punktów pomiarowych.
Inna sposobem jest określanie czasu relaksacji w oparciu o krzywą intensywności sygnału
IS(TR) dla T1 oraz IS(TE) dlaT2.
𝑇𝑅

𝑇𝐸

𝐼𝑆 ∝ 𝑃𝐷 ∗ (1 − 𝑒 − 𝑇1 ) 𝑒 −𝑇2

(1)

Analizując powyższy wzór (Elmaoglu 2015) można zauważyć, iż to równie zawiera
w sobie czasy T1, T2, TE oraz TR. Wykonując pomiary intensywności sygnału z odpowiednimi
czasami TE oraz TR możemy w prosty sposób usuwać z niego składowe T1 czy też T2.
𝑇𝑅

Przyjrzyjmy się teraz równaniu. Człon (1 − 𝑒 − 𝑇1 ) jest składową T1 sygnału natomiast człon
𝑇𝐸

𝑒 − 𝑇2 to składowa T2. Jeżeli teraz w naszych pomiarach założymy w stosunku do czasu T2
𝑇𝐸

bardzo krótki czas TE wówczas wartość wyrażenia 𝑒 − 𝑇2 będzie blisko 1. Konsekwencją takiego
stanu rzeczy będzie oczywiście wyeliminowanie składowej T2 i sygnał uzależniony będzie
w praktyce od wartości T1. Czas T1 Jest to czas jaki jest potrzebny aby składowa magnetyzacji
podłużnej uległa odbudowaniu do wartości początkowej. Wartością charakterystyczną dla
powyższego równania jest wartość czasu TR=T1. Wówczas wartość wyrażenia wynosi 1 −
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𝑒 −1 ≅ 0,6321 - a więc 63% wartości maksymalnej. Określenie czasu przy którym krzywa
osiągnie wartość 0,63 wartości maksymalnej wyznacza czas T1.
Podobne postępowanie można zastosować do uzyskania wykresu czasu T2. Jeśli
w równaniu (1) dobierzemy czas TR wielokrotnie dłuższy w porównaniu z czasem T1 wówczas
𝑇𝑅

człon 𝑒 −𝑇1 będzie dążył do wartości 0. Spowoduje to, iż mierzony sygnał przestanie być zależny
od czasu T1 a stanie się obrazem T2-zależnym. Wielkością charakterystyczną w tym równaniu
jest znowu zrównanie się licznika z mianownikiem a więc stan w którym krzywa osiągnie 37%
wartości maksymalnej. Jest to punkt w którym wartość czasu odpowiada wartości czasu T2.
We wzorze występuje parametr PD, który to jest związany z gęstością protonową a więc
bezpośrednio z ilością jąder wodoru w tkance. Odpowiednie dobranie parametrów obrazowania
TE i TR umożliwia obrazowanie PD-zależna a więc sygnał jest proporcjonalny do ilości
protonów w tkance.
Ważnym problemem do rozwiązanie są zagadnienia związane z niepewnością wyniku
pomiaru. Już wstępne prace wskazały ten obszar za niezwykle ważny z punktu widzenia
realizacji celu pracy. Na niepewność wyniku pomiary wpływ będą miały zarówno parametry
samego skanowania jak również temperatura obiektu. Z nią to związany jest czas relaksacji
podłużnej T1. Analiza traktująca serię obrazów pozyskiwanych przy różnych parametrach
skanowania jako sygnał podlegający obróbce jest czuła na różnorakie czynniki zakłócające
a w szczególności przesunięcia geometryczne.

Wyniki
W wyniku prowadzonych prac planowane jest uzyskanie kolorowych map rozkładu
współczynników T1 i T2 będących czasami relaksacji. Uzyskane wyniki pomiarów przyczynią
się do ukazania przemian fizykochemicznych wewnątrz badanych hodowli komórkowych.
Zakresy liczbowe ukazujące wartości T1 i T2 stanowić będą granice do oceny stanu komórek.

Dyskusja
W konkluzji należy dodać, iż istnieją publikacje ukazujące mapowanie T1 i T2 głowy
czego przykładem są prace (Bouhrara i in. 2017). Przykładem mapowania czasami relaksacji
występuje w pracy (Granitz i in. 2018) gdzie autorzy prezentują wynika badań czasów
relaksacji serca dla aparatów 1.5 T i 3 T.

W pracy (Luetkens i in. 2018) przedstawianą

szczegółową analizę terapii ablacyjnej i mapowania T1, natomiast autorzy w pracy (Galley
i in. 2018) dokonali badania i prezentacji wyników czasów relaksacji dla krążka
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międzykręgowego. Szczegółowa analiza funkcji nerek i mapowania w T1 oraz T2 jest
zaprezentowana w pracy (Wolf i in. 2018). Korelację mapingu T2 z parametrami klinicznymi
w swej pracy zawarli autorzy (Ran i in. 2018) Należy dodać, iż w ostatnich latach następuje
wzrost zainteresowania możliwościami obrazowania z zakres mapowania T1 i T2.
Badania te wkraczają również do weterynarii czego przykładem jest praca ukazująca
możliwości oceny kolana zwierzęcia (Matsui i in. 2017).
Wszystkie te przykłady ukazują zastosowanie mapowania T1 i T2 do tkanek natomiast
niniejsza praca odnosi się do hodowli komórkowych. Jej wyniki znacznie przyczynią się do
poprawy diagnostyki i planowania terapii schorzeń nowotworowych. Będą mieć ona również
duże znaczenie przy badaniu farmakodynamiki i farmakokinetyki nowo projektowanych leków
jak również terapii związki znakowanymi. Najważniejszymi jednak korzyściami jakie zostaną
osiągnięte w wyniku realizacji niniejszej pracy będą informacje o rozwoju oraz progresji
chorób nowotworowych. To z kolei przyczyni się w przyszłości do analizy terapii związkami
znakowanymi oraz postępów leczenia chorób nowotworowych.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań nad segregacją przedmiotów pobieranych przez ramię robota
z magazynku opadowego, zrealizowaną za pomocą układu rozpoznawania koloru. Układ pozwala na dodawanie
nowych kolorów do bazy danych (proces uczenia) i kojarzenia ich z nazwą oraz paletą barw w przestrzeni RGB.
Następnie tak przygotowana baza danych służy do klasyfikacji obiektów wyciąganych z zasobnika (klasyfikacja
koloru). Urządzenie zostało zbudowane od podstaw, a kolejne etapy prac wymagały: projektowania 3D
magazynku, zaprojektowania płytki PCB, tworzenia oprogramowania na poziomie sterownika, tworzenia
oprogramowania w warstwie aplikacyjnej. Przeprowadzone zostały testy i badania układu prototypowego.
W artykule zostały wyszczególnione oraz szerzej omówione protokoły transmisyjne wykorzystane
w oprogramowaniu - Modbus RTU oraz wewnętrzny I²C. Wyszczególnione zostały środowiska wykorzystane
przy tworzeniu oprogramowania QTCreator oraz Arduino IDE. Projekt wchodzi w skład wcześniej stworzonego
środowiska WiredOS służącego do obsługi modelu zrobotyzowanej linii technologicznej i jest jego kolejnym
modułem. Układ pracuje pod kontrolą układu mikroprocesorowego ESP 8266. Wynikiem przeprowadzonych prac
jest system skutecznie rozpoznający kolory w celu przeprowadzenia procesu sortowania.

Summary
The article presents the results of research on the segregation of objects collected by a robot arm from
a drop storage, carried out with the use of a color recognition system. The system allows you to add new colors to
the database (learning process) and associate them with the name and palette of colors in the RGB space. Then the
database prepared in this way is used to classify objects extracted from the tray (color classification). The device
was created from scratch, and subsequent stages required: 3D design of the magazine, PCB design, software
development at the controller level, software development in the application layer. The tests and tests of the
prototype system were carried out. The article lists and discusses the transmission protocols used in the software Modbus RTU and internal I²C. The environments used to create the QTCreator and Arduino IDE software were
specified. The project is part of the previously created WiredOS environment used to operate the robotic
technological line model and is its next module. The system works under the control of the ESP 8266
microprocessor system. The result of the work is a system that successfully recognizes colors in order to carry out
the sorting process.

Magazynek opadowy – projekt 3D
Magazynek opadowy to miejsce, z którego ramię robota Wired [5, 6] pobiera detale do
segregacji oraz przeniesienia na wcześniej wyznaczone miejsce. Przenoszonym detalem jest
klocek o wymiarach 30x34x20 mm. Magazynek jest oparty na kwadratowej płycie 80x80 mm,
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z czterema otworami technologicznymi umożliwiającymi przymocowanie do podłoża.
Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu podstawy magazynku, klocek jest w stanie swobodnie
osunąć się na miejsce, z którego bez problemu może zostać odebrany przez ramię robota.
W ukośnej części podstawy są dwa wolne miejsca. Jedno z nich przeznaczone jest na
zamontowanie czujnika koloru i gestów. Zastosowany czujnik to sparkfun Apds 9960, który do
tej pory można było spotkać w telefonie Samsung Galaxy S5. Jest to moduł z czujnikiem, który
mierzy natężenie światła otoczenia, umożliwia wykrywanie bliskości obiektu oraz wykrywa
gesty dłoni, a w tym przypadku detalu, który się przesuwa. Przy pomocy tego sensora można
kontrolować urządzenia poprzez przesunięcie elementu. Układ pracuje z napięciem zasilania
3,3 V, a komunikacja odbywa się poprzez I²C. Drugie wolne miejsce jest przygotowane pod
diody LED. Są one konieczne, gdyż czujnik koloru potrzebuje źródła światła po to, aby
rozpoznać barwę klocka. Dodatkowo miejsce na czujnik oraz na diody jest oddzielone lekką
przesłoną ze względu na to, by światło LED nie padało bezpośrednio na czujnik. Rys. 1
przedstawia dolną część magazynku opadowego.

Rys. 1 Podstawa magazynku oraz miejsce na diody LED oraz czujnik [opracowanie własne]

Aktualna pojemność magazynku umożliwia przechowywanie 5 detali. Jednak w bardzo
łatwy sposób można tę pojemność zwiększyć, np. poprzez wydrukowanie pojemnika
o zwiększonej wysokości, dodrukowanie kolejnego segmentu lub też zastąpienie magazynku
innym, np. wykonanym z profilu aluminiowego. W kolejnych wersjach magazynku na pewno
zostanie zastosowany zsyp z kształtownika aluminiowego. Przez to zostaną obniżone koszty
druku, które w przypadku drukowania obiektów o takich rozmiarach są dosyć duże
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w porównaniu z konstrukcją z kształtowników aluminiowych wyciętych w odpowiedni sposób.
Wygląd zaprojektowanego magazynku w 3D przedstawia rys. 2.

Rys. 2 Zaprojektowany magazynek opadowy [opracowanie własne]

Kolejnym

elementem,

który

zostanie

zainstalowany

w

magazynku

jest

serwomechanizm, sterowany za pomocą PWM, wypuszczający detale na miejsce zsypu,
z którego są odbierane przez ramię robota. Dzięki serwomechanizmowi blokującemu zsuwanie
się kolejnych detali, pierwszy wypuszczony zawsze może zostać swobodnie odebrany przez
ramię. Gdyby blokady zsypu nie było, wtedy bardzo łatwo dochodzi do zaburzenia opadania
detali, a tym samym ich odbierania przez robot.

1.1 Projekt płytki sterującej magazynkiem
Sterownik magazynka został zbudowany w oparciu o układ scalony ESP12, który jest
głównym zastosowanym układem na płytce. Moduł ten został wybrany miedzy innymi z tego
powodu, że posiada technologię bezprzewodową WiFi opartą na chipie ESP8266.
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Działa w standardzie WiFi 802.11 b/g/n na częstotliwości 2,4 GHz. Posiada 16 wyprowadzeń
- raster 2 mm, z czego 9 to uniwersalne wejścia/wyjścia (GPIO) i 1 przetwornik analogowocyfrowy (ADC). Posiada wbudowaną diodę LED i antenę PCB. Układ może być zasilany
napięciem od 6 V do 18 V. Na płytce znajduje się wyjście obsługujące czujnik Apds-9960,
który jest odpowiedzialny za rozpoznawanie kolorów. Układ odpowiadający za sterowanie
posiada 3 stabilizatory napięcia, które są konieczne do zasilania ESP12 oraz serwomechanizmu.
Główną zaletą zastosowania ESP12 jest możliwość sterowania za pomocą WiFi oraz zasilania
za pomocą pakietów baterii, co sprawia, że urządzenie jest bardziej mobilne. Na rys. 3 pokazano
schemat ideowy, a na rys. 4 projekt płytki drukowanej sterownika wykonany w programie
Eagle.

Rys. 3 Schemat ideowy sterownika magazynku [opracowanie własne]

Specyfikacja układu EPS12 [9]


Napięcie zasilania: 3,3 V



Pobór prądu w spoczynku: ok. 10 µA



Chip: ESP8266



Standard: WiFi 802.11 b/g/n



Pracuje na częstotliwości 2,4 GHz



Wspiera zabezpieczenia WPA / WPA2



Może pracować w trybie AP (Access Point), STA (Standalone) oraz AP+STA



Wspiera komendy AT



Komunikacja: UART (Rx, Tx)
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Domyślna prędkość UART: 115200 bps



Montaż SMD lub THT



Raster wyprowadzeń: 2 mm



Średnica otworu: 0,9 mm



Posiada 16 wyprowadzeń - raster 2 mm



9 x GPIO - wyjścia/wejścia cyfrowe



1 x wejście ADC - przetwornik cyfrowo-analogowy



Wyposażony jest w interfejsy komunikacyjne: SPI, UART, SDIO



Wsparcie oprogramowania Lua



Wymiary płytki: 24 x 16 mm

Rys. 4 Projekt płytki drukowanej wykonany w programie Eagle [opracowanie własne]

Kluczowym elementem wchodzącym w skład magazynku jest czujnik Apds-9960.
Jest to czujnik koloru RGB o wysokiej 16 bitowej rozdzielczości. Urządzenie pozwala
również na detekcję gestów, czujnik posiada swój własny kontroler.

Specyfikacja czujnika Apds-9960 [10]


Napięcie zasilania: od 2,4 V do 3,6 V



Zakres pomiarowy: od 10 do 20 cm



Komunikacja: magistrala I²C (adres: 0x39)



Złącza: otwory na listwy goldpin - raster 2,54 mm
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Dwa otwory montażowe o średnicy 3 mm



Wymiary modułu: 21 x 16 mm

1.2 Budowa systemu klasyfikacji koloru
System klasyfikacji obiektów w magazynku jest to synergiczna kombinacja dwóch
środowisk programowania: sterownika – Arduino IDE wraz z językiem C++ oraz środowiska
aplikacji graficznych QT Creator wraz z językiem C++.

Rys. 5 Stanowisko badawcze [opracowanie własne]

Stanowisko badawcze (rys. 5) składa się z płytki Arduino IDE opartej na procesorze
ATmega 2560. Doświadczenie polegało na sprawdzeniu poświaty, jaka występuje podczas
naświetlania kolorowych kartek papieru.
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Rys. 6 Badanie poświaty dla koloru czerwonego [opracowanie własne]

W wyniku przeprowadzonych doświadczeń, wywołane przez naświetlanie diodami
LED poświaty powiązane zostały z kolorami wyświetlanymi w oknie aplikacji graficznej.
Na rys. 6 pokazany jest przykładowy eksperyment dla koloru czerwonego.
W rezultacie powstała aplikacja pozwalająca na tworzenie bazy danych obiektów
zawierającej informacje na temat koloru obiektów, a następnie, na podstawie odczytu
aktualnego poziomu palety barw rgb z czujnika, na klasyfikację obiektu ze względu na kolor.
Poziom natężenia poszczególnych składowych r, g, b jest przeliczony na paletę koloru rgb,
a następnie zostaje przesłany protokołem komunikacyjnym Modbus RTU i wyświetlony
w oknie QT Creator za pomocą wizualizacji.

1.3 Aplikacja
Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły zaprogramować dodatkowe okna systemu
WiredOS [6], pozwalające na obsługę magazynku opadowego. System pozwala na sterowanie
modelem zrobotyzowanej linii technologicznej (zbudowanej w ramach pracy inżynierskiej [5])
umożliwiając zarówno zadawanie trajektorii, jak i obsługę sygnałów logicznych oraz
sterowanie

urządzeniami

dodatkowymi

węzła

zrobotyzowanego,

tj.

taśmociągiem

i magazynkiem opadowym.
Nowy moduł systemu WiredOS składa się z trzech podstawowych okien:
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Learning (rys. 7), służącego do uczenia aplikacji danego koloru aktualnie dostępnego nad
czujnikiem. W oknie name podajemy nazwę koloru, który będzie przypisany do bazy danych.
W oknach R, G oraz B znajdują się aktualnie odczytane wartości kolorów. Możliwa jest ich
modyfikacja oraz ręczne wpisywanie. Za pomocą przycisku Save obiekt jest wprowadzany do
bazy danych. Przycisk oraz okno Current pozwala na podgląd aktualnie występującego koloru
oraz wprowadzenie współczynnika do okien wprowadzania. Możliwe jest ręczne sprawdzanie
koloru Manual check ale także automatyczne Auto check. Baza obiektów wyświetlana jest
w oknie Object base.

Rys. 7 Widok okna Learning [opracowanie własne]

Magazine (rys. 8) jest to główne okno modułu, dzięki niemu steruje się magazynkiem,
zwolnienie klocka odbywa się poprzez naciśniecie przycisku Release. Obiekty zwalnianie są
klasyfikowane i korelowane z bazą danych, a wartości i nazwa koloru wyprowadzone są
w oknie Color log. Możliwym jest również użycie zarówno zwalniania automatycznego, jak
i manualnego oraz rzeczywisty podgląd aktualnie występującego koloru na pozycji zsypu.
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Rys. 8 Widok okna Magazine [opracowanie własne]

Options – w tym oknie odbywa się nadanie poziomu klasyfikacji dla magazynku
magazine classification level, który jest podawany w [ms].

Rys. 9 Widok okna Options [opracowanie własne]

Do komunikacji między komputerem nadrzędnym a płytką PCB magazynku
w aplikacji wykorzystywany jest protokół Modbus RTU. Magazynek przyjmuje kolejny
identyfikator – 2. Magazynek łączy się z kontrolerem czujnika koloru za pomocą
protokołu I²C. Wskazane protokoły szerzej zostaną omówione w następnej części
artykułu.
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2.1 Zasady działania protokołów transmisyjnych
I²C (Inter-Integrated Circuit)
Jest to szeregowa magistrala komputerowa wprowadzona w 1982 roku przez firmę
Philips Semiconductor (obecnie NXP Semiconductors). Protokół I²C jest powszechnie
stosowany do przyłączania obwodowych układów scalonych o niskiej prędkości do procesorów
i mikrokontrolerów w komunikacji na krótkich odcinkach - „wewnątrz na pokładzie”.
Od 10 października 2006 r. do wdrożenia protokołu I²C nie są wymagane opłaty licencyjne.
Jednak opłaty są wymagane, aby uzyskać adresy slave I²C przydzielone przez NXP [1].
SMBus, zdefiniowany przez Intel w 1995 roku, jest podzbiorem I²C, definiującym bardziej
restrykcyjne użycie. Jednym z celów SMBus jest promowanie solidności i interoperacyjności.
W związku z tym nowoczesne systemy I²C zawierają pewne zasady i reguły od SMBus,
niekiedy obsługują zarówno I²C, jak i SMBus, wymagając jedynie minimalnej rekonfiguracji
poprzez polecenie programowe lub wybór odpowiedniego wyprowadzenia.
I²C jest odpowiedni dla urządzeń peryferyjnych, w których prostota i niskie koszty produkcji
są ważniejsze niż szybkość. Typowe zastosowania magistrali I²C to:


Opisywanie podłączalnych urządzeń za pomocą małych tabel konfiguracji ROM, aby
umożliwić działanie typu "podłącz i używaj", na przykład pamięci EEPROM z
funkcją wykrywania obecności (SPD) na podwójnych modułach pamięci (DIMM)
i rozszerzone dane identyfikacyjne monitora (EDID) dla monitorów poprzez złącza
VGA, DVI i HDMI. Zarządzanie systemem dla systemów PC za pośrednictwem
SMBus;



Piny SMBus są przydzielane zarówno w konwencjonalnych złączach PCI jak i PCI
Express.



Dostęp do zegarów czasu rzeczywistego i układów NVRAM zachowujących
ustawienia użytkownika.



Dostęp do niskoprędkościowych przetworników DAC i przetworników ADC.



Zmiana ustawień kontrastu, odcienia i balansu kolorów na monitorach (za
pośrednictwem Display Data Channel).



Zmiana głośności dźwięku w inteligentnych głośnikach.



Sterowanie małymi (np. telefonami funkcyjnymi) wyświetlaczami OLED lub LCD.
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Odczytywanie monitorów sprzętowych i czujników diagnostycznych, np. prędkość
wentylatora.



Włączanie i wyłączanie zasilania komponentów systemu [3].

Warstwa łącza danych
I²C jest magistralą pracującą bajtowo, a więc bity są w grupach po 8. Dane są wysyłane
w kolejności od najbardziej znaczącego bitu do najmniej znaczącego [8]. Gdy przesłanych
zostanie 8 bitów w jednym kierunku, przesyłany jest dodatkowy bit potwierdzenia odebrania
danych ACK w kierunku przeciwnym [7].
Pierwszym bajtem jest zawsze nadawany przez urządzenie master adres urządzenia
slave [9], który oprócz 7 bitów właściwego adresu zawiera bit kierunku transmisji na
najmłodszej pozycji [9]. Wartość „0” tego bitu oznacza transmisję od mastera do slave’a,
podczas gdy wartość „1” kierunek przeciwny (odczyt). Po pierwszym bajcie przesyłane zostają
dane [9].
Wersja 1.0 magistrali pozwala na adresowanie 10-bitowe. Wtedy pierwszy przesyłany
bajt zawiera 5 z góry ustalonych bitów (11110) i dwa najstarsze bity adresu 10 bitowego, drugi
bajt zawiera pozostałe 8 bitów adresu. Potem następuje normalna transmisja danych.
Warstwa fizyczna
I²C do transmisji wykorzystuje dwie dwukierunkowe linie: SDA – linia danych (ang.
Serial Data Line) i SCL – linia zegara [3]. Obydwie linie są na stałe podłączone do źródła
zasilania poprzez rezystory podciągające. I²C używa logiki dodatniej, a więc stan niski na
magistrali odpowiada „0” logicznemu, natomiast stan wysoki „1” logicznej.

Rys. 11 Budowa ramki transmisyjnej I2C [12]

Wszystkie nadajniki występują jako kolektor lub otwarty dren, a więc na liniach
występuje tzw. iloczyn na drucie („1” jest recesywna, a „0” dominujące). Pozwala to na
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wykrywanie kolizji. Każde urządzenie nadając „1” jednocześnie sprawdza, czy na magistrali
rzeczywiście pojawił się stan wysoki.
Podstawowa wersja I²C zakłada istnienie tylko jednego urządzenia, które może
inicjować transmisję (master), ale dzięki istnieniu mechanizmu detekcji kolizji możliwa jest
praca w trybie multi-master. Ponieważ dane nadawane są w kolejności od najstarszego bitu do
najmłodszego, w przypadku jednoczesnego nadawania, urządzenie nadające adres o wyższym
numerze wycofa się pierwsze, co wynika z binarnego sposobu zapisywania liczb. Występuje tu
zatem arbitraż ze stałym przydziałem priorytetów, określonym przez adres urządzenia typu
slave. Urządzenia o niższych adresach mają wyższy priorytet od urządzeń o adresach wyższych.
Zmiana na linii danych podczas transmisji może następować jedynie, gdy linia zegara
znajduje się w stanie niskim [3]. Nie dotyczy to specjalnych sytuacji: bitu startu i bitu stopu.
Bit startu ma miejsce, gdy linia danych zmienia swój stan z „1” na „0”, podczas wysokiego
stanu linii zegara, co ma miejsce w momencie rozpoczynania każdej transmisji danych [3],
a po zakończeniu transmisji generowany jest bit stopu.
2.2 Protokół Modbus
Modbus jest protokołem komunikacji szeregowej pierwotnie opublikowanym przez
Modicon (obecnie Schneider Electric) w 1979 r. do użytku z programowalnymi sterownikami
logicznymi (PLC). Modbus stał się de facto standardowym protokołem komunikacyjnym i jest
obecnie powszechnie dostępnym środkiem łączenia przemysłowych urządzeń elektronicznych.
[1]. Główne powody stosowania Modbus w środowisku przemysłowym to: opracowany
z myślą o zastosowaniach przemysłowych, otwarcie opublikowane i wolne od opłat, łatwe do
wdrożenia i utrzymania, przenosi surowe bity lub słowa bez nakładania wielu ograniczeń na
dostawców. Modbus umożliwia komunikację między wieloma urządzeniami podłączonymi do
tej samej sieci, na przykład systemem mierzącym temperaturę i wilgotność oraz
komunikującym wyniki z komputerem. Modbus jest często wykorzystywany do łączenia
komputera nadzorczego ze zdalnym terminalem (RTU) w systemach nadzoru i gromadzenia
danych (SCADA). Wiele typów danych pochodzi od przemysłowego zastosowania logiki
Ladder i jego zastosowania w przekaźnikach sterujących: jednobitowe fizyczne wyjście
nazywa się cewką, a jednobitowe wejście fizyczne jest nazywane wejściem dyskretnym lub
stykiem.
Rozwój i aktualizacja protokołów Modbus była zarządzana przez organizację Modbus
[2] od kwietnia 2004 r., kiedy Schneider Electric przekazał prawa tej organizacji [3].
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Organizacja Modbus jest stowarzyszeniem użytkowników i dostawców urządzeń zgodnych
z Modbus, którzy opowiadają się za dalszym wykorzystaniem tej technologii [10].

Rys. 10 Przykładowa implementacja protokołu modbus [11]

Rys. 11 Uogólniona budowa ramki transmisyjnej [11]

Protokół Modbus pozwala na łączenie wielu urządzeń za pomocą jednego medium
transmisyjnego. Komunikacja odbywa się w topologii master-slave. Układ podrzędny,
działający jako slave, odpowiada na zapytania układu nadrzędnego, master.
Definiowane są trzy formaty zapytań i odpowiedzi PDU:
- mb_req_pdu – zapytanie (Modbus Request PDU),
- mb_rsp_pdu – odopwiedź (Modbus Response PDU),
- mb_excep_rsp_pdu – odpowiedź na błąd (Modbus Exception Response PDU).
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Rys. 12 Schemat zapytań i odpowiedzi dla dwóch scenariuszy [11]

Łączna maksymalna ramka danych ADU dla zaprezentowanych poniżej interfejsów zawiera
odpowiednio:
- RS232/RS485 256 bajtów,
- Modbus TCP : 260 bajtów.

Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych prac został zbudowany i oprogramowany układ
segregacji przedmiotów na podstawie pomiaru ich kolorów. Układ posłuży do selekcji detali
przechowywanych w magazynku opadowym i wyjmowanych z niego przez ramię robota. Jest
to część wcześniej tworzonego modelu zrobotyzowanej linii technologicznej. Zaprojektowany
został magazynek opadowy w środowisku CAD, wykonana płytka sterownika oraz napisane
oprogramowanie pozwalające na uczenie kolorów, tworzenie bazy zdefiniowanych kolorów
i porównanie aktualnego koloru detalu z kolorami zdefiniowanymi w bazie.
Przewidywano wykonanie magazynku całkowicie w technologii druku 3D, jednak ze
względu na koszty oraz dokładność wydruku zdecydowano się na wydruk 3D połączony
z kształtownikiem ze stopu aluminium.
Oprogramowanie sterownika wymaga jeszcze poprawek, gdyż sporadycznie pojawiają
się błędy w trakcie działania aplikacji. Poza tym planowane jest dołączenie możliwości zapisu
i odczytu z pliku bazy danych obiektów. Sterownik magazynku jak dotąd był testowany na
płytce prototypowej, w najbliższym czasie będzie wykonana płytka PCB na podstawie projektu
wykonanego w programie Eagle.
138

Literatura

[1] Anderson R., Cervo D., Arduino dla zaawansowanych, Wydawnictwo Helion, Gliwice
2014.
[2] Monk S., Arduino dla początkujących: kolejny krok, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
[3] Monk S., Arduino dla początkujących: podstawy i szkice, Wydawnictwo Helion, Gliwice
2014.
[4] Ezust A., Ezust P., C++ i QT : wprowadzenie do wzorców projektowych, Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2014.
[5] Majczak M., Projekt i konstrukcja modelu zrobotyzowanej linii technologicznej, praca
dyplomowa inżynierska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet
Rzeszowski, 2018.
[6] Słysz W., Projekt sterowania modelem zrobotyzowanej linii technologicznej, praca
dyplomowa inżynierska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet
Rzeszowski, 2018.
[7] Wikipedia protokół Modbus https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus
[8] Wikipedia protokół I2C https://pl.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
[9] datasheet esp12e https://www.kloppenborg.net/images/blog/esp8266/esp8266-esp12especs.pdf
[10] datasheet Apds-9960A https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/3/2/1/AvagoAPDS-9960-datasheet.pdf

139

Sztuczna inteligencja.
Wyobrażenia kontrintuicyjne w procesie transmisji kulturowej.
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Streszczenie

Jednym z transhumanistycznych postulatów, obok udoskonalania ludzkiej cielesności
i umysłu, jest ewolucja sztucznej inteligencji - jednego z największych projektów ludzkości XX i XXI
wieku skupiającego w sobie spektrum problemów ontologiczno-epistemologicznych (natura umysłu,
świadomości, procesy poznania, nabywania wiedzy, relacja ciała do umysłu, czy świadomości do
doświadczenia), idei metafizycznych i mitologicznych narracji. W marzeniach tych odnaleźć można
echo filozofii jezuity Teilharda de Chardin, twórcy pojęcia noosfera (gr. nous - rozum, umysł), który
głosił, że nie powinniśmy uznawać cywilizacji, powstałej dzięki inteligentnemu ludzkiemu umysłowi,
za wyjątkową i stabilną lecz tylko jeden z etapów rozwoju życia na Ziemi. Współcześnie pod terminem
„sztuczna inteligencja” prócz określenia dziedziny nauki i jej metod badawczych, kryje się wiele
oczekiwań i wyobrażeń na temat szans oraz zagrożeń formułowanych na podstawie osobistych intuicji
i przeświadczeń, łączących epokę sztucznych sieci neuronowych z fantazjami ludzi, którzy owładnięci
myśleniem mitologicznym żyli dawno przed Rewolucją 4.0.

Abstrakt
One of the transhumanist postulates, besides perfecting human corporeality
and mind, is the evolution of artificial intelligence - one of the largest projects of humanity of the
twentieth and twenty-first century, which brings together the spectrum of ontological-epistemological
problems (nature of mind, consciousness, processes of cognition, acquisition of knowledge, the relation
of the body to the mind or consciousness to experience), metaphysical ideas and mythological narratives.
In these dreams one can find an echo of the philosophy of the Jesuit Teilhard de Chardin, the creator of
the noosphere concept (Greek nous - mind, mind), which stated that we should not recognize the
civilization created by the intelligent human mind as unique and stable, but only one of the stages of
development life on Earth. Nowadays, under the term "artificial intelligence" besides defining the field
of science and its research methods, there are many expectations and ideas about chances and threats
formulated on the basis of personal intuitions and beliefs, connecting the epoch of artificial neural
networks with fantasies of people who were overwhelmed by mythological thinking. before Revolution
4.0.

Wyobrażenia kontrintuicyjne w procesie transmisji kulturowej
Technologiczna osobliwość (Singularity) to hipotetyczny punkt w przyszłym rozwoju
cywilizacji, w którym sztuczne inteligencje opracują jeszcze wydajniejsze sztuczne
inteligencje, wywołując lawinowe przyspieszenie technologii, która stanie się niezrozumiała
dla człowieka a jej zatrzymanie będzie niemożliwe. Nazwę „Osobliwość” wprowadził polski
matematyk Stanisław Ulam, a rozpowszechnił w latach 80. XX wieku pisarz science fiction
Vernor Vinge, który twierdził, że mamy do czynienia z perspektywą zmian porównywalnych
do narodzin życia na Ziemi, których przyczyną będzie pojawienie się istot obdarzonych
nadludzką inteligencją - „przebudzonych” komputerów, które zyskają świadomość.
Współcześnie scenariusz taki propaguje Ray Kurzweil w książce p.t. Nadchodzi Osobliwość.
Analizując historię ludzkości, futurolog dochodzi do wniosku, że postęp techniczny następuje
w sposób wykładniczy ponieważ każdy wynalazek przyspiesza pojawienie się kolejnego.
Kurzweil uogólnił tzw. prawo Moore'a, opisujące geometryczny wzrost złożoności układów
scalonych, odnosząc je również do innych technologii. Według jego przewidywań, kluczowe
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odkrycia naukowe będą następować w coraz krótszych odstępach czasu, aż nastąpi „rozerwanie
tkaniny reprezentującej historię cywilizacji”. Podczas konferencji technologicznej SXSW
w 2017 roku, Ray Kurzweil oświadczył, że do roku 2029 inteligencja komputerów będzie
porównywalna do inteligencji człowieka, w latach trzydziestych XXI wieku będziemy
podłączać biologiczny mózg do chmury obliczeniowej, zaś najpóźniej w 2045 roku nastąpi
technologiczna osobliwość - eksplozja sztucznej inteligencji, która prawdopodobnie zyska
świadomość.
Założenie ekscentrycznego wynalazcy jest wysoce problematyczne i większość
myślicieli uważa, że osobliwość technologiczna nigdy nie nastąpi. Najbardziej znanym
krytykiem powstania świadomej sztucznej inteligencji jest Amerykanin Hubert Dreyfus,
twierdzący, że ludzki proces myślenia nie może zostać odtworzony w odłączonym od ciała
aparacie myślącym. Mimo, że od lat osiemdziesiątych XX wieku rozwijano sztuczną
inteligencję w oparciu o tzw. sieci neuronowe, mające być odwzorowaniem przybliżonego
układu neuronów w ludzkim mózgu, Dreyfus pozostał sceptyczny, że da się stworzyć program
i zbudować maszynę o inteligencji ludzkiej posiadającą świadomość. Na problemie
świadomości i jej relacji do nieświadomych procesów komputacyjnych skupił się również
Roger Penrose wskazując, że świadomość nie ma charakteru algorytmicznego w związku
z czym nie może być domeną komputerów. W pracy Minds, Brains, and Programs filozof John
Searle przedstawił tzw. argument „chińskiego pokoju” - eksperyment wykazujący, że operacje
syntaktyczne same z siebie nie wystarczają do pojawienia się własności semantycznych choć
mogą być w ten sposób interpretowane przez zewnętrznego obserwatora. Część futurologów
przewiduje jednak, że technologiczna osobliwość może stanowić zagrożenie dla istnienia
ludzkości. Hugo de Garis zasugerował, że sztuczne superinteligencje mogą po prostu
wyeliminować ludzi i ludzie nie będą w stanie ich przed tym powstrzymać. Według
Anthony'ego Berglasa, oparta na komputerach inteligencja nie będzie, w odróżnieniu od
człowieka, powiązana z żadnym konkretnym ciałem, co spowoduje, że jej postrzeganie świata
będzie zupełnie inne niż ludzkie. Nick Bostrom przytacza przykładowy scenariusz, w którym
superinteligencja, chcąc rozwiązać zadany jej problem matematyczny, angażuje wszystkie
surowce całego Układu Słonecznego do stworzenia urządzenia liczącego. Bill Hibbard zwraca
uwagę, że powstanie superinteligencji może znacznie powiększyć nierówności społeczne, oraz
sugeruje, że kluczem do uniknięcia problemów jest zaprojektowanie sztucznych inteligencji w
ten sposób, aby odczuwały miłość do ludzi. Wyobraźnia mityczna implikuje zawsze akt wiary,
bez której mit straciłby podstawę, na której się opiera. Wiara rozumiana jest przez Ernsta
Cassirera jako wszelkie zaangażowanie psychiczne w dowolną ideę, do której się dąży jako do
pożądanej i ocenianej wysoko w kategoriach wartości. Daty „wielkich przejść”, jak
wskazywany przez Kurzweila rok 2045, w którym przewiduje „przebudzenie” i nadejście
Osobliwości Technologicznej (Singularity) wierzącym organizują czasoprzestrzeń, stawiając
ludzkość wobec wielkiej zagadki egzystencjalnej zrodzonej z konfrontacji z niezrozumiałą
rzeczywistością.
Wielu naukowców sądzi, że wystarczy rozwój słabej sztucznej inteligencji by
przekształcić człowieka zarówno w planie cielesnym, mentalnym jak gospodarczoekonomicznym i społeczno-kulturowym. Profesor MIT, Max Tegmark, podkreśla, że cudowny
wynalazek wpłynie na rzeczywistość dokonując jej transformacji skutkujących w każdym
obszarze życia społecznego: „myślące” algorytmy zastąpią człowieka w pracy, produkcji,
wpłyną na system opieki zdrowotnej, sądownictwo, działania kreatywne takie jak tworzenie
sztuki, komponowanie muzyki. Hans Moravec uważa, że nawet jeśli nadludzka inteligencja
może sprawić, że ludzie staną się zbędni jako nadrzędna forma życia, to wciąż będzie dla nich
miejsce w ziemskim ekosystemie. Część badaczy zwiastuje, że wejście sztucznej inteligencji
na rynek to koniec przydatności mas, które dla klas uprzywilejowanych w dobie AI stają się
bezużyteczne zarówno w obszarze ekonomii jak polityki (useless class). Hipotezy zakładającej
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pojawienie się świadomej sztucznej inteligencji, tak jak żadnej teorii nauk empirycznych, nie
można potwierdzić w sposób definitywny. Ich trwałość jest względna i uzależniona od stanu
obecnej wiedzy i wyników przyszłych badań. Ideologia może jednak odnosić korzyści
z utrzymywania pewnych poglądów, konsekwentnie wprowadzając do społecznej świadomości
nierealistyczne postulaty, co przejawia się w nadawaniu niefalsyfikowalnym tezom statusu
naukowości. Mit jest opowieścią, która na mocy paradoksu uznawana jest za prawdę pomimo
tego, że jej treść pozostaje sprzeczna z potoczną wiedzą na temat rzeczywistości, może stać
w sprzeczności z potoczną wiedzą na temat świata. Poprzez literaturę science fiction
i kinematografię świadoma sztuczna inteligencja przenika do świadomości zbiorowej
a społeczne postawy wobec sztucznego umysłu rozciągają się między żywym
zainteresowaniem a panicznym lękiem stanowiąc doskonały grunt pod działalność
mitotwórczą. Mit świadomej sztucznej inteligencji kreuje w wyobraźni współczesnych
przyszłego bohatera kulturowego, który poszukuje szans na przekroczenie kondycji a gdy
znajdzie sposób na przeistoczenie własnej egzystencji zabierze nas w nową, nieznaną
rzeczywistość. Pojawienie się wiedzy niepewnej, przedstawianej jako pewna, wiara w jej
prawdziwość mimo braku pewności eksperymentalnej i teoretycznej rodzi popyt na opowieści
transhumanistów o „human like” Artificial Inteligence co z kolei uzasadnia sens
podejmowanych kosztownych projektów. Fanstastyczna „nowa mitologia” będąca
odpowiedzią na lęki egzystencjalne zrodzone w technokulturze ma wielu wspaniałych
poprzedników zarówno w kinematografii (filmy - Odyseja Kosmiczna, Ex Machina, Ghost in
the Shell, Transcendencja; seriale - Westword, Humans, Black Mirror) jak też w opowieściach
science fiction (Valis, Ubik, Czy Androidy śnią o elektrycznych owcach P.K.Dicka, Golem IV
Stanisława Lema, Perfekcyjna niedoskonałość Jacka Dukaja).
Myślenie naukowe a myślenie mityczne
W starożytnej Grecji przed okresem klasycznym słowa mythos i logos były synonimami
i oznaczały opowiadanie. Rozróżniać zaczęto je dopiero w VI wieku p.n.e i odtąd logos
kojarzone było z dyskursem racjonalnym, zgodnym z zasadami logiki, zaś mythos wiązano
z opartym na iluzji dyskursem fikcyjnym. Logos było środkiem wyrazu aletheii, czyli prawdy
podczas gdy mythos odnosiło się do kategorii cudowności. Do utrwalenia opozycji między
logos a mythos przyczynił się Platon, który uznał, że istnieją dwie konkurencyjne formy
poznania rzeczywistości: jedna, wyrażana w logos, zasadzała się na racjonalnym myśleniu
i służyła odkryciu prawdy obiektywnej, druga zaś, objawiająca się w mythos, odwoływała się
do wyobrażeń i miała na celu wyjaśnienie aspektów rzeczywistości, których nie da się pojąć
rozumowo. Ponowne pojawienie się języku terminu „mit” w XVIII wieku wiązał się
z procesem sekularyzacji kultury oraz dążeniem entuzjastów naukowego podejścia do
wykazania prymatu nauki w całej dziedzinie poznania. Oświeceniowi, a później
pozytywistyczni myśliciele wierzyli, że postępy wiedzy naukowej pozwolą na wyeliminowanie
pytań ostatecznych, na które wcześniej poszukiwano odpowiedzi w mitologii, religii czy
metafizyce. Kreowanie narracji mitopodobnych, miało ważne konsekwencje dla
samoidentyfikacji ludzi zajmujących się nauką tworzących modele dla całego społeczeństwa.
Warto podkreślić, że mitycznym wzorem dla naukowców stał się Galileusz a z powodu jego
konfliktu z Kościołem wielu przedstawicieli naukowego świata zaczęło postrzegać naukę jako
sprzeciwiającą się religii. Mit męczenników nauki i wroga w postaci religii pomagał
w integracji środowiska i kreował pozycję rozumu i posługującego się nim naukowca
w społeczeństwie. Niewłaściwe metodologicznie podejście do fenomenu religii doprowadziło
do wytworzenia negatywnego obrazu religii i jej społecznej funkcji, do wykreowania mitu złej
siły przenikającej społeczeństwo, której trzeba przeciwstawić dobrą siłę – naukę i rozum.
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W drugiej połowie XIX wieku mit zaczęto kojarzyć z nieprawdą. W listach Gogola
termin ten pojawia się w sensie opowieści nie mającej racjonalnego uzasadnienia, w podobny
sposób operuje nim w swojej korespondencji Flaubert określając „mitem” niepotwierdzone
faktami błędne przypuszczenia dotyczące współczesnej mu rzeczywistości. Z perspektywy
antropologii kultury, jak zauważa Wojciech Burszta, „zarówno Oświecenie, jak i wiek XIX to
nie tyle zanegowanie wcześniejszych tradycji i próba ich destrukcji, ale usiłowanie
skonstruowania nowej, opozycyjnej całościowej mitologii. Jeśli spojrzeć na mit pod kątem jego
aspektu hermeneutycznego, to okaże się, że również rozumienie „nauki” w wieku XVIII miało
charakter mitu.[...] mit i nauka kierują się analogicznym przekonaniem, że są podstawą
interpretacji i rozumienia świata.”. Mit konfliktu religii i nauki stał się siłą kształtującą nową
świadomość nowożytności. Jednak walka z religią jako fałszywą narracją, mitem, wymagała
stworzenia mitu-nowej opowieści posiadającej potężną siłę kulturotwórczą.
Badacze mitu definiują go na różne sposoby – etnologowie pojmują go jako odtwarzaną
w rytuałach „świętą historię”, wyjaśniającą zagadkę powstania świata wierzącej w nią
społeczności. Dla socjologów i politologów mity są zespołami wyobrażeniowymi istniejącymi
zarówno w społeczeństwach pierwotnych jak i współczesnych, odzwierciedlającymi w sposób
symboliczny wspólną dla grupy koncepcję rzeczywistości, będącą przedmiotem fascynacji dla
jej członków i przejawami dominującej ideologii zniekształcającej odbiór rzeczywistości. Mit
ma więc głębokie przesłanie i może być interpretowany jako wyraz doktryny filozoficznej oraz
symboliczny obraz psychicznej rzeczywistości12. Przyjmując wąską definicję terminu „mit”
w odniesieniu do nowych form mitycznej ekspresji, które nie mają związku z sacrum trudno
mówić o współczesnych mitach naukowych, filozoficznych czy społecznych i należałoby
stwierdzić, że „nowe mity” są, mitami zdegradowanymi, oddalonymi od życiodajnego źródła
quasi-mitami bez sacrum. Perspektywę wskazującą na orientacyjne, porządkujące,
usensowniające aspekty mitu przyjmują koncepcje operujące rozszerzonym zakresem tego
pojęcia zakładające, że mit jest uniwersalną formą świadomości, która powoduje ciągły ruch
mitotwórczy nadający sens praktykom społecznym i kulturowym. Z antropologicznego punktu
widzenia stałe są też potrzeby generujące mityczne ekspresje (narracje, obrazy). Tradycyjne
zasoby treści mitycznych nie stanowią już osi orientacyjnych lecz nie znosząca próżni kultura
w miejsce starych zasobów generuje nowe. Wskutek obumierania mitów archaicznych
w kulturze współczesnej pozostały dwie odmiany struktur mitopodobnych: sztuka
i
mitopodobne
struktury
pseudodyskursywne.
Wzrost
znaczenia
nauki
i wytworów technologicznych w Zachodniej cywilizacji powoduje, że to z nimi mity nawiązują
dziś bliskie relacje - odwołują się do sacrum nie wprost lecz nabierając perswazyjnego
i pseudodyskursywnego charakteru stają się autonomicznym dawcą sensu i ważnym elementem
ludzkiej samowiedzy. Mity transmitują przekonania w udramatyzowanej formie, podają
sposoby organizowania doświadczenia, dostarczają człowiekowi światopoglądu - wizji
dotyczącej podstawowych struktur rzeczywistości i wiedzy o nim samym. Są też wyrazem
Problem mitu jest jednym z najczęściej chyba poruszanych zagadnień w humanistyce, zarówno przez
antropologów, etnologów, socjologów, jak i psychologów, lingwistów, literaturoznawców. To jednocześnie jedno
z najbardziej trudnych i kontrowersyjnych zjawisk z uwagi na istotę i mechanizm powstawania, cele, trwałość.
Istnieje szereg teorii mitoznawczych, wśród których można znaleźć około 500 prób sprecyzowania, co należy
rozumieć przez mit. Do najważniejszych należy zaliczyć teorie psychoanalityczne (analizy Fromma i Junga
zwracające uwagę na symboliczny sposób kodowania informacji przekazywanej za pośrednictwem mitu, rolę
nieświadomych działań człowieka w procesie mitotwórczym i relację między mitem a jednostką i jej psychiką),
funkcjonalne i pochodne od funkcjonalizmu, szkołę mitu i rytuału, teorie socjo-psychologiczne,
egzystencjalistyczne, fenomenologiczne (Eliade spojrzał na mit jako na czynnik sprawczy, uświęcający regulator
zasad życia, zachowania, jedzenia, seksu, etyki, praw, idei, norm obowiązujących w danej kulturze),
ewolucjonistyczne, i strukturalne analizy poszukujące mitemów - podstawowych jednostek, z jakich zbudowany
jest każdy mit dostarczające, zdaniem Lévi-Straussa, interesujących informacji na temat powszechności wątków
mitycznych. Por: M. Klik, Teorie mitu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
12
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mocy zbawczej w ludzkim życiu – występuje w nich stan lub byt idealny, stan aktualny i moc
zbawcza, która jest w stanie przezwyciężyć wszystkie przeszkody. Nie oferują teoretycznych
wyjaśnień lecz przedstawiają i urzeczywistniają moc, która jest w stanie przemienić życie
człowieka i otaczającej go rzeczywistości. To wielkie opowieści o pierwotnym akcie
stworzenia, przeobrażaniu chaosu w ład, przechodzeniu niebytu w istnienie i nadawanie sensu
absurdalnej rzeczywistości. Bliskie myśleniu mitycznemu są utopie będące sposobem myślenia
polegającym na zabawie z rzeczywistością i prawdą, proponujące wizje prospekcyjne
i polityczne wskazujące cele do osiągnięcia w przyszłości takie jak usprawnienie lub stworzenie
nowej istoty ludzkiej. Mit pełni funkcję legitymizującą tradycyjny porządek, utopia wskazuje
stan idealny teoretycznie możliwy do osiągnięcia i są pokrewnymi sobie sposobami myślenia
mitycznego, zawierającymi podobne schematy wyobrażeniowe. Zarówno mity jak utopie to
opowieści o stworzeniu, kreacji, powoływaniu nowych rzeczywistości, relacje o tym jak coś
powstało i zaczęło istnieć opisujące wtargnięcie „nad-naturalności” w obręb świata. Objawianie
się tej „nad-naturalności” w świecie Mircea Eliade nazwał hierofanią będącą wkroczeniem
sacrum w sferę profanum. Według rumuńskiego badacza opowieść mityczna jest drogą do
hierofanii.
Szczególny rodzaj nowo powstałych mitów stanowią tak zwane images-forces, czyli
zespoły wyobrażeń tworzące się wokół ogólnych idei, takich jak Postęp czy Rewolucja
Technologiczna. Nauka przejęła w społeczeństwie miejsce, cechy i funkcje, które spełniały
mity w społeczeństwach archaicznych. Mitologizowane są różne wymiary naukowej
aktywności: opisów praktyki badawczej, niewłaściwego przybliżania jej rezultatów i tworzenie
na tej podstawie fałszywego obrazu rzeczywistości. Dynamika naukowego postępu
doprowadziła do momentu, w którym jej zdobycze stają się dostępne tylko dla wąskiego kręg
wtajemniczonych. Bez posiadania odpowiedniej wiedzy przeciętnemu odbiorcy bardzo trudno
oddzielić naukową teorię od wyobrażeń o świecie wytworzonych na jej podstawie.
Mitologiczne tematy, które dziś pojawiają się w obszarze nauki to wszechwiedząca ASI
(Artificial Superintelligence), obietnica doskonałości w postaci transhumanistycznej wizji raju
- wzmocnienia człowieka i uwolnienia go od chorób (human enhancement), groźba
armagedonu (broń jądrowa), eksploracja kosmosu: wstępowanie ludzkich istot do nieba
i zbawienie ludzkości dzięki ziemskiej nieśmiertelności. W pracy p.t. Mity i rzeczywistość
społeczeństwa informacyjnego R. Tadeusiewicz diagnozuje, że mity powstają „za sprawą
złożonej natury współczesnej techniki i nieznoszącej pustki duchowości człowieka. Nie mogąc
intelektualnie opanować podstaw współczesnej cywilizacji, ludzie wypełniają różnymi mitami
tę rozległą i szybko powiększającą się lukę, która rozciąga się między ubogą wiedzą ścisłą
współczesnego człowieka i coraz doskonalszą, coraz bogatszą, ale i coraz trudniejszą sferą
współczesnej techniki.”.
Podobnie jak mitologia, nauka stara się w warunkach zmieniającego się stanu wiedzy
stworzyć spójny, bazujący na niej światopogląd podtrzymujący tradycje "wiary" w zakresie jej
podstawowych założeń. W książce p.t. „The Web of Belief” („Sieć wiary”) W. V. Quine i J. S.
Ullian postulowali, że twierdzenia nauki uważamy za prawdziwe nie dlatego, że wiernie
odpowiadają obserwowanym faktom, ale dlatego, że są wewnętrznie spójne i razem składają
się na przekonującą opowieść o świecie. Nasze przekonania stają przed trybunałem
doświadczeń jako wielowarstwowa konstrukcja, która z osobiście zaobserwowanymi faktami
styka się jedynie na swoich obrzeżach. Gdy napotykamy fakt, który przeczy jednemu z naszych
przekonań, pojawia się impuls, by skorygować część zapatrywań w obrębie naszej sieci i w ten
sposób przywrócić jej wewnętrzną spójność. Jednak wybierając, które konkretnie przekonania
chcemy poddać rewizji, nie opieramy się jedynie na faktach. Wychodząc od obserwacji, która
zaprzecza naszej dotychczasowej wiedzy, przyglądamy się naszym utrwalonym już
przekonaniom i ich uzasadnieniom i szacujemy, jak przywrócić spójność całej sieci przekonań
możliwie najmniejszym kosztem. W rezultacie tego procesu być może zaczniemy
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powątpiewać, czy rzeczywiście zaobserwowaliśmy sprzeczne z naszą wiedzą zjawisko lub
zaczniemy podważać fundamentalne zasady logiki i matematyki, leżące u początku całej sieci
przekonań. Postrzegana wartość nauki i wierność tradycjom skutkują samopopierającymi się
wzorcami "badań" i "technologii". Metanaukowe analizy fenomenu nauki dowodzą, że jej
rozwój jest uwarunkowany nie tylko przez czynniki wewnętrzne (empiryczne i teoretyczne),
ale i szereg czynników zewnętrznych, takich jak potrzeby praktyczne, możliwości
ekonomiczne, wpływy prądów kulturowych i filozoficznych, którym indywidualnie lub
zbiorowo ulegają sami naukowcy. Mitologizowane są różne wymiary naukowej aktywności od
praktyki badawczej po przybliżanie jej rezultatów co sprzyja tworzeniu fałszywego obrazu
rzeczywistości. W historii nauki często zdobywały akceptację i uznanie błędne idee fizyczne
(eter, flogiston) nadto wskazać można na milcząco przyjmowane przez naukowców
przekonania, jak te o realności nieobserwowalnych obiektów. Wiedzę naukową należy widzieć
jako podważalną i możliwie fałszywą, gdyż nauka nigdy nie osiągnie prawdy definitywnej
i finalnej, a każdy jej stan posiada zasadniczo tymczasowy charakter. Teoretyczna wiedza
o świecie jest więc temporalna, podatna na ciągłe modyfikacje i doskonalenie.
Wielki mit transhumanizmu odpowiada na lęki współczesności identyfikując technologię
z możliwością uzyskania doskonałości w planie ziemskim ale służy też do uzasadnienia
panującego porządku społecznego, układu warstw społecznych i struktury technokracji.
Stanowi on „użyteczną fikcję”- konstrukcję umysłu wykorzystywaną w sposób instrumentalny
do określonych celów, lecz nie uważaną ani za prawdę, ani za fałsz. Mit przebudzenia sztucznej
inteligencji to udramatyzowane opowieści o wydarzeniach leżących póki co poza „horyzontem
zdarzeń” lecz uwikłanie wiedzy-władzy w potężne siły społeczno-ekonomiczne
strukturyzujące rzeczywistość i dostarczające wzorców organizowania doświadczenia:
kapitalistyczny system produkcji i potężny kompleks przemysłowy rodzi niebezpieczeństwo
zniekształcania odkryć generowanych przez naukę przez system kapitalistyczny i fałszywe
mitologiczne obietnice.
Potęga mitu i moc metafor
Myślenie naukowe nie jest w stanie poradzić sobie za pomocą samych struktur
logiczno-matematycznych i często stosuje symbole i analogie. Żeby być zrozumiana, nauka
potrzebuje narracji i wyobrażeniowości a obrazowe sformułowania i metafory odgrywają
istotną rolę w jej rozwoju. Sens i wartość niektórych odkryć dookreślony zostaje więc poza
nauką. Ponieważ nauka ma tak wielkie znaczenie dla współczesności konieczne staje się jej
uprzystępnienie, wchłonięcie przez kulturę, zwłaszcza masową. W odróżnieniu od modeli
naukowych mit budowany jest w oparciu o metafory zawierające elementy emocjonalne
i wartościujące służące do wywoływania określonych uczuć. Metafora to nie tylko poetycki
środek wyrazu, ale także potężne narzędzie, dające niekiedy więcej siły obrazującej
i informacyjnej niż precyzyjny opis. Z analogii między operacjami dwóch systemów można
wywnioskować, że to, co decyduje o istocie inteligencji, zarówno ludzkiej, jak i mechanicznej,
jest wynik operacji, osiągnięty cel a nie sama operacja. Metafory mają wpływ na postawy
i zachowania ludzi zmieniając sposób widzenia świata. Służą jako wyobrażenia organizujące,
które przez zróżnicowane akcentowanie poszczególnych elementów rzeczywistości narzucają
strukturę i sposób interpretacji danych. Umożliwiają też organizowanie wrażeń poprzez
uwypuklenie aspektów, które dotychczas uchodziły naszej uwadze kreując nowy układ
powiązań poprzez zestawienie ze sobą dwóch układów odniesienia. Nowożytna nauka
dokonywała szeregu porównań ciała i umysłu człowieka z mechanicznymi wynalazkami,
takimi jak zegary, skrzynie muzyczne, urządzenia hydrauliczne czy maszyna parowa. Każde
z tych porównań odnosiło się do najnowszego, najbardziej zaawansowanego technicznie
procesu w tamtych czasach, maszyn i urządzeń technicznych powszechnego użytku. Zabiegi te
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służyły uchwyceniu w metaforze lub modelu, któregoś z atrybutów człowieka - od budowy
ciała, poprzez funkcje życiowe, po procesy intelektualne. Konstruując inteligentną maszynę,
człowiek tworzył jednocześnie obraz siebie a relacja między człowiekiem a jego wytwór
zyskiwał szczególne znaczenie antropologiczne - wpływał na wyobrażenia człowieka o swojej
pracy, relacjach z innymi, sposobach myślenia o procesach społecznych, stając się podstawą
nowej filozofii, wartości estetycznych, rytuałów i form kultury. We współczesnych naukach
komputerowych powszechne jest używanie antropomorfizującego maszynę języka
i działających na wyobraźnię metafor. Badacze i popularyzatorzy posługują się analogią
oprogramowania komputerowego do ludzkiego umysłu i sprzętu do ciała. Język symboliczny
ma moc otwierania nowych poziomów rzeczywistości przez wskazywanie poza siebie
w kierunku tego, w czym dany symbol partycypuje. Tymczasem komputery określa się jako
procesory symboli choć w doświadczeniu ludzkim symbolu nie można zredukować do
sygnałów ponieważ implikuje świadomość kodującego i dekodującego znaczące wyobrażenie
symboliczne. „Symbol nie istnieje jako część fizycznego świata. On ma znaczenie”.
Zauważmy, że zarówno Ray Kurzwail i szereg transhumanistycznych autorów, przedstawiając
scenariusz nadnaturalych przyszłych zdarzeń, mających moc zdolną przemieniać życie
człowieka, operuje analogią, metaforą i obrazową narracją nakładając mythos na logos.
W odróżnieniu od modeli naukowych metafory zawierają często elementy emocjonalne
i wartościujące i służą do wywoływania określonych uczuć i postaw. Metafora umożliwia
organizowanie naszych wrażeń poprzez uwypuklenie aspektów, które dotychczas uchodziły
naszej uwadze kreując nowy układ powiązań poprzez zestawienie ze sobą dwóch układów
odniesienia. Stanowi ona nową jakość a jej sens zachowuje się wyłącznie na przecięciu dwóch
sposobów patrzenia, które ją wytworzyły. Metafora interpretowana dosłownie staje się
absurdem. Stanowi ona selektywne przeniesienie znanych skojarzeń jakiegoś słowa – pewne
cechy nowej sytuacji zostają uwypuklone, inne pominięte skłaniając do interpretacji jednej
sytuacji w kategoriach drugiej. Nie stanowi to jednak jedynie użytecznej fikcji, nie jest grą
intelektualną bez żadnego odniesienia do rzeczywistości – stwierdza jedynie, że pomiędzy
porównywanymi obiektami zachodzą pewne analogie i jest sugestywną zachętą do znajdywania
kolejnych podobieństw. Metafory mają więc wpływ na postawy i zachowania ludzi, a ponadto
zmieniają sposób widzenia świata. Służą jako wyobrażenia organizujące, które przez
zróżnicowane akcentowanie poszczególnych elementów rzeczywistości narzucają strukturę
i sposób interpretacji danych.
Centralnym elementem każdej opowieści mitycznej jest jej bohater obdarzony
nadzwyczajnymi zdolnościami, którego historia była zawsze wyjątkowa-nigdy nie mogła
przytrafić się komukolwiek innemu, kiedykolwiek indziej ani w innych okolicznościach i jest
istotna dla całej społeczności pokładającej w nim swoje nadzieje. Współcześnie mitologiczne
myślenie rozciąga się na obszar sztucznej inteligencji - jednej z najdynamiczniej rozwijających
się gałęzi informatyki. Poza aspektami inżynieryjno-programowymi, teorie sztucznej
inteligencji wiążą się z pojęciami z zakresu psychologii poznawczej i filozofii odwołując się
również do podstawowych kategorii antropologii, takich jak umysł, ciało, myślenie, działanie
a popularnonaukowy przekaz rodzi ryzyko deformacji społecznej recepcji. Yves Chevrel
zwraca uwagę na szczególny sposób oddziaływania imion bohaterów mitycznych na ludzką
wyobraźnię. Wywołują one cały szereg skojarzeń i w pewnym sensie mit jest zespołem
wyobrażeń powstałych wokół znanego z imienia bohatera. Błędne wyobrażenia w ramach teorii
sztucznej inteligencji powstają z powodu zbyt szerokiego rozumienia samego pojęcia
"inteligencja" przypisywanego do określonej klasy maszyn cyfrowych na podstawie analogu
z pewnymi zachowaniami ludzkimi i procedurami stosowanymi w obliczeniach cyfrowych w operacjach takich jak udowadnianie hipotez matematycznych i logicznych lub
identyfikowanie znaczeń w języku naturalnym.
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Kulturowa transmisja wyobrażeń
Antropolodzy pod pojęciem myślenia mitycznego uważają typ myślenia
niedyskursywnego, symbolicznego, ściśle powiązanego z emocjami. Jest to myślenie nie
przestrzegające zasady wyłączonego środka, „kontynualne”, tj. znoszące granice między
przedmiotami, utożsamiające część i całość. Myślenie to kieruje się więc zasadami coincidentia
oppositorum (naturalne-sztuczne), pars pro toto, ma związki z magią i znaczeniem
symbolicznym. Cechy demarkacyjne myśli mitycznej odpowiadają tzw. umysłowości
symbolicznej, myśleniu obrazowemu, metaforycznemu. Termin „mitologizacja” może być
rozumiany na trzy różne sposoby. Może oznaczać proces przekształcania czegoś w mit
(transformacje nie-mitu w mit), proces czynienia czegoś fragmentem mitu (uczynienie nie-mitu
elementem mitu) lub proces inkorporowania mitu w strukturę czegoś innego (wbudowanie mitu
w to, co jest nie-mitem). Procesy te mogą zachodzić niezależnie a czyste typy sposobów
mitologizacji raczej nie występują. Przekształceniom towarzyszą odwołania do konkretnego
systemu mitologicznego, nie zaś do nieuświadomionych zasad generujących mityczne narracje.
Jest to proces złożony, w którym, dochodzi do transformacji i transferów między tym co
mityczne i niemityczne i wytworzenia nowego systemu, który cechuje metaforyczny
i symboliczny styl przekazu, słabość do reprezentacji obrazowych i skojarzenia oparte na
związkach emocjonalnych.
Mit może zostać wygenerowany sztucznie i dotyczyć np. futurystycznej wizji przyszłego
społeczeństwa czy stworzenia świadomej, inteligentnej istoty jeżeli tylko znajdzie wewnętrznie
zaangażowanych wyznawców, którzy stosują się doń i uczynią z niego normę organizującą ich
życie. Reprezentacje mentalne mają charakter czysto psychologiczny i są wewnętrznym
produktem przetwarzania informacji przez jednostkę. Reprezentacje publiczne, choć oddziałują
między umysłami, wymagają zapośredniczenia w środowisku zewnętrznym w stosunku do
owych umysłów - obiekt jest zewnętrznym w stosunku do systemu przetwarzania informacji
sygnałem wejściowym. Należy je traktować jako instrukcje odczytywane przez systemy
przetwarzania informacji wytwarzające dzięki nim reprezentacje mentalne. Reprezentacje
mentalne są z kolei instrukcjami wytwarzania między innymi reprezentacji publicznych. Mit
jest przykładem reprezentacji publicznej o dużej skuteczności kulturowej transmisji, to
narracja, która została zobiektywizowana i zachowuje względnie stabilny kształt. Koncepcja
epidemiologii reprezentacji pyta o warunki ułatwiające zapamiętywanie danej idei i kulturową
dystrybucję reprezentacji ponieważ różnią się one stopniem przyswajalności przez umysł
w zależności od tego na ile dana reprezentacja obciąża system poznawczy. Na skuteczność
rozprzestrzeniania się reprezentacji wpływa m.in: intensywność ekspozycji danej idei
w populacji, obecność fizycznych czy społecznych barier komunikacyjnych, skuteczność
instytucjonalnego aparatu propagującego lub zwalczającego poszczególne reprezentacje,
łatwości, z jaką idea jest reprezentowana w umyśle i zapamiętywana. Łatwość podlegania
internalizacji i zapamiętywaniu nie jest kwestią wyłącznie stopnia komplikacji danej
reprezentacji. Ludzki umysł lepiej radzi sobie z zapamiętywaniem nawet bardzo złożonych
opowieści, niż relatywnie krótkim ciągiem cyfr gdyż ewolucja ukształtowała jego architekturę
tak, by obsługiwał sekwencje wydarzeń. Ara Norenzayan i Scott Atran zauważyli nadto, że
transmisja kulturowa powinna dotyczyć nie wyizolowanych, jednostkowych idei lecz całych
zestawów reprezentacji, pakietów w formie narracji ponieważ wówczas zachodzi zjawisko
osłabienia procesu zapominania wyobrażeń intuicyjnych jeśli towarzyszą im wyobrażenia
kontrintuicyjne. Pojęcie „kontrintuicyjność” określa niezgodność zachodzącą między danym
sądem a naszymi oczekiwaniami, dotyczącymi rzeczywistości odnosząc się do wewnętrznej
sprzeczności w świadomości subiektywnego podmiotu nie zaś do obiektywnej nietrafności
(kontrfaktyczności). Materiał zawierający niewielką liczbę wyobrażeń kontrintuicyjnych
zapamiętywany jest lepiej nie tylko od materiału w ogóle ich nie zawierającego lecz również
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od materiału z dużą liczbą wyobrażeń kontrintuicyjnych. Optymalną z punktu widzenia sukcesu
kulturowej transmisji formą kolportowania reprezentacji publicznych jest układ złożony
z nielicznych wyobrażeń kontrintuicyjnych w towarzystwie wyobrażeń intuicyjnych
uporządkowanych narracyjną ramą.Z „eksplozją mitu” mamy do czynienia wówczas, gdy
w stosunkowo krótkim czasie – od pięciu do dziesięciu lat - pewien mit zyskuje wyjątkową
popularność, co wyraża się gwałtownym wzrostem liczby dzieł nim zainspirowanych. Recepcję
mitu w różnych grupach społecznych wspiera „społeczny operator”. W odniesieniu do
świadomej sztucznej inteligencji jest nim współcześnie ruch transhumanistyczny propagujący
nieograniczony postęp technologiczny, stworzenie quazi-boga i mit „budzącej się” sztucznej
inteligencji. Idea zawarta w micie decyduje o jego trwałości a jej integrująca rola sprawia, że
znane od stuleci opowieści o stworzeniu sztucznego umysłu i syntetycznego człowieka
podobnie jak wizje wiecznego zdrowia i ziemskiej nieśmiertelności nie przestały być aktualne.
Indywidualne wyobrażenia mogą być przejawami myślenia mitycznego lecz status mitu
uzyskują jedynie przez akceptację społeczną - określonej grupy plemiennej, klasy czy warstwy
społecznej, narodu, partii politycznej, stowarzyszenia religijnego czy sekty. W wyniku
myślenia mitycznego nie jednostka, lecz grupa zaczyna w określony sposób myśleć i działać.
Sztuczna inteligencja i wyobraźnia kontrintuicyjna
Imaginacyjne odkształcenie tego, co uznawane jest za rzeczywistość, dotyczy zwłaszcza
bohaterów mitycznych opowieści. Domeny doświadczenia protagonistów to duża wiedza,
intensywne interakcje i intencjonalne sprawstwo. Badania przy użyciu schematu kodowania
i kwantyfikacji wyobrażeń kontrintuicyjnych, dotyczące preferencji w zakresie cech bohatera
występującego w narracjach, przeprowadził w 2009 roku zespół w składzie Justin Barrett,
Emily Burdett i Tenelle Porter. Dwóch sędziów dokonało oceny 73 tradycyjnych opowieści
pochodzących z rozmaitych części całego świata (Rosja, Finlandia, Chile, Północna Ameryka,
Chiny, Afryka Południowa, rejon Południowego Pacyfiku, Afryka Północna). Sędziowie
oceniali ilość wyobrażeń i stopień kontrintuicyjności każdego z nich, czyli ilość nieobecnych
lub przetransferowanych cech danego wyobrażenia. W przeanalizowanym materiale istniała
bardzo duża zgodność pomiędzy sędziami (na poziomie 92.6%) w zakresie wyobrażeń
kontrintuicyjnych - obaj wskazali 101 tych samych wyobrażeń. 98.2% wskazanych wyobrażeń
(114) było wyobrażeniami dotyczącymi agensa w tym 61% (69) było zwierzętami, którym
dodano ludzkie kompetencje mentalne, (32) to kontrintuicyjne wyobrażenia ludzi, pozostałe to
obdarzone wolą i możliwością działania artefakty.
Człowiek ewoluował dzięki wytworzonym przez siebie narzędziom, którymi kształtował
otoczenie lecz przede wszystkim dzięki skutecznej współpracy. W czasach, w których działanie
świata nie było zrozumiałe, istota ludzka zanurzona w myśleniu mitycznym, projektowała lęki
i pragnienia na wyobrażone omnipotentne istoty, które ujawniały emocje za pośrednictwem
natury. Ludzie w sposób instynktowny dzielą elementy otaczającej ich rzeczywistości na
posiadających samoświadomość ludzi, świadome zwierzęta i żywe, lecz nieświadome rośliny
oraz fizyczne obiekty posiadając zestaw przekonań. Najbardziej ogólne kategorie odnoszące
się do rodzajów bytów Pascal Boyer nazywa kategoriami ontologicznymi rozpoznając w nich
jednocześnie podstawę tzw. dedukcji zaocznej. Oszczędzając energię zakładamy zestaw
najogólniejszych właściwości postrzeganego dopuszczając lub wykluczając pewne rodzaje
działań - uzupełniamy bezpośrednie dane na temat obiektów informacjami ogólnymi
dotyczącymi całej kategorii zjawisk, do których zaklasyfikowaliśmy dany obiekt. Tą
ewolucyjnie ukształtowaną adaptację, określaną przez Boyera „hipertrofią systemu
wykrywania intencjonalnego agensa”, cechuje nadwrażliwość modułów odpowiedzialnych za
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wyszukiwanie świadomego życia, prowadząca do zakładania obecności intencjonalnego agensa
tam, gdzie w rzeczywistości go nie ma.
Wyobrażenie kontrintuicyjne składa się z: a) wskaźnika danej kategorii ontologicznej, b)
opisu sposobu naruszenia intuicyjnych oczekiwań wysuwanych w stosunku do tej kategorii,
w postaci b1) braku istotnej dla tej kategorii cechy lub b2) obecności cechy intuicyjnie wiązanej
z inną kategorią ontologiczną, c) cech typowych dla wskazanej kategorii ontologicznej.
Wyobrażenie sztucznej inteligencji, rozumianej jako sztuczny umysł stworzony na wzór
umysłu ludzkiego, w postaci np. chatbota składa się z a) wskaźnika kategorii „osoba”, b)
informacji o bezcielesnym charakterze tej osoby (b1 – brak zakładanej dla osób cielesności)
oraz c) z innych cech dla osoby typowych, na przykład z intencjonalności, zdolności do
komunikowania. Naruszając kategorię „osoba” możemy usunąć z niej fizyczność jeśli
zachowamy charakterystyczną dla „osoby” zdolność komunikowania się w języku naturalnym.
Zgodnie z zasadą umiaru nie da się jednak usunąć jednocześnie ciała i psychiki. Możemy
jednak usunąć z wyobrażenia „osoby” charakterystyczną dla niej intencjonalność przy
zachowaniu jej aspektu fizycznego, co poskutkuje powstaniem wyobrażenia zombie. Mogłoby
się wydawać im wyższy stopień kontrintuicyjności, tym lepsza zapamiętywalność i propagacja.
W przypadku propagacji wyobrażeń działa jednak zasada minimum kontrintuicyjności to
optimum. Jest tak ponieważ istnieje różnica między wyobrażeniem nietypowym,
wyróżniającym się na tle wyobrażeń zgodnych z intuicją lecz zrozumiałym, a takim, w którym
wyłania się konglomerat rozmaitych, niepowiązanych jakąkolwiek oczywistą ramą kategorii
ontologicznej odkształceń. Zapamiętanie go wymagałoby znacznie większego wysiłku niż
wyobrażenia umiarkowanie kontrintuicyjnego i intuicyjnego. Gdy kontrintuicyjna postać działa
w intuicyjnym świecie czyni mit opowieścią optymalną do kulturowej transmisji.
Intuicyjne oczekiwania dotyczące kategorii „osoba” nakazują przypuszczać, że jej
zdolności postrzegania i wiedza będą ograniczone. Wśród wyobrażeń posiadających cechy
osoby najistotniejsze są te, które charakteryzuje duża wiedza i duża możliwość działania.
Bohaterowie mitów są zawsze „ludźmi przetworzonymi”, pozostającymi w kontrze do
intuicyjnej koncepcji człowieka. Spotkanie z Techno-Absolutem ma charakter spotkania
numinotycznego, które cechuje bojaźń i cześć, fascynacja i lęk, tajemnica i cudowność.
To misterium tremendum, o jakim mówi Rudolf Otto - tajemnica, która budzi lęk i grozę,
a mimo to przyciąga i fascynuje. By znaleźć się w polu siły mitycznego oddziaływania musi
dojść do wywyższenia bohatera i odrealnienia go, pozbawienia postaci ludzkiej i cech
jednostkowych, uczynienie z niego wzorca reprezentującego cechy ogólne, idealne. Jednak
w chwili, w której propagacja mitu może skorzystać z pomocy technik np. zapisu,
kontrintuicyjne elementy tracą swoje funkcjonalne znaczenie i podlegają racjonalizacji, która
przekształci je w wyobrażenia intuicyjne. Elementem tego procesu jest tendencja do
przenoszenia magicznych mocy z osób na artefakty.
Wyobrażenia kontrintuicyjne ze względu na niezgodność z oczekiwaniami są dobrze
zapamiętywane i takie reprezentacje podlegają skutecznej transmisji kulturowej. Wśród
kontrintuicyjnych intencjonalnych agensów szczególne miejsce zajmują ci, z którymi można
nawiązać relacje ponieważ jesteśmy nastawieni na interakcję z partnerami potencjalnych
transakcji społecznych posiadającymi zdolności komunikacyjne, od których można oczekiwać
znacznych korzyści, związanych na przykład z ich przerastającą człowieka wiedzą - nie jest
przypadkiem, że bytom nadprzyrodzonym przydaje się najczęściej nielimitowany dostęp do
społecznie strategicznych informacji. Agens zainteresowany ludzkimi sprawami i posiadający
na ich temat wiedzę był w badaniu wybierany jako interesujący częściej niż ten, który takiej
wiedzy lub zainteresowania był pozbawiony. Konsekwencją działania tej reguły jest
preferowanie opowieści, w których kontrintuicyjność jest cechą agensa, który jawi się jako
atrakcyjny partner społecznych interakcji - bohatera posiadającego właściwości bytu
nadprzyrodzonego. Preferencja sprzecznego z intuicją zniekształcania mitycznych
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protagonistów związana jest z wagą poszczególnych wyobrażeń kontrintuicyjnych - takie które
posiadają cechy intencjonalnego agensa są ważniejsze od tych, które takich cech nie posiadają.
Mityczny bohater jest wyobrażeniem kontrintuicyjnym zbliżonym do
wyobrażeń
nadprzyrodzonych agensów.
Człowiek, jak zauważył Roman Ingarden, wytwarza sobie pewną zupełnie nową
rzeczywistość, a raz wytworzona stanowi znamienny składnik otaczającego go świata. Zmiany
ludzkiego życia w epoce technonauki są niepodważalne a rola sztucznej inteligencji w każdym
obszarze gospodarki i życia społecznego bezdyskusyjna. Stare mity, powracające współcześnie
w nowych, naukowych szatach konstruowanych przy użyciu terminologii teorii informacji,
cybernetyki i informatyki są kolejną wersją mitu człowieka - maszyny, którego korzenie sięgają
greckiej mitologii. Sytuacja mitotwórcza powstaje w czasie gdy teoretyczna i praktyczna siła
NBIC spotyka się ze szczególnym społecznym zainteresowaniem i oczekiwaniem. Coraz
częściej pojawiają się głosy, że w świecie opanowanym przez sztuczną inteligencję człowiek
jest zmuszony cyborgizować się i rozszerzać własną (Augmented Human Intelligence). Jak
jednak zauważył Stanisław Lem: „jedynym sposobem na technologię jest inna technologia”.
Już dziś firma Kernel Bryana Johnsona zajmuje się neuroprotetyką i budowaniem
zaawansowanych interfejsów komputer-mózg (BCI). Korporacja Neuralink, założona przez
Elona Muska, rozwija technologię neural lace (koronka nerwowa), która pozwolić ma na
zmianę ludzkich myśli w polecenia zrozumiałe dla komputera. Elektrody wszczepiane
bezpośrednio do mózgu pozwolą odbierać sygnały z komputera i wysyłać je zwrotnie do
urządzenia. Firma „Neuralink” rozpoczęła już projektowanie interfejsów mózg-maszyna (Brain
Computer Interface). W planach są również interfejsy mózg-mózg (Brain-Brain Interface)
umożliwiające funkcjonowanie kolektywnej świadomości (BrainNet). Procesy percepcyjne,
pamięć, rozumowanie i wnioskowanie nie będą przebiegać w pojedynczym mózgu, lecz
zostaną rozdystrybuowane po sieciach ludzkich i pozaludzkich, technologicznych.
Nad technologią połączenia ludzkiego mózgu z komputerem pracują również badacze na
Uniwersytecie Kalifornijskim, Uniwersytecie Duke a także firma Facebook w ramach jednostki
Building 8, stworzonej przez społecznościowego giganta. Firma pracuje nad specjalnym
interfejsem, łączącym mózg człowieka z komputerem, który pozwoli ludziom bezpośrednio
komunikować się z maszynami. Te komercyjne działania zbieżne są z przewidywaniami
Bostroma, który w tekście p.t. Why I Want to be a Posthuman When I Grow Up definiuję
postczłowieka jako istotę przekraczającą zdolności kognitywne, emocjonalne i długość życia
charakteryzujące współczesnego człowieka, której zdolności zostały zwiększone w sposób
sztuczny, dzięki wykorzystaniu osiągnięć nauki. Wedle jego prognoz postczłowiek będzie
mieszanką inteligencji naturalnej i sztucznej, bądź istotą zupełnie syntetyczną wyposażoną
w sztuczną inteligencję. Ta fantazja o superinteligencji w skrajnych wersji, wyraża się w idei
mind uploadingu, chęci porzucenia ludzkiego ciała, jako przestarzałej maszyny, na rzecz
niematerialnego życia in silico.
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Streszczenie
Celem artykułu jest dostarczenie niezbędnych informacji związanych z JSON Web Token (JWT, pl. token
sieciowy JSON) oraz zademonstrowanie implementacji tokenu do polepszenia zabezpieczenia aplikacji
z wykorzystaniem technologii Java oraz frameworka Spring. Głównym celem JWT jest zapobieganie
nieuprawnionemu dostępowi. Każdy zalogowany użytkownik otrzymuje tymczasowy token, dzięki któremu może
poruszać się po stronach dostępnych wyłącznie dla zalogowanych osób. JWT jest szeroko stosowane i wdrażane
jako format tokena zabezpieczającego w licznych protokołach i aplikacjach, zarówno mobilnych, jak i webowych.
Specyfikacja JWT w świecie programistycznym została szybko przyjęta, ponieważ informacje, które mamy
chronić są zhermetyzowane w łatwej do ochrony lokalizacji oraz token jest prosty do wdrożenia nawet przy użyciu
jedynie podstawowych narzędzi programistycznych. Opracowanie jest pomocne dla osób chcących udoskonalić
swoje standardowe zabezpieczenia aplikacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Dla czytelnika nie mającego do
tej pory kontaktu z zabezpieczeniami aplikacji jest to natomiast okazja do bliższego zapoznania się z JWT i
poznania zalet jego użycia.

Securing an internet application using the JSON Web Token with
an example implementation
Abstract
The purpose of the article is to provide the necessary information related to JSON Web Token (JWT, JSON
network token) and to demonstrate the implementation of the token to improve application security using Java
technology and the Spring framework. The main purpose of JWT is to prevent unauthorized access. Each loggedin user receives a temporary token, thanks to which he can navigate through pages available only to logged-in
people. JWT is widely used and implemented as a security token format in numerous protocols and applications,
both mobile and web. The JWT specification in the programming world was quickly adopted, because the
information we want to protect is encapsulated in an easy to protect location and the token is easy to implement
even using only basic programming tools. The study is helpful for people who want to improve their standard
security applications to increase security. For the reader who does not have contact with the application's security
so far, it is an opportunity to get to know them better and learn about the advantages of using them.

1. Czym jest JSON Web Token?
JSON Web Token (JWT) to spójny format reprezentacji poświadczeń (ang. claims)
przeznaczonych do środowisk o ograniczonej przestrzeni, takich jak nagłówki autoryzacji
HTTP oraz parametry zapytań URL. Jest to otwarty standard (RFC 7519), który określa zwarty
i niezależny sposób bezpiecznego przesyłania informacji między stronami jako obiekt JSON.
JWT jest ciągiem znaków zakodowanych w strukturę JWS (JSON Web Signature) lub JWE
(JSON Web Encryption). Każda z wymienionych opcji musi zostać zserializowana w sposób
kompaktowy. Z kolei poświadczenia to najczęściej para typu „klucz”:”wartość”[1]. Tokeny
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można podpisywać za pomocą tajnego klucza (z algorytmem HMAC) lub pary kluczy
publiczny/prywatny przy użyciu RSA bądź ECDSA. JWT mogą być szyfrowane, aby zapewnić
poufność między stronami. Podpisane tokeny mogą weryfikować integralność zawartych w nim
poświadczeń, podczas gdy zaszyfrowane tokeny ukrywają te poświadczenia od innych
podmiotów.

2. Kiedy powinniśmy używać JWT?
Istnieje kilka przypadków, w których token jest bardzo przydatny, omówię dwa
najważniejsze:
a) autoryzacja jest to najczęstszy przypadek używania JSON Web Tokenu. Po zalogowaniu się
użytkownika, każde jego kolejne żądanie przejścia, aż do momentu wylogowania, będzie
zawierało JWT, umożliwiając mu dostęp do stron, usług i zasobów, do których dostęp mają
tylko użytkownicy zalogowani z przypisaną określoną rolą. Można łatwo używać nawet dla
wielu domen. Dodatkowo, używając JWT, jest możliwość dodania do niego jednokrotnego
logowania, jest to metoda pozyskiwania przez użytkowników dostępu do zasobów aplikacji,
systemów, które są odrębne i najczęściej mają różne mechanizmy logowania.
b) drugi najczęściej spotykany scenariusz używania tokenu występuje podczas wymiany
informacji. JWT jest bardzo dobrym sposobem bezpiecznego przesyłania informacji pomiędzy
stronami, ponieważ jest podpisany, np. za pomocą par kluczy publicznych lub prywatnych,
dzięki czemu możemy mieć pewność, że nadawcy są tymi, za kogo się podają. Dodatkowo
posiadamy możliwość sprawdzenia czy nie naruszono zawartości [3].

3. Struktura JWT
JWT w swojej generalnej postaci składa się z trzech części oddzielonych od siebie
kropkami.
Przykład:

Rys.1 Przykładowy JSON Web Token [opracowanie własne]

Kropki dzielą token na części, którymi są kolejno:


Nagłówek (Header)



Zawartość (Payload)
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Podpis (Signature)
3.1 Nagłówek
Zawiera informacje określające jak wygenerować podpis. Jest obiektem JSON
o formacie:

Rys.2 Przykładowy nagłówek [opracowanie własne]

,,typ” informuje nas, że jest to obiekt JWT, a „alg” określa jakim algorytmem będziemy
generować podpis. W tym przypadku użyjemy algorytmu HMAC-SHA256 [2].

3.2 Zawartość
Część tokena zawierająca poświadczenia. Poświadczenia są świadczeniami
dotyczącymi

użytkownika

oraz

dodatkowych

danych

jak

np.

uprawnienia.

Przechowujemy je po stronie klienta oraz nie są one zaszyfrowane co sprawia, że dzięki
temu możemy mieć do nich łatwy dostęp po stronie klienta. Istnieją trzy typy
poświadczeń:

a) Zarezerwowane:

nieobowiązkowe,

przydatne

w

niektórych

funkcjonalnościach

konkretnego serwisu, np. możemy podać wystawcę (,,iss” od ang. issuer), podmiot („sub”
od ang. subject), czas utraty ważności (exp od ang. expiration time).
b) Publiczne: nazwy są określane dowolnie przez osobę implementującą JWT. Dobrym
nawykiem jest stosowanie nazw określonych w rejestrze IANA „JSON Web Token
Claims” lub powinny być one nazwami publicznymi.
c) Prywatne: istnieje możliwość używania nazw prywatnych, które nie są zarezerwowane
ani publiczne. Mogą one powodować kolizje, dlatego należy używać ich ostrożnie
lub najlepiej, jeśli jest to możliwe, to nie używać ich wcale [2].
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Przykładowa zawartość:

Rys. 3 Przykładowa zawartość [opracowanie własne]

Taki ładunek jest następnie kodowany przez Base64Url w celu utworzenia drugiej
części tokens JSON.

3.3 Podpis
Generowany jest następująco:

Rys.4 Przykładowy podpis [opracowanie własne]

Można zauważyć, że do stworzenia podpisu musimy wcześniej pobrać nagłówek
oraz zawartość. Dochodzi tutaj do połączenia zakodowanych wcześniej w Base64
nagłówka oraz zawartości. Następnie podajemy to wraz z sekretnym kluczem (secret)
funkcji skrótu algorytmu określonego w nagłówku. Podpis służy do weryfikacji,
czy wiadomość nie została zmieniona podczas drogi wysłania, a w przypadku JWT
podpisanego kluczem prywatnym, możemy stwierdzić czy nadawca jest naprawdę tym,
za kogo się podaje [4].
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4. Problemy JWT

4.1 Nadmierna Kompliacja
JSON Web Token jest w gruncie rzeczy bardzo skomplikowanym
mechanizmem składającym się z mnogich powiązanych ze sobą specyfikacji. Duża
liczba algorytmów kryptograficznych, podział na JWT/JWS/JWE/JWK, dwa sposoby
kodowania, opcja użycia wielu podpisów, szyfrowanie do wielu odbiorców, możliwość
kompresji czynią JWT bardzo skomplikowanym co prowadzi do możliwości
wystąpienia wielu pomyłek w trakcie implementacji. Używając najpopularniejszych
wersji JWT nie powinniśmy natknąć się jednak na takie problemy. [1]
4.2 Wyciek kluczu podpisującego
W przypadku wycieku klucza podpisującego, osoba posiadająca go będzie miała
możliwość

generowania

prawidłowo

podpisanych

tokenów,

które

zostaną

zaakceptowane przez wszystkie maszyny które stosują do swojej weryfikacji ten klucz.
Dzięki temu atakujący będzie miał możliwość nieautoryzowanego dostępu do funkcji
aplikacji oraz kont użytkowników.
4.3 Ponownie użycie JWT
Jeżeli programista nie zdefiniuje w tokenie jego unikalności oraz nie określi daty
ważności użytkownik będzie mógł wykorzystać go ponownie. Przytoczyć można
scenariusz w którym użytkownik mógłby posiadać pewne metody jak CREATE bądź
DELETE, a po pewnym czasie mogłyby mu zostać odebrane. Jeśli unikalność
oraz określenie daty ważności nie zostałyby zainicjalizowane, to ten użytkownik
pomimo odebrania mu metod, używając tokenu wciąż miałby możliwość do ich
wykonywania. [1]
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5. Przebieg autentykacji przy użyciu JSON Web Token

Rys.5 Przebieg autentykacji przy użyciu JSON Web Tokena [opracowanie własne]

Podczas uwierzytelnienia, gdy użytkownik pomyślnie zaloguje się, przy użyciu
właściwych danych, zostanie stworzony w oparciu o sekretny klucz i zwrócony JSON
Web Token. Jest on przechowany po stronie użytkownika[5]. Przy każdym żądaniu
wymagającym autentykacji/autoryzacji wysyłanym do serwera, JWT dołączany jest
do nagłówka Authorization. Na serwerze działa middleware, które przechwytuje
nagłówek tego typu, dekoduje go oraz uzupełnia żądanie o uprawnienia użytkownika.
W przypadku gdy jest on odpowiedni użytkownik uzyska dostęp do zabezpieczonej
lokalizacji. Przeważnie stosuje się praktykę by JWT było przesyłane w nagłówku
autoryzacji oraz by dołączony został prefix Bearer. Treść nagłówka powinna wyglądać
następująco:

Rys.6 Nagłówek wykorzystujący JWT [opracowanie własne]

Z uwagi, że tokeny są danymi dostępowymi, nie powinniśmy narażać ich
na niebezpieczeństwo, dlatego należy ustawić im czas wygaśnięcia, by nie istniały dłużej
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niż jest to wymagane. Jeśli token zostanie wysłany w nagłówku autoryzacji,
udostępnianie zasobów między źródłami (ang. Cross-Origin Resource Sharing - CORS)
nie będzie stanowić problemu, ponieważ nie będziemy korzystać z plików cookie [4].

6. Implementacja – JWT w praktyce.
Klasy oraz metody tu przedstawione powinny zostać dodane do standardowej wersji
Spring Security.
5.1 Generowanie JSON Web Tokenu

Rys.7 Metoda generująca JWT [opracowanie własne]

Tworzony jest tutaj token w oparciu o nazwę użytkownika oraz jego role.
W pierwszych trzech liniach tworzymy sekretny klucz, który posłuży nam
do zaszyfrowania naszych danych podczas tworzenia JWT. Klucz powstaje w oparciu
o hasło szyfrujące, w tym przypadku „SIGNING_KEY”, oraz algorytm podpisujący, my
użyliśmy „HS256”. Kolejnym krokiem jest stworzenie zbioru, który przechowywać
będzie naszą rolę. Następnie przechodzimy do głównej części tworzenia tokenu,
w którym do złączenia poszczególnych części używamy buildera. Ustawiamy w nim
poświadczenia, w tym przypadku zbiór posiadający naszą rolę, nazwę użytkownika, czas
wygaśnięcia oraz podpis tworzony na podstawie wcześniej stworzonego klucza.

6.2 Konfiguracja

Rys.8 Adnotacje klasy WebSecurityConfig [opracowanie własne]
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Adnotujemy

klasę

za

pomocą

o „WebSecurityConfigureAdapter”,

aby

„EnableWebSecurity”
skorzystać

z

i

rozszerzamy

domyślnej

konfiguracji

zabezpieczeń WWW zapewnianej przez Spring Security. Dzięki temu możemy
dostosować strukturę do naszych potrzeb, przesłaniając metody.

Rys.9 Metoda konfiguracyjna [opracowanie własne]

Metoda przesłonięta pochodząca z klasy „WebSecurityConfigureAdapter”,
określamy w niej które zasoby są publiczne, a które są zabezpieczone. Ustalamy URL do
logowania jako publiczny oraz dodajemy ten sam URL i authenticationManager()
do filtru logowania. Dodatkowo tworzymy filtr, zajmujący się filtrowaniem
uwierzytelnień.

6.3 Uwierzytelnienie.
6.3.1 Próba uwierzytelnienia

Rys. 10 Metoda wywołująca się podczas próby uwierzytelnienia [opracowanie własne]

Przesłonięta metoda z klasy „AbstractAuthenticationProccessingFilter”. Analizuje
dane użytkownika i dodaje je do menadżera uwierzytelnienia, aby sprawdzić czy dane są
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zgodne z istniejącym użytkownikiem. UserCredentials to klasa DTO z nazwą
użytkownika oraz hasłem.

6.3.2 Udane uwierzytelnienie

Rys.11 Metoda określająca zachowania po pomyślnym uwierzytelnieniu [opracowanie własne]

Po wpisaniu prawidłowych danych logowania i zalogowaniu się wywołuje się
przesłonięta metoda z klasy „AbstractAuthenticationProccessingFilter”. Przesłaniamy
tę metodę w celu dodania do niej dwóch metod: generującej token oraz dodającej
nowo utworzony token do nagłówka w odpowiedzi na tą próbę logowania.

6.3.3 Pobieranie uwierzytelnienia

Rys.12 Metoda pobierająca uwierzytelnienie [opracowanie własne]
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Metoda służąca do zwrócenia obiektu „UsernamePasswordAuthenticationToken”,
który zawierać będzie informacje o roli konkretnego użytkownika. W tym celu pobieramy
z żądania nagłówek o nazwie „Authorization”, czyli nasz JWT. Następnie dzięki temu,
że posiadamy token oraz znamy klucz, mamy możliwość pobrać nazwę użytkownika oraz
poświadczenia,
Następnie

tą

z
parę

których
obiektów

pobieram
przekazujemy

role
jako

użytkownika.
parametr

klasy

UsernamePasswordAuthenticationToken.
6.4 Filtr uwierzytelniający

Rys.13 Metoda wychwytująca obecność JWT [opracowanie własne]

Filtr przechwytuje wszystkie żądania w celu sprawdzenia obecności JWT. Odbywa
się to za pomocą metody „getAuthentication(HttpServletRequest r)”.

7. Testowanie zabezpieczenia aplikacji przy użyciu JSON Web Tokenu używając
Postman API
7.1 Otrzymanie tokenu

Rys.14 Utworzenie tokenu poprzez zalogowanie [opracowanie własne]
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Po wpisaniu właściwych danych i wysłaniu żądania na adres pod którym możemy
się zalogować, zostanie wygenerowany JWT i zwrócony w nagłówku.

7.2 Użycie JSON Web Tokenu

Rys 15. Użycie wygenerowanego JWT [opracowanie własne]

W celu dostania się do zabezpieczonej strony bądź zasobu należy przed wysłaniem
żądania, przejść do zakładki Authorization, ustawić typ na Baerer Token i wkleić
wygenerowany przy logowaniu JWT ( bez prefixu Bearer). Następnie możemy wysłać
żądania i jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione, otrzymamy dostęp.
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8. Podsumowanie
Przeanalizowaliśmy, czym są JSON Web Tokeny, ich strukturę, jak są tworzone,
weryfikowane oraz opisaliśmy w jakiej sytuacji najbardziej warto z nich skorzystać. Informacje
te są niezbędne do zrozumienia podstaw JWT i ich użyteczności. Podsumowując informacje
zawarte w punktach 1-4, możemy wywnioskować, że JWT jest bardzo dobrym sposobem
bezpiecznej implementacji sposobu autoryzacji bądź wymiany informacji. Nie wolno jednak
zapominać, że JWT jest tylko jednym z elementów układanki zapewniającej zaufanie
i bezpieczeństwo aplikacji. Stworzona przykładowa implementację JWT jest prosta i możliwa
do zaimplementowania przy użyciu jedynie podstawowych narzędzi programistycznych.
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Streszczenie
Niniejsza praca opiera się na szeroko rozumianym systemie zapewniania jakości oprogramowania,
a w szczególności na procesach testowania aplikacji. W dzisiejszym świecie widzimy jak wielkimi krokami
w nasze życie wkracza informatyka, programowanie i cyfryzacja. Coraz więcej aspektów naszego życia jest
bezpośrednio związanych z działaniem komputera, a co za tym idzie wykorzystujemy wiele aplikacji.
Oprogramowanie, z którego korzystamy ma na celu wspomaganie naszej pracy, ułatwienie kontaktów
ze znajomymi, a w obecnych czasach umożliwia załatwianie spraw administracyjno-urzędowych. Podczas
tworzenia testów mających zapewnić możliwie jak najmniejszą liczbę błędów czynnik ludzki często doprowadza
do pomyłek. Jednym z aspektów działalności człowieka w tych procesach jest wydajność. Proces testowania musi
być kompromisem wydajności i dokładności. Głównie te czynniki oraz naturalne dążenie człowieka do ułatwiania
sobie pracy spowodowały potrzebę automatyzacji testów, a co za tym idzie zwiększenie wydajności i dokładności
całego procesu zapewniania jakości. Publikacja ukazuje przewagę testowania automatycznego od tożsamych akcji
wykonywanych manualnie. Obiektem badań była wydajność każdego z procesów, a metodą weryfikacji –
porównanie czasów trwania każdego przypadku testowego. Najbardziej widoczna była kolosalna różnica w czasie
wykonywania procesu, najpierw manualnie, a następnie automatycznie.

Software quality assurance – application test automation
Abstract
This work is based on broadly understood software quality assurance, and in particular on application testing
processes. In today's world, we see how fast IT, programming and digitization enter our life. More and more
aspects of our lives are directly related to the operation of the computer, and thus we use many applications. The
software we use is designed to support our work, to facilitate contacts with friends, and nowadays makes it possible
to handle administrative and official matters. When creating tests to ensure the smallest possible number of errors,
the human factor often leads to confusion. Performance is one of the aspects of human activity in these processes.
The testing process must be a compromise of efficiency and accuracy. Mainly these factors and the natural striving
of people to facilitate their work have caused the need to automate tests, and thus increase the efficiency and
accuracy of the entire quality assurance process. The publication shows the advantage of automatic testing from
identical manual actions. The test object was the performance of each process, and the verification method - a
comparison of the duration of each test case. The most noticeable was the huge difference during the process, first
manually and then automatically.

1. Wstęp do testowania oprogramowania
Obecnie temat testowania wytwarzanych aplikacji, a co za tym idzie całego łańcucha
zapewniania jakości oprogramowania jest niesamowicie szeroki. Samo testowanie ma na celu
ostateczną walidację i weryfikację działania aplikacji na wielu płaszczyznach i etapach.
Spotyka się podział na pięć poziomów testów, gdzie każdy z nich jest kluczowy do zakończenia
projektu. Celem każdego z nich jest ograniczenie błędów działania kodu, zwanych dalej
defektami. Opisywane w artykule testowanie automatyczne stało się trudne ze względu na
mnogość używanych obecnie technologii i języków programowania. Ekonomia ma również
ogromny wpływ na jakość dostarczanego oprogramowania, głównie ze względu na chęć
ograniczenia kosztów produkcji. W skład tych kosztów wchodzi, między innymi, zapewnianie
165

jakości. Współcześnie testowanie oprogramowania stoi na bardzo wysokim poziomie. Istnieje
mnóstwo międzynarodowych standardów opisujących metodykę testów, istnieje też co
najmniej kilka organizacji trzymających pieczę nad odpowiednim przeszkoleniem
i certyfikowaniem testerów.
2. Rodzaje przeprowadzanych testów
Wspomniane we wstępie pięciopoziomowe testowanie dzieli się kolejno według techniki
i technologii. W tym akapicie poruszymy problematykę kilku rodzajów testów oraz
przybliżymy ich największe wady i zalety.
Jedną z najczęściej spotykanych, a zarazem najważniejszych technik jest testowanie
czarnoskrzynkowe. Podczas wykonywania takiego testu traktujemy każdy program jak
zamkniętą przed nami skrzynię, która nie ukazuje nam żadnej zawartości, czyt. kodu
źródłowego. Celem jest znalezienie możliwie najwięcej warunków, w których aplikacja
zachowuje się w sposób nieprzewidywalny lub niezgodny z wymaganiami założonymi
w projekcie. Chcąc znaleźć wszystkie defekty nie możemy opierać się tylko i wyłącznie na
wąskim zbiorze danych. Musimy wykorzystać wszystkie jakie posiadamy, które zwykle są
dostarczane przez klienta do walidacji. Wymaga to dużego nakładu pracy i większej ilości czasu
niż w przypadku testowania opartego o wartości brzegowe. W przypadku programów
działających w oparciu o niewielkie tablice danych, np. kalkulator, gdzie zbiór znaków
ograniczony jest wyłącznie do cyfr, możemy wykonywać takie testy bez większych
problemów. Dostarczona specyfikacja może zakładać kilka tysięcy nieskomplikowanych
przypadków testowych, gdzie każdy z nich będzie jakimś działaniem matematycznym.
Wyobraźmy sobie skalę problemu w przypadku nieco większych i bardziej skomplikowanych
aplikacji, np. kompilator C#. Zweryfikowanie działania takiego kompilatora obejmuje zwykle
przygotowanie nieskończonej ilości skomplikowanych rozwiązań, które trzeba skompilować,
a następnie potwierdzić, że kompilator działa. Wykonując te testy prawidłowo nie sposób
odnaleźć defektów. Pomyślmy ile czasu i pracy wymagałoby tworzenie użytecznego kodu,
który z założenia musi być błędny, a kompilator musi te błędy bezwzględnie wyłapać i nigdy
nie dopuścić do kompilacji bez względu na okoliczności.
Kolejną z technik testerskich są testy białoskrzynkowe, często spotykane we wczesnych
etapach wytwarzania aplikacji. Wykonując przypadki testowe w oparciu o tą metodę mamy
wgląd do kodu źródłowego oprogramowania. Głównym celem jest zweryfikowanie logiki
działania programu. Przede wszystkim trzeba ustalić sposób działania analogiczny do tego,
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który wykorzystaliśmy podczas testowania czarnoskrzynkowego. Wywołanie każdego
przypadku wydaje się być dobrym rozwiązaniem, lecz nietrudno wykazać jak bardzo się
mylimy. Ilość zdań logicznych koniecznych do całkowitej weryfikacji działania może być
ogromna i niemożliwa do sprawdzenia. Skrypt automatyzujący proces testowania musiałby być
bardziej skomplikowany od samego programu. Mija się to z założeniem ekonomicznym, gdzie
proces zapewniania jakości ma być możliwie najtańszy, najbardziej dokładny i wydajny.
Wyznaczanie ilości zdań logicznych jest w tej sytuacji podobne do wyznaczania ilości
wszystkich możliwych ścieżek zmiany położenia z punktu A do punktu B przy założeniu, że
każde podejście jest niezależne od innych. Kolejne zagrożenie wynika pośrednio
z poprzedniego, gdyż pomimo sprawdzenia każdego z tych zdań oprogramowanie nadal może
być pełne defektów, które wynikają z zagnieżdżania się metod.
Do grup, które zostały wymienione wcześniej należą różne rodzaje testów, które dla
uproszczenia będziemy nazywać specjalnymi. W tym zbiorze istnieje kilka podgrup.
Najczęściej spotyka się testy funkcjonalne, niefunkcjonalne, strukturalne, regresyjne,
integracyjne oraz akceptacyjne.
Testy funkcjonalne to wszystkie procesy mające na celu weryfikację działania aplikacji.
Funkcje zapisane w dostarczonej do projektu specyfikacji najczęściej opisują wszystkie
przypadki użycia i typy danej funkcjonalności. Każdą z funkcji definiujemy jako celowo
wywołane przez użytkownika działanie systemu czy też aplikacji. Każdy z testów należących
do tej podgrupy opiera się na tych udokumentowanych funkcjach i jest możliwe wykonywanie
ich na każdym poziomie testowania.
Testy niefunkcjonalne obejmują szereg działań, które nie zawierają się z definicji
w przypadkach weryfikacji funkcjonalności aplikacji. Najczęściej w ramach testów
niefunkcjonalnych spotyka się testy wydajnościowe, przeciążeniowe oraz sprawdzające
zachowanie oprogramowania na różnych platformach. Jak nietrudno się domyślić test
wydajnościowy określa czas wykonania danej funkcji zaimplementowanej w programie. Testy
przeciążeniowe mają natomiast określić zachowanie programu w momentach krytycznych
kiedy jego działanie jest zakłócone poprzez wyczerpanie mocy obliczeniowej lub obłożenie
ogromem danych koniecznych do przetworzenia. Testy tego typu w przypadku aplikacji
webowych możemy nazwać kontrolowanych atakiem DDoS. Wytwarzając oprogramowanie
bierzemy też pod uwagę użytkowników korzystających z wielu systemów operacyjnych,
mnóstwa różnych wersji tych systemów czy też wielu przeglądarek Internetowych. Nie ma
możliwości sprawdzenia każdego z tych przypadków ze stuprocentowym pokryciem, ale sama
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weryfikacja działania na kilku popularnych systemach dużo nam mówi o potencjalnych
defektach, które mogą, ale nie muszą pojawić się w wersjach nieaktualnych.
Testy strukturalne oparte są o technikę białej skrzynki. Używa się ich głównie jako
narzędzia wsparcia podczas szacowania dokładności testowania. Ocena pokrycia każdego typu
struktury zwykle wyrażana jest w procentach. Testy tego typu mogą być również używane do
sprawdzania pokrycia elementów kodu, np. deklaracji. Korzystamy z nich na każdym poziomie
testowania.
Regresyjnym testowaniem nazywamy każdy ponownie wykonany test całości funkcji
i funkcjonalności, włącznie z interfejsem danej aplikacji. Wykrycie defektu, jego
potwierdzenie, naprawa, a ostatecznie implementacja poprawek często wymaga sprawdzenia
działania całego oprogramowania. Jest to test potwierdzający czy udało się całkowicie
wyeliminować dany defekt. W związku z tym, że jest to proces czasochłonny i powtarzalny, to
właśnie testy regresyjne są najczęściej automatyzowane w pierwszej kolejności.
Testy integracyjne to gama wielu mniejszych testów mających na celu sprawdzenie
interfejsów aplikacji pomiędzy samymi jej modułami, sprawdzenie interfejsów pomiędzy
systemami, a nawet sprawdzenie jak aplikacja zachowuje się wchodząc w interakcję
z systemem plików czy sprzętem, na którym jest uruchamiana. Testerzy zwracają uwagę tylko
i wyłącznie na integrację modułów ze sobą, pomijając ich funkcjonalności.
W przypadku testów akceptacyjnych opieramy się o wymagania użytkownika,
wymagania systemowe, raporty z analizy ryzyka oraz przypadki użycia. Jak sugeruje nazwa są
to testy akceptacji ostatecznego projektu oprogramowania, najczęściej przez użytkowników
danej aplikacji i klienta. Głównym celem tego typu testów jest sprawdzenie całkowitej
użyteczności danego rozwiązania, interfejsu, a w ostatecznej formie nabranie zaufania do
zaprojektowanego oprogramowania.
3. Wydajność testowania na przykładzie prostej aplikacji
Chcąc porównać bezpośrednio test wykonywany manualnie z testem opartym o skrypt
automatyzujący posłużyłem się prostym przykładem aplikacji kalkulatora dostępnej publicznie
pod adresem: https://web2.0calc.com/. Głównym celem był pomiar szybkości wykonania
każdego z przypadków testowych. Wybrane zostały cztery przypadki oparte o podstawowe
funkcje kalkulatora: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. W programowaniu
skryptu posłużyłem się językiem Java oraz frameworkami Selenium, JUnit i ExtentReports.
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Selenium to obecnie najpopularniejszy, wieloplatformowy i wielojęzykowy framework
do automatyzacji testów aplikacji webowych, JUnit jest frameworkiem ułatwiającym pisanie
testów jednostkowych, natomiast ExtentReports to framework służący do generowania
uporządkowanych raportów z wykonania testów. Każdy przypadek testowy składał się
z dziesięciu iteracji.

Rys. 1. Inicjalizacja sterownika oraz reportera [opracowanie własne]

W bloku kodu przedstawionym wyżej widzimy sposób w jaki inicjalizowany jest
sterownik przeprowadzający proces testu oraz wszystkie dodatkowe obiekty i metody
potrzebne w poprawnym stworzeniu raportu oraz uruchomieniu przeglądarki. Zachęcamy do
zainteresowania się dokumentacją techniczną każdego z frameworków, ponieważ opisują
każdą z metod w sposób zrozumiały i przejrzysty.
Identyfikacja elementów na stronie odbywa się za pomocą wyodrębnienia konkretnej
części kodu HTML, w przypadku przycisków odpowiadających znakom i cyfrom były to
identyfikatory.
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Każdy z testów wygląda podobnie:
1. Deklarujemy zmienne odpowiedzialne za fragment identyfikatora.
2. Identyfikujemy elementy za pomocą identyfikatora, a następnie klikamy.
3. Pobierany jest atrybut tekstowy symbolizujący dany przycisk.
4. Tekst jest transformowany do postaci liczbowej.
5. W celu pobrania wyniku test wstrzymywany jest na 0,5 sekundy.
6. Pobierany jest atrybut wartości widocznej w oknie kalkulatora.
7. Atrybut jest przetwarzany na wartość liczbową.
8. Następuje walidacja wyników: czy dana operacja na liczbach pobranych na początku
równa się wartości pobranej z wyświetlacza kalkulatora.
9. W przypadku poprawnego wyniku do raportu zapisywana jest informacja o
poprawnym obliczeniu wartości.
10. W przypadku negatywnego wyniku do raportu zapisywana jest informacja o
niepoprawnym obliczeniu wartości.
11. Uruchomione okno w przeglądarce jest odświeżane.
12. Iteratory są odpowiednio zwiększane lub zmniejszane.
13. Następuje powtórzenie skryptu zapisanego w pętli.

Rys. 2. Test dodawania [opracowanie własne]
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Rys. 3. Test odejmowania [opracowanie własne]

Rys. 4. Test mnożenia [opracowanie własne]
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Rys. 5. Test dzielenia [opracowanie własne]

3. Wyniki pomiarów i wynikające z nich różnice
Doszliśmy do etapu weryfikacji teorii przez praktykę. W pierwszej kolejności
obserwujemy wyniki zaprezentowane przez framework JUnit na obrazku poniżej (Rys. 6).

Rys. 6. Wyniki skryptu automatycznego [opracowanie własne]
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Dla większej przejrzystości wyniki te zostaną zaprezentowane w formie tabeli.
Tabela 1. Prezentacja wyników skryptu testowego [opracowanie własne]

Przypadek testowy

Nazwa testu

Czas trwania

Wynik

test1

Dodawanie

11,533 s

Pozytywny

test2

Odejmowanie

10,791 s

Pozytywny

test3

Mnożenie

10,683 s

Pozytywny

test4

Dzielenie

11,665 s

Pozytywny

Teraz czas na tabelę z wynikami otrzymanymi podczas wykonania tego samego testu bez
pomocy automatycznego skryptu.
Tabela 2. Prezentacja wyników testu manualnego [opracowanie własne]

Przypadek testowy

Nazwa testu

Czas trwania

Wynik

test1

Dodawanie

35,66 s

Pozytywny

test2

Odejmowanie

41,22 s

Pozytywny

test3

Mnożenie

32,17 s

Pozytywny

test4

Dzielenie

48,91 s

Pozytywny

4. Wnioski
Pierwszym wnioskiem jaki nasuwa się spoglądając na wyniki testów jest kolosalna
różnica w czasie ich trwania. Widzimy prawie czterokrotną przewagę na korzyść skryptu
automatyzującego, który poradził sobie z każdym przypadkiem testowym w czasie krótszym
niż 12 sekund (Tab. 1). Zdecydowanie gorzej wypadają testy wykonane manualnie, czas
trwania wacha się od nieco ponad 32 sekund do aż prawie 49 sekund (Tab. 2). Zakładając, że
tester jest w stanie manualnie wykonać swoją pracę sumiennie i dokładnie, to w przypadku
wyczerpujących testów manualnych z wykorzystaniem pełnej tablicy danych mimo wszystko
musimy uznać takie działanie za pozbawione sensu i niepraktyczne. Skrypt wykonał to
wielokrotnie szybciej nie powodując dodatkowo przemęczenia i irytacji testera. Wyciągając
nieco dalej idące wnioski z przeprowadzonego badania trzeba jasno powiedzieć, że to
automatyzacja testów, obecnie niedoceniania i sprowadzana do roli prostych algorytmów, jest
przyszłością oraz kluczowym ogniwem wszystkich procesów zapewniania jakości
oprogramowania. Takie testy mogą być pisane w praktycznie każdym języku programowania,
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za pomocą wielu narzędzi i frameworków, co czyni je wyjątkowo uniwersalnymi. Dodatkową
zaletą jest niewątpliwie niski poziom wymagań znajomości języków programowania przez
testerów.
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