
Dawid Farbaniec, Cyberwojna. Metody 

działania hakerów  

Opis książki 

Uczyń Twój system twierdzą nie do zdobycia! 

 Architektura procesorów x86(-64) i systemów z 

rodziny Windows NT(R) 

 Narzędzia używane do cyberataków 

 Ochrona systemu Windows(R), dane i prywatność 

w sieci 

Z różnych mediów napływają informacje o tym, że 

hakerzy (tzw. black hats) przeprowadzają ataki DDoS 

blokujące dostęp do ważnych usług, publikują 

wykradzione bazy danych, niszczą witryny internetowe, 

szantażują firmy i instytucje, okradają konta bankowe i 

infekują wiele urządzeń, skutecznie paraliżując ich działanie. 

Media wciąż donoszą o sensacyjnych atakach hakerów i kolejnych kradzieżach danych, 

próbując ostrzec przeciętnych użytkowników przed próbami oszustwa. Tylko nieliczne 

portale związane z bezpieczeństwem IT podają nieco szczegółów technicznych na temat 

cyberataków - te szczegóły mogą pomóc zwłaszcza administratorom systemów. Tymczasem 

ta wiedza powinna być ogólnodostępna! 

Jeśli odpowiadasz za bezpieczeństwo sieci i danych, w tej książce znajdziesz: 

 Informacje o działaniu procesora opartego na architekturze x86(-64) oraz systemów 

Windows NT(R) 

 Przyjazny opis najważniejszych instrukcji Asemblera x86(-64) 

 Przewodnik po dialekcie MASM64 Asemblera x86(-64) umożliwiający zrozumienie 

"języka wirusów" 

 Szczegółową prezentację aplikacji typu backdoor, virus, file binder, keylogger, 

ransomware i trojan horse w formie laboratorium oraz wielu innych zagrożeń w 

postaci technicznego opisu 

 Przewodnik po możliwościach zwiększania poziomu bezpieczeństwa pracy w 

systemach Windows(R) 

 Wprowadzenie do inżynierii odwrotnej kodu (ang. reverse code engineering) 

 

 

 

 

 



MATLAB i podstawy telekomunikacji, Jacek 

Izydorczyk i inni 

Opis książki 

MATLAB — niezastąpiony w obliczeniach i 

modelowaniu rozwiązań! 

Program MATLAB służy przede wszystkim do obliczeń 

macierzowych. Jest potężnym narzędziem, nie do 

zastąpienia w wielu dziedzinach techniki, elektroniki i 

projektowania najróżniejszych systemów. Jednym z 

niezwykle użytecznych zastosowań MATLAB-a jest 

możliwość wykorzystania tego środowiska do obliczeń 

związanych z dziedziną telekomunikacji: przetwarzaniem 

i przesyłaniem sygnałów, ich interpretacją i modulacją. 

Ta książka pomoże Ci zrozumieć, jak to wszystko działa, 

i pokaże, jak osiągnąć oczekiwane efekty pracy. 

Jeśli chcesz nauczyć się sprawnie wykorzystywać algorytmy obliczeniowe do znajdowania 

rozwiązań konkretnych problemów związanych z zagadnieniami telekomunikacji, 

projektować filtry cyfrowe i syntezatory mowy, obliczać przepustowość kanałów 

transmisyjnych albo pisać funkcje implementujące układy dekoderów dla różnych typów 

modulacji, nie możesz obejść się bez tego podręcznika. Oprócz konkretnych, precyzyjnych 

informacji zawiera on mnóstwo praktycznych zadań, umożliwiających Ci sprawdzenie swojej 

wiedzy i dogłębne zrozumienie zasad działania środowiska MATLAB. Czytaj i ucz się pilnie! 

 Wprowadzenie 

 Przetwarzanie i przesyłanie sygnałów 

 Dyskretna transformacja Fouriera i splot kołowy 

 Filtry cyfrowe FIR oraz IIR 

 Sygnalizacja DTMF 

 Przesuwanie widma sygnału 

 Przetwarzanie i pasmowo-przepustowy przetwornik 

 Elektroniczna eliminacja echa i liniowa predykcja sygnału 

 Modulacja AM i SSB 

 Modulacja i demodulacja FM 

 Szumy w systemach FM i transmisja w paśmie podstawowym 

 Modulacja QAM i MSK/GMSK 

 Synchronizacja nadajnika i odbiornika 

 Korekcja zniekształceń liniowych i ślepa korekcja kanału 

 Kody blokowe i splotowe 

 Modulacja OFDM i z widmem rozproszonym 

 Techniki MIMO 

 

 

https://helion.pl/przeczytaj/cwmatp.htm
https://helion.pl/przeczytaj/cwmatp.htm


Laine Campbell, Charity Majors, Inżynieria 

niezawodnych baz danych. Projektowanie 

systemów odpornych na błędy  

Opis książki 

Informatyczna rewolucja dosięgła również systemy 

bazodanowe. Przez długi czas administrator bazy danych 

interesował się głównie wewnętrznymi mechanizmami 

bazy, optymalizacją zapytań czy analizą podsystemów 

składowania danych. Z kolei oprogramowaniem stron, 

infrastrukturą czy usługami sieciowymi zajmowali się 

zupełnie inni ludzie, pracujący w odmienny sposób. 

Nowe technologie wymuszają jednak zmianę sposobu 

pracy i myślenia. Trzeba położyć nacisk na 

automatyzację, inżynierię oprogramowania, ciągłą 

integrację i ciągłe udostępnianie. Poza tym trzeba 

zapewnić ochronę przetwarzanych danych - ich wartość i 

znaczenie wciąż szybko rosną. 

W tej praktycznej książce dokładnie wyjaśniono współczesne podejście do tworzenia 

architektury baz danych i ich eksploatacji. Jeśli chcesz stać się znakomitym inżynierem 

niezawodności baz danych, czyli DBRE (z Database Reliability Engineer), znajdziesz tu 

schemat zasad i praktyk projektowania, budowania i eksploatacji magazynów danych zgodnie 

z paradygmatami inżynierii niezawodności i kultury DevOps. Zapoznasz się z podstawowymi 

zagadnieniami z obszaru eksploatacji, z metodami utrwalania baz danych, nauczysz się 

stosować najważniejsze technologie skalowalnego i wydajnego składowania oraz pobierania 

danych z zachowaniem odporności na błędy. Dzięki temu szybko i skutecznie zajmiesz się 

architekturą i eksploatacją każdej nowoczesnej bazy. 

W książce między innymi: 

 wprowadzenie do inżynierii niezawodności baz danych 

 inżynieria infrastruktury i zarządzanie nią 

 oceny ryzyka i strategie zarządzania bezpieczeństwem danych 

 metody przechowywania, indeksowania i replikacji danych 

 popularne wzorce architektoniczne rozproszonych baz danych 

 praktyczne wykorzystanie zasad inżynierii niezawodności w organizacji 

Stań się znakomitym inżynierem niezawodności! 

Laine Campbell od 18 lat zajmuje się środowiskami produkcyjnymi baz danych i systemów 

rozproszonych o dużej skali. Obecnie jest starszym dyrektorem ds. inżynierii środowisk 

produkcyjnych w firmie Fastly. 

Charity Majors jest CEO i założycielką firmy honeycomb.io. Wcześniej zajmowała się 

eksploatacją należącej do Facebooka platformy Parse, gdzie zarządzała rozbudowanym 

zestawem replik baz MongoDB, a także bazami Redis, Cassandra i MySQL. 

https://helion.pl/autorzy/laine-campbell
https://helion.pl/autorzy/charity-majors


Joel Grus, Data science od podstaw. Analiza 

danych w Pythonie  

Opis książki 

Współczesne ogromne zbiory danych zawierają 

odpowiedzi na prawie każde pytanie. Równocześnie 

nauka o danych jest dziedziną, która cokolwiek 

onieśmiela. Znajduje się gdzieś pomiędzy subtelnymi 

umiejętnościami hakerskimi, twardą wiedzą z matematyki 

i statystyki a merytoryczną znajomością zagadnień z 

danej branży. Co więcej, dziedzina ta niezwykle 

dynamicznie się rozwija. Trud włożony w naukę o 

danych niewątpliwie się jednak opłaca: biegły analityk 

danych może liczyć na dobrze płatną, inspirującą i bardzo 

atrakcyjną pracę. 

Dzięki tej książce opanujesz najważniejsze zagadnienia 

związane z matematyką i statystyką, będziesz także rozwijać umiejętności hakerskie. W ten 

sposób zyskasz podstawy pozwalające na rozpoczęcie przygody z analizą danych. 

Gruntownie zapoznasz się z potrzebnymi narzędziami i algorytmami. Pozwoli Ci to lepiej 

zrozumieć ich działanie. Poszczególne przykłady, którymi zilustrowano omawiane 

zagadnienia, są przejrzyste, dobrze opisane i zrozumiałe. Podczas lektury książki poznasz 

biblioteki, które umożliwią zaimplementowanie omówionych technik podczas analizy dużych 

zbiorów danych. Szybko się przekonasz, że aby zostać analitykiem danych, wystarczy 

odrobina ciekawości, sporo chęci, mnóstwo ciężkiej pracy i... ta książka. 

Najważniejsze zagadnienia: 

 Praktyczne wprowadzenie do Pythona 

 Podstawy algebry liniowej, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa w analizie 

danych 

 Podstawy uczenia maszynowego 

 Implementacje algorytmów modeli, w tym naiwny klasyfikator bayesowski, regresja 

liniowa, regresja logistyczna, drzewa decyzyjne, sieci neuronowe i grupowanie, 

MapReduce 

 Systemy rekomendacji i mechanizmy przetwarzania języka naturalnego 

 Korzystanie z mediów społecznościowych i baz danych. 

Python. Wyciśniesz z danych każdą kroplę wiedzy! 

O autorze 

Joel Grus jest inżynierem oprogramowania, analitykiem danych i autorem świetnie 

sprzedających się książek. Obecnie zajmuje się pracą badawczą w Allen Institute for Artificial 

Intelligence w Seattle. Wcześniej był zatrudniony w firmie Google i kilku startupach. 

Mieszka w Seattle, gdzie regularnie uczestniczy w spotkaniach lokalnej społeczności 

analityków danych. Regularnie publikuje posty na swoim blogu (joelgrus.com) i koncie 

@joelgrus w serwisie Twitter (http://twitter.com/joelgrus/). 

https://helion.pl/autorzy/joel-grus
http://joelgrus.com/
http://twitter.com/joelgrus/


Dawn Griffiths, David Griffiths, Android. 

Programowanie aplikacji. Rusz głową! 

Opis książki 

Od poprzedniego wydania tej książki minęło parę lat, a 

kariera Androida wciąż jest dynamiczna! 

Kompleksowość, otwarty kod źródłowy, modułowa 

architektura, znakomita elastyczność - to wszystko 

sprawia, że lawinowo rośnie rzesza ludzi, którzy 

wybierają właśnie tę platformę. Liczbę urządzeń 

pracujących pod kontrolą Androida podaje się w 

miliardach, a najpewniej będzie ich o wiele więcej. To nie 

tylko telefony, komputery czy tablety, ale także 

telewizory, inteligentne lodówki czy pralki, a nawet 

sztuczne satelity. Umiejętność efektywnego 

programowania dla Androida i dobry pomysł na świetną 

aplikację skazują dewelopera na nieunikniony sukces! 

Sięgnij po ten nietypowy podręcznik! Możesz uznać jego formę i sposób przekazywania 

treści za dziwny, ale prędko przekonasz się, że jest wyjątkowo skuteczny. Twój mózg się 

zaangażuje i błyskawicznie przyswoi sobie techniki programowania dla Androida. A to 

wszystko dzięki nowatorskiemu podejściu autorów, którzy uznali, że najszybciej uczymy się 

wtedy, gdy uwzględnimy specyfikę działania własnego mózgu! Dowiesz się, jak przygotować 

sobie warsztat pracy, czyli Android Studio. Od razu zaprojektujesz strukturę aplikacji i 

zbudujesz dobry interfejs. Będziesz swobodnie posługiwał się aktywnościami, intencjami, 

usługami. Poznasz narzędzia Gradle, ART i ADB, dowiesz się, jak wykorzystywać bazy 

danych SQLite. A potem będzie jeszcze ciekawiej... 

W tej książce między innymi: 

 zasady tworzenia aplikacji interaktywnych 

 istotne koncepcje, w tym: aktywności, intencje, usługi, układy i fragmenty 

 biblioteki wsparcia, zadania asynchroniczne 

 bazy danych i kursory 

 uprawnienia i zarządzanie uprawnieniami 

Neurony płoną. Emocje szaleją. Oto powstaje apka dla Androida! 

O autorach 

Dawn Griffiths — z wykształcenia matematyk, zawodowo pracuje, jako programistka, 

posiada już ponad 20-letnie doświadczenie. Napisała także kilka książek z serii Rusz głową!. 

David Griffiths — programuje od 12. roku życia. Pracował, jako instruktor zwinnych metod 

programowania. Zna już ponad 10 języków. Podobnie jak jego żona, Dawn Griffiths, jest 

matematykiem i autorem kilku książek z serii Rusz głową! 

 

https://helion.pl/autorzy/dawn-griffiths
https://helion.pl/autorzy/david-griffiths


 

Stephan Roth, Czysty kod w C++17. 

Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu 

Opis książki 

Wzorce i najlepsze praktyki rozwoju łatwego w 

utrzymaniu oprogramowania w C++17 

Język C++ jest wszechstronnym, potężnym językiem 

programowania, który ma bardzo różne zastosowania. To 

klasyczne, wciąż udoskonalane i unowocześniane 

narzędzie. Problemem jednak jest to, że programiści 

piszący w C++ dość często mają złe nawyki. Nie 

przestrzegają zasad manifestu Software Craftsmanship, 

stosują okropną składnię, całkowicie ignorują 

podstawowe reguły prawidłowego projektowania i 

pisania oprogramowania, a tworzony przez nich kod, choć często wydajny i szybki, bywa 

niemal niemożliwy w utrzymaniu. 

Jeśli chcesz, aby Twój kod C++ stał się optymalny i zyskał wyższą jakość, powinieneś 

uważnie przestudiować tę książkę. Pisanie dobrego kodu oznacza przyjemniejszą i 

wydajniejszą pracę. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z C++, czy jesteś 

doświadczonym deweloperem, znajdziesz w tej publikacji cenne i przydatne informacje 

dotyczące zasad pisania kodu. Akronimy KISS, YAGNI czy DRY zyskają dla Ciebie nowe 

znaczenie! Otrzymasz też mnóstwo przydatnych wskazówek odnoszących się do pisania 

funkcji, prowadzenia testów, obsługi wyjątków i błędów, a nawet umieszczania komentarzy 

w kodzie. Na licznych przykładach pokazano, jak pisać zrozumiały, elastyczny, łatwy w 

konserwacji i wydajny kod w C++. 

W książce między innymi: 

 Solidne wyjaśnienie zasad pisania czystego kodu w C++ 

 Programowanie funkcyjne i obiektowe 

 Wskazówki dotyczące programowania sterowanego testami (Test Driven 

Development) 

 Wzorce projektowe i idiomy z C++ 

 Praktyczne wykorzystanie wzorców projektowych podczas programowania 

Czysty kod C++17: elegancja, prostota i moc. 

O autorze 

Stephan Roth jest pełnym pasji coachem, konsultantem i szkoleniowcem specjalizującym się 

w inżynierii systemów i oprogramowania. Ma doświadczenie jako architekt oprogramowania 

w obszarach rozpoznania radiowego oraz telekomunikacyjnych systemów wywiadowczych. 

Zabiera głos na specjalistycznych konferencjach i jest autorem kilku publikacji. To aktywny 

zwolennik ruchu Software Craftsmanship, którego interesują zasady i praktyki podejścia 

Clean Code Development. 

https://helion.pl/autorzy/stephan-roth


Lee Brotherston, Amanda Berlin, Bezpieczeństwo 

defensywne. Podstawy i najlepsze praktyki  

Opis książki Obecnie ataki na systemy informatyczne 

są prowadzone z wielu powodów i dokonywane przez 

różnych ludzi: od zorganizowanych grup przestępczych 

dążących do wzbogacenia się na kradzieży danych aż po 

haktywistów, których celem jest ukaranie organizacji 

uznawanych przez nich za niemoralne. Co gorsza, coraz 

częściej ataki prowadzą osoby wykwalifikowane i 

odpowiednio finansowane. Systematycznie do mediów 

dostają się informacje o głośnych włamaniach hakerskich, 

rekordowych wyciekach danych czy atakach ransomware. 

Skutki tych incydentów bywają bardzo poważne. 

Wdrożenie przemyślanego programu bezpieczeństwa jest 

dziś koniecznością dla każdej firmy czy instytucji, która 

korzysta z rozwiązań informatycznych. Ta książka jest 

praktycznym i pragmatycznym przewodnikiem po 

tematyce bezpieczeństwa. Znalazły się w niej konkretne instrukcje, wskazówki, opis narzędzi 

i procesów, a także sporo pomysłów, dzięki którym można wdrożyć i utrzymać system 

bezpieczeństwa przy zerowych lub niewielkich nakładach. Inżynierowie sieci, 

administratorzy systemów i specjaliści ds. bezpieczeństwa dowiedzą się, jak radzić sobie z 

incydentami, zapewnianiem zgodności z przepisami, zarządzaniem infrastrukturą sieci i 

hasłami, skanowaniem luk w zabezpieczeniach i testami penetracyjnymi. Zagadnienia 

techniczne uzupełniono informacjami z zakresu inżynierii społecznej. Dzięki temu książka 

jest wyczerpującym, przydatnym kompendium dla każdego, kto zajmuje się na co dzień 

bezpieczeństwem systemu. 

W tej książce między innymi: 

 Podstawy uruchamiania i przeprojektowywania programu InfoSec 

 Projektowanie reguł, standardów i procedur, wdrażanie systemu bezpieczeństwa 

 Zabezpieczanie systemów Microsoft i Unix oraz infrastruktury sieciowej 

 Praktyki i projekty segmentacyjne 

 Automatyzacja zarządzania lukami w zabezpieczeniach 

 Podstawowe koncepcje związane z testami penetracyjnymi 

Chcesz być bezpieczny, przygotuj się na atak! 

O autorach 

Lee Brotherston zawodowo zajmuje się bezpieczeństwem systemów informatycznych od 

ponad dziesięciu lat. Problematykę tę poznał od podszewki w czasie pracy na różnych 

stanowiskach: od inżyniera zabezpieczeń do dyrektora ds. bezpieczeństwa. Pracował w wielu 

branżach, w tym w finansach, telekomunikacji, hotelarstwie, rozrywce i dla instytucji 

rządowych. 

Amanda Berlin co najmniej od dekady jest architektem bezpieczeństwa informacji. Pracuje 

dla firmy doradczej w północnym Ohio. Uczestniczyła we wdrażaniu standardu PCI, który ma 

zapewnić bezpieczne stosowanie kart płatniczych, oraz w budowie kompleksowego programu 

edukacyjnego na temat phishingu. 

https://helion.pl/autorzy/lee-brotherston
https://helion.pl/autorzy/amanda-berlin


Neal Ford, Rebecca Parsons, Patrick Kua, 

Architektura ewolucyjna. Projektowanie 

oprogramowania i wsparcie zmian  

Opis książki Przez długi czas uważano, że architektura 

oprogramowania powinna powstać przed rozpoczęciem 

pisania kodu i pozostać niezmieniona aż do zakończenia 

projektu. Pojawienie się zwinnych metod tworzenia 

oprogramowania spowodowało, że taką koncepcję 

zaczęto podawać w wątpliwość. Niektórzy nawet 

kwestionowali potrzebę tworzenia architektury, gdyż 

utrudniała reakcję na zmiany wymagań. Istnieje jednak 

inne podejście do architektury, zgodnie z którym jest ona 

ściśle powiązana z fazą programowania i dynamicznie 

odpowiada na zmiany pojawiające się podczas tworzenia 

kodu. W ten sposób architektura ewolucyjna, pomimo 

nieprzewidywalności zmian, zapewnia rozwój projektu 

we właściwym kierunku. Dzięki tej książce architekci 

oprogramowania zapoznają się z nowym podejściem do 

powiązań architektury z czasem. Przekonają się też, że tworzenie architektury ewolucyjnej 

sprowadza się do trzech głównych zagadnień: funkcji dopasowania, zmian przyrostowych i 

prawidłowego sprzęgania. W tej książce uwzględniono analizę każdego z tych aspektów, 

ukazano też mechanizm budowania architektury wspierającej ciągłe zmiany. Szczegółowo 

wyjaśniono zasady wprowadzania pętli informacji zwrotnej pozwalających całemu zespołowi 

na spójne rozwijanie systemu w zgodzie z zasadą ciągłego dostarczania. Pokazano metody 

monitorowania stanu architektury. Sporo uwagi poświęcono problemom danych 

długowiecznych - jest to często pomijane zagadnienie. 

W tej książce: 

Funkcje dopasowania w architekturze 

 Zmiany przyrostowe wprowadzane za pomocą projektowania i operacji 

 Sprzężenie architektury i wprowadzanie zmian bez utraty stabilności systemu 

 Dane ewolucyjne oraz zmiany wymogów i architektury w miarę upływu czasu 

 Budowanie architektur ewolucyjnych 

 Praktyczne wdrażanie architektury ewolucyjnej w korporacji 

Architektura korporacyjna: wysoka sztuka projektowania! 

O autorach 

Neal Ford jest architektem aplikacji w ThoughtWorks, międzynarodowej firmie 

konsultingowej z branży IT. Jest autorem programów komputerowych, artykułów i książek z 

dziedziny informatyki. Udziela konsultacji w zakresie projektowania i budowania dużych 

aplikacji korporacyjnych, a także prowadzi internetowe wykłady dla wojska i wielu firm z 

całego świata, wpisanych na listę „Fortune 500”. 

Dr Rebecca Parsons od dziesięcioleci zajmuje się inżynierią oprogramowania, w tym 

wielkoskalowymi rozproszonymi aplikacjami obiektowymi, integracją systemów, 

optymalizacją oprogramowania, teorią obliczeń, uczenia maszynowego i biologii 

obliczeniowej. 

Patrick Kua słynie z umiejętności równoważenia technologii, ludzi i procesu w celu 

zwiększenia efektywności zespołu. Na wielu konferencjach wygłasza referaty na temat 

architektury i tworzenia silnej kultury inżynieryjnej. 

https://helion.pl/autorzy/neal-ford
https://helion.pl/autorzy/rebecca-parsons
https://helion.pl/autorzy/patrick-kua


Mariusz Sieraczkiewicz, Technical 

Leadership. Od eksperta do lidera.  

Opis książki 

"Dotąd nie było takiej książki na rynku" 

(z recenzji pierwszego wydania) 

Wybitne umiejętności techniczne i naturalny talent do 

zarządzania ludźmi nie zawsze idą w parze. A szkoda, bo 

losem świetnego programisty zatrudnionego na etacie 

jest, prędzej czy później, awans: z juniora na seniora, z 

seniora na lidera... I tu zaczyna się problem. Człowieka, 

który doskonale zna swój koderski fach, stawia się nagle 

przed koniecznością częściowego bądź całkowitego 

porzucenia go na rzecz zarządzania zespołem innych 

koderów - do tej pory kolegów z pracy, a teraz nagle 

podwładnych. Skąd czerpać wiedzę i inspiracje? W jaki 

sposób twarde umiejętności, które ma programista, uzupełnić o niezbędne na nowym 

stanowisku umiejętności miękkie? Czy każdy musi sam i w bólach przejść tę trudną drogę "od 

eksperta do menedżera", czy też można liczyć na wsparcie i podpowiedzi bardziej 

doświadczonych technicznych liderów? 

Otóż można, a nawet należy, tyle tylko, że trzeba dobrze wybrać mentora. Proponujemy, by 

Twoim "mistrzem" stał się ten podręcznik. Jego autor od kilkunastu lat współpracuje z 

zespołami programistycznymi, jako trener i konsultant, zna więc specyfikę branży, z którą 

związałeś się zawodowo, i jest świadom tego, jakie problemy stoją przed nowo mianowanym 

liderem technicznym. Co więcej, wie, co zrobić, by te problemy szybko i skutecznie 

rozwiązać. W tym podręczniku mówi o roli, jaką odgrywa lider techniczny, o różnicach 

między ekspertem a liderem, o tym, jak skutecznie pracować ze swoim zespołem oraz jak 

budować relacje z biznesem. Wskazuje, skąd czerpać motywację - dla siebie i powierzonych 

sobie ludzi, jak z nimi rozmawiać, by chcieli słuchać, i jak ich słuchać, by wyciągać budujące 

wnioski. 

 

Drugie wydanie książki wzbogacone zostało o rozdział poświęcony wdrażaniu zmian, 

czyli temu, co jest chlebem powszednim każdego lidera. 

O autorze 

Mariusz Sieraczkiewicz — od kilkunastu lat profesjonalnie zajmuje się tworzeniem 

oprogramowania. Jako trener i konsultant współpracuje także z najlepszymi polskimi 

zespołami programistycznymi. Jego obszary specjalizacji to: zwinne procesy, czysty kod, 

architektura, efektywne praktyki inżynierii oprogramowania. Prowadzenie szkoleń, liczne 

publikacje w obszarze IT, badania czynników sukcesów projektów programistycznych są 

pasją, w której, podobnie jak w życiu, kieruje się zasadą, że człowiek jest najważniejszy. 

 

 

https://helion.pl/autorzy/mariusz-sieraczkiewicz


Dan Olsen, Metoda Lean Product. Jak być 

innowacyjnym dzięki wykorzystaniu 

minimalnej koniecznej funkcjonalności i 

informacji zwrotnej od klientów  

Opis książki 

Stwórz produkt, który pokochają klienci 

Na jeden udany produkt, który cieszy się sympatią 

użytkowników i odnosi sukces, przypadają setki takich, 

które okazały się zupełnymi niewypałami. Pozornie 

wydaje się, że klucz do sukcesu produktu jest bardzo 

prosty: musi on zaspokajać potrzeby użytkownika i 

odpowiadać jego oczekiwaniom bardziej niż dostępne 

produkty konkurencji. W praktyce okazuje się jednak, że 

jeśli nie posłużymy się odpowiednią metodyką, to 

dopasowanie produktu do potrzeb użytkownika okaże 

się zadaniem karkołomnym. Rozwiązaniem tego problemu jest metoda Lean Product. 

Opisana w tej książce metoda Lean Product jest prostym, iteracyjnym procesem składającym 

się z sześciu kroków, które pozwalają w prosty sposób sformułować i przetestować kluczowe 

hipotezy dotyczące dopasowania produktu do rynku. Poza samą metodą Lean Product w 

książce przedstawiono szereg istotnych zagadnień, takich jak szczegółowe omówienia 

projektowania UX i metodyki agile. Obszernie przedstawiono również pracę z danymi 

analitycznymi i ich wykorzystanie do optymalizacji produktu. 

Najważniejsze zagadnienia: 

 zasady dopasowania produktu do rynku 

 kroki procesu Lean Product wraz ze studium przypadku 

 MVP — projektowanie i testowanie z udziałem klientów 

 kluczowe wskaźniki i pętla optymalizacji wskaźnika 

 optymalizacja za pomocą testów A/B 

Dan Olsen jest przedsiębiorcą, konsultantem i ekspertem metody Lean Product. Wśród jego 

klientów znalazły się m.in. Facebook, Box, YouSendIt (obecnie Hightail), Microsoft, 

Epocrates, Financial Engines czy One Medical Group. Kilka lat temu pracował w Intuit, gdzie 

kierował zespołem produkcyjnym Quicken, zapewniając rekordowe wyniki sprzedaży. 

Obecnie Olsen pracuje w Dolinie Krzemowej, gdzie prowadzi comiesięczne spotkania Lean 

Product Meetup. Lubi dzielić się swoimi pomysłami z szerokim gronem odbiorców. Często 

organizuje prezentacje i warsztaty. 

 

 

 



David Airey, Logo Design Love. Tworzenie 

genialnych logotypów. Nowa odsłona  

Opis książki 

Twórz logotypy, które rzucają na kolana! 

 Jak czerpać od najlepszych i zachować 

oryginalność? 

 Gdzie szukać twórczych inspiracji? 

 Jak negocjować z klientami? 

Logo to jeden z kluczowych elementów tożsamości 

wizualnej każdej marki. Może pomóc jej osiągnąć szczyt 

popularności albo zepchnąć ją w otchłań niebytu. 

Wszystko zależy od Ciebie. Dlatego zanim otworzysz 

jakikolwiek program graficzny lub weźmiesz do ręki 

ołówek, zobacz, jak robią to najlepsi, i zaczerpnij wiedzę 

całymi garściami. 

Powraca kultowa książka, którą pokochali wszyscy kreatywni projektanci! W wydaniu 

drugim, zaktualizowanym i rozszerzonym, autor otwiera przed Tobą fascynujący świat 

wizualnej identyfikacji marki. Pozwól mu przeprowadzić się bezpiecznie przez wszystkie 

etapy projektowania. Znajdziesz tu jeszcze więcej analiz przypadków, szkiców, logotypów, 

wskazówek dotyczących współpracy z klientami, anegdot oraz praktycznych informacji o 

tym, jak skutecznie zamknąć projekt - i zrobić to dobrze. Ta książka da także solidnego kopa 

Twojemu zmysłowi twórczemu i pomoże uniknąć zabójczej rutyny. 

 Proces tworzenia logo - od ołówka do PDF-a. 

 Zasady wyceniania projektów. 

 Sztuka prowadzenia rozmów z klientami. 

 Rozwiązywanie problemów z brakiem oryginalności. 

 Analiza kultowych projektów. 

 Unikanie zagrożeń związanych z rebrandingiem. 

 Pomiary zwrotu z inwestycji w projekt. 

 Tworzenie trwałych wizerunków marki w 31 praktycznych wskazówkach. 

Zrób logo, które stanie się kultowe! 

David Airey - niezależny projektant graficzny z Irlandii Północnej. Swoje umiejętności 

szlifował w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, po czym podjął decyzję o 

wyspecjalizowaniu się w projektowaniu wizerunku marki. Poświęcone projektowaniu 

graficznemu blogi Davida - davidairey.com, logodesignlove.com oraz identitydesigned.com - 

każdego miesiąca odwiedza ponad 600 tysięcy internautów. Lista klientów Davida obejmuje 

wiele znanych firm, takich jak Yellow Pages, Asian Development Bank, blinkbox czy BBC. 

 

 

http://davidairey.com/
http://logodesignlove.com/
http://identitydesigned.com/


Donald W. Jones, Jeffrey Hicks, Windows 

PowerShell w miesiąc.  

Opis książki 

Windows PowerShell jest rozbudowanym interpreterem 

poleceń i powłoką administracyjną, dzięki której można 

kontrolować i automatyzować prawie wszystkie zadania 

systemu Windows. PowerShell powstał w 2006 roku i od 

tej pory sukcesywnie się rozwija. PowerShell przyjmuje 

pojedyncze polecenia i pozwala na pisanie skryptów do 

zarządzania większością serwerów Windows, takich jak 

Exchange, IIS i SharePoint, a także usług internetowych, 

takich jak Azure i Office 365. Opanowanie tajników 

samej powłoki i związanego z nią języka skryptowego 

jest jednym z najważniejszych warunków 

bezproblemowego administrowania systemami 

pracującymi pod kontrolą Windows! 

Dzięki temu innowacyjnemu samouczkowi i poświęcenia na naukę jednej godzinie dziennie 

w ciągu miesiąca nauczysz się efektywnej pracy z powłoką PowerShell! Jest to trzecie, 

zaktualizowane wydanie książki, w której opisano funkcje powłoki działające w systemach 

Windows 7, Windows Server 2008 R2 i nowszych wersjach. Podręcznik składa się z 28 

krótkich rozdziałów, a każdy z nich koncentruje się wokół paru kluczowych zagadnień. 

Opanowanie materiału zawartego w rozdziale powinno zająć najwyżej godzinę - w sam raz 

dla zabieganego specjalisty IT! Znajdziesz tu mnóstwo przydatnych wskazówek dotyczących 

poleceń i ich uruchamiania, potoków, pisania skryptów, komunikacji zdalnej, pracy na 

obiektach i zmiennych oraz korzystania z wyrażeń regularnych. Bardzo szybko odczujesz, że 

lepsza znajomość powłoki przekłada się na efektywniejsze administrowanie systemem! 

W książce między innymi: 

 Zalety i możliwości powłoki PowerShell 

 Obiekty, potoki i formatowanie wyników 

 Mechanizm WMI i standard CIM 

 Zasady bezpieczeństwa w wykonywaniu skryptów 

 Parametryzacja skryptów 

 Ciekawe techniki, sztuczki i nieoczywiste rozwiązania 

Skrypty w PowerShell? Znacznie szybciej, niż myślisz! 

O autorach 

Don Jones jest laureatem prestiżowej nagrody Microsoft MVP i pozostaje uznanym 

autorytetem w zakresie pracy z powłoką Windows PowerShell. Obecnie pracuje jako dyrektor 

programowy dla IT Ops na platformie szkoleniowej Pluralsight 

Jeffery Hicks od wielu lat zajmuje się automatyzacją i optymalizacją wydajności technologii 

serwerowych firmy Microsoft. Został uhonorowany nagrodą Microsoft MVP. Obecnie 

pracuje jako niezależny autor, trener i konsultant. 

https://helion.pl/autorzy/donald-w-jones
https://helion.pl/autorzy/jeffrey-hicks


Marc Loeffler, Agile. Retrospektywy w zarządzaniu 

standardami  

Opis książki 

Ostatnia z dwunastu zasad Manifestu Agile mówi o 

retrospektywach. W myśl tej reguły zespół 

programistów odbywa regularne spotkania, na których 

analizuje efekty pracy nad projektem, myśli nad 

możliwymi zmianami i odpowiednio dopasowuje 

działania. Retrospektywa po każdej iteracji projektu 

pozwala na niezwykle skuteczne optymalizowanie pracy 

zespołu - przeprowadzona odpowiednio gwarantuje, że 

zebrane wnioski i opinie członków grupy przyczyniają się 

do coraz lepszych wyników. Rzecz w tym, że rzetelne 

przygotowanie i przeprowadzenie retrospektywy wcale 

nie jest proste i oczywiste! 

W tej książce znajdziesz szereg praktycznych wskazówek, sprawdzonych praktyk i innowacji, 

dzięki którym sprawisz, że retrospektywy wniosą do Twojego zespołu prawdziwą wartość. 

Szybko się zorientujesz, że przedstawione tu techniki można stosować w dowolnym 

projekcie, w którym sukces zależy od zaangażowania i efektywności zespołu i gdy potrzebny 

jest proces ciągłego doskonalenia. W książce znalazło się sporo ciekawych informacji, dzięki 

którym łatwiej będzie rozpoznać i przezwyciężyć typowe problemy. Zapoznasz się z 

przełomowymi koncepcjami, takimi jak eksperymentowanie i uczenie się na bazie myślenia 

systemowego. Pozornie proste i oczywiste pomysły umożliwią Ci znakomitą poprawę 

wyników pracy Twojego zespołu! 

W tej książce: 

 sukcesy i porażki jako źródło cennej informacji 

 techniki facylitacji 

 techniki przygotowania retrospektyw 

 wykorzystywanie spostrzeżeń i opinii 

 typowe problemy retrospektyw 

 retrospektywy a wprowadzanie zmian o wielkiej skali 

Spójrz wstecz, zastanów się i idź do przodu! 

O autorze 

Marc Loeffler niegdyś był menedżerem projektów w takich firmach jak Volkswagen AG czy 

Siemens AG. W 2006 roku zafascynował się metodyką zwinnego wytwarzania 

oprogramowania. Dziś jest znanym trenerem i autorem książek o Agile. Jego pasją jest 

pomaganie zespołom w stosowaniu zwinnych metodologii, zwłaszcza Scrum i XP. Loeffler 

ma cenny dar przezwyciężania dysfunkcyjnych zachowań i rozwiązywania znanych 

problemów w nowatorski sposób. 

 



Dmitry Jemerov, Svetlana Isakova, Kotlin w 

akcji  

Opis książki 

Kotlin został zaprojektowany jako obiektowy język w 

pełni interoperacyjny z kodem napisanym w Javie. Został 

zaprezentowany w 2011 roku. Od tego czasu jest 

rozwijany, a jego popularność stale rośnie. Kotlin jest 

językiem o statycznie typowanych zmiennych. 

Charakteryzuje się czytelną składnią i ścisłą integracją z 

istniejącymi projektami, bibliotekami i platformami 

utworzonymi w Javie. Kompiluje się do postaci 

binarnego kodu JVM, więc można go uruchamiać 

wszędzie tam, gdzie jest Java, również w Androidzie. 

Kotlin zainteresuje programistów aplikacji mobilnych 

również dlatego, że kod napisany w tym języku obciąża 

system w minimalnym stopniu. Przy tym wszystkim 

środowisko Kotlina jest w całości otwartym oprogramowaniem do bezpłatnego korzystania w 

dowolnych celach! 

Ta książka jest przeznaczona dla osób, które mają pewne doświadczenia z Javą i chcą szybko 

poznać Kotlina w stopniu pozwalającym na tworzenie aplikacji serwerowych, dla systemu 

Android i maszyn JVM. Znalazł się tu opis podstawowych cech języka i jego najważniejszych 

struktur, a następnie przedstawiono bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak tworzenie 

wysokopoziomowych abstrakcji i języków domenowych. Duży nacisk położono na integrację 

kodu Kotlin z istniejącymi projektami Java oraz na sposoby wprowadzania Kotlina do 

aktualnie użytkowanego środowiska. Zaprezentowano kilka przydatnych bibliotek i narzędzi, 

znakomicie ułatwiających pracę programiście. Nie zabrakło również licznych przykładów 

kodu, ilustrujących omawiane zagadnienia. 

W tej książce między innymi: 

 solidne wprowadzenie do Kotlina 

 klasy, klasy danych i funkcje lambda 

 typy danych, w tym kolekcje i puste zmienne 

 własne interfejsy i abstrakcje w Kotlinie 

 parametry reifikowanego typu, adnotacje i refleksje 

Kotlin - idealny dla Androida! 

O autorach 

Dmitrij Żemierow pracuje w JetBrains (firma programistyczna z siedzibą w Pradze) od 2003 

r. Jest jednym ze współautorów języka Kotlin, dla którego stworzył pierwszą wersję 

generatora kodu na maszyny JVM. Prezentował ten język na konferencjach na całym świecie. 

Obecnie kieruje zespołem rozwijającym wtyczkę Kotlin dla środowiska IntelliJ IDEA. 

Swietłana Isakowa dołączyła do zespołu Kotlina w 2011 r. Pracowała nad domniemaniem 

typów i rozpoznawaniem przeciążania w kompilatorze. Obecnie zajmuje się popularyzacją 

języka Kotlin, prezentując go na konferencjach i szkoleniach. 

https://helion.pl/autorzy/dmitry-jemerov
https://helion.pl/autorzy/svetlana-isakova


Andrzej Pikoń, AutoCAD 2018 PL  
 

Podręcznik "AutoCAD 2018 PL" najlepszą książką akademicką w kategorii 

technicznej! 

Książka Andrzeja Pikonia "AutoCAD 2018 PL" zdobyła Nagrodę Rektora Politechniki 

Warszawskiej za najlepszą publikację akademicką w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych! 

AutoCAD 2018 PL bez tajemnic! 

 Chcesz zacząć projektować w programie AutoCAD? 

 Pragniesz uporządkować swoją wiedzę o programie? 

 Szukasz spójnego i wiarygodnego źródła wiedzy?  

Ta książka jest właśnie dla Ciebie! 

Już od momentu pojawienia się na rynku AutoCAD wyznacza standard obowiązujący w 

oprogramowaniu wspomagającym projektowanie 

komputerowe i wskazuje kierunek rozwoju branży CAD, 

będąc jednym z najbardziej popularnych i 

rozpoznawalnych narzędzi dla inżynierów, architektów, 

konstruktorów i mechaników. AutoCAD jest używany w 

największych biurach projektowych i przedsiębiorstwach 

produkcyjnych, a jego możliwości oraz funkcje jego 

specjalistycznych edycji znajdują zastosowanie w wielu 

gałęziach przemysłu do projektowania budynków, 

instalacji, maszyn i urządzeń. Nie powinno zatem dziwić, 

że AutoCAD to jeden z najbardziej rozpowszechnionych 

programów na uczelniach technicznych — studenci z 

powodzeniem używają go zarówno podczas zajęć, jak i 

przy tworzeniu projektów zaliczeniowych i 

dyplomowych.Jeśli chcesz poznać najnowszą wersję 

środowiska AutoCAD, z pewnością przyda Ci się 

odpowiednie źródło wiedzy. Najlepszym, po jakie 

możesz sięgnąć, jest bez wątpienia książka AutoCAD 

2018 PL, która kompleksowo prezentuje narzędzia 

oferowane przez program i możliwości ich praktycznego zastosowania. Z tej publikacji 

poznasz metody tworzenia dokumentacji rysunkowej 2D oraz modelowania 3D, zdobędziesz 

informacje o opisywaniu, wymiarowaniu, standaryzacji i parametryzacji projektów. Dzięki 

niej poznasz metody wykorzystywania warstw i bloków. Niezależnie od tego, czy dopiero 

zaczynasz swoją przygodę z CAD-em, czy też jesteś już zaawansowanym użytkownikiem 

programu pragnącym uporządkować lub poszerzyć swoją wiedzę, jest to podręcznik, który 

będziesz chciał mieć zawsze pod ręką. 

 Wprowadzenie do środowiska AutoCAD 2018 PL 

 Przegląd interfejsu użytkownika programu i nowych funkcji 

 Narzędzia rysunkowe i obiekty AutoCAD-a oraz sposoby ich użycia 

 Metody tworzenia i edycji tekstów oraz tabel 

 Zarządzanie warstwami i blokami 

 Określanie ustawień strony i drukowanie rysunków 

 Tworzenie, edycja i formatowanie wymiarów 

 Korzystanie z narzędzi do modelowania trójwymiarowego 

https://helion.pl/ksiazki/autocad-2018-pl-andrzej-pikon,ac18pl.htm#format/d


Rob Miles, Python. Zacznij programować!  

Opis książki 

Python jest znakomitym językiem do tworzenia 

wydajnego kodu. Nadaje się do różnych, również bardzo 

nietypowych zastosowań. Samo programowanie 

natomiast, choć jest w nim coś magicznego, stanowi 

umiejętność, którą każdy może opanować pod warunkiem 

odrobiny zaangażowania. Naturalnie, nauka kodowania 

nie zawsze przebiega bezproblemowo. Trzeba zrozumieć 

sposób działania komputera i nauczyć się nieco inaczej 

myśleć o rozwiązywaniu problemów. Napisanie dobrze 

działającego programu jest jednak niezwykle 

satysfakcjonującym doświadczeniem, a programowanie 

samo w sobie jest jedną z najbardziej kreatywnych 

umiejętności. 

Ta książka jest przeznaczona dla osób, które nie mają doświadczenia w programowaniu. 

Została pomyślana jako podręcznik, który maksymalnie ułatwia uczenie się skutecznego 

kodowania. Najpierw omówiono niskopoziomowe instrukcje programowania, aby stopniowo 

przejść do przedstawienia i analizy profesjonalnych konstrukcji programistycznych. Książka 

jest przyjazna w odbiorze, a przy tym jest pełna innowacji, takich jak choćby opis korzystania 

z wbudowanych gadżetów czy projekty "zrób to sam". Dzięki temu Czytelnik bardzo szybko 

odkryje, że programowanie jest świetną, ekscytującą i porywającą zabawą! 

W tej książce: 

 wprowadzenie do Pythona i przygotowanie środowiska do pracy 

 podstawowe konstrukcje kodu 

 projektowanie konstrukcji bardziej złożonych aplikacji 

 tworzenie dokumentacji aplikacji w Pythonie 

 korzystanie z różnych bibliotek Pythona 

Wszechstronny, wydajny, elastyczny. Python - wybór idealny! 

O autorze 

Rob Miles uczy programowania od ponad dwudziestu pięciu lat. Jest ekspertem w dziedzinie 

programowania w języku Visual C#, przy użyciu frameworku XNA oraz Microsoft MVP for 

Windows Phone Development. Oprócz pisania własnych gier i aplikacji oraz pracy 

dydaktycznej na uniwersytecie Rob brał udział w wielu różnych komercyjnych projektach 

informatycznych. 

 

 

 



Martin Kleppmann,Przetwarzanie danych w 

dużej skali. Niezawodność, skalowalność i 

łatwość konserwacji systemów  

Opis książki 

Przetwarzanie i bezpieczne przechowywanie danych 
absorbuje uwagę inżynierów oprogramowania w coraz 

większym stopniu. W ostatnich latach pojawiło się wiele 

bardzo różnych rozwiązań w dziedzinie baz danych, 

systemów rozproszonych i metodyce budowania 

aplikacji. Sprzyjają temu zarówno rozwój technologii, 

rosnące potrzeby dotyczące dostępu do danych, jak i 

malejąca tolerancja na przestoje spowodowane awarią 

czy konserwacją systemu. To wszystko sprawia, że 

zespoły projektujące aplikacje muszą cały czas 

aktualizować swoją wiedzę i znakomicie orientować się 

w zakresie słabych i silnych stron poszczególnych 

rozwiązań oraz możliwości ich stosowania. 

I właśnie ta książka Ci to ułatwi. Dzięki niej zaczniesz orientować się w świecie szybko 

zmieniających się technologii przetwarzania i przechowywania danych. Znajdziesz tu 

przykłady skutecznych systemów spełniających wymogi skalowalności, wydajności i 

niezawodności. Zapoznasz się z wewnętrznymi mechanizmami tych systemów, analizami 

najważniejszych algorytmów, omówieniem zasad działania i koniecznymi kompromisami. 

Przy okazji przyswoisz sobie przydatne sposoby myślenia o systemach danych. W ten sposób 

rozwiniesz dobre intuicyjne zrozumienie tego, jak i dlaczego działają systemy, co pozwoli Ci 

analizować ich pracę, podejmować trafne decyzje projektowe i wyszukiwać źródła 

pojawiających się problemów. 

W tej książce między innymi: 

 co to właściwie znaczy: niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji 

 różne modele danych i obsługa zapytań 

 replikacja, dzielenie danych, transakcje 

 dane pochodne i ich przetwarzanie 

 przetwarzanie strumieniowe 

Poznaj systemy, w których liczą się dane! 

Martin Kleppmann bada systemy rozproszone. Pracuje na Uniwersytecie Cambridge w 

Wielkiej Brytanii. Wcześniej był inżynierem oprogramowania w takich firmach, jak LinkedIn 

czy Rapportive, gdzie pracował nad działającą w dużej skali infrastrukturą do obsługi danych. 

Kleppmann jest blogerem, często występuje na konferencjach i rozwija oprogramowanie open 

source. Wierzy, że ważne idee nauki i techniki powinny być przystępne dla każdego, a lepsze 

ich zrozumienie umożliwi tworzenie lepszego oprogramowania. 

 

https://helion.pl/autorzy/martin-kleppmann


Larry Rockoff, Język SQL. Przyjazny 

podręcznik. Wydanie II \ 

 
Opis książki 

Najlepsze relacyjne bazy danych, takie jak Oracle czy MS 

SQL Server, są nierozłącznie związane z językiem SQL. 

Język ten stworzono po to, aby budować i użytkować 

bazy przechowujące ogromne ilości danych. Bez 

wątpienia SQL jest dość złożony, obejmuje wiele 

elementów i funkcji, jednak jego znajomość jest 

niezwykle ważna dla każdego, kto zajmuje się bazami 

danych, tworzy je czy nimi administruje. Również te 

osoby, które korzystają z narzędzi do raportowania w 

bazach danych, powinny przynajmniej dobrze zrozumieć 

podstawy tego języka. 

 

Niniejsza książka jest kolejnym wydaniem popularnego 

podręcznika, dzięki któremu zrozumiesz SQL, jego składnię i najważniejsze aspekty 

wykorzystywania. Poszczególne tematy zorganizowano w intuicyjny sposób, przedstawiając 

je w logicznej kolejności. Przykłady zastosowania języka dobrano tak, aby za pomocą małej 

próbki kodu umożliwić zrozumienie danej instrukcji SQL. W tym wydaniu zaktualizowano 

informacje o składni SQL stosowanej w Microsoft SQL Server 2016, MySQL 5.7 i Oracle 

12c. Uzupełniono zagadnienia dotyczące logiki warunkowej, a także przedstawiono kilka 

nowych tematów, takich jak wspólne wyrażenia tablicowe czy wstawianie komentarzy do 

zapytań. 

 

Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce: 

 podstawowe informacje o relacyjnych bazach danych, 

 składnia instrukcji SELECT i jej możliwości, 

 agregacje danych i sum częściowych, 

 stosowanie złączeń, podzapytań, widoków i logiki zbiorów, 

 procedury składowane, aktualizacja danych i utrzymanie bazy, 

 projektowanie baz danych i sposoby prezentacji danych. 

Poznaj SQL, a zrozumiesz bazy danych! 

Larry Rockoff jest ekspertem w dziedzinie języka SQL i analityki biznesowej. Specjalizuje 

się w stosowaniu narzędzi do raportowania w celu analizy danych znajdujących się w 

złożonych bazach danych. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie Chicago. Jest autorem 

książek poświęconych językowi SQL i zastosowaniu oprogramowania Microsoft Access i 

Excel. Obecnie odpowiada za rozwój hurtowni danych oraz aplikacji służących do 

raportowania dla największej sieci aptek w USA. 

  

 

 

https://helion.pl/autorzy/larry-rockoff


Sam Newman, Budowanie mikrousług  

Opis książki 

Wykorzystaj potencjał architektury usług! 

Architektura mikrousług to sposób na odejście od 

dużych, monolitycznych aplikacji. Wyspecjalizowane 

usługi realizujące konkretne zadania i komunikujące się z 

otoczeniem pozwalają na lepsze zapanowanie nad kodem, 

są łatwiejsze do przetestowania oraz bardziej elastyczne. 

Jednak oprócz zalet mają też wady. Sięgnij po tę książkę i 

dowiedz się, jak najlepiej radzić sobie z architekturą 

mikrousług! 

 

Autor przedstawia w książce skuteczne techniki 

projektowania i korzystania z architektury mikrousług. W 

trakcie lektury kolejnych rozdziałów poznasz w 

szczegółach ideę mikrousług, korzyści ich stosowania, 

sposoby modelowania usług oraz skuteczne techniki dzielenia dużej aplikacji na mikrousługi. 

Ponadto zapoznasz się z możliwymi sposobami integracji: zdalne wywołanie procedur, REST 

i zdarzenia — to tylko niektóre z poruszanych kwestii. Na sam koniec zaznajomisz się z 

najlepszymi metodami testowania i monitorowania usług, zapewnisz im bezpieczeństwo 

dzięki kluczom API oraz innym technikom. Ta książka jest obowiązkową lekturą dla 

wszystkich osób chcących tworzyć nowoczesne systemy bazujące na architekturze 

mikrousług.  

 Odkryj, jak można dostosować projekt systemu do celów Twojej organizacji stosując 

architekturę mikrousług 

 Zapoznaj się z możliwościami integracji usług z pozostałą częścią systemu 

 Zastosuj przyrostowe podejście do podziału monolitycznych baz kodu 

 Wdrażaj pojedyncze mikrousługi korzystając z techniki ciągłej integracji 

 Zbadaj złożoność testowania i monitorowania rozproszonych usług 

 Zarządzaj zabezpieczeniami stosując modele użytkownik-usługa oraz usługa-usługa 

 Zapoznaj się z wyzwaniami skalowania architektury mikrousług 

Przekonaj się, jak architektura mikrousług zmieni Twoje spojrzenie na aplikacje! 

 

Sam Newman — technolog w firmie ThoughtWorks odpowiedzialny za wspomaganie 

klientów oraz architekturę wewnętrznych systemów. Prelegent, autor artykułów dla 

wydawnictwa O’Reilly. Programista języków Java oraz Python.  

 

 

 

 

 



Danuta Mendrala, Marcin Szeliga, Access 2016 PL. 

Kurs  

Opis książki 
Nie przegrzewaj mózgu — wrzuć dane do bazy! 

 System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować 

się, o co chodzi w Accessie 

 Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie 

korzystać z bazy danych 

 Zarządzanie i udostępnianie, czyli jak przejść na wyższy 

poziom obsługi swoich baz danych 

Przez całe tysiąclecia ludzkość radziła sobie na co dzień bez 

pomocy komputerów. Bazy danych towarzyszą nam od zawsze, począwszy od prymitywnych 

ich form jeszcze z czasów prehistorycznych. Dziś metody zarządzania danymi są o wiele 

bardziej złożone i niezawodne. Obecnie z pomocą przychodzą nam specjalistyczne, 

wymyślne systemy bazodanowe oraz Microsoft Access - aplikacja przeznaczona dla 

wszystkich, którzy chcą szybko i bez większego wysiłku stworzyć własne tabele do 

przechowywania danych. Ta książka pomoże Ci w mig opanować obsługę Accessa 2016 PL. 

Dowiesz się z niej, dlaczego warto stworzyć swoją bazę danych, jak działa taka baza i jak 

wyglądają tabele. Odkryjesz, jak wpisywać i zmieniać dane, tworzyć połączenia między 

tabelami i konstruować zapytania podczas wyszukiwania konkretnych informacji. Zobaczysz, 

do czego służą formularze i raporty, a także nauczysz się pisać makra automatyzujące 

skomplikowane operacje. Co więcej, zrozumiesz, na czym polega odpowiedzialne 

zarządzanie bazą danych i jak udostępnić ją w sieci. Sprawdź, na ile taka baza może ułatwić 

Ci codzienne życie!  

 Serwer baz danych, czyli do czego służy Microsoft Access 

 Bazy danych, czyli jak pracować z plikami programu Access 

 Projektowanie i tworzenie tabel, czyli jak przechowywać informacje w bazie danych 

 Modyfikowanie tabel, czyli jak zmienić strukturę obiektów bazy danych 

 Łączenie tabel, czyli do czego służą relacje 

 Kwerendy, czyli jak zautomatyzować pracę z danymi 

 Formularze, czyli jak ułatwić użytkownikom dostęp do danych 

 Raporty, czyli jak zaprezentować dane 

 Makra, czyli jak zautomatyzować regularnie wykonywane operacje 

 Zarządzanie bazą, czyli na czym polega praca administratora baz danych 

 Aplikacje sieci Web i Office 365, czyli jak udostępnić bazy danych 

Access 2016 PL — system baz danych dla zapracowanych! 

O autorze 

Od 2006 roku wyróżniany tytułem Microsoft Most Valuable Professional w kategorii SQL. 

Konsultant, wykładowca, autoryzowany trener Microsoft z 10 letnim stażem i architekt 

systemów bazodanowych. Inicjator projektu SQLExpert.pl promującego eksperckie szkolenia 

i konsultacje z zakresu serwera SQL.W ramach programu Train To Trainers przygotowywał 

partnerów firmy Microsoft do przejścia na wersje 2008 i 2012 serwera SQL. Prelegent na 

wielu konferencjach, w tym Microsoft Technology Summit, Microsoft Security Summit, 

Heroes Happen {Here} i spotkaniach grup pasjonackich. Autor licznych książek i artykułów 

poświęconych serwerowi SQL. 



Krystyna Czapla, Bazy danych. Podstawy 

projektowania i języka SQL 

Opis książki 

Idealna baza danych — szyta na Twoją miarę! 

 Faza projektu, czyli jak opracować tabele i 

określić zależności między nimi 

 Faza implementacji, czyli jak przejść od projektu 

do tworzenia fizycznej bazy 

 Faza trzecia, czyli jak czerpać informacje z bazy 

danych w nowoczesnych aplikacjach 

Bazy danych są dziś tworzone na potęgę i 

wykorzystywane niemal na każdym kroku. Od czasu 

pojawienia się komputerów osobistych, internetu i 

potężnych serwerów ilość danych wymagających 

zapisania i przetworzenia wciąż wzrasta, a ich sensowne posegregowanie, zapewnienie 

integralności, łatwości przeszukiwania i możliwości analizowania to umiejętność na wagę 

złota. Jeśli chcesz ją zdobyć lub udoskonalić, ta książka na pewno Ci w tym pomoże. 

 

Znajdziesz tu klarowne, jasne informacje dotyczące kolejnych etapów projektowania oraz 

implementacji bazy danych, z podziałem na dwie odrębne metody — modelowanie i 

normalizację. Poznasz obszerne podstawy języka SQL — pojęcia, typy danych, składnię i 

całe zestawy poleceń — i na konkretnych przykładach zobaczysz, jak używać tego języka. 

Zrozumiesz też, do czego służy język zapytań i co można zrobić przy użyciu języka DML. To 

pozwoli Ci z łatwością wykonać ćwiczenia utrwalające, a gdy skończysz będziesz gotowy 

zmierzyć się z budową własnej bazy!  

 Modelowanie logiczne 

 Normalizacja danych 

 Język baz danych SQL 

 Język zapytań DQL — polecenie SELECT 

 Język manipulowania danymi — DML 

 Język definiowania danych — DDL 

 Proces logowania do bazy 

Twoje dane w dobrej bazie to klucz do sukcesu!  
 

 

 

 

 

 

https://helion.pl/autorzy/krystyna-czapla


Dariusz Nabywaniec Anonimizacja i 

maskowanie danych wrażliwych w 

przedsiębiorstwach  

Zostań ekspertem od anonimizacji wrażliwych 

danych! 

 Czym są dane poufne? 

 Jak je zabezpieczyć przed wyciekiem? 

 Jak maskować dane i pozostać anonimowym w 

sieci? 

Współczesny świat produkuje ogromne ilości danych, z 

których duża część to dane wrażliwe. Wyciek takich 

danych poza przechowujące je przedsiębiorstwo czy 

instytucję może nie tylko narażać na szwank reputację 

organizacji, lecz również nieść za sobą ryzyko 

konkretnych strat finansowych i poważne konsekwencje 

o charakterze prawnym. Aby nie dopuścić do tego rodzaju sytuacji, firmy na całym świecie 

odpowiednio się zabezpieczają, a składową tych działań jest anonimizacja danych, czyli 

takie ich przetwarzanie, dzięki któremu staną się bezwartościowe, gdy wpadną w 

niepowołane ręce. 

Anonimizacja i maskowanie danych wrażliwych w przedsiębiorstwach to książka, z której się 

dowiesz, jakie zagrożenia wiążą się z przechowywaniem poufnych danych, a także poznasz 

sposoby pozwalające Ci ograniczyć wynikające z tego ryzyko. Na podstawie własnego 

doświadczenia i na praktycznych przykładach autor prezentuje w publikacji najlepsze 

praktyki anonimizacji i maskowania danych, wykorzystywane w tym celu narzędzia i techniki 

oraz pułapki czyhające na firmy, które nie stosują właściwych zabezpieczeń. 

To obowiązkowa lektura dla wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i 

zachowanie prywatności danych, administratorów baz danych, architektów oprogramowania, 

analityków danych i dyrektorów technicznych przedsiębiorstw z branży IT, a tak naprawdę 

dla każdego, kto zawodowo ma do czynienia z systemami informatycznymi przechowującymi 

i przetwarzającymi wrażliwe informacje. Przeczytaj, zanim będzie za późno! 

 Wyszukiwanie i rozpoznawanie danych wrażliwych 

 Analiza ryzyka i sposoby zabezpieczania danych 

 Role i obowiązki osób odpowiedzialnych za prywatność danych 

 Narzędzia i metody stosowane w anonimizacji danych 

 Techniki maskowania i szyfrowania danych 

Zabezpiecz się zawczasu - anonimizuj swoje poufne dane! 

 

O autorze 

Dariusz Nabywaniec - ukończył PJWSTK w 2000 roku, a następnie pracował w wielu 

firmach z sektorów: FMCG, motoryzacja, ubezpieczenia i IT. Posiada wieloletnie 

doświadczenie praktyczne w sektorze IT. Obecnie pracuje w Amerykańskiej korporacji 

ubezpieczeniowej Allstate w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się tematem naruszeń Danych 

Wrażliwych i ogólnie pojętą tematyką Polityki Bezpieczeństwa. 

https://helion.pl/autorzy/dariusz-nabywaniec


Gary McLean Hall,Adaptywny kod. Zwinne 

programowanie, wzorce projektowe i SOLID-

ne zasady.  

Opis książki 

Tworzenie oprogramowania nie może być procesem 

powolnym. Dziś zespoły projektowe muszą cechować się 

elastycznością i dynamiką działania, aby odnieść sukces. 

Wymagania stawiane kodowi mogą wielokrotnie się 

zmieniać podczas projektu. Oznacza to, że wprowadzanie 

zmian do kodu powinno być proste i możliwie mało 

pracochłonne. Deweloperzy, którzy wdrożą zasady 

programowania zwinnego i będą przestrzegać związanych 

z nimi dobrych praktyk, będą w stanie sprostać tym 

wymaganiom. 

Niniejsza książka jest przeznaczona dla średnio 

zaawansowanych programistów, którzy dobrze opanowali tworzenie kodu zorientowanego 

obiektowo i chcą przyswoić sobie najlepsze praktyki programistyczne. Książka stanowi 

pomost między teorią a praktyką, ułatwiający wdrożenie w codziennej pracy wzorców 

projektowych, zasad SOLID, testów jednostkowych czy refaktoringu. Wyjaśniono tu 

stosowanie zawiłych reguł, takich jak „otwarte – zamknięte”, zasad podstawienia Liskova, 

metod wstrzykiwania zależności czy zwiększania adaptywności kodu za pomocą interfejsów. 

Przedstawiono również pewne antywzorce projektowe wraz ze wskazówkami, w jaki sposób 

można ich uniknąć i zapewnić potrzebną funkcjonalność bez utraty elastyczności kodu. 

Najważniejsze zagadnienia: 

 metodologie Scrum i kanban, 

 zależności i warstwy architektury kodu, 

 testy i refaktoring, 

 odwracanie zależności, 

 wiązanie i spójność kodu. 

O autorze 

Gary McLean Hall jest programistą i architektem oprogramowania. Jest cenionym 

konsultantem, który specjalizuje się w dobrych wzorcach i praktykach programistycznych. 

Pracował w wielu zespołach ukierunkowanych na tworzenie adaptywnego kodu w takich 

firmach, jak Eidos, Xerox, Nephila Capital czy The LateRooms Group. W swojej pracy 

zawsze szukał złotego środka pomiędzy tworzeniem funkcjonalnego produktu i wysokiej 

jakości jego kodu źródłowego. Kod adaptywny: solidny, elastyczny i łatwy w utrzymaniu! 

 

 

 

https://helion.pl/autorzy/gary-mclean-hall


Waldemar Sradomski, MATLAB. Praktyczny 

podręcznik modelowania  

Opis książki 

Wypróbuj MATLAB-a i doceń jego siłę! 

MATLAB to wielofunkcyjny program do zastosowań 

naukowych i inżynierskich, wykorzystywany przy 

zaawansowanych obliczeniach, rozwiązywaniu 

problemów technicznych i tworzeniu symulacji. Jest 

świetnym narzędziem, które od kilku dekad pomaga 

tysiącom matematyków, fizyków i inżynierów. Pozwala 

w mgnieniu oka rozwiązać skomplikowane równania, 

prześledzić różne warianty w obrębie jednego schematu 

czy obliczyć wzajemne zależności pomiędzy elementami 

projektowanego urządzenia i sprawdzić, jak zmiana 

jednego z nich wpływa na pozostałe. 

Sięgnij po tę książkę, a szybko oswoisz się z MATLAB-em. Dzięki niemu już nigdy nie 

będziesz musiał obliczać równań „na piechotę” ani doświadczalnie sprawdzać skutków 

dokonania zmiany w projekcie. Wystarczy, że wprowadzisz do programu właściwe dane, a 

natychmiast zobaczysz, czy Twój pomysł jest strzałem w dziesiątkę, czy wymaga wielu 

poprawek. Z tej książki dowiesz się, jak zacząć pracę z programem, jak działają skrypty i 

funkcje. Odkryjesz, jak tworzyć modele matematyczne i fizyczne urządzeń z użyciem 

matematyki. Zadania zamieszczone na końcu każdego rozdziału pomogą Ci utrwalić zdobytą 

wiedzę. 

 MATLAB — szybki start 

 Skrypty i funkcje 

 Rozwiązywanie równań różniczkowych 

 Schematy blokowe (Simulink) 

 Przekształcenie operatorowe do rozwiązywania układów równań 

 Stateflow 

 Zaawansowane konfigurowanie wykresu 

 

 

 

 

 

 

 

https://helion.pl/autorzy/waldemar-sradomski


Ramez Elmasri, Shamkant B. 

Navathe,Wprowadzenie do systemów baz 

danych  

 

Opis książki 

Mijają lata, a bazy danych wciąż stanowią serce 

większości systemów informatycznych. Rozwój 

technologii sprawia jednak, że zaprojektowanie systemu 

baz danych, jego wdrożenie i administrowanie nim 

wymaga biegłości w wielu dziedzinach. Niezbędne są 

solidne podstawy modelowania i projektowania baz 

danych, umiejętność posłużenia się językami i modelami 

udostępnianymi przez systemy zarządzania bazami 

danych, a także znajomość technik implementacji samych 

systemów. Od profesjonalisty wymaga się także wiedzy o 

najnowszych technologiach, takich jak NoSQL i 

oczywiście big data. Ważnym uzupełnieniem tego 

szerokiego wachlarza jest też znajomość technologii powiązanych z systemami 

bazodanowymi. 

Ta książka jest siódmym, zaktualizowanym wydaniem klasycznego podręcznika do nauki baz 

danych. Jest to szczegółowa prezentacja najważniejszych aspektów systemów i aplikacji 

bazodanowych oraz powiązanych technologii. To znakomity podręcznik dla studentów i 

świetne kompendium dla praktyków. Sporo miejsca poświęcono w nim systemom 

rozproszonym oraz technologiom opartym na systemie Hadoop i modelu MapReduce. Nie 

zabrakło opisu takich zagadnień, jak model IR, wyszukiwanie z użyciem słów kluczowych, 

porównanie baz danych z modelem IR, modele wyszukiwania, ocena wyszukiwania i 

algorytmy rankingowe. Wykładowcom przyda się szereg ułatwiających pracę dydaktyczną 

diagramów, prezentacji i rysunków. 

W książce między innymi: 

 wprowadzenie do modeli, systemów i języków z obszaru baz danych; 

 model związków encji i programowanie baz danych; 

 bazy relacyjne, obiektowo-relacyjne, obiektowe i XML w bazach danych; 

 algorytmy przetwarzania zapytań i techniki optymalizacji; 

 bezpieczeństwo baz danych. 

Baza danych? Stosuj tylko najskuteczniejsze rozwiązania! 

O autorach 

Ramez Elmasri jest profesorem na Uniwersytecie Teksańskim. Posiada znaczący dorobek 

naukowy w dziedzinie baz danych, a jego książki stały się standardowymi podręcznikami na 

wielu uczelniach świata. Wypromował kilkunastu doktorów i ponad dwustu magistrów. 

Shamkant Navathe jest profesorem w Instytucie Technologii w Georgii. Zajęcia 

dydaktyczne z wiedzy o bazach danych prowadzi od 1975 roku. Interesuje się również 

bioinformatyką. Ponadto jest niezależnym konsultantem, doradzającym wielu znaczącym 

przedsiębiorstwom. 
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