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Uwagi watopne
Nowoczesna teohnika obliczeniowa staje w centrom zaiateresowania opinii publicznej» Po okresie powie r&cliownego safasoy^*
nowania "mózgami elektronowymi" i "cgrślącymi robotami" poja
wia się chęć zrozumienia oo to są komputery i inna elektro
niczne maszyny cyfrowe, do esego one służą* czy trzeba
stosować i dlaczego to wszystko wymaga miliardowy eh nakładów
i m a sty cy jny oh?
•Jednocześnie pojawia się społeczne zainteresowania zawodem
programisty - adepta "sztuki tajemnej* ora« powstaje społecz
na zapotrzebowanie na ogólnie dostępna kursy wprowadzająca
/podstawowa/ w zagadnienia nowoczesnej techniki obliczenio«
wejo Za granicą od lat telewizja wykorzystywana jest do tego
rodzaju kursów, z których niektóra są w tym sensie sformali
zowana* ¿a po złożeniu egzaminu przed odpowiednią komisją,
kursant otrzymuje zaświadczenie. Sięgnięto do drogi telewi
zyjnej - niezależnie od również szeroko rozpowszechnionej
formy szkolenia korespondencyjnego^ zwłaszcza w Stanach Zje««»
dnoczonych, gdzie eksploatowane jest obecnie ponad 60 tys«
komputerów* zapotrzebowanie na programistów idzie w setki
tysięcy osób rocznie« W Polsce zapotrzebowanie na programi
stów - czy też mówiąc ogólniej, na encyklopedyczne popula
ryzowanie nowoczesnej techniki obliczeniowej - nie jest jeszose tak duże, ale będzie lawinowo wzrastać w najbliższych
latach* Wyjątkowego znaczenia nabiera tu program rekreacji«
Programistę powinny cechować pewne predyspozycje psychiczne
toteż opracowane pomysłowe testy zawodowe, których wadą jest
znaczny procent odsiewu* Tylko nieliczny z mających zamiar
zostać programistami istotnie nadają się do tego rodzaju
pracyo Kursy popularyzacyjne pomagają odkryć u siebie zami
łowanie do tego rodzaju pracy i ułatwiają wyławianie odpo
wiednich jednostek?

Poray wyławiania jednostek o ukierunkowany ch zainteresowaniach,
są zresztą dziś już rzeczą powszechną,od lat w krajach socjali*»
stycznych organizowane są olimpiad; matematyczne, w ślad za któ
rymi przyszły olimpiady fizyczne, chemiczne i astronomiczne*
Osobliwością kursu telewizyjnego jest to, że sieć zapuszczona
jest tutaj nie między uczniów a już produktywnych członków spo
łeczeństwa, e których każdy nosi w swej teczce biurowej buławę
programisty. Trzeba mu tylko to uświadomić i pomóc spróbować tę
buławy znaleźć.
2»Cel 1 zadania kursu
ffajogólnlej rzecz ujmując» podstawowym celem kursu jest«
~ zapoznać określoną grupę telewidzów ze specyfiką
nowoczesnej techniki obliczeniowejt
- wy robi ó^ożli wi e jak największej części uczestników
podstawy systemowego spojrzenia na problem komputery
zacji współczesnej gospodarki i techniki;
~ zwrócić uwagę wszystkich potencjalni* zainteresowanych
na problematykę szkoleniową i wskazać drogi możliwego
przekwalifikowywania i zdobycia nowego zawodu.
Sie jest celem kursu propagowanie stosowania komputerów 1 Innych
elektronicznych maszyn matematycznych w problematyce czysto
naukowej ani też poruszanie specyficznej problematyki z zakresu
cybernetyki wyższej. Kurs nie będzie zakończony jakimkolwiek
egzaminem ale nie będzie też dawał jakichkolwiek uprawnień
formalnych« Kurs będzie natomiast prowadzony z myślą o zebraniu
materiałów do zorganizowania takiego formalnego kursu w przy
szłości - w r. 1970/197i »
3oCzas trwania kursu.
Pierwsza audycja przewidziana jest 29.XI.69r, a następnie w
kolejnych tygodniach, po 1/2 godzinys
niedziele
poniedziałki

- 12°° /audycja oryginalna/
- 2300 /powtórzenie/
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4« Założeni odblor o? audjc.1l»
telewidzowie ze średnim lub wyżsssym t?yk3Zta>eenłemł kurs
będzie jednakże prowadzony na takim posłami© @ Bbj dc jego
2rozumienia nie była wymagana snajomośfc elementów matematyki
wyższej ani biegłość w matematyce licealnej i praktycznie
3 kursu korzyść może odnieść każdy Selawida zainteresowany
poszerzaniem swoich horyzontów intelektualnych*
5o Organizacja audycji
Każda z audycji stanowi samodzielną całość w tym sensie* że
jest zrozumiała w zasadniczych rysach dla osób* które opuści
ły któryś z poprzednich odcinków* W ramach audycji stosowane
są wszystkie formy przekazu - film* dyskusja* reportaż *wykład
plansze ruchome* Audycje są możliwe wielokształtne* wykorzy
stujące wszystkie możliwe środki i f o n y pomocy audio-wizu
alnych; nie stanowią w żadnym przypadku suchych wykładów
akademickich, aczkolwiek dopuszcza się w organizowanym zakre
sie użycie tablicy i kredy /względnie papieru 1 węgla drzew
ne go/ o Całość kursu podzielona jest na 5 cykli* mogących się
w pewnywh granicach dosyć swobodnie przeplatać«
A - cykl* DRUGA RBI70LUCJT.4 PR2BICSŁ0IA
B - cykl g KOHCKPCJB M & B Z m LICZĄCYCH

cykls 3HCXKLGPSBXA S2S33M&f ‘lOTCffilttCOTICH
cykli PROGSAMOWAKIIS PR2ffimRZAHZA B&UTCB
£ - cykli PANORAM ZASTOSOWAĆ KOMPUTERÓW
C 3) -

/nazwy cykli są tak dobrane* że ani jedno słowo się nie po
wtarza* wszystkie zaś tytuły są trójwyrazowe/o
W trakcie przygotowania kursu wykładowcy powinni się spotkać
na zebraniu ogólnym* a następnie kilkakrotnie spotkać się
na posiedzeniach roboczych poszczególnych cykli? wskazane
jest* aby każdy cykl obsługiwała możliwie jak najmniejsza
liczba różnych wykładowców. Przed rozpoczęciem -ursu wykła
dowcy obowiązani są przedłożyć na ptśmle. kierownictwu kursu

wykaz podstawowych poj^Ć* jakie będą stosowaćj przed roz
poczęciem kursu powinno odbyć się ogólne zebrani« wykładów*»
ców pc
oonfei oz.ćwiettl*! ujednoliceń terminologicznych na
czae fc.?wsnia k m > i /aby nie stosować niejednolitej techno
logii i3c>bec braku ustaleń krajowyoh/o
Pomoct agćąŁfezałttft

Nie prsowiduje się wydania na obecny» etapie osobny eh natesiał Sit £»kol ¿nicwy ch; przewiduje się natomiast możliwość
opracowania skryptu przez zespół wykładowców po zakończeniu
kursu, który to skrypt raógłby stanowić materiał szkoleniowy
na następnym kursie« Hależy przewidzieć możliwość wydruko
wania kilku schematów 5 wymagających indywidualnego rozumo
wania;. w tygodniku
Stanowiłoby to zarazem pewną formę
reklam;? samego kurau 0 Konieczne transmisje z wybranych
ośrodków obliczeniowych*

/Sytuły robocze/
Cyk l

A ■
- jtewsa Rewolucja Przemysłowa /6 audyc.ii/

A'« - Eksplozja informacji
At! « Bariery sprawnego zarządzania
Ai> «» Cele zastosowań komputerów
A£> “Urzędnik w erze komputeryzacji
A 5i - 'Przedsiębiorstwo a komputer
At! “Maszyny nie liczą
|JLlLL-JŁd
Bi » Raehunek ¡melasowy

BS - Arytmometry elektroniczna
3 3- Kaj&a* pesc-?mmmmm i transmisja danyoh
B% - M C średniej ¡¿achanizacji
BI? m PerfoŁasrfc;/ i M C analityczne
B6 - ifak psacuje komputer?

B‘
> - litoanapis# i centrale obliczeniowe

Cyk X

C ~ gncyklopedia fiygtemów Informaoy jnydl
d

- Zarządzanie w procesie produkoy jnyrn

02 - Fazy podejmowania decyli
C3 ~ Struktura eystemu informacy jnego
C4 - Integracja systemów informacyjnych
C5 - Projektowanie systemów Informacyjnych
C 3i k 1

D — Programowanie Przetwarzania Panach
Dl - jak programować pracę komputera?
02 •» Struktura oprogramowania komputerowego
D3 - Języki programowania
W - Pisa do mnie w języku COBOL-1 PI

Cykl

33 - Panorama Zastosowań Komputerów
El ~ Planowanie produkcji samochodów
£2 - Gospodarka materiałowa w budownictwie
83 » Obrót towarowy odzieżą
m “Transport kolejowy
1E& - Rozliczenia bankowe
B 6 ~ Wielki Spia /GIB/
37 - Co to są metody matematyczne?
$8 - Perspektywy zastosowań komputerów /diagnostyka
medyczna, tłumacaenia lingwistycznef automatycz
ne wyszukiwanie informacji, systemy wielodostfpn»# nauczanie komputerowe; banki informacji«

8. Wymagania formalne
Każda audycja będzie nagrywana na taśmie magnetowidowej.
Tego typu technika w warunkach polskich uniemożliwia mon«
taż, dopuszczalny w technice filmowej« Technika filmowa
jednakże daje duże rozmazanie obrazu i mogłaby na tym
ucierpieć jakość audycji kursowych,. Przy każdej z technik

warunkiem realizacji jest przygotowani© pełnego takstu audy
cji« Przy tempie czytania 14 wierszy na minutę - co odpowiada
żywemu prowadzeniu audycji - okrasowi 30 mina odpowiada 10
stron tekstu maszynowego«
Wykładowca musi przygotować pełny tekst swego wystąpienia«
wraz z zaznaczeniem wejść reportażyf filmów i dyskusji ora*
plansze maksymalna wynagrodzenia za takie przygotowanie audy
cji i jej wygłoszenia wynosi 1500 zł od audycji 1/2 godzinnej«,
Żadne projekty plansz eto nie są osobno honorowane /płatne
jest natomiast wykonanie graficzne/o Płatny jest również
konsultant^ do maksymalnej wysokości 500 zł od audycji /obo
wiązuje opracowanie 3 stronicowej opinii przedłożonego tekstu
audycji/«, Powyższe warunki finansowe « oferowane przez T¥ dotyczą techniki magnetowidowej,, Inne stawki obowiązują przy
przyjęciu koncepcji filmu popularno-naukowego« Telewizja
w żadnym wypadku nie zgadza się na wykład~odo*yt improwizowany
według ohoćfty najszczególniejszego konspektu* wygłaszający
audycję nie musi się trzymać niewolniczo napisanego przezeń
tekstue musi jednak zachować ciąg grup zadań /akapitów/ taki,
jak w zatwierdzonym Sekàcie audycji« Audycja musi być przygo
towana na 6 tygodni przed wejściem na antenęo

