
W 1868 roku, cesarz Mutsuhito przejął pełnię władzy w Japonii, poprzez uporanie 
się z siłami siogunatu Tokugawów w wojnie Boshin (z jap. 戊辰戦争 boshin sensō, 
„wojna roku smoka”). Po wygranej stronnictwa pro-cesarskiego, rozpoczęła się 
epoka reform społecznych i ustrojowych znana szerzej jako tzw. restauracja Meiji. 
Zakończyła ona okres izolacji Japonii, jednocześnie wyznaczając nowy kierunek  
w polityce tego kraju - „wzbogacać kraj, wzmacniać siły zbrojne” (z jap. 富国強兵  
fukoku kyōhei) . Symbolem przemian oraz powszechnej industrializacji, stała się  
pierwsza w Japonii linia kolejowa łącząca Edo, które właśnie w dobie Meiji 
otrzymało nazwę Tokio (z jap. 東京 Tōkyō – wschodnia stolica) z jeszcze do 
niedawna niepozorną wioską rybacką, Jokohamą.

Cztery po szóstej do Jokohamy 
– zrozumieć technologię

Bartosz Gębarowski
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Geneza powstania pierwszej kolei w kraju wscho-
dzącego słońca ukazuje, że produkty cywilizacji ni-
gdy nie są zawieszone w bezkresie próżni. Powsta-
ją jako produkty swoich czasów, wyrażając pewne 
idee oraz pragnienia. Kiełkujące sny i marzenia 
zmieniają się w drzewa, które z biegiem czasu doj-
rzewają na nowo, doglądane przez nowe pokole-
nia. Urządzenia automatycznej identyfikacji nie są 
tutaj wyjątkiem. Stanowią odpowiedź na pytania 
i potrzeby lat minionych oraz, w wyniku ewolucji 
i postępu technologicznego, również wymogów 
współczesności. Powstawały one w wyniku proce-
sów, których historię i przebieg chciałbym przy-
bliżyć, by w zgodzie z tytułem, pomóc wszystkim 
czytelnikom zrozumieć, a może nawet polubić 
technologię.

Dżin z butelki

Przekazywanie oraz zapisywanie 
informacji było jednym z wy-
zwań, przed którymi stały staro-
żytne cywilizacje. Wynalezienia 
pisma przez Sumerów w czwar-
tym tysiącleciu przed naszą erą 
było jedynie początkiem podró-
ży, zanim ręczna reprodukcja 
obrazów i pisma na glinianych 
tablicach, w drewnie, egipskim 
papirusie, a jeszcze później chińskim papierze zo-
stała zastąpiona przez maszynę, która została przez 
wielu obwołana najważniejszym wynalazkiem dru-
giego millenium. Mowa jest oczywiście o prasie dru-
karskiej Gutenberga z około 1450 roku. Innowacje  
w zakresie konstrukcji maszyny drukarskiej, używanie 
ruchomych, metalowych czcionek, tuszy na bazie 
oleju oraz bardziej chłonnego papieru umożliwiło 
wydawanie książek, w tym słynnej Biblii Gutenberga 
z roku 1455, na niespotykaną wcześniej w Europie 
skalę. Odkrycie rzemieślnika z Mainz rozprzestrzeni-
ło się błyskawicznie po kontynencie, przyczyniając 
się do spadku cen książek, a co za tym idzie, przy-
stępniejszej i powszechniejszej edukacji, stając się 
jednocześnie, zwiastunem nowej epoki – Renesan-
su. Rewolucja zapoczątkowana przez Gutenberga 
była kontynuowana i rozwijana przez kolejne wieki, 

nabierając w ostatnich latach, baśniowego wręcz 
charakteru, gdzie przy pomocy drukarek 3D, grani-
cą tworzenia i możliwości jest tylko linia naszej wy-
obraźni.

W tym samym czasie świat biznesu korzysta głów-
nie z drukarek termicznych i termotransferowych, 
ze względu na możliwość stosowania różnych ro-
dzajów papieru, ich zmiany w zależności od potrzeb 
oraz szeroką gamę zastosowań. Druk odbywa się 
poprzez bezpośredni kontakt elementu grzewczego  
z etykietą (tzw. direct thermal) lub też podgrzewanie 
szarfy i „przenoszenie” gorącego wosku lub żywicy 
na papier (tzw. thermal transfer). Wykrywanie rodza-
ju używanego medium działa w oparciu o światło-

czułą elektronikę, której dzia-
łaniu uważnie przyglądamy się 
podczas diagnostyki w naszym 
serwisie. Moc, kierunek emisji 
światła oraz poprawny odczyt 
odbiorników stanowi warunek 
poprawnego działania urządze-
nia. Uszkodzenia mechaniczne 
elementów ruchomych ocenia-
ne są pod kątem elementów 
wzorcowych, a głowice spraw-
dzane są drobiazgowo przy po-
mocy pełnej procedury testowej.

Sześć miejsc za zerem

Istotnym elementem większości domów i firm  
w XXI wieku jest komputer. Według danych Główne-
go Urzędu z Statystycznego, z lat 2015-2019, 83,1% 
gospodarstw domowych było wyposażonych w co 
najmniej 1 komputer, natomiast w przedsiębior-
stwach współczynnik ten wynosił aż 96.8%. Fakt ten 
jest o tyle interesujący, że korzeni komputera należy 
upatrywać w dyscyplinie naukowej, która dla wie-
lu uczniów stanowi źródło koszmarów ciągnących 
się nawet długo po zakończeniu edukacji szkolnej, 
matematyce. Samo słowo „computing” oznacza 
dokonywanie obliczeń, więc w pewnym sensie hi-
storia komputerów sięga swoimi korzeniami staro-
żytnego Egiptu i Babilonu i pierwszych urządzeń 
liczących – liczydeł. Pierwowzorem komputera była 
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maszyna różnicowa skonstruowana przez nazywa-
nego „Ojcem Komputerów”, Charles’a Babbage’a 
już w 1822. Natomiast prototyp jego maszyny ana-
litycznej posiadającj cechę kompletności Turinga 
to pierwsze tego typu urządzenie w historii. Kamie-
niem milowym dla historii komputerów było wynale-
zienie komponentów służących do wzmocnienia lub 
zmiany sygnału elektrycznego, tranzystorów. Stało 
się to w 1947 dzięki amerykańskim fizykom Johnowi 
Bardeen’owi oraz Waterowi Brattain’ie. Ulepszenie 
konstrukcji, odkryte przez Mohameda Atalla i Da-
won’a Kahng’a z 1959, zaowocowało miniatury-
zacją tranzystorów, co doprowadziło do powstania 
mikroprocesorów w latach 70 i rozpoczęło okres 
cyfrowej rewolucji, który trwa po dziś dzień.

Współcześnie, w dynamicznie rozwijającym się 
świecie nie ma znaczenia czy komputer używany 
jest w charakterze centrum rozrywki czy też na-
rzędzia pracy. Prawidłowe działanie sprzętu za-
leży od sprawnych podzespołów 
oraz przemyślanie napisanego i 
wydajnego oprogramowania. W 
naszym serwisie uszkodzoną elek-
tronikę naprawiamy w oparciu o 
autorskie schematy elektronicz-
ne. Są one pewnego rodzaju dro-
gowskazem, w jaki sposób techni-
cy mają się poruszać po płytach 
drukowanych. Doborem odpo-
wiednich aplikacji i pisaniem kodu 
zajmują się nasi koledzy z PDA 
IT Solutions. Współdziałając ze sobą w ramach  
PDAgroup zapewniamy kompleksową obsługę po-
trzeb komputerowych naszych klientów.

 L(in)ux perpetua

Podstawową formą komunikacji międzyludzkiej 
od zawsze było porozumiewanie się w formie ust-
nej. Wspólnotowy charakter języka, naturalność 
jego nauki oraz szybkość w formułowaniu myśli 
sprawiały, że był to podstawowy sposób porozu-
miewania się, nawet na długo po wynalezieniu 
pisma. Istotnym mankamentem tej metody był 
brak możliwości przekazywania informacji na od-

ległość. Pierwsze urządzenie do zdalnej komuni-
kacji powstało dopiero w drugiej połowie XVII wie-
ku i zostało opracowane przez Roberta Hooke’a. 
Odbiornikami były dwie cynowe puszki natomiast 
przekaźnikiem napięta lina, która w wyniku drgań 
przenosiła dźwięk. Okiełznanie elektryczności w XIX 
wieku zaowocowało powstaniem telegrafu elek-
trycznego w 1837 w Anglii, wynalezionego przez 
Charles’a Wheatstone’a oraz Williama Cooke’a 
oraz niezależnie od powyższego projektu, w Sta-
nach Zjednoczonych przez Morse’a w tym samym 
roku. Na przestrzeni kolejnych lat trwał wyścig 
technologiczny, który ostatecznie zakończył się  
w roku 1876 kiedy to przyznano patent Aleksan-
drowi Grahamowi Bell’owi, twórcy telefonu. Mobil-
ny przełom nastąpił dopiero 100 lat później bo do-
piero w roku 1983, kiedy Martin Cooper, związany 
z firmą Motorola, zaprezentował światu pierwszy 
telefon komórkowy DynaTAC 8000x. Zaledwie 30 
lat wystarczyło, żeby mobilny telefon z narzędzia 

komunikacyjnego dla bogatych 
biznesmenów stał się mobilnym 
centrum multimedialnym, którego 
liczba unikalnych użytkowników na 
świecie przekroczyła 5 miliardów  
i ciągle rośnie.

Wraz ze wzrostem możliwości te-
lefonów, zaistniała potrzeba roz-
wijania systemów operacyjnych  
i aplikacji dostosowanych do śro-
dowiska smartfonów. Najpopular-

niejszym obecnie systemem operacyjnym, stoso-
wanym w urządzeniach mobilnych jest Android. 
Oprogramowanie, rozwijane przez korporację Go-
ogle, oparte jest o kernel Linuxa, co przy ponad 
80% udziale w rynku, czyni je najpowszechniejszą 
dystrybucją Linuxa, choć niewiele osób zdaje sobie 
z tego sprawę.

Zrodziło to oczywiście nowe problemy w postaci 
zapotrzebowania na techników o szerokiej gamie 
umiejętności techniczno-manualnych. PDAgroup 
zajmuje się nie tylko urządzeniami opartymi na An-
droidzie, ale także na rozwiązaniach systemowych 
takich jak: Windows CE oraz Windows Mobile.
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Dorwać Wrigley’a

Ustalenie rzeczywistego stanu posiadania nastrę-
czała ludziom wielu problemów, na długo jeszcze 
przed okresem rewolucji przemysłowej. Rachowanie 
poszczególnych dóbr, w pierwszych etapach rozwoju 
człowieka odbywało się przy pomocy drewnianych 
patyków. Najprymitywniejszy sposób liczenia mająt-
ku został wyparty dopiero około 5 tysięcy lat temu 
przez gliniane żetony. Wypalane na nich wzory miały 
symbolizować liczone towary, np. 
zwierzęta. Metoda ta była rozwijana 
w starożytnej Grecji i Egipcie. Praw-
dziwym przełomem w inwentary-
zacji okazała się dopiero maszyna 
licząca wynaleziona przez amery-
kańskiego inżyniera Hermana Hol-
leritha pod koniec XIX wieku, która 
procesowała dane przy pomocy wy-
nalezionych, także przez Hermana, 
dziurkowanych kart. W latach 50 
XX wieku, firma Sears, Roebuck & 
Company sponsorowała rozwój wyspecjalizowanych 
dziurkowanych kart, tzw. etykiet Kimball. Utrzymały 
się na rynku stosunkowo niedługo, gdyż dzięki pracy 
Normana Woodland’a i Bernarda Silver’a, twórców 
kodu kreskowego, w roku 1974, w Troy stanie Ohio,  
w supermarkecie Marsh, po raz pierwszy użyto skane-
ra kodów kreskowych. Pierwszym przedmiotem jaki 
został zeskanowany i sprzedany był 10-pak gumy 
Juicy Fruit firmy Wrigley. Łatwość obsługi i szybkość 
operacji, przesądziły o sukcesie czytników kodów 
kreskowych, które dziś są stosowane powszechnie do 
inwentaryzacji towarów w przedsiębiorstwach.

Jądrem każdego czytnika kodów kreskowych, poza 
płytą główną, jest głowica skanująca, której działa-
nie opiera się na operowaniu światłem lub wiązką 
laserową (w zależności od rodzaju głowicy) i odczy-
tywaniu ich intensywności po odbiciu od danej po-
wierzchni. Wsłuchując się w rytm jeszcze bijącego 
serca urządzenia, nasi technicy przywracają je do 
stanu operacyjnego przy pomocy profesjonalnego 
sprzętu serwisowego oraz autorskich rozwiązań. Tam 
gdzie wsparcie technologiczne producenta się koń-
czy, zaczyna się nasza dbałość o ciągłość i sprawność 

codziennego przepływu towarów w Twojej firmie. 
Jednak to nie jedyna korzyść z przywracania drugie-
go życia zużytym urządzeniom. Ważnym aspektem 
jest tutaj kwestia ochrony środowiska naturalnego. 
Poprzez odświeżenie sprzętu wpisujemy się w ruch 
„zero-waste”-na śmietnik trafiają tylko naprawdę 
uszkodzone podzespoły (które, po segregacji, są po-
tem poddawane recyclingowi), a całe urządzenie jest 
konkurencyjne w stosunku do nowego. Należy pa-
miętać również, że niekiedy użytkowanie i okresowe 

odświeżanie floty urządzeń może 
być niezwykle opłacalne w przypad-
ku, gdy wymiana sprzętu wiąże się 
z wymianą systemu, co szczególnie 
w dużych organizacjach, pociąga za 
sobą niewyobrażalne koszty nowej 
inwestycji. W tym przypadku działa 
zasada-„nie zmienia się rzeczy do-
brze działających”.

Syndrom Kotowa

Historia urządzeń elektronicznych jest niezwykle 
fascynująca, jednak aby w wyczerpujący sposób je 
opisać, prawdopodobnie nie wystarczyłoby miejsca 
w magazynie. Celem artykułu było tylko wskazanie 
drogi do dalszych poszukiwań i zachęcenie do po-
znawania i zrozumienia procesów myślowo-tech-
nologicznych, które doprowadziły do powstania 
wielu wynalazków, bez których nie wyobrażamy 
sobie wszyscy codzienności. Na pożegnanie chciał-
bym zostawić czytelników z pewnym zjawiskiem, 
które po raz pierwszy zostało opisane w książce 
„Myśl jak arcymistrz” autorstwa rosyjskiego sza-
chisty, Aleksandra Kotowa. Polega ona na długim 
zastanawianiu się nad odpowiednim ruchem nie 
mogąc znaleźć dobrego wyjścia, co może spowodo-
wać panikę, pośpiech i nieprzemyślane posunięcie. 
Życzę wszystkim naszym obecnym jak i przyszłym 
klientom, aby ich decyzje biznesowe były podejmo-
wane w sposób przemyślany i bez zbędnej zwłoki. 
Jeśli chodzi zaś o urządzenia AutoID, wyrażam na-
dzieję że powierzycie Państwo flotę swoich maszyn 
firmie skupionej na teraźniejszości, pamiętającej  
o przeszłości i spoglądającej odważnie w przy-
szłość. Organizacji takiej jak PDAgroup.
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