
Systematyka elektroników (według vmario)

Podzespoły

I   Zwykły user (użytkownik) sprzętu elektronicznego:
1. Nie myśli.
2. Razi go bateryjka zegarkowa.
3. Nie słyszał o tranzystorze i diodzie.
4. Nie potrafiłby zaprojektować gumki do majtek.
5. Śpi 10h na dobę.

II. Audiofil:
1. Zdarza mu się myśleć (rzadko).
2. Zniesie 24V, choć z trudem.
3. Odróżnia wzmacniacz klasy A od wzmacniacza klasy C.
4. Zna ludzi, którzy umieją projektować wzmacniacze.
5. Śpi 5h na dobę. Musi przecież mieć czas na testowa−

nie nowego sprzętu.

III. Elektronik − amator:
1. Myśli, aż za dużo jak na swoje skromne możliwości.
2. Wytrzymuje 220V i (niestety) jest na tyle pomysłowy,

by to sprawdzać.
3. Zna najpopularniejsze kostki, tranzystory i diody, cho−

ciaż większość z nich uszkadza jeszcze przed wlu−
towaniem w płytkę.

4. Większość projektowanych przez niego układów za−
pala się po 5s od uruchomienia, ale niektóre działa−
ją (no, prawie).

5. Śpi średnio 7h na dobę, ale często zarywa noce, gdy
pracuje nad nowym pomysłem. 

IIVV.. Elektronik:
1. Myśli szybciej od PC−ta.
2. Wytrzymałby 1000V, ale jest na tyle mądry, aby tego

nie sprawdzać.
3. Ma opanowane najważniejsze parametry z katalogów

podzespołów.
4. Potrafi zaprojektować większość układów. Prawie ża−

den z nich nie wybucha po podłączeniu zasilania.
Testując model, zazwyczaj przegryza kanapkę, choć
zdarza mu się pomylić ją z dyskietką.

5. Nie śpi. Regeneruje się, czytając EdW.

V. Redaktor EdW:
1. Prześciga każdy komputer i na dodatek się nie zawiesza.
2. Wytrzymuje rażenie piorunem, ale głośnym "Aaaaaa!"

sygnalizuje przekroczenie zakresu.

3. Zna na pamięć wszystkie katalogi.
4. Może zaprojektować wszystko. Żaden z układów nie

wybucha i nie dymi. Może jednocześnie wykonywać
model i parzyć herbatę, choć niezbyt zdatną do pi−
cia, ze względu na zawartość cyny i kalafonii.

5. Nie śpi. Regeneruje się, pisząc nowe arty do EdW.

VI. Redaktor naczelny EdW:
1. Jego umysł pracuje bez ograniczeń.
2. Znosi rażenie piorunem bez mrugnięcia okiem.
3. Zna na pamięć wszystkie katalogi + schematy aplika−

cyjne. Uaktualnia je, podłączając się do Internetu
przez wbudowany interfejs USB 2.0.

4. Projektuje urządzenia, obsługując jedną ręką edytor
schematów, drugą ploter, a przy okazji parzy herba−
tę, która nadaje się do picia.

5. Nie śpi. Nie potrzebuje regeneracji, ale i tak pracuje
dla EdW.
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Komputerowe humory
Komputer − Narzędzie tortur. 
Hardware − Techniczne określenie dla każdego elementu spokrewnionego z kompute−
rem, który można rzucić o ścianę i/lub kopnąć.
Software − Dane (zwykle bezużyteczne) zapisane w pamięci komputera w celu wypro−
wadzania użytkownika z równowagi komunikatami o błędach.
Pamięć − Najbardziej różnorodny i najmniej pojemny z komputerowych komponentów.
Użytkownicy − Profesjonalne określenie ludzi, którzy ciągle gapią się w monitor. Użyt−
kownicy są podzieleni na cztery podstawowe grupy: początkujący, średnio zaawanso−
wani, zaawansowani i eksperci.
Użytkownicy początkujący − Ludzie obawiający się, że naciśnięcie klawisza może ze−
psuć ich komputer. 
Użytkownicy średnio zaawansowani − Ludzie niewiedzący jak naprawić komputer po
naciśnięciu klawisza, który go zepsuł. 
Użytkownicy zaawansowani − Ludzie, którzy wiedzą jak naprawić swój komputer, jed−
nak nie wiedzą, że inni mogą się do niego włamać. 
Eksperci − Użytkownicy, którzy włamują się do komputerów innych. 

− Co jest najszybsze w twoim komputerze?
− W moim? Wiatraczek.

Sprzedawca zachwala klientowi najnowszy model komputera:
− Szanowny Panie, ten komputer wykona za pana połowę pracy.

− Hm... w takim razie muszę kupić dwa.
Jaką modlitwę odmawia głęboko wierzący użytkownik komputera?
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego....."Enter".

Jakie opakowania są najdroższe?
Pudełka do gier. Na giełdzie gra bez pudełka kosztuje 25 zł, a w sklepie razem z pudeł−
kiem 150 zł.

− Co robi informatyk zanim wysiądzie z samochodu?
− Zamyka wszystkie okna.

Samochodem jedzie chemik, mechanik samochodowy i informatyk. Nagle samochód
staje bez powodu w szczerym polu. Każdy z pasażerów próbuje na swój sposób wyja−
śnić przyczynę awarii...
Chemik: To zapewne problem mieszanki paliwowej.
Mechanik samochodowy: To z pewnością problem silnika.
Informatyk: Panowie, a może po prostu wyjdziemy z samochodu, zamkniemy wszystko
i za chwilę spróbujemy uruchomić ponownie?

Kolega zwraca się z prośbą do informatyka:
− Pożycz mi 1000 zł.
− Dobra, niech będzie okrągłe 1024.




