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PRZEDMOWA

Troska o zachowanie naturalnych funkcji skomplikowanego organizmu człowie-
ka i całych społeczeństw w sferze wspomaganego maszynami operowania informa-
cjami nabiera szczególnego znaczenia. Jest to konsekwencją szybko doskonalonych 
technologii informacyjnych oraz rozwoju komunikacji we wszystkich jej odmianach. 
Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa Internet, często przyjmujący bezkrytycznie 
akceptowane formy operowania i wymiany informacji. Stał się on wyróżniającą się 
częścią, niemal indywidualnością codziennego życia jednostek i całych społeczeństw. 
Dzięki niemu miejsce monologu zastąpił dialog. Mowa o Sieci – początkowo tyl-
ko biernie wspomagającej wymianę informacji, a z biegiem czasu coraz aktywniej 
uczestniczącej w tym procesie1. Zmierza ona do objęcia dominującej roli w operowa-
niu informacją w społeczeństwie postindustrialnym. 

Zorganizowane społeczeństwo nie toleruje entropii. Zawsze dąży do uporządko-
wania, wprowadzenia ładu. Służy temu – zdobywane przez wieki – doświadczenie. 
Przyjmuje ono postać prawa, kultury i pozostałych norm oraz zasad funkcjonowania 
społeczeństw. Dążenie to jest naturalne i trwałe, mimo krótkich okresów anarchii. 
Siłą sprawczą owego ładu pozostają ludzie – zazwyczaj wybitne jednostki. Obecnie 
obserwujemy zjawisko przekazywania wszelkich informacji maszynom, które prze-
stają być tylko biernym ich magazynem. Samodzielnie i połączone globalną siecią 
aktywnie wpływają na gromadzenie i modyfi kację informacji, ich selektywną dys-
trybucję, w sposób zauważalny kształtując nowy ład informacyjny we współczesnym 
świecie2. Kryteria, jakimi się kierują w tym procesie, rzadko wynikają z prawa czy 
szeroko rozumianej kultury. Sieć zmienia ukształtowaną przez wieki prawidłowość 
ciągłości kultury, która „opiera się na żywej współobecności co najmniej trzech po-
koleń”3. Miejsce autorytetu osób starszych niepostrzeżenie przejmuje Sieć, w której 
ludzie zarówno młodzi, jak i w wieku dojrzałym coraz częściej poszukują wiedzy 
(por. rysunek 19).

Dynamika wzrostu potencjału Sieci i tworzących ją maszyn jest albo postrzegana 
jako bardzo obiecująca szansa rozwoju cywilizacji, albo ignorowana i uznawana jako 
proces oczywisty i naturalny. Tylko niewiele osób zwraca uwagę na potęgę powstają-
cej w ten sposób siły. Tymczasem pozostaje ona w rękach nielicznych umysłów po-
trafi ących ogarnąć ten potencjał, by go w pełni świadomie wykorzystać w osiąganiu 
swoich szczytnych lub partykularnych interesów. 

1 Sieć – w przyjętej tu interpretacji termin ten, pisany z wielkiej litery, jest synonimem po-
wszechnie używanych pojęć: Web, WWW, Internet.

2 W pracy przyjęto, iż „maszyna” jest synonimem „komputera”.
3 M. Mead, Kultura i tożsamość, Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000, s. 25.



Przedmowa

Następuje luka w wiedzy o funkcjach i konsekwencjach masowego użytkowania 
Sieci. Wskazuje ona na celowość zwrócenia bacznej uwagi na symptomy (czasami 
przyjmujące postać paradoksu) utraty kontroli nad sposobem i zakresem wykorzysta-
nia potencjału Sieci. Służy temu analiza wyróżniającego się fragmentu owego poten-
cjału – komunikacji sieciowej – stanowiącej przedmiot książki.

Istotny wpływ na ostateczną postać książki miały nadzwyczaj cenne, inspirujące 
uwagi profesora Ryszarda Tadeusiewicza, opinie profesora Tomasza Gobana-Klasa, 
sugestie profesora Bronisława Siemienieckiego i wyniki konsultacji z zakresu psy-
chologii odnośnie do przedmiotu książki, których udzielił mi profesor Bożydar Kacz-
marek. Ogromne znaczenie miała dla mnie życzliwość i zachęta profesora Janusza 
Adamowskiego, profesora Marka Jabłonowskiego i profesora Wiesława Władyki. 
Panom profesorom bardzo serdecznie za to dziękuję. 

Jestem także bardzo wdzięczny dr Emilii Musiał, która nadzwyczaj skrupulatnie 
przeczytała rękopis książki.

Warszawa, lipiec 2009
Włodzimierz Gogołek
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WSTĘP

Organizmy społeczne funkcjonują zazwyczaj według określonego modelu hierar-
chicznego. Wkraczanie do niego technologii informacyjnych, a w tym komunikacji 
cyfrowej radykalnie modyfi kuje ten stan. Istniejące struktury zależności hierarchicz-
nych zostają zachwiane za sprawą efektywnej, wspomaganej komputerami komu-
nikacji. Coraz częściej pokonuje ona bariery historycznie ukształtowanych struktur 
i wzajemnych powiązań. Dotyczy to osób, małych fi rm, korporacji, państw i całego 
globu. „Niespodziewanie pojawiła się platforma służąca współpracy, która wszystkim 
ludziom z całego świata umożliwiła […] komunikowanie w celu dzielenia się pra-
cą, wymiany wiedzy, zakładania fi rm oraz wymyślania i sprzedaży nowych towarów 
i usług”4. Jednocześnie zauważalne jest powstawanie nowego typu hierarchii, która 
jest obecna w Sieci. Wydaje się, iż odzwierciedla ona – po części – istniejące stosun-
ki społeczeństwa informacyjnego. Pojawiają się nowego rodzaju dysponenci wiedzy 
i środków jej rozpowszechniania (por. punkty 3.4.2 oraz 3.4.4). Nie są nimi ani nauka, 
ani tradycyjne media. Stanowią oni szczyt drabiny koncentracji i dystrybucji wiedzy, 
na podobieństwo oligarchów i kapłanów starożytnego Egiptu. 

Rosnąca liczba osób swobodnie wymienia się informacjami, korzystając z tra-
dycyjnych oraz nowych narzędzi komunikacji dostępnych w Sieci. Internet stał się 
najbardziej wciągającym i najsilniej ingerującym w nasze życie medium informacyj-
nym5. Jednocześnie – dzięki coraz większej autonomii maszyn, spolegliwym narzę-
dziom komunikacji ludzi z maszynami – aktywną stroną podczas wymiany informacji 
staje się komputer, a świat wirtualny coraz trudniej jest oddzielić od świata rzeczy-
wistego6. Wszystko to sprawia, że został zachwiany akceptowany dotąd pogląd, iż 
umiejętność skutecznego porozumiewania się z innymi jest zarezerwowana dla ludzi 
(homo communicans)7. Tymczasem zdolność komunikowania się nie jest już „wyróż-
nikiem człowieka”.

Zjawisko to jest dostrzegane w bezpośrednich kontaktach w ramach instytucji, ale 
także w relacjach producent – klient. Ten ostatni dzięki cyfrowym środkom wymiany 
informacji, a więc z czynnym udziałem maszyn, zaczyna być aktywnym konsumen-
tem – współtwórcą oferowanych mu produktów. Zaczyna mieć to miejsce również 
w nowych mediach dostarczających odbiorcy informacje w takiej formie i w takim 
zakresie, które są pochodną jego spersonalizowanych oczekiwań. Podobnie jest we 

4 T.L. Friedman, Świat jest płaski, Poznań 2006, s. 102.
5 R. Tadeusiewicz, Kryzys człowieka w świecie mediów, [w:] Profesor Ryszard Tadeusiewicz, 

Lublin 2008, s. 38.
6 B. Siemieniecki, Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Toruń, 2001, s. 5.
7 B.L.J. Kaczmarek, Misterne gry w komunikację, Lublin 2005, s. 11.
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współczesnym, wzbogaconym Internetem, procesie edukacji. Symptomy sieciowej 
wymiany informacji są także obecne w kulturze, czego potwierdzeniem jest jedna 
z nagród dla autora najlepszej polskiej książki – Nagroda Mediów Publicznych „Co-
gito”. O jej przyznaniu decyduje wynik głosowania internautów. 

Nowoczesne organizacje szybko asymilują ten nowy – oparty na komunikacji sie-
ciowej – model funkcjonowania. Eksponuje on z jednej strony profesjonalne zasoby 
informacyjne i usługowe wraz z tzw. mądrością tłumu (crowdsourcing, smart mobs, 
crowd wisdom) i kolektywną inteligencją (Collective Intelligence – CI), a z drugiej 
pełniejszą wiedzę o indywidualnych osobach i jej wykorzystanie (personalizacja)8. 
Dotyczy to wszystkich branż – od edukacji, przez produkcję, media do rozrywki. 
Kształtujący się nowy sposób działań organizacji, wspomagany komunikacją siecio-
wą, stwarza szanse na pełniejszą współpracę, ale niesie także zagrożenia. Internet 
przestaje być tylko pasywnym narzędziem transmisji, ale czynnie uczestniczy w wy-
mianie informacji. Szanse i niebezpieczeństwa wynikające z aktywnej roli Sieci zwra-
cają uwagę na rangę wiedzy w tym zakresie, by jak najpełniej wykorzystać możli-
wości, jakie niesie ze sobą nowy sposób komunikacji – komunikacji sieciowej, oraz 
ograniczyć stwarzane przez nią zagrożenia. Zasadne jest także mówienie o  ryzyku 
i niepewności, a nawet prawdopodobieństwie kryzysu w przypadku bezkrytycznej 
konwergencji Sieci ze światem realnym (por. rozdział 5). Ważne jest zatem poszu-
kiwanie zabezpieczeń przed negatywnym wpływem technologii informacyjnych na 
codzienne życie obywateli społeczeństwa informacyjnego.

Środki przekazu decydujące o wymianie informacji, którymi posługuje się czło-
wiek, zwiększają jego zdolności, a zarazem kształtują świadomość, a nawet zmieniają 
jego osobowość. W skali globalnej komunikacja sieciowa zmienia relacje społeczne; 
stworzyła tym samym podstawy społeczeństwa informacyjnego. Charakteryzuje się 
ono „wysokim stopniem korzystania z informacji w życiu codziennym przez więk-
szość obywateli i organizacji; użytkowaniem jednorodnej lub kompatybilnej techno-
logii informacyjnej na użytek własny, społeczny, edukacji i działalności zawodowej; 
umiejętnością przekazywania, odbierania, a także szybkiej wymiany danych cyfro-
wych bez względu na odległość”9. W innej defi nicji, autoryzowanej przez Martina 
Bengemanna, stwierdzono, iż „społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się przy-
gotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych i wykorzystuje 
usługi telekomunikacyjne do przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji”10. 
W obu interpretacjach społeczeństwa informacyjnego wymiana informacji jest fun-
damentalną cechą tego etapu rozwoju ludzkości. Umożliwia ona coraz swobodniej 

8 D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, New 
York 2007.

9 K. Loska, Dziedzictwo McLuhana – między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 
2001, s. 71–72.

10 Raport IBM Community Development Foundation, [w:] Społeczeństwo informacyjne w Pol-
sce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–2006, Warszawa 2008, s. 7.
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korzystać z bogactwa zasobów Sieci: informacji w niej zgromadzonych (np. media) 
i usług przez nią świadczonych (np. bankowość internetowa, handel).

Zdaniem T. Gobana-Klasa komunikowanie jest transmisją, przekazywaniem wie-
dzy, informacji lub – inaczej – „wymianą znaczeń między ludźmi”11. Wydaje się, iż 
mając na uwadze współczesny potencjał technologii informacyjnych, warto uzupełnić 
tę interpretację o proces wymiany informacji między maszyną a człowiekiem oraz 
pomiędzy maszynami. Komunikowanie można zatem określić jako „wymianę zna-
czeń”, nie precyzując ani nadawcy, ani odbiorcy tego procesu. Kwestię tę sygnalizuje 
S. Juszczyk już w samym tytule swego dzieła Komunikacja człowieka z mediami, co 
sugeruje możliwość innego układu komunikacyjnego, w którym podmiotem nie tylko 
jest człowiek, lecz także mogą być maszyny12.

 Obecnie obserwowana jest stabilizacja liczby czynnych użytkowników Internetu, 
jak również form jego wykorzystania. W wielu krajach zauważalna jest wręcz tenden-
cja spadkowa zainteresowania Siecią. Na przykład w USA podczas każdego z trzech 
miesięcy 2008 roku, w których badano liczbę internautów, odnotowano ponad jedno-
procentowy jej spadek13. Świadczy to o zbliżaniu się do końca pewnego etapu rozwo-
ju Sieci. Uzasadniona jest zatem analiza fundamentalnego zjawiska towarzyszącego 
wykorzystaniu zasobów Sieci przez jej użytkowników – komunikacji sieciowej.

Mając na uwadze rolę komunikacji sieciowej w społeczeństwie informacyjnym 
oraz dostrzegając potęgę zasobów, jakie są wykorzystywane za pośrednictwem Sieci, 
za cel badawczy pracy przyjęto wyróżnienie komunikacyjnych funkcji Sieci i określe-
nie ich wpływu na niektóre efekty korzystania z zasobów sieciowych. 

W związku z tym sformułowano dwie hipotezy. Po pierwsze: na obecnym etapie 
rozwoju technologii informacyjnych istnieją – różniące się od siebie udziałem maszyn 
i zakresem ich funkcji – kategorie komunikacyjne Sieci. Po drugie: wykorzystanie 
komunikacji sieciowej stwarza nowe warunki kontroli informacji, którymi operują 
komputery. Dowodząc prawdziwości tych hipotez, przyjęto następujące problemy ba-
dawcze: podstawowe uwarunkowania funkcji i rozwoju komunikacji sieciowej, kry-
teria wyróżniające kategorie komunikacji sieciowej, bezpieczeństwo oraz paradoksy 
komunikacji sieciowej. 

Rozwiązaniu problemów badawczych służyła analiza treści literatury przedmiotu 
będącej cennym źródłem danych oraz podstawą odniesień do prowadzonej dyskusji 
nad problemami badawczymi. Informacje o wykorzystywanych w pracy książkach 

11 T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 11.
12 S. Juszczyk, Komunikacja człowieka z mediami, Katowice 1998, s. 13.
13 E. Burns, Active Home Internet Users by Country, June 2008, The ClickZ Network, http://

www.clickz.com/showPage.html?page=3630436 [Aug. 5, 2008]; E. Burns, Active Home Internet 
Users by Country, September 2008, The ClickZ Network, http://www.clickz.com/showPage.htm-
l?page=3631547 [Nov 4, 2008]; E. Burns, Active Home Internet Users by Country, December 2008, 
http://www.clickz.com/ showPage.html?page=3632992 [March 5, 2009].
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i czasopismach świadomie nie zostały przedstawione we wstępie do niniejszej pu-
blikacji, ale dopiero w jej poszczególnych rozdziałach. Pozwoliło to na utrzymanie 
logiki wywodu i uniknięcie powtórzeń. 

Badania nad krystalizującym się społeczeństwem informacyjnym oraz związanych 
z nim zagadnień komunikacji sieciowej wymagały pokonania wielu przeciwności: ana-
lizy zjawisk mierzalnych i niemierzalnych, studiów teoretycznych i potwierdzeń empi-
rycznych. Wynika z tego złożoność, a nade wszystko interdyscyplinarność problematy-
ki komunikacji sieciowej. Stanowiło to uzasadnienie przyjęcia monografi cznej formuły 
książki. Jej treść osadzono na wynikach analizy i interpretacji materiałów źródłowych 
– przede wszystkim aktualnych danych ilościowych związanych z komunikacją siecio-
wą. W książce, poza źródłami drukowanymi, skorzystano także z bardziej aktualnych 
danych faktografi cznych i tekstów naukowych, które są dostępne w Internecie. Obfi tość 
zamieszczanych tam materiałów tego typu potwierdza sformułowaną kilka lat temu 
tezę J. Grzenia, iż „internetowa odmiana naukowa będzie się szybko rozwijać, ponie-
waż medium to stwarza znakomite warunki do pracy naukowej”14. 

P.G. Zimbardo uważał, iż „metoda naukowa opiera się na empirycznym materia-
le dowodowym, czyli na danych zebranych bezpośrednio za pomocą zmysłów ob-
serwatora. O tym, czy coś jest prawdziwe lub uznawane, nie decydują autorytet ani 
osobiste przekonania, lecz stosowanie nie tendencyjnych metod przeprowadzania ob-
serwacji, zbierania danych i formułowania wniosków”15. Godząc się z tą opinią, dane 
faktografi czne oraz analizę literatury przedmiotu uzupełniono wynikami kilku badań 
własnych. O konieczności ich przeprowadzenia przesądził także brak pozycji źródło-
wych, których przedmiot ma bezpośredni związek z problematyką książki. Celem 
badań było zapewnienie kompletności wywodu m.in. poprzez pozyskanie informacji 
o związku roli Sieci z kreatywnością jej użytkowników. Dzięki temu można odpowie-
dzieć na pytanie badawcze dotyczące paradoksów komunikacji sieciowej. Pozyskana 
w ten sposób argumentacja pozwala na podważenie idealistycznego wyobrażenia o In-
ternecie jako panaceum na dolegliwości współczesnego świata zamieszkałego przez 
społeczeństwo informacyjne, traktowania Internetu jako doskonałego – kompletnego, 
bezstronnego, pasywnego i łatwego w korzystaniu – zasobu informacyjnego.

Przyjęto założenie, iż przedmiotem dyskusji nad stosowaną w książce termino-
logią są względnie nowe pojęcia, takie jak np. komunikacja sieciowa, komunikacja 
aktywna, komunikacja autonomicznych maszyn lub przyjęte w niej neologizmy –
 b-wykluczenie, diginetmedia, KODI oraz pojęcia, których interpretacja odbiega od 
ich obiegowej interpretacji (np. Sieć)16. 

Środowiskiem badań dla specyfi cznej problematyki komunikacji z udziałem Sieci 
były przede wszystkim media i edukacja. Są to formy aktywności społecznej, które 

14 J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006, s. 184.
15 P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1999, s. 11.
16 Neologizmy te zostały umieszczone w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/B-wykluczenie; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/ Diginetmedia. 
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najbardziej angażują – wspomagane technologiami informacyjnymi – procesy wy-
miany informacji. Mają one bezpośredni związek z technologiami towarzyszącymi 
doskonaleniu komunikacji oraz z wyzwaniami stwarzanymi przez funkcje, jakie nio-
są owe technologie – z nowymi formami przekazu i odbioru informacji oraz usług 
dostępnych w Sieci.

Interdyscyplinarny cel książki wyznacza zakres tematyczny, wybór problemów 
badawczych oraz materiałów źródłowych. Oznacza to, że praca ma całościowy i tym 
samym ogólny charakter. Takie ujęcie uzasadnia bardziej skrótowe potraktowanie 
poszczególnych zjawisk i aspektów, przy całej świadomości ich złożoności i wielo-
wątkowości. Na ten temat można napisać wiele książek. Dowodzi tego stosunkowo 
duża liczba prac, „głównie kulturoznawczych, medioznawczych, socjologicznych 
i psychologicznych, których autorzy starają się zdać sprawę z fenomenu komunikacji 
zdominowanej przez technologię”17. Prace te jednak tylko w pewnym stopniu dotyczą 
problematyki będącej przedmiotem niniejszej książki. Jest to naturalna konsekwencja 
nadzwyczaj szybkich zmian technologicznych. Udokumentowane drukiem badania 
ich wpływu na zjawiska społeczne pozostają w tyle i w znacznej części opierają się na 
przewidywaniach. Wydaje się jednak, iż wraz z zauważoną przez wielu badaczy, już 
w latach osiemdziesiątych XX wieku, postępującą symbiozą świata nauki i praktyki 
dystans ten maleje18. 

Mając na względzie obserwacje i analizy nowych zjawisk w odniesieniu do komuni-
kacji sieciowej, warto zauważyć, iż rozwój wiedzy także w tym zakresie jest formą dy-
fuzji, dzięki której idee są przekazywane pomiędzy środowiskami naukowymi. Mamy 
do czynienia z klasycznym modelem badań naukowych nad określonym problemem. 
Liczba publikacji z nim związanych wraz z rozwojem narzędzi badawczych i zasto-
sowań szybko wzrasta, by ostatecznie osiągnąć stabilizację (rysunek 1). W umownym 
pierwszym etapie badań obserwuje się niewielką liczbę publikacji i słabe kontakty 
pomiędzy badaczami, którzy pracują nad określonym problemem. Na drugim etapie 
liczba publikacji raptownie rośnie i następuje intensyfi kacja wymiany informacji po-
między grupami naukowców. Na kolejnym etapie liczba publikacji nadal rośnie, ale 
większość problemów związanych z tematem badawczym jest już zdefi niowana. Etap 
czwarty to kryzys rozwoju wiedzy i mniejsze zainteresowanie problemem19. Wydaje 
się, iż w odniesieniu do przedmiotu książki, czyli komunikacji sieciowej – zważyw-
szy na dynamikę postępu technologicznego w odniesieniu do ICT (Information and 
Communication Technologies) – prace w tym zakresie są na etapie pierwszym. Ba-
dania prowadzone nad komunikacją sieciową swoim nowatorstwem zakłócają nieco 
status quo w tym przedmiocie i – jak każde nowe spojrzenie na problem – mogą być 
traktowane jako konstruktywne lub dyskusyjne. 

17 J. Grzenia, Komunikacja…, jw., s. 26.
18 D.G. Assimakopoulos, Technological Communities and Networks, London 2007, s. 23.
19 Tamże, s. 21–23.



Wstęp

14

Rysunek 1. Charakterystyki wiedzy i środowisk naukowych na różnych po-
ziomach krzywej S

Poziomy: Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4
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Źródło: D. Crane, Invisible Colleges. Diffusion of Knowledge, in Scientifi c Communities, Chica-
go–London 1972. Za: D.G. Assimakopoulos, Technological…, jw., s. 22. 
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Komunikacja sieciowa ma niebagatelne znaczenie w obserwowanym procesie 
zbliżania się do siebie nauki i technologii. Dotyczy to prywatnych i publicznych 
organizacji angażujących się w badania i wdrożenia. Rezultatem heterogenicznych 
sieci współpracy pomiędzy tymi podmiotami są efektywne struktury organizacji, 
które sprawnie wymieniają się informacjami i wspólnie rozwiązują problemy tech-
nologiczne i naukowe. Zarządzający akademickimi, prywatnymi i państwowymi 
organizacjami dostrzegają ten fenomen nowego poziomu współpracy opartego na 
wymianie informacji i zbliżaniu się nauki do technologii. 

Między nauką i technologią występują dwukierunkowe relacje. Nauka kształtuje 
i informuje technologię, a w tym samym czasie technologia daje narzędzia, wskazu-
je kierunki i generuje bodźce do podejmowania bardziej celowych i intensywnych 
prac badawczych. Dzięki temu rozwiązania techniczne i naukowe zbliżają się do 
oczekiwań społecznych. Następuje zacieranie granic pomiędzy pracownikiem na-
uki a osobą zajmującą się technologią. Ma to fundamentalne znaczenie w odniesie-
niu do przedmiotu książki. Jej treści są bowiem egzemplifi kacją więzów technologii 
z naukową analizą zjawisk towarzyszących powstawaniu społeczeństwa informa-
cyjnego. 

Wyróżnionym, znaczącym wymiarem mariażu technologii i nauki są technolo-
gie bazujące na komputerach – urządzeniach, które są programowalne, czyli łatwe 
do adaptacji w celu wszechstronnych zastosowań przeznaczonych dla różnych grup 
społecznych, a nawet poszczególnych osób (personalizacja, przyjazny interfejs). 
Elastyczność technologii zbliża nieożywiony świat maszyn do oczekiwań indywi-
dualnych i społecznych. Ułatwia i przyspiesza niezbędne modyfi kacje konfi gura-
cyjne sprzętu i oprogramowania. Dzięki temu te same maszyny mogą być z powo-
dzeniem wykorzystywane, po niewielkich zmianach programowych, w obszarach 
odmiennych kulturowo, branżowo, a także pokoleniowo. W rezultacie następuje 
elastyczne wykorzystanie technologii z jednej strony ułatwiające wymianę infor-
macji i usług w skali globalnej, a z drugiej stwarzające warunki do centralnego 
zarządzania funkcjami tych technologii, np. do marketingu czy agitacji politycznej 
(por. punkt 3.4.7). 

Swobodna wymiana informacji, wspomagająca tworzenie się formalnych i mniej 
formalnych grup (np. Web 2.0), ułatwia precyzowanie przez te grupy nowych ocze-
kiwań technologicznych i organizacyjnych. O ich spełnieniu decyduje sprawna ko-
munikacja. Dzięki niej spektakularne osiągnięcia społeczeństwa informacyjnego są 
zazwyczaj dziełem kolektywnym, rzadko indywidualnych geniuszy. 
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Rysunek 2. Piramida elementów kultury, struktury i socjotechniki Sieci 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie D.G. Assimakopoulos, Technological…, jw., s. 198.

Podstawowa część książki składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym zdefi nio-
wano istotę komunikacji sieciowej wraz z podaniem aparatu pojęciowego, który ma 
bezpośredni związek z wymianą informacji. W drugim wskazano podstawowe uwa-
runkowania rozwoju i funkcjonowania komunikacji za pomocą Sieci w odniesieniu 
do realiów społeczeństwa informacyjnego. Są w nim opisane najczęściej wymieniane 
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1. ISTOTA KOMUNIKACJI SIECIOWEJ

Technologie informacyjne (IT, Information Technology) i komunikacyjne współ-
cześnie odgrywają centralną rolę w tworzeniu innowacji i rozwoju społeczeństw. Ba-
dania i postęp technologiczny RTD (Research and Technological Development) od 
pięciu dekad stanowią fundament doskonalenia i konkurencji pomiędzy instytucjami, 
branżami, a nawet pomiędzy państwami20. Przyczyniają się do rosnącej produktywno-
ści, stwarzając warunki do poprawy warunków życiowych, pracy i rozrywki. Internet 
– jedna ze składowych ICT – spowodował rewolucyjne zmiany w mediach, edukacji, 
biznesie i współpracy globalnej. 

Pierwotnie pojęcie technologia  oznaczało naukę o metodach przetwórstwa i ob-
róbki materiałów21. Wraz z nabieraniem rangi informacji w codziennej działalności 
człowieka z powodzeniem termin ten odniesiono także do informacji, a nawet wiedzy, 
czego jednym z pierwszych usankcjonowań było wprowadzenie dyscypliny naukowej 
technologia kształcenia22. Wśród wielu prób defi niowania technologii informacyjnych 
najczęściej są one opisywane jako metody, środki i narzędzia (sprzęt teleinformatycz-
ny i oprogramowanie) służące posługiwaniu się informacjami. Często wyróżniana 
jest funkcjonalna sfera IT jako metody i narzędzia przetwarzania informacji, jej selek-
cji, wyszukiwania23. Podkreślana jest także komunikacyjna funkcja IT24.

W odniesieniu do przedmiotu książki przyjęto, że technologie informacyjne  to ter-
min łączący narzędzia i metody używane do komunikacji i operowania informacją. 
Narzędzia to sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, programy komputerowe oraz 
środki służące do transmisji informacji w postaci cyfrowej. Termin IT, w przyjętej tu 
interpretacji, jest tożsamy z anglojęzycznym pojęciem ICT25. Technologie informa-
cyjne obejmując sobą nadzwyczaj sprawną łączność, pozwalają na dokonanie „kroku 
wstecz: aby stać się narzędziem nie tyle obliczeniowym, ile komunikacyjnym, tak 
abyśmy mogli się uczyć wzajemnie od siebie”26.

20 Tamże, s. 1.
21 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1967.
22 Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1997.
23 E. Gurbiel i in., Technologia informacyjna. Poradnik i program, Warszawa 2002; G. Koba, 

Technologia informacyjna, Tomaszów Mazowiecki 2002; S. Juszczyk, Dydaktyka informatyki 
i technologii informacyjnej jako element przestrzeni edukacyjnej, [w:] Dydaktyka informatyki. Pro-
blemy teorii, red. W. Furmanek, A Piecuch, Rzeszów 2004; S. Juszczyk, Cele i zadania technologii 
informacyjnej i edukacji medialnej, [w:] Pedagogika medialna, red. B. Siemieniecki, Warszawa, 
2007, s. 16.

24 J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2005.
25 Raport IBM…, jw., s. 8.
26 Ch. Jonscher, Życie okablowane, Warszawa 2001, s. 190–191.
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Wymiana informacji w szerszym, społecznym kontekście jest rozpoznawana jako 
pozytywny impuls transparentności, dobrego zarządzania i demokracji. Dotyczy 
wszystkich form intelektualnej aktywności ludzkiej, co obszernie dowodzi w swoim 
dziele M. Fleisher, twierdząc, iż „wszystko jest komunikacją”27. Potwierdza tym dużo 
wcześniej sformułowany, powszechnie akceptowany osąd E. Halla, iż „kultura jest 
komunikacją, a komunikacja kulturą”28. 

Zachodzące dzięki ICT zmiany prowadzą do rekonstrukcji związków interakcji 
społecznych; zmierzają do narodzin nowej formy społeczeństwa – społeczeństwa sie-
ciowego29. Istotą funkcjonowania tego etapu rozwoju społeczeństwa jest komunika-
cja – sprawne gromadzenie informacji i jej wymiana. Nigdy w przeszłości zjawisko 
to nie osiągnęło takiej skali, jaką obserwuje się dzisiaj. Stało się to możliwe dzięki 
Internetowi – „komunikacja przez Internet pozwala zrealizować wszystkie możliwe 
cele procesu komunikowania się”30; integruje najlepsze technologie i metody wymia-
ny informacji, stanowiąc znaczący krok w ewolucji cywilizacji. Spełniły się ocze-
kiwania praktycznych zastosowań komunikacji sieciowej: to, co przewidywał m.in. 
S. Juszczyk, stało się faktem – globalne telekonferencje (np. za pośrednictwem sys-
temu Skype), bankowość elektroniczna, transakcje handlowe, telewizja na życzenie, 
osobiste produkcje wideo31. Osiągnięcie tego poziomu zastosowań technologii infor-
macyjnych to przede wszystkim efekt powszechnej, globalnej, coraz bezpieczniejszej 
łączności cyfrowej zapewniającej komunikację sieciową.

Komunikowanie tradycyjnie jest rozumiane jako tworzenie, gromadzenie oraz 
odbieranie informacji przez uczestników systemu, czyli ogół społeczeństwa32. Istnie-
je nadzwyczaj bogata literatura przedmiotu traktująca o tak rozumianej komunikacji. 
K. Marten przeanalizował niemal 160 defi nicji tego pojęcia. Wskazał na różnice w jego 
interpretacji i na wieloznaczności33. W każdej jednak defi nicji niezmiennie występują 
trzy elementy – informacja, podmioty uczestniczące w procesie jej wymiany oraz prze-
pływ informacji. W niniejszej książce przedmiotem zainteresowania jest jedno wyróż-
nione medium wymiany informacji – Sieć. Jak już wspomniano we wstępie, w zakresie 
tej szczególnej tematyki literatura jest bardzo uboga i brak jest jednoznacznej defi ni-
cji terminu komunikacja sieciowa. Przyjmując zatem, że analizowanym podmiotem 
aktu komunikacji jest społeczeństwo sieciowe, zawężono zakres komunikacji do Sieci 
i podmiotów ją wykorzystujących. Przy czym Sieć nie jest tylko biernym pośrednikiem 
przekazywania informacji – aktywnie uczestniczy w jej gromadzeniu i przetwarzaniu. 

27 M. Fleisher, Ogólna teoria komunikacji, Wrocław 2007, s. 174–220.
28 E.T. Hall, Bezgłośny język, Warszawa 1987, s. 184–185.
29 M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003, s. 153.
30 J. Grzenia, Komunikacja…, jw., s. 26.
31 S. Juszczyk, Komunikacja człowieka…, jw., s. 13. 
32 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999, s. 32; M. Fleischer, 

Ogólna teoria…, jw., s. 162.
33 B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, [w:] Komunikowanie i jego podział, red. B. Dobek-

-Ostrowska, Wrocław 2007, s. 10.
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Stanowiło to podstawę przyjęcia następującej interpretacji: komunikacja sieciowa jest 
procesem wymiany przetwarzanych informacji. Odnosi się ona do podmiotów biorą-
cych udział w akcie komunikacji, przy czym przynajmniej jednym z nich jest Sieć. Jest 
tu mowa o tzw. środowisku zewnętrznym – nadbudowie nad inżynierską interpretacją 
komunikacji cyfrowej, nad środowiskiem OSI34. Dotyczy funkcji realizowanych przez 
infrastrukturę sieciową i oprogramowanie zaspokajające specyfi czne (omawiane da-
lej) potrzeby komunikacji osób, instytucji, a także maszyn za pośrednictwem Sieci.

Przedmiotem książki jest zatem komunikacja, która wykorzystuje Sieć z jej po-
tencjałem wymiany informacji, magazynowania jej oraz korzystania z mocy obli-
czeniowej tworzących sieć komputerów. Komunikacja sieciowa obejmuje sobą tak-
że bezpośredni kontakt człowieka z komputerem. Jest to przedmiotem dynamicznie 
rozwijającej się dyscypliny naukowej – CMC (Computer-Mediated Communication), 
która jest defi niowana jako forma komunikacji wykorzystywanej do transmisji/wy-
miany informacji za pośrednictwem Sieci przy użyciu urządzeń cyfrowych35. CMC 
dotyczy problematyki konstrukcji urządzeń oraz ich funkcji w procesie wymiany in-
formacji pomiędzy człowiekiem a maszyną. CMC poprzez swoją interdyscyplinar-
ność (od nauk ścisłych, przez ekonomiczne do humanistycznych włącznie) wskazuje 
złożoność i jednocześnie bogactwo komunikacji z udziałem maszyn (tematyce tej jest 
poświęcony podrozdział 2.3). Przeprowadzone badania dowodzą, iż CMC – podobnie 
jak komunikacja face-to-face – pozytywnie wpływa na sprawną wymianę informacji, 
gdzie rolę jednego z rozmówców przejmuje maszyna. Różnica polega głównie na 
zaprzęganiu różnych mediów w tych odmiennych sposobach komunikacji36.

W przyjętej tu interpretacji maszyny są utożsamiane przede wszystkim z kompu-
terami, ale także z szerokim wachlarzem elektronicznych urządzeń o różnym stopniu 
złożoności, w tym telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami mobilnymi, spe-
cjalistycznymi urządzeniami teleinformatycznymi, odbiornikami radiowymi i telewi-
zyjnymi, a w szczególnych przypadkach nawet z niektórymi sprzętami gospodarstwa 
domowego, które mogą być podłączone do Internetu37.

34 OSI (Open System Interconnection) określa standard zapewniający swobodną oraz efektywną 
wymianę informacji pomiędzy aplikacjami w różnych i odległych komputerach, pochodzących od 
różnych producentów, ale wyposażonych w ten sam zestaw protokołów. Standard ten opiera się na 
warstwowej architekturze dla środowiska sieciowego i pełnionych w nim funkcji komunikacyjnych. 
Za: Sieci z komutacją pakietów, red. K. Wajda, Kraków 1996, s. 5–7.

35 C. Thurlow, L. Lengel, A. Tomic, Computer Mediated Communication, Social Interaction and 
the Internet, London, 2004; S. Kelsey, K.St. Amant, Handbook of Research on Computer Media-
ted Communication, Hershey, PA 2008; N.M. Hogg, C.S. Lomicky, S.F. Weiner, Computer-Media-
ted Communication and the Gallaudet University Community, „American Annals of the Deaf” 2008, 
vol. 153, nr 1. 

36 C. Hieri, Azi Lev-On, Computer-Mediated Communication and Cooperation in Social Dilem-
mas: an Experimental Analysis, „Politics, Philosophy & Economics” 2007, vol. 6, s. 139–168.

37 W seryjnej produkcji są np. pralki, z którymi można się komunikować za pośrednictwem 
Internetu. 
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Termin komunikacja sieciowa podkreśla także odmienność tej formy wymiany 
informacji od komunikacji interpersonalnej, która odbywa się bez udziału nienatural-
nych pośredników przekazu informacji38. 

Komunikację sieciową tworzą dwa ogniwa: nadawca/odbiorca informacji – Sieć 
lub trzy: nadawca/odbiorca – Sieć – nadawca/odbiorca. W każdym przypadku tak 
rozumianej komunikacji występują Sieć oraz co najmniej jeden nadawca/odbiorca. 
Liczba jednocześnie uczestniczących w tym procesie podmiotów jest teoretycznie 
niemal nieograniczona; jest naturalną konsekwencją potrzeb i możliwości technicz-
no-organizacyjnych prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu wzajemnej wy-
miany informacji.

Komunikacja sieciowa to także wykorzystanie mocy obliczeniowej komputerów 
podłączonych do Sieci, które biernie lub aktywnie uczestniczą w akcie wymiany in-
formacji. 

W przypadku biernego uczestnictwa chodzi np. o telefonię internetową, ale także 
o zdalne korzystanie z mocy maszyn (komputerów) za pośrednictwem sprzętu o róż-
nym poziomie integracji (od telefonów komórkowych, przez laptopy po stacjonarne 
pecety i maszyny o dużych mocach obliczeniowych). Innymi słowy, działania wyma-
gające wykonania skomplikowanych operacji przetwarzania informacji (np. edycja 
materiału fi lmowego) mogą być zrealizowane za pomocą telefonu komórkowego, 
który do wspomnianego przedsięwzięcia wykorzysta odległe, o odpowiedniej mocy, 
komputery. Telefon służy w tym wypadku tylko do biernego sterowania maszynami 
i wskazania miejsca materiału źródłowego oraz miejsca przekazania wyników jego 
obróbki. Rozwiązanie to podkreślające wszechobecność takiego potencjału, którego 
wdrażanie rozpoczęły w 2007 roku fi rmy internetowe (Google, Yahoo), jest nazywane 
cloud computingiem  (więcej na ten temat w punkcie 2.6.2)39. 

Aktywne uczestnictwo Sieci w akcie komunikacji polega na komputerowej zmia-
nie formy, a także treści informacji, które przebiegają drogę od nadawcy do odbiorcy. 
Ilustracją tego jest m.in. praca serwerów elektronicznych gazet, których treść i forma 
udostępnianych materiałów może być automatycznie dostosowywana do profi lu  ich 
odbiorcy.

Komunikacja jest krwioobiegiem Sieci – potężnego wirtualnego organizmu. Rolę 
krwi pełni informacja, a organów utrzymujących ją w ruchu – oprogramowanie, 
stosowne łącza (światłowody, kable) i urządzenia (serwery, routery, interfejsy). Do-
stępność funkcji wirtualnego organizmu jest zależna od ruchu, przepływu informacji 
i sprawności narzędzi programowo-sprzętowych, które ten ruch niezawodnie utrzy-
mują. Sieć autonomicznie reguluje szybkość i drogę przepływu informacji, dba nawet 
o to, by niepożądane fragmenty przesyłanych informacji były usuwane (fi ltry, fi re-

38 Problem komunikacji interpersonalnej jest szeroko omówiony w: S. Juszczyk, Komunika-
cja…, jw., s. 49 i nast.

39 Rozwiązanie to stanowi przedmiot ofert takich fi rm informatycznych, jak: IBM; Sun Micro-
systems; Dell; Hewlett-Packard.
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walle, antywirusy, antyspamy) – podobnie jak ma to miejsce w przypadku przepływu 
krwi w żywym organizmie. Wstrzymanie ruchu informacji w Sieci jest jednoznacz-
ne z jej funkcjonalnym niebytem. Sieć staje się wówczas magazynem pojedynczych 
elementów do ponownego użycia. Zapowiedzią dalszych, bardziej zaawansowanych 
analogii organizmu wirtualnego do żywego jest rosnąca autonomia Sieci – stanowi to 
przedmiot podrozdziału 3.4.

Analizowany zakres komunikacji sieciowej jest znacznie szerszy od komunika-
cji elektronicznej. Ten ostatni obejmuje, zgodnie z intencją J. Grzenia, tylko procesy 
„porozumiewania się ludzi za pośrednictwem elektronicznych mediów”40. Propono-
wana w książce sieciowość komunikacji wskazuje jej elektroniczną naturę, podkre-
ślając jednocześnie wagę wykorzystanej infrastruktury, usług łączności, które oferują 
współczesne Sieci, przede wszystkim Internet, moc obliczeniową podłączonych do 
Sieci maszyn oraz ich podmiotowy udział w tym procesie. Komunikacja sieciowa 
obejmuje zatem wymianę informacji w relacjach: człowiek – maszyna oraz maszyna 
– maszyna, a także zdalne dysponowanie potencjałem obliczeniowym i pamięciami 
komputerów tworzących wspomniany cloud computing41. 

Kolejną ważną cechą komunikacji sieciowej jest wielokanałowość – liczba kana-
łów przekazu. Jest ona pochodną liczby „komunikatów, które w danym momencie do-
stępne są odbiorcy i które może on sobie przyswoić w krótkim czasie”42. Ten atrybut 
Internetu, wobec tradycyjnych pośredników informacji – przede wszystkim mediów, 
które wcześniej oferowały pojedyncze programy radiowe czy telewizyjne – stanowi 
o niedostępnym wcześniej potencjale komunikacyjnym Sieci. Dzięki temu niemal 
każdy internauta może korzystać ze swojego indywidualnego kanału przekazu. Kana-
ły te pośredniczą w transmisji multimedialnych informacji, a ich zawartość może być 
dostosowywana do indywidualnych oczekiwań odbiorcy43. 

Dynamiczny rozwój potencjału komunikacyjnego Sieci, w tym płynne (synchro-
niczne w czasie) przesyłanie informacji w postaci obrazu, dźwięku i wideo, czyni, 
że ta forma wymiany informacji jest coraz bardziej bogata – zbliżona do natural-
nej dla ludzi komunikacji werbalnej, a nawet komunikacji niewerbalnej. Chodzi 
tu o możliwość porozumiewania się bez słów, bez dźwięków, dzięki przekazom, 
które wywierają wpływ na interakcję międzyosobową, np. za pośrednictwem mowy 
ciała44. 

40 J. Grzenia, Komunikacja…, jw., s. 59.
41 Technicznym wyróżnikiem komunikacji sieciowej, w przyjętej tu interpretacji, jest korzysta-

nie z protokołu TCP/IP. Zatem każda sieć, także lokalna, w której informacje są przesyłane są za 
pomocą TCP/IP, jest komunikacją sieciową. Odróżnianie sieci lokalnej (korzystającej z TCP/IP) od 
internetowej wydaje się nieuzasadnione – por. tamże, s. 62.

42 Tamże, s. 57.
43 Pojęcie „multimedia” oznacza wszystkie formy cyfrowej informacji gromadzone i przesyłane 

elektronicznie: tekst, grafi ka, obrazy, dźwięki, ruchome obrazy i sekwencje wideo.
44 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996, s. 213; W. Głodowski, Komunikowanie 

interpersonalne, Warszawa 2001, s. 225.
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Bezpośredni sposób wymiany informacji (podobnie jak podczas rozmowy tele-
fonicznej) za pomocą komputerów przyjęto określać mianem online. Uzupełnieniem 
tego pojęcia jest łączność pośrednia – offl ine, w której wymiana informacji nie odby-
wa się w czasie rzeczywistym (np. korespondencja papierowa, także elektroniczna). 

Dzięki rosnącej swobodzie wymiany informacji multimedialnych (np. wideokon-
ferencje) za pośrednictwem Sieci niemal wszystkie z bogatych informacyjnie ele-
mentów mowy ciała (wyraz twarzy, gestykulacja, ruchy głową, kontakt wzrokowy, 
postawa ciała, terytorium – bliskość rozmówcy i odzwierciedlanie mowy ciała innych 
ludzi) są w zasięgu ręki podmiotów wymieniających się informacjami45. Tymczasem 
w przypadku komunikacji sieciowej tylko odległość rozmówców ogranicza przekaz 
mowy ciała transmitowany przez techniczne środki łączności. Jednocześnie następuje 
powiększanie zakresu komunikatów niewerbalnych w komunikacji sieciowej, która 
staje się podobna do komunikacji interpersonalnej polegającej na wymianie werbal-
nych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów (więcej na temat sieciowej komunikacji 
niewerbalnej w punkcie 2.6.4)46.

Do komunikacji maszyn z człowiekiem wdrażane są także systemy stosujące ani-
mowane avatary (linguboty) – wirtualne postacie kreowane przez komputery, które 
poza podejmowaniem dialogu z użytkownikiem na określony temat symulują niektóre 
elementy mowy ciała (m.in. mimikę) w przekazywaniu treści (zachowując możliwość 
doboru płci, wieku, urody, głosu avatara). Podobne rozwiązania umożliwiają wcielenie 
się w zaprojektowaną przez siebie postać w wybranym otoczeniu (www.lively.com).

Technologie informacyjne szybko zmieniają dotychczasowe pojmowanie roli Sieci 
w komunikowaniu. Staje się ona nowym nośnikiem rozumianych tradycyjnie sygna-
łów niewerbalnych, wprowadzając tym samym nową jakość, niedostępną wcześniej 
podczas procesu zdalnej wymiany informacji. Skłania to do modyfi kacji przemyśleń 
P. Hartleya, który zdecydowanie odrzuca możliwość niewerbalnej komunikacji pod-
czas elektronicznej komunikacji47. Mamy zatem do czynienia z komunikacją siecio-
wą, która niesie w sobie szerokie spektrum sygnałów, łącznie z niektórymi sygnałami 
niewerbalnymi; język korespondencji staje się bogatszy – zbliżony do naturalnego, 
uczestnicy komunikacji mają swobodę wyrażania lub ukrywania swojej tożsamości. 
Dystans między komunikującymi się podmiotami przestaje mieć znaczenie, a sam akt 
zdalnej komunikacji staje się bardziej naturalny. Wyzwala to nowe zjawiska, których 
przykładem jest m.in. Web 2.0. Dzięki komunikacji sieciowej znakomicie zostaje uła-
twione tworzenie nowego typu społeczności – grup społecznościowych (social ne-
tworkingu, więcej na ten temat w punkcie 3.3.6). 

Dotychczas znaczącą cechą komunikacji sieciowej jest możliwość zachowania 
swojej anonimowości podczas aktu komunikacji48. Jej znaczenie można postrzegać 

45 A. Pease, B. Pease, Mowa ciała, Poznań 2007, s. 443.
46 Z. Nęcki, Komunikacja…, jw., s. 109.
47 P. Hartley, Komunikowanie interpersonalne, Wrocław 1998, s. 255.
48 C.R. Scott, Anonymous Communication in Organizations, „Management Communication 
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na płaszczyźnie bezpośrednich kontaktów z innymi osobami i usługami dostępnymi 
w Sieci lub jako istotne uwarunkowania różnej natury badań (głównie naukowych oraz 
związanych z konstrukcją stron i marketingiem) prowadzonych w Sieci. Wykorzystanie 
technologii informacyjnych izoluje badaczy od bezpośredniego kontaktu z badanymi, 
wprowadzając tym samym nowe uwarunkowania tego typu przedsięwzięć wykorzystu-
jących komunikację sieciową49. Wydaje się jednak, iż powstające okoliczności związane 
z zabiegami mającymi na celu stworzenie warunków do jak największego bezpieczeń-
stwa korzystania z Internetu sprawią, że w szybkim tempie będzie ograniczana ano-
nimowość osób uczestniczących w akcie komunikacji sieciowej (więcej na ten temat 
w rozdziale 4). Będzie to miało niewątpliwie wpływ na zachwianie obserwowanego 
w Sieci zrównania statusów osób wymieniających się informacją. 

Doświadczana obecnie pozorna równość uczestników procesu wymiany informa-
cji, np. w postaci tak zwanych postów, w wyniku utraty anonimowości będzie zapew-
ne przyjmowała inny charakter. Nastąpi społecznościowe różnicowanie statutu i roli 
uczestników aktu komunikacji. Już teraz nie każdy uczestnik forum ma ten sam statut, 
tracąc w efekcie swoją pełną anonimowość; jest postrzegany jako konkretna wyróż-
niana w Sieci osoba. Widoczne jest to już na forach dyskusyjnych (jeden ze sztanda-
rowych przykładów komunikacji sieciowej), gdzie uczestnicy (userzy) stosują, za-
zwyczaj zgodnie akceptowaną, kategoryzację (objaw różnicowania statusów) swojej 
społeczności. Przykładem tego są fl amerzy. Nazwa tej grupy osób pochodzi od po-
pularnego określenia antagonistycznych, pozamerytorycznych interakcji w Internecie 
– w szczególności na grupach dyskusyjnych, forach tematycznych, IRC. Wypowiedzi 
fl amera nie są konstruktywne, dążą głównie do podważania opinii innych, lansowa-
nia własnego światopoglądu oraz budowania autorytetu i pozycji w grupie. Flamera 
cechuje zwykle przekonanie o wyłączności własnej racji i skłonność do personalnych 
ataków na osoby prezentujące odmienny punkt widzenia. Flamer inicjuje specyfi czne 
sprzeczki – fl ame wars. Czasem celowo próbuje burzyć porządek na forum i zbliża 
się wtedy do defi nicji trolla. Trollem określa się osobę celowo zamieszczającą kontro-
wersyjne wypowiedzi zwykle bez znaczenia dla tematu, mające sprowokować użyt-
kowników do emocjonalnych odpowiedzi, a w konsekwencji do dezintegracji gru-
py osób wymieniających się informacjami. Jeśli odpowiednio wielu użytkowników 
daje się skusić i odpowiada trollowi („karmienie trolla”), ten wciąga ich coraz głębiej 
w dysputę o niczym, skutecznie niszcząc początkowo merytoryczny wątek na forum 
lub grupie dyskusyjnej. Niekiedy celem trolla jest autopromocja; z różnych powodów 
(także komercyjnych) stara się on zwrócić na siebie uwagę50. 

Przeciwieństwem trolla jest geek – osoba kompetentna, zafascynowana tech-
nologią, komputerami, nowymi mediami, spędzająca większość czasu sam na sam 

Quarterly” 2005, vol. 19, nr 2, s. 157–197.
49 A.C. Garcia, A.I. Standlee, J. Bechkoff, Y. Cui, Ethnographic Approaches to the Internet and Com-

puter-Mediated Communication, „Journal of Contemporary Ethnography” 2009, vol. 38, s. 52–84.
50 M. Schwartz, The Trolls Among Us, „The New York Times” 2008, Aug. 3. 
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z urządzeniami elektronicznymi, niezaprzątająca sobie głowy utrzymywaniem zbyt 
szerokich relacji towarzyskich poza zwykle dość hermetycznym kręgiem wyznaczo-
nym przez wspólnotę zainteresowań (termin geek ma również wiele innych zwycza-
jowych znaczeń). Nad całością dysput czuwa tak zwany moderator (lub administra-
tor) – osoba odpowiedzialna za eliminację niecenzuralnych lub z innych przyczyn 
niepożądanych treści, czasem wyposażona w kompetencję czasowego blokowania 
dostępu krnąbrnym użytkownikom (banowanie) i z tego powodu narażona na oskar-
żenia o brak bezstronności, zwłaszcza na forach, gdzie łatwo o fl ame wars. Bardzo 
często użytkownikowi zwracana jest także uwaga, gdy pomyli on dział lub kategorię, 
w której pisze posta. Od razu odzywa się wtedy rzesza zaawansowanych użytkow-
ników z tekstami typu: nie ten dział, zły dział itp. Wówczas moderator zazwyczaj 
odpowiada, że zamyka temat lub przenosi go do właściwej kategorii. Użytkownikom 
za wszelkie takie wykroczenia grozi worn, czyli ostrzeżenie, lub w skrajnych przy-
padkach ban – zablokowanie konta. Konto może być zablokowane na określony czas, 
a kilka wornów może się skończyć banem51.

Wyróżnione powyżej grupy uczestników szczególnego rodzaju komunikacji sie-
ciowej sygnalizują wspomniany problem tylko pozornej utraty anonimowości w Sie-
ci. Dzięki roli osób tworzących owe grupy, ich swoistym kompetencjom, stają się 
oni identyfi kowalni. Zyskują specyfi czne profi le swoich sylwetek. W konsekwencji 
następuje stopniowe różnicowanie statutu tak rozumianych członków grup biorących 
udział w akcie komunikacji sieciowej i utrata pełnej anonimowości. 

Internet – podstawowe medium komunikacji sieciowej – stworzył niedostępne 
wcześniej warunki do swobodnej wymiany informacji oraz udostępniania niektórych 
usług w skali całego globu. Stało się to możliwe dzięki temu, iż duża część kompute-
rów na całej kuli ziemskiej została między sobą połączona. Wykorzystano do tego celu 
wszystkie dostępne środki łączności oplatające nasz glob: przewody metalowe, radio-
linie, fale radiowe, łącza satelitarne i światłowody52. Stworzono w ten sposób Internet , 
Sieć , Web , WWW  (World Wide Web)53. Mimo wymiennego używania każdego z tych 
określeń, funkcjonalnie Internet stanowi zbiór wszystkich narzędzi technicznych i pro-
gramowych, które są wykorzystywane do przesyłania informacji między komputerami 
– jest to jedna z form łączności elektronicznej54. WWW, Web, Sieć tworzą natomiast 
połączone ze sobą w skali świata – Internetem – różnej wielkości lokalne sieci (wraz 
z zasobami informacyjnymi i usługami wchodzącymi w skład sieci komputerów) i po-

51 Źródło: niepublikowane materiały Kaspra Drążewskiego.
52 Treści dotyczące cyfrowej postaci multimedialnej informacji, podstawowego sprzętu i opro-

gramowania komputerów są dostępne w prezentacjach na stronie www.gogolek.com. Nawiązując 
do problematyki mediów, jest ona wstępem do przedmiotu niniejszej książki.

53 Z punktu widzenia twórców Sieci – WWW jest usługą realizowaną za pomocą specjalnego 
oprogramowania na dedykowanym zazwyczaj do tego celu komputerze. 

54 Do transmisji informacji w Internecie wykorzystuje się standaryzowane formy informacji, 
które są określane jako protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 
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jedyncze komputery. W książce przyjęto obiegową interpretację terminu Internet, która 
obejmuje także przytoczone wyżej znaczenie wymiennych skrótów WWW. 

Zasoby sieciowe, najczęściej w postaci tak zwanych stron internetowych (stron, 
Web sites) zgromadzone i udostępniane w Sieci mają postać multimedia lną (więcej 
o stronach w punkcie 2.6.4)55. Pozostałe zasoby informacyjne Sieci to m.in. serwery 
ftp, fora, listy dyskusyjne. Zasoby te obejmują także usługi – wynika to z funkcjonal-
nego połączenia określonych usług ze ściśle z nimi powiązanymi zasobami informa-
cyjnymi (więcej o zasobach i usługach w podrozdziale 2.5)56. 

Multimedia to pojęcie o wielorakiej interpretacji, znacznie różniącej się w zależ-
nosci od dyscypliny naukowej, która wykorzystuje ten stosunkowo nowy (lata 70. 
ubiegłego wieku) termin. W odniesieniu do dydaktyki multimedia oznaczają środ-
ki dydaktyczne, a wśród nich między innymi: podręczniki, materiały ilustracyjne, 
modele, okazy, przeźrocza, fi lmy57. W przypadku tradycyjnych mediów multimedia 
obejmują wszystkie nośniki informacji wykorzystywane przez dziennikarzy – prasę, 
periodyki, audycje radiowe i telewizyjne. Uwzględniając osiągnięcia współczesnych 
technologii informacyjnych, defi nicję tę poszerza się o komputerowe systemy będą-
ce uniwersalnym narzędziem multimedialnym, które swobodnie operują (rejestracja, 
archiwizacja, udostępnianie, także ochrona) znakami (teksty, liczby), dźwiękami, 
grafi ką, obrazami i wideo. Ta interpretacja multimediów została przyjęta jako obo-
wiązująca w dalszej części książki. 

Często za składową Internetu postrzega się tak zwany wirtualny świat. Termin ten 
jest pochodną zwrotu „wirtualna rzeczywistość”, który określa kreację grafi ki kompu-
terowej. Stwarza ona iluzję świata rzeczywistego ułatwiającego komunikację pomię-
dzy człowiekiem i maszyną (więcej na ten temat w podrozdziale 2.3). 

Second Life (drugie życie) to wirtualny trójwymiarowy świat tworzony od 
2003 roku przez jego mieszkańców. Można w nim zrobić praktycznie wszyst-
ko, co sobie jego obywatel wymarzy, a jest możliwe do wykonania w świecie 
rzeczywistym samodzielnie lub we współpracy z innymi. Efekt realizmu po-
głębia w detalach oddany wygląd ciała postaci i stosowną do potrzeb zmody-
fi kowaną osobowość. Potęga podłączonych komputerów zapewnia doskonałą 
symulację wirtualnej rzeczywistości. Świat ten jest powiększany o nowe wirtu-
alne lądy, państwa i instytucje (np. Reuters, IBM, Dell) – stosownie do potrzeb 
jego mieszkańców. Dysponując własną walutą, kreuje nowych milionerów re-
alnego świata.

55 Przyjęto, iż w książce zwrot „strona internetowa” będzie wymiennie używany z jego odpo-
wiednikiem – „strona”. 

56 W szerszym rozumieniu (według dokumentu RFC 1462) pojęcie „Internet” obejmuje także 
użytkowników/społeczności korzystających z potencjału Sieci.

57 S. Juszczyk, Dydaktyka…, s. 32.
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Domyślnie rzeczywistość wirtualna jest tworzona przez stacjonarny komputer 
oraz urządzenia mobilne (przedłużenie Internetu) wzbogacane zasobami sieciowymi. 
W wirtualnym świecie owa kreacja komputerowej wizji świata została uzupełniona 
o możliwość przemieszczania się pomiędzy wieloma bytami tego środowiska. Są nimi 
np. galerie muzeów, fabryki, banki, miejsca rozrywki i spotkań (np. Second Life, Gro-
no, Nasza Klasa). Dostrzec ją można także podczas komputerowej symulacji proce-
sów zachodzących podczas nauki latania samolotem, prowadzenia skomplikowanych 
eksperymentów chemicznych czy projektowania sprzętu stosowanego w realnym 
świecie. Postęp w tym zakresie często prowadzi do zagubienia projektantów, którzy 
projektując samochód, nowy lek czy telefon komórkowy, widzą swój twór wyłącznie 
na ekranie komputera. Ich fi zyczną reprezentację wykonują zazwyczaj inne osoby. 
W rezultacie często projektant ogląda efekt swojej pracy dopiero w postaci gotowego 
prototypu. Ta izolacja od świata realnego budzi sprzeciw projektantów, których po-
prawność pracy zależy od udziału własnych rąk, wzroku w tworzeniu projektowanego 
sprzętu. Zwraca to uwagę na subtelną (zanikającą?) granicę pomiędzy światem symu-
lacji i światem realnym odnośnie do produkcji, ale także edukacji, jak i rozrywki.

Wirtualny świat przestaje być tylko imitacją rzeczywistości, jawi się jako jej ak-
tywne uzupełnienie. Generalnie biznes realnego świata dostrzega np. w Second Life 
nie bezpośrednie źródło wpływów, ale rozszerzenie obszaru swojej aktywności. Fir-
my, które zdecydowały się na funkcjonowanie w tym nowym wymiarze, dostrzegają 
swoją szansę w innowacyjnych sposobach komunikowania się i współpracy z obywa-
telami wirtualnego świata. Poza rozrywką jest on nieograniczoną geografi cznie prze-
strzenią wymiany informacji, a w tym działań mających na celu zarabianie pieniędzy 
i naukę. Intensywność migracji ludzi do tego nowego wymiaru życia oddala przestro-
gę M. Castellsa przed gloryfi kowaniem „doświadczeń wirtualnych w sytuacji, gdy 
rzeczywistość kontratakuje. Ludzie, którzy wiodą równoległe życie w Internecie, są 
tak czy inaczej ograniczani przez swoje pragnienia, troski i śmiertelność swojego fi -
zycznego »ja«”58. Wydaje się, że ograniczenia te są niebezpiecznie minimalizowane 
do granic fi zjologicznych możliwości funkcjonowania ludzi.

Internet stał się nadzwyczajnym medium, którego ocenę – odnośnie do komunika-
cji – tworzą odpowiedzi na tetradę pytań McLuhana59, co dane medium:
–  wzmacnia lub doskonali, 
–  eliminuje lub przesuwa na dalszy plan, 
–  wydobywa z przeszłości, co zostało poprzednio zepchnięte z piedestału, 
–  samo obraca (przeobraża), gdy osiąga szczyty swych możliwości? 

58 M. Castells, Galaktyka…, jw., s. 137.
59 M. McLuhan, E. McLuhan, Laws of Media: The new Science, Toronto–Buffalo–London 1992, 

s. 98–99.
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Rysunek 3. Podstawowe formy aktywności internautów w niektórych krajach 
Europy Zachodniej w 2007 r. (% odpowiedzi)60

Źródło: Connections and Viewer Growth Get Speedier, eMarketer, Apr. 15, 2008.

Komunikacja sieciowa udoskonaliła (McLuhanowskie „wzmocnienie”) wszystkie 
dotychczasowe narzędzia i formy wymiany informacji. Nastąpiło uniezależnienie komu-
nikacji od geografi cznej odległości, stworzono warunki (transmisja, standardy formatów) 
przesyłania multimediów oraz ułatwiono korzystanie z narzędzi umożliwiających posłu-
giwanie się tym medium komunikacyjnym. Wymiana informacji za pomocą Sieci staje 
się dostępna dla każdego. Ukoronowaniem tej idei jest Web 2.0 ze swym bogactwem grup 
społecznościowych, blogów i innych form sprawnej wymiany informacji. 

Społeczeństwo informacyjne wkroczyło na nową ścieżkę rozwoju, nazywaną 
postdarwinizmem (więcej o tym w rozdziale 5), odejściem od naturalnego procesu 
ewolucji. Zjawisko to w odniesieniu do procesów wymiany informacji jest widoczne 
w nadzwyczajnym przyspieszeniu (przekraczającym zdolność ludzkiego postrzega-
nia) wymiany informacji. Jest to pochodną łatwości jej gromadzenia i udostępnia-
nia. Sprawność tak rozumianej komunikacji jest także efektem jej dwukierunkowo-
ści (interaktywność) oraz spolegliwości maszyn. Poza łatwością komunikowania się 
z komputerami – przyjaznym interfejsem – polega ona na często przywoływanej tu 
personalizacji. Dzięki niej następuje kanalizowanie tematyki odbieranych informacji. 

60 Pojęcie Instant Meesaging (IM)/komunikatory jest wyjaśnione w punkcie 3.2.2, Social ne-
tworking w punkcie 3.3.6. Mail jest przyjętym uproszczeniem określenia „poczta elektroniczna”.
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Internet eliminuje treści (coraz częściej automatycznie – bez udziału człowieka w tym 
sposobie fi ltrowania), które są odległe od zainteresowań odwiedzającego Sieć (jedno-
cześnie zgodne z oczekiwaniami nadawcy). Ta forma zwiększania zainteresowania 
strumieniem informacji odbieranych online stwarza warunki do rezygnacji z korzy-
stania z tradycyjnych źródeł, do zmniejszenia wysiłku intelektualnego nad twórczym 
myśleniem – znaczna część odpowiedzi jest uzyskiwana z Internetu (więcej na ten 
temat w podrozdziale 5.7). 

Zważywszy na dużą, ciągle rosnącą ilość informacji dostępnych o internautach, 
procedura personalizacji już nie musi się odbywać za ich zgodą lub na wyspecyfi -
kowane przez nich życzenie – może następować niemal automatycznie. Na przy-
kład działanie niektórych wyszukiwarek (lista uzyskanych wyników poszukiwań) 
uwzględnia takie informacje opisujące ich użytkowników, jak: wiek, płeć, lokalizacja 
geografi czna czy przedmiot (odwiedzane strony i wyróżniane na nich treści) ostatnich 
wędrówek po Sieci.

Wraz z upowszechnianiem komunikacji za pośrednictwem Internetu następuje wy-
miana (MacLuhanowska „eliminacja, przesuwanie na dalszy plan”) starych technolo-
gii komunikacji na nowoczesne, oparte na sieciowej wymianie informacji. Uzyskanej 
dzięki temu, tylko pozornej, swobodzie gromadzenia i dostępu do informacji przeczy 
powrót („odzyskiwanie” – trzecia część Tetrady McLuhana) do koncentracji infor-
macji. Towarzyszy jej zgoda na korzystanie z już powartościowanych zasobów, rezy-
gnacja z ideałów sieciowej demokracji informacyjnej. Jest to konsekwencją ogromu 
dostępnych w Sieci informacji, a w związku z tym pojawienia się problemu wyboru 
– decydowania, które źródła informacji w Sieci są warte uwagi, a które nie. Zdaniem 
T. Goban-Klasa „hipertekstowe skoki w oceanie Internetu nie dają wiedzy ani ar-
gumentów”61. Następuje zagubienie odbiorców w smogu informacyjnym, skłanianie 
się do naturalnej wygody – oszczędzania wysiłku wyboru i samodzielnego oceniania 
informacji płynących z tysięcy źródeł. Powoduje to powrót do godnych zaufania źró-
deł informacji, do znanych tytułów czy informacyjnych serwisów. W rezultacie ma 
miejsce wspomniana koncentracja zasobów informacyjnych. Efektem powrotu jest 
oddalanie (odwrócenie) wizji technologii wolności: wolnego informacyjnie wirtual-
nego świata. Sieć paradoksalnie ułatwia – mimo pozorów swobód informacyjnych, 
jakie stwarza Web 2.0 – koncentrację, a w konsekwencji unifi kację, a także celową 
modyfi kację udostępnianych informacji. Dla dużej części społeczeństwa kierującego 
się wygodą korzystania z agregatorów informacyjnych, np. w postaci sprawdzonych 
serwisów informacyjnych, wolność przepływu informacji staje się linią horyzontu, 
do której nie sposób dotrzeć. Zjawisko to (więcej o nim dalej) stanowi odpowiedź 
na czwarte pytanie tetrady McLuhana – o przeobrażanie się medium w czasie, gdy 
osiąga ono szczyty swych możliwości.

61 T. Goban-Klas, Rwący nurt informacji, [w:] Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer, Kraków 
2008, s. 53.
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Dostrzegając zagrożenia wolności informacyjnej, jakie stwarza Sieć, warto zwró-
cić uwagę na fenomen Internetu, który polega na sprawnym anektowaniu bogatych 
zasobów informacyjnych ze wszystkich źródeł informacji – od indywidualnych twór-
ców zasobów Web 2.0, przez zasoby tradycyjnych mediów, biblioteki, archiwa do 
autonomicznego (przez maszyny) dostarczania informacji. Sieć „współistnieje ze 
wszystkimi innymi technikami i formami przekazywania i przetwarzania informa-
cji” oraz rozwija się „w pełnej synergii ze wszystkimi dotychczasowymi systemami 
komunikacji”62. To supermedium nabiera szczególnego wymiaru w czasie, gdy jego 
użytkownicy (a któż się do nich nie zalicza?) zdobędą się na chwilę refl eksji nad jego 
naturą, językiem, nierozpoznanymi jeszcze możliwościami, pędem do „samodosko-
nalenia” (komercyjne zastosowania Internetu mają zaledwie piętnaście lat), ograni-
czeniami i zagrożeniami. Jak ostrzega N. Postman, „każda technologia jest zarazem 
ciężarem i błogosławieństwem; nie albo – albo, lecz tym i tym jednocześnie”63. 

Komunikacja sieciowa dzięki wspomnianej unifi kacji, stosowanym uproszcze-
niom (m.in. wynikającym z cyfrowego zapisu dostępnych w nim informacji) oraz 
pozornym ograniczeniom wymiaru odległości (globalna komunikacja multimedialna) 
sprawia, iż środowisko to jest postrzegane jako nowy świat. Widziany jest on ze znacz-
nie wyższego pułapu, z poziomu obserwacji świata realnego. Oddala to widziany krąg 
horyzontu i w konsekwencji pozwala dostrzec znacznie więcej. Kosztem tego jest 
zgoda na uproszczenia odwzorowań świata rzeczywistego będących w dużej części 
składowymi wirtualnego środowiska. Owe uproszczenia zmieniają kolejny wymiar 
wirtualnego świata – czas. Rozciągają go, pozwalając w jednostce czasu astronomicz-
nego wykonać znacznie więcej operacji w świecie wirtualnym niż w rzeczywistym 
– przede wszystkim przyspieszając dystrybucję informacji i obrót pieniądza (media, 
handel, banki). 

Mimo ogromnego postępu w zakresie rozwoju technologii służących cyfrowej 
wymianie informacji wiele prawidłowości związanych z komunikacją międzyludz-
ką ma charakter statyczny. Złudne jest oczekiwanie, iż tysiącletnie doświadczenia 
w zakresie wymiany informacji pomiędzy ludźmi mogą ulec skokowej kompleksowej 
zmianie. Wymownym przykładem stabilności wymiany informacji pomiędzy ludźmi 
jest zgodność wyników eksperymentu Stanleya Milgrama z 1967 roku z podobnymi 
badaniami przeprowadzonymi przez Microsoft niemal 40 lat później (2006 r.). Eks-
peryment Milgrama polegał na tym, że kilkaset osób usiłowało przesłać list do okre-
ślonej osoby w Bostonie za pośrednictwem znajomych. Około jedna trzecia listów 
po sześciu etapach (kolejnych listach między znajomymi) dotarła do celu. Podobny 
eksperyment przeprowadzono we wspomnianej fi rmie, szacując umowny „dystans” 
pomiędzy przypadkowymi osobami na kuli ziemskiej. „Dystans” był rozumiany jako 
liczba osób, które są niezbędne, by przekazać informację pomiędzy dowolnymi dwo-

62 R. Tadeusiewicz, Społeczność Internetu, Warszawa 2002, s. 115.
63 N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995, s. 12.
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ma losowo wybranymi mieszkańcami na świecie. Korzystając z imponującego ma-
teriału badawczego (30 miliardów korespondencji przesłanej wśród 180 milionów 
osób), stwierdzono, iż średni „dystans” pomiędzy dwoma osobami wynosi 6,664. Wy-
nik ten wskazuje na wspomnianą wcześniej stabilność – jeszcze nie w pełni rozpozna-
nych – prawidłowości rządzących procesami wymiany informacji pomiędzy ludźmi. 

Owa stabilność w podanym przykładzie jest nieco zachwiana wymiarem czasu. Wy-
miana korespondencji (pokonującej „dystans” sześciu osób) 40 lat temu trwała tygodnia-
mi; obecnie są to godziny. Informacja obiega świat z szybkością światła, spowolnioną 
jednak przez maszyny, za pomocą których zastąpiono już niemal w pełni koresponden-
cję papierową i pośrednictwo umownych „sześciu osób” (por. rysunek 25). Ma to oczy-
wiste konsekwencje, które są widoczne we wszystkich aspektach wymiany informacji 
– głównie dotyczących mediów i innych przedsięwzięć komercyjnych. Umowny czas 
płynie znacznie szybciej, obrót pieniądza następuje w krótszym czasie, stwarzając 
nowe wyzwania dla osób, których decyzje – poprawne i błędne – są wzmacniane ową 
szybkością wymiany informacji. W usieciowionym społeczeństwie proces podejmo-
wania decyzji musi być szybszy. Jego poprawność zależy od sprawnej komunikacji 
oraz dostępu do informacji. W rezultacie, dysponując wystarczającym potencjałem 
komunikacyjnym i informacyjnym, wąskim gardłem stają się możliwości intelektual-
ne osoby podejmującej decyzje. Coraz częściej wspomagane są one siłą obliczeniową 
maszyn uzbrojonych w odpowiednie oprogramowanie. W efekcie komputery samo-
dzielnie sugerują owe decyzje lub wręcz podejmują je autonomicznie, jak ma to 
miejsce np. w operacjach giełdowych (więcej na ten temat w podrozdziale 3.4)65. 
Otwierana jest droga do autonomii informacyjnej maszyn. 

Stwarza to wyzwanie badawcze w „poszukiwaniu optymalnych form i narzędzi 
współpracy ludzi z komputerami, tak by zapewniły one działania bardziej inteligentne 
od każdej indywidualności, grupy osób lub komputerów”66. 

64 L. Ferran, Study Confi rms Folklore Legend, Microsoft. Instant Messengers Connected by Less 
Than Seven People, Aug. 4, 2008, http://www.abcnews.go.com/GMA/story?id=5509068 [wrzesień 
2008].

65 Na przykład systemy klasy: CRM, ERP, MRP, ekspert systemy.
66 Sformułowanie to stanowi jeden z wyróżnionych przedmiotów badawczych Instytutu Techno-

logicznego Massachusetts – MIT Center for Collective Intelligence – w USA.
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2. PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA 
KOMUNIKACJI SIECIOWEJ

2.1. SKŁADOWE UWARUNKOWAŃ KOMUNIKACJI SIECIOWEJ

W ramach analizy komunikacji sieciowej wyróżniono podstawowe uwarunkowa-
nia rozwoju i funkcjonowania Sieci (por. rysunek 4). Poza użytkownikami, którzy roz-
poczynają proces komunikacji, oraz zasobami sieciowymi (informacje i usługi), które 
kończą ten proces, pozostałe uwarunkowania stanowią swoisty zbiór kolejnych granic 
pomiędzy rzeczywistością a światem wirtualnym, pomiędzy użytkownikiem i zasobami 
Sieci. Kolejność i skuteczność pokonywania tych granic w procesie wymiany informa-
cji była i pozostaje pochodną postępu technologii informacyjnych oraz zdolności do ich 
wykorzystywania. Wśród omówionych dalej uwarunkowań pominięto zasoby w spo-
sób zasadniczy decydujące o kształcie komunikacji sieciowej. Są one egzemplifi ka-
cją zasadniczej części książki – prezentacji kategorii komunikacji sieciowej. Podobnie 
został potraktowany nadzwyczaj ważny problem kompetencji w zakresie korzystania 
z Sieci jako uniwersalnego uwarunkowania komunikacji sieciowej. Zostało ono omó-
wione w ramach prezentacji aktywnej komunikacji sieciowej, ze wskazaniem na jego 
wszechstronny związek z rozwojem i zastosowaniami komunikacji sieciowej.

Rysunek 4. Składowe uwarunkowań komunikacji sieciowej

Źródło: Opracowanie własne.
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Podstawowym uwarunkowaniem każdego aktu komunikacji sieciowej (pomija-
jąc wymianę informacji pomiędzy maszynami) są jej użytkownicy. Decydują o tym 
ich liczebność, kompetencje i zainteresowanie wymianą informacji przy udziale 
Sieci. Użytkownicy przesądzają o istnieniu zjawiska, jakim jest komunikacja sie-
ciowa – komunikacja, w której wykorzystano komputery. Pierwszą znaczącą grani-
cą dla przepływu informacji pomiędzy człowiekiem a komputerem był i pozostaje 
nadal dla wielu osób problem bezpośredniej komunikacji człowieka z komputerem. 
Poza kompetencjami użytkownika, stanowią o nim funkcje klawiatury, myszki 
i monitora oraz inne systematycznie doskonalone urządzenia wraz ze stosownym 
oprogramowaniem, które umożliwiają współpracę człowieka z maszyną. Drugą 
granicą w komunikacji sieciowej jest dystans pomiędzy użytkownikiem a zasobami 
informacyjno-usługowymi Sieci. Do jego pokonania służą odpowiednie narzędzia 
programowo-techniczne, które zapewniają tzw. dostęp do Sieci (łączność) – używa-
nie autostrad informacyjnych. Zdalne (za pośrednictwem wspomnianych autostrad) 
korzystanie z zasobów sieciowych umożliwiają programy komputerowe (np. prze-
glądarki), które niefortunnie (bo tak, jak składowa zasobów) są nazywane usługami 
sieciowymi. Dla wyróżnienia dalej określa się je jako usługi komunikacyjne. Służą 
one do pokonania granicy pomiędzy użytkownikiem a zasobami sieciowymi (nie 
maszynami, a np. serwisami informacyjnymi). Poprawne funkcjonowanie usług ko-
munikacyjnych zależy od pokonania kolejnej granicy – dostatecznego potencjału 
technologicznego, na który składają się moc i pamięć komputerów oraz zastoso-
wane systemy operowania informacją (formy, sposoby tworzenia, magazynowania 
i transmisji zasobów). Granica ta skutecznie jest ograniczana przez coraz wydaj-
niejsze maszyny. Ostatnią wyróżnioną granicą jest pozorna zaleta komputerów – ich 
uniwersalność. W praktycznych zastosowaniach dostosowuje ona funkcje Sieci do 
indywidualnych cech jej użytkowników. Chodzi zatem o zapewnienie personaliza-
cji, by komputery traktowały każdego ich użytkownika indywidualnie, a nie według 
uniwersalnych standardów. Osiągane jest to przez budowanie profi li użytkowników 
(np. wiek, płeć, lokalizacja geografi czna) i ich umiejętne wykorzystanie podczas 
procesu komunikacji sieciowej (np. można wskazać elementy procesu wymiany 
informacji, które różnią dialog z dzieckiem, z osobą starszą, a także z mężczyzną 
czy kobietą). Granica ta to także tematyka stanowiąca przedmiot zainteresowania 
sztucznej inteligencji, ekspert systemów, które zaprzeczają stereotypowi istnienia 
bariery bezwzględnej dominacji człowieka nad maszyną. W książce zagadnienia te 
– związane z zaawansowanymi technologiami porozumiewania się świata nieoży-
wionego z ludźmi – zostały tylko zasygnalizowane. 
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2.2. UŻYTKOWNICY SIECI

2.2.1. Popularność Sieci

Komunikacja za pośrednictwem Sieci pośrednio i bezpośrednio dotyczy dużej 
części obywateli świata, bez względu na wiek, płeć i narodowość. Internet jest do-
stępny w 233 krajach dla półtora miliarda osób. Niemal połowa mieszkańców Europy, 
a ponad połowa Ameryki Północnej i Oceanii/Australii korzysta z Sieci67. W Polsce 
większość dorosłych Polaków ma w swoim gospodarstwie domowym komputer oso-
bisty, a ponad połowa ma dostęp do Internetu, najczęściej w domu (78%)68. 

Co czwarty obywatel najbardziej rozwiniętych technologicznie państw świata 
ocenia Internet najwyżej spośród wszystkich czynników decydujących o osobistym 
życiu69. O tempie rozwoju Sieci świadczy m.in. to, iż osiągnięcie 50 milionów użyt-
kowników przez tylko jeden Internetowy serwis Facebook trwało zledwie dwa lata. 
Popularność tę radio uzyskało po 38 latach, telewizja po 13, a Internet po 4 latach70.

„Szybki i systematyczny rozwój Internetu ma dwa wymiary: ilościowy i jako-
ściowy. Z jednej strony obserwujemy wzrost liczby użytkowników i rozszerzanie 
się populacji internautów na grupy społeczne dotychczas nieobecne w Sieci. Z dru-
giej strony poszerza się katalog działań, które można w Sieci wykonywać. Stała się 
ona powszechnym kanałem dostępu do dóbr i usług, a także miejscem działalności 
artystycznej i dziennikarskiej. Szybko powiększają się społeczności wirtualne, a ich 
uczestnicy to już nie tylko młodzież”71. Coraz częściej po pracy z wykorzystaniem  
Sieci, jest ona traktowana jako miejsce intensywnego wypoczynku, który równo-
waży coraz bardziej kurczący się czas wolny. Sieć staje się nową, atrakcyjną formą 
relaksu72. 

 Doceniając wagę wszystkich najczęściej wymienianych w badaniach nad Siecią 
(CBOS, Gemius, MMT Management) wartości opisujących przestrzeń jej użytkowni-
ków, przeprowadzono analizę najbardziej reprezentatywnych (w zakresie wykorzysta-
nia potencjału komunikacyjnego) i najdynamiczniej rozwijających się grup wiekowych 
osób korzystających z Sieci – najmłodszych i najstarszych. 

67 http://www.internetworldstats.com/stats.htm [listopad 2008].
68 Rocznik Statystyczny Przemysłu Mediowego, Warszawa 2009, s. 93.
69 Przeciętnie ocena ta wynosi 7,5 w skali 1–10. Za: Digital World Digital Life, www.tsglobal.

com, s. 4 [grudzień 2008].
70 H. Gold, Mind-Blowing Facebook Stats and What to Do With Them, Apr. 14, 2009. Za: http://

www.clickz.com/3633385 [kwiecień 2009].
71 Polacy w Sieci. Komunikat z badań, CBOS, kwiecień 2008. Zagrożenia w Internecie. Komu-

nikat z badań, CBOS, wrzesień 2008.
72 Digital World…, jw., s. 2.
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2.2.2. Młodzi użytkownicy Sieci
 
Grupy społecznościowe, gry komputerowe, strony służące wymianie zdjęć i fi l-

mów oraz gadżety typu iPody i telefony komórkowe w sposób zauważalny modyfi -
kują kulturę użytkowników Sieci, a w szczególności codzienne życie ludzi młodych. 
Większość z nich traktuje Sieć jako formę relacji ze swoimi rówieśnikami, która 
spełnia się w kontekście szkoły, wspólnych zainteresowań, organizacji religijnych 
i innych rodzajów aktywności. Tę formę kultury przewidziała trafnie M. Mead, na-
zywając ją kulturą kofi guratywną, w której zarówno „dzieci, jak i dorośli uczą się od 
swoich rówieśników”73. 

Dzięki mobilnym urządzeniom, komputerom młodzi ludzie są niemal zawsze do-
stępni w nieustających kontaktach między sobą. Sieć jest przez nich traktowana jako 
obszar mający bezpośredni związek z otoczeniem – szkołą, przyjaciółmi, rodziną. Ko-
rzystając z Sieci, najczęściej tworzą niewielkie grupy składające się z osób mających 
wspólne zainteresowania związane z grami, aktywnością twórczą i multimedialną 
(fi lmy, muzyka, zdjęcia). Bywa, iż staje się to powodem do korzystania z medialnego 
potencjału Sieci – publikowania autorskich prac online w celu tworzenia własnego 
wizerunku i zyskania dobrej reputacji74.

Korzystanie z Sieci stanowi swoistą szkołę umiejętności komunikacji oraz iden-
tyfi kowania siebie w hybrydzie świata realnego i wirtualnego. Zgodnie z przewidy-
waniami M. Meat rodzi się nowa kultura, a przyszłość obecnych dzieci jest czymś 
zupełnie nieprzewidywalnym75.

Młodzi ludzie bez kompleksów korzystają ze wszystkich usług i zasobów WWW. 
Ma to związek z problemem kompetencyjnej różnicy pokoleń: pokolenia BC  (before 
computers – przed komputerami) i pokolenia AC  (after computers – po kompute-
rach). Powoduje to nadzwyczajne, niemal skokowe zmiany w akceptowaniu nowych 
technik operowania informacjami. Pokolenie komunikatorów/iPodów  stanowi dużą 
i raptownie rosnącą część użytkowników Internetu. Tę grupę wiekową odróżnia od 
starszych i upodabnia do siebie czynna obecność w środowisku Sieci. Dowodzi tego 
znacząca zbieżność ich zainteresowań onlinowych oraz odwiedzanych stron76. 

Osoby młode są celem aktywnych zabiegów komercyjnych stron WWW. Intere-
sują się przede wszystkim wymianą informacji, rozrywką i specyfi cznie pojmowaną 
nauką (więcej w punkcie 3.4.3)77. Pokolenie AC rozpoczyna swoją aktywność zawo-

73 M. Mead, Kultura…, jw., s. 23.
74 Living and Learning with New Media. Summary of Findings from the Digital Youth Project, 

the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Reports on Digital Media and Learning, red. 
Mizuko Ito, http://digitalyouth.ischool. berkeley.edu/fi les/report/digitalyouth-WhitePaper.pdf [listo-
pad 2008].

75 M. Mead, Kultura…, jw., s. 93.
76 College Student and Teen Web Tastes, eMarketer, 19 listopada 2008.
77 R. Greenspan, Teen Girls Rule as Music Infl uencers, Spenders, www.clickz.com/stats/big_pic-
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dową, decydując w rosnącym stopniu o zakresie i sposobie powszechnego korzysta-
nia z potencjału technologii informacyjnych.

Dla młodych ludzi Sieć jest podstawowym, często bezkrytycznie akceptowanym, 
nierzadko jedynym źródłem informacji zastępującym wiedzę starszych, tradycyjne 
zasoby informacji i inne formy komunikacji. Dużą część każdego dnia spędzają oni 
w Sieci, która staje się substytutem świata realnego. Alternatywę stanowi drugie ży-
cie, gry komputerowe (w tym online) i wszelkie formy pośredniej komunikacji, od 
SMS-ów, przez maile do forów dyskusyjnych i kontaktów w wirtualnych światach 
(np. Second Life, Grono, Nasza Klasa)78. Najczęściej młodzi ludzie pozostawiani są 
sami sobie w kontaktach w wirtualnym świecie i za jego pośrednictwem. Współcze-
śnie wynika to z braku czasu i kompetencji rodziców, a także zaniedbanego obszaru 
kształtowania form ich aktywności w Sieci przez szkolną edukację. 

Internet niesie ze sobą powszechnie znane zagrożenia , takie jak praktycznie nie-
ograniczony dostęp do nieodpowiednich treści, udzielanie przez młodych ludzi infor-
macji o sobie i rodzinie. Dowiedziono, iż korzystanie z Internetu stwarza niebezpiecz-
ne sytuacje zagrażające wszechstronnemu, prawidłowemu rozwojowi młodzieży. Za-
grożenia te można podzielić na kilka rodzajów79:

fi zyczne – wzrok, postawa, • 
psychiczne – uzależnienie, wirtualna rzeczywistość oderwana od życia,• 
moralne – łatwy dostęp (niekontrolowany) do informacji (np. instrukcja budowy • 
bomby, pornografi a),
społeczne – zachowania nieetyczne, anonimowość, brak hamulców,• 
intelektualne:• 
– bezkrytyczne zaufanie do możliwości maszyny, 
 – „szok informacyjny”. 

Usiłując przeciwdziałać owym zagrożeniom, mamy do czynienia z paradoksem 
polegającym na tym, iż obecnie w większości przypadków młodzi ludzie znacznie le-
piej posługują się komputerami i Internetem niż dorośli. W zasadzie to dzieci powin-
ny podpowiedzieć rodzicom, co im grozi ze strony Internetu i jak mogłyby być przed 
nim chronione. Bywa, że dorośli stają się uczniami swoich dzieci, usiłując im dorów-
nać w znajomości współczesnego potencjału technologii informacyjnych, a zwłasz-

ture/demographics/article.php/3310371 [Feb. 9, 2004].
78 „Zdaniem 83% internautów, którzy mają dzieci w wieku od 5 do 15 lat korzystające z Internetu, 

ich pociechy spędzają czas w Internecie grając on-line”. Za: Dzieci on-line w oczach rodziców, Ge-
mius, 19 marca 2008. O sile oddziaływania wspomnianych grup społecznościowych świadczy m.in. 
fakt, iż słowo kluczowe „Nasza Klasa” w 2008 roku było, w skali świata, siódmym najczęściej zada-
wanym pytaniem w wyszukiwarce Google. Za: E. Burns, The Year in Search: A 2008 Review, ClickZ, 
Dec. 30, 2008.

79 „Gazeta IT” nr 8 (27) z 12 września 2004.
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cza Internetu. Zjawisko to w odniesieniu do wcześniejszych, także szybko następu-
jących niemal pół wieku temu zmian kulturowych, zauważyła M. Mead, określając 
je „kulturą prefi guratywną, gdy dorośli uczą się również od swych dzieci” i trafnie 
dostrzegając, iż „jest to odbiciem czasu, w którym żyjemy”80. Związane z postępem 
technologii zmiany nastąpiły w czasie krótszym od trwania jednego pokolenia. Nikłe, 
niemal żadne doświadczenia starszych w tym zakresie tylko w małej części mogą 
posłużyć młodym obywatelom usieciowionego świata.

Tabela 1. Sposoby komunikowania się nastolatków (w %)

Rozmowa przez telefon stacjonarny 46

Rozmowa przez telefon komórkowy 70

Osobista rozmowa 35

Korzystanie z komunikatorów (IM) 54

Wysyłanie SMS-ów 60

Wysyłanie korespondencji przez strony społecznościowe 47

Poczta elektroniczna 22

Uwaga. Wyniki dotyczą osób mających dostęp do wszystkich wyróżnionych technologii łączności.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Teens and Social Media, Pew Internet & American 

Life Project, Washington 2007, Dec. 19.

Młodzi ludzie najczęściej bez żadnej kontroli rodziców beztrosko  uczestniczą w kon-
taktach za pośrednictwem Sieci, udzielając informacji o sobie. Dane te są pozyskiwane 
w czasie, gdy korzystając z Internetu, zapisują się do grup dyskusyjnych, ściągają bez-
płatne programy, wypełniają ankiety online lub rozpoczynają korzystanie z onlinowych 
gier komputerowych. Osobiste informacje wyłudzane od dzieci zawierają nazwiska, 
adresy mailowe, adresy pocztowe, numery telefonów, daty urodzin, dane o płci, szkole, 
zainteresowaniach. Najbardziej niebezpieczne jest podawanie przez dzieci bezpośred-
nio identyfi kujących je informacji (np. numer telefonu, adres) – właśnie w ten sposób 
coraz częściej przestępcy nawiązują kontakty z przyszłymi ofi arami.

Pewną formą ochrony przed zasygnalizowanymi niebezpieczeństwami wymiany 
informacji za pośrednictwem Internetu są funkcje powszechnie stosowanych przeglą-
darek, wyszukiwarek lub tworzone w tym celu specjalne programy fi ltrujące. Nadzór 

80 M. Mead, Kultura…, jw., s. 23.



Użytkownicy Sieci

37

nad komunikacją dzieci z maszyną jest zatem powierzany komputerom. Zainstalowa-
ne na nich programy pełnią rolę Cerbera  chroniącego użytkownika komputera przed 
niebezpieczeństwami Sieci. Usługi tego typu świadczą także prowajderzy Internetu 
i inne serwisy internetowe (m.in. NetModerator). Na przykład rodzice mogą stworzyć 
konta dla swoich dzieci z ograniczeniami przeglądania niektórych stron, korespon-
dencji elektronicznej, spotkań w wirtualnym świecie (czaty/pogawędki online) i IM 
(Parental Controls). Domyślna kategoria kontroli: tylko dzieci (do 12 lat) zawiera 
w sobie ograniczenia polegające na całkowitej blokadzie IM. Inna kategoria: mło-
dzi nastolatkowie (od 13 do 15 lat) polega na blokadzie wymiany obrazów, plików 
dźwiękowych i wideo, natomiast ograniczenia dla starszych nastolatków zmniejszają 
swobodę w czatach i surfowaniu. Ponadto oprogramowanie kontrolujące może auto-
matycznie nadzorować czas korzystania z Sieci (ile razy i jak długo) w ciągu określo-
nej części dnia81.

Jednym z uznanych, reprezentatywnych programów nadzorujących proces komu-
nikacji za pośrednictwem Sieci jest Cyber Patrol, w którym rodzice mogą tworzyć do 
dziesięciu różnych profi li ograniczeń w dostępie do Internetu82. Cyber Patrol zawiera 
dwie listy – Cyber YES i Cyber NOT, które blokują dzieciom całe strony lub umożli-
wiają dostęp tylko do określonych fragmentów zbiorów informacyjnych. Rodzice mają 
możliwość aktualizowania tych list. Pracujący nad Cyber Patrolem wyróżnili tysiące 
niewłaściwych stron i na podstawie ich analizy stworzyli dwanaście kategorii fi ltrów 
skutecznie blokujących kontrowersyjne treści dotyczące m.in. przemocy, aktów sek-
sualnych, nagości, narkotyków i działań ekstremalnych, np. bijatyk. Prenumeratorom 
umożliwiono cotygodniową aktualizację listy Cyber NOT. Ponadto program ten po-
zwala rodzicom na ograniczanie różnych form spędzania czasu w wirtualnym świecie, 
np. limitowanie czasu na zabawę z określonymi grami online lub offl ine. Wbudowany 
„strażnik” pilnuje, by dziecko nie mogło wpisać swojego imienia, numeru telefonu, ad-
resu i innych osobistych informacji podczas pogawędek przez Internet. Inny tego typu 
program kontroluje także wyspecyfi kowane słowa, liczby, jak np. numery kart kredyto-
wych. Ponadto rodzice mogą skontrolować rejestr połączeń, który pokazuje np. próby 
łączenia się z zabronionymi stronami83. Cerbery dla dzieci korzystają z nowo powsta-
łych standardów. Jednym z nich jest Platform for Internet Content Selection (PICS), 
który stanowi coraz powszechniej akceptowany zbiór ograniczeń dostępu do Sieci. 

Pozytywnym akcentem zasygnalizowanych wysiłków nadzorowania komuniko-
wania się młodych ludzi w wirtualnym świecie jest opinia badanych rodziców , którzy 

81 Miejsca, w których znajdują się adresy stron kontrolujących zachowania w Sieci młodych 
ludzi: http://www.cyberpatrol.com (40 USD); http://www.cybersitter.com (40 USD); spectorsoft.
com (100 USD). L. Magid, Who’s There? How Parents Can Be IM Watchdogs, „The New York 
Times” 2004, Oct. 7.

82 http://www.cyberpatrol.com/ [kwiecień 2005].
83 Linki do innych programów fi ltrujących są zawarte w materiale: D. Sullivan, Search Engines, 

http://searchenginewatch.com/links/print.php/34691_2156191 [grudzień 2008].
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czują, iż ich dzieci są bezpieczniejsze w Sieci niż przed zastosowaniem wspomnianych 
programów zabezpieczających. Jest to przede wszystkim efekt lepszego zrozumienia 
– przez rodziców – Internetu. Liczba komputerów chronionych przez specjalistyczne 
programy szybko wzrasta84. Nie zmienia to jednak faktu, że skuteczność programów 
fi ltrujących budzi pewne wątpliwości, a czas, jaki rodzice poświęcają osobiście na 
ochronę swoich dzieci przed zagrożeniami Sieci, nie zmienia się od lat85. 

2.2.3. Trzeci wiek wśród internautów 

Poza wyszukiwaniem informacji w Sieci, wykorzystywanie jej do komunikacji 
jest najczęściej stosowaną usługą Internetu przez osoby tak zwanego trzeciego wieku 
– mające więcej niż pięćdziesiąt lat86. 

Od początku XXI wieku wyże demografi czne lat 50. i 60. ubiegłego stulecia prze-
kraczają umowną granicę trzeciego wieku. Następuje szybkie starzenie się społeczeń-
stwa w skali całego świata. W Polsce w 2007 roku osoby w wieku poprodukcyjnym 
stanowiły niemal 16% społeczeństwa i każdego roku ich liczba wzrasta. Szacowano, 
że w „końcu 2007 r. ludność w wieku poprodukcyjnym liczyła ponad 6 mln osób 
wobec nieco ponad 5,6 mln w 2000 roku”87. Ta właśnie grupa wiekowa jest najdyna-
miczniej powiększającą się częścią internautów. 

Liczba internautów liczących ponad 55 lat jest podobna do liczebności osób 
w wieku 18–34 lata88. Przeciętny wiek użytkownika Sieci wynosi ponad 40 lat i po-
woli, ale niezmiennie wzrasta. Rośnie również względny ilościowy udział starszych 
użytkowników Internetu w stosunku do pozostałych grup wiekowych89. 

Trzeci wiek to zazwyczaj okres aktywnego życia ludzi, w którym sprawami pierw-
szoplanowymi przestały być problemy związane z fi nansową odpowiedzialnością za 
rodzinę. Często sytuacja materialna seniorów jest ustabilizowana. Są oni bardzo inte-
resującym celem twórców komercyjnej części WWW. Stanowią ponad 15% populacji 
naszego globu – ze wszech miar godną uwagi grupę konsumentów wszelkich dóbr, 

84 R. McGann, More Parents Use Filters to Control Teen Web Use, www.clickz.
com/stats/sectors/security/article.php/3490976 [March 17, 2005].
85 Harvard Criticizes Google’s Adult Content Filter, http://searchenginewatch.com /searchday/

print.php/34711_2191611 [April 16, 2003]. R. McGann, More Parents…, jw. 
86 E. Musiał, Ludzie „trzeciego wieku” w Sieci, [w:] Komputer w edukacji…, jw., s. 156–163. 

„Trzeci wiek” – termin zapożyczony z francuskiego zwrotu „Le Troisieme Age” określający osoby 
w wieku ponad pięćdziesięciu lat. E. Burns, How Active Is the ‘Mature’ Market Online?, The ClickZ 
Network, May 6, 2008. http://www.clickz.com/showPage.html? page= 3629395.

87 Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2008 roku: Podstawowe informacje 
o rozwoju demografi cznym Polski do 2007 roku, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań 
Demografi cznych, Warszawa 2008.

88 M. Richtel, The Graying of the Web, „The New York Times” 2007, Sept. 12.
89 Ranks of Internet-Using Seniors Grow, eMarketer, Aug. 4, 2008, http://www.emarketer.com/Artic-

les/Print.aspx?id=1006459&src=print_article_graybar_article&xsrc=print1_articlex [wrzesień 2008].
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które mogą być promowane (reklama w Internecie) i sprzedawane (sklepy interneto-
we, w tym apteki) za pośrednictwem Sieci.

Najczęściej starsi użytkownicy Internetu wykorzystują go do korespondencji 
(95%) i robienia zakupów (93%). Szybko rosnącym zainteresowaniem (wzrost o 20% 
w czasie jednego roku) cieszą się wśród nich strony ułatwiające komunikację – na-
wiązywanie kontaktów między przedstawicielami trzeciego wieku90. Doświadczenia 
wskazują, iż Sieć stwarza warunki dla nowego kształtu przyszłości osób starszych 
przez szansę obecności w życiu społecznym, przedłużenie aktywności zawodowej, 
a nade wszystko swobodnej wymiany informacji.

W krajach rozwiniętych, w których powszechność Sieci jest największa, obecność 
seniorów w wirtualnym świecie kreuje nowy kształt rynku. Powstaje internetowy ry-
nek na towary/usługi związane z wolnym czasem, mediami online i zdrowiem osób 
trzeciego wieku. W Europie w ostatnich dwóch dekadach konsumpcja Internetu przez 
pięćdziesięciolatków wzrosła trzykrotnie szybciej niż miało to miejsce w pozostałych 
grupach wiekowych. O potencjale tej aktywnej w Sieci grupy wiekowej świadczy 
to, że osoby po pięćdziesiątce kupują połowę sprzedawanych samochodów, głównie 
najlepszych91.

Popularność Internetu wśród osób starszych stwarza także nowe potrzeby. Dotyczą 
one zwłaszcza specjalistycznej edukacji w zakresie korzystania z potencjału techno-
logii informacyjnych: ze sprzętu komputerowego, oprogramowania i Sieci92. Jednym 
z głównych problemów, który mają do pokonania seniorzy, są bariery dostępności 
do nowoczesnych technologii. Chodzi tu o ograniczenia związane ze słabym wzro-
kiem czy drżeniem rąk utrudniającym korzystanie z klawiatury lub myszki. Pomagają 
w tym specjalne urządzenia i odpowiednie oprogramowanie. Umożliwia ono indywi-
dualne dostosowanie funkcji i form ich wywoływania w systemach komputerowych. 
Dotyczy to między innymi sposobu pracy z klawiaturą, komunikatów wyświetlanych 
na monitorze (wielkość znaków, dobór kolorów), sposobów zwiększania kontrastu, 
zaostrzania cyfrowych obrazów, zatrzymania animacji oraz przepływających po ekra-
nie tekstów i ruchomych obrazów, które są trudne do rozpoznania przez osoby star-
sze. Specjalistyczne programy obsługujące klawiaturę eliminują/fi ltrują przypadkowe 
wielokrotne naciśnięcia klawiszy. Jednym z rozwiązań jest instalowanie klawiszy 
ograniczających męczącą konieczność jednoczesnego naciskania dwóch  klawiszy 
(np. alt, ctrl, shift plus znak). Zainteresowani dostosowaniem działania komputera do 
swoich indywidualnych potrzeb po wybraniu najbardziej odpowiedniego ustawienia 

90 D. Wilkinson, True Love: Finding a Second Act on the Internet, „The New York Times” 2005, 
Apr. 12.

91 Dotyczy to także motorów – średnia wieku osób kupujących motocykle Harley Davidson 
wynosi 52 lata. Za: Over 60 and Overlooked, „The Economist” 2002, Aug. 10.

92 Jedną z największych organizacji zajmujących się nauką korzystania z Sieci przez starszych 
internautów jest SeniorNet (www.seniornet.org); w Polsce podobne inicjatywy są zasygnalizowane 
na stronie pod adresem: http://www.fi lantropia.orgpl/atlas/?s=main2-2-2.
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zapisują je w centralnym komputerze (w serwerze). Ustawienia te są potem dostęp-
ne (via Internet) na każdej innej maszynie, z której w danej chwili określona osoba 
korzysta. Oprogramowanie ułatwiające korzystanie z komputerów jest nieustannie 
doskonalone i testowane przez seniorów. 

 Dane dotyczące użytkowników Internetu wskazują na ciągłe upowszechnianie się 
tego medium tak wśród osób młodych, jak i starszych, bez względu na płeć. Wzrost 
popularności Sieci jest szczególnie wyraźny wśród grup, które wcześniej obawiały się 
złożoności narzędzi służących do korzystania z zasobów Internetu. Po niemal dwu-
dziestu latach Sieć jest przedmiotem zainteresowania ludzi starszych i tych, którzy 
wcześniej rezygnowali z jej potencjału, obawiając się zbytniego nasycenia techniką. 
Internet stał się narzędziem powszechnego użytku, czego dowodem jest to, iż niemal 
wszyscy użytkownicy Internetu korzystają z niego w domu93.

Wydaje się, że fakty te świadczą o ważnej ponadpokoleniowej funkcji Sieci. Wraz 
z doskonaleniem wykorzystywanych urządzeń oraz spolegliwych programów kom-
puterowych Sieć staje się pomostem pomiędzy odległymi od siebie grupami wieko-
wymi. 

Istotnym uzupełnieniem zasygnalizowanej segmentacji użytkowników Sieci, 
istotnej zwłaszcza w kontekście jej personalizacji, jest zwrócenie uwagi na płeć użyt-
kowników Internetu. Chodzi tu o istniejące różnice między kobietami i mężczyznami 
dotyczące zachowań i odbioru informacji. Są one tłumaczone jako konsekwencja od-
miennych powiązań czynników biologicznych i społecznych, które wpływają na roz-
wój obu płci. Kobiety mają bardziej rozwinięte umiejętności werbalnego postrzegania 
świata, mężczyźni – abstrakcyjnego. Prawidłowość ta z powodzeniem jest wykorzy-
stywana w personalizowanych funkcjach Sieci (reklama, edukacja). 

2.3. KOMUNIKACJA CZŁOWIEKA Z KOMPUTEREM

Pierwszym wyróżnionym w książce ogniwem łańcucha zdarzeń występujących 
w komunikacji sieciowej – pokonywanie wspomnianej granicy pomiędzy użytkowni-
kiem a maszyną – są czynności związane z przekazywaniem informacji w bezpośredniej 
relacji człowiek-maszyna. Bogactwo tej problematyki stanowi przedmiot zasygnalizo-
wanej wcześniej dyscypliny – CMC. Zważywszy jednak na szybko zachodzący postęp 
w tym zakresie i jego bezpośredni związek z komunikacją sieciową, wcześniejsze wy-
różnienie podstawowych rozwiązań uzupełniono analizą najnowocześniejszych techno-
logii służących wymianie informacji pomiędzy człowiekiem i maszyną. 

Początkowo (lata sześćdziesiąte) przekazywanie poleceń do komputera odbywało 
się za pośrednictwem wciskania klawiszy na pulpicie maszyny (nie na klawiaturze!). 

93 Konsumpcja mediów. Sposoby korzystania z mediów wśród internautów, listopad – grudzień 
2007, Gemius, luty 2008.
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Wykluczało to jakąkolwiek tolerancję dla błędów operatora. Naciśnięcie złego klawi-
sza powodowało niekontrolowane zachowania komputera lub jego unieruchomienie. 
Maszyna swoje odpowiedzi komunikowała zapaleniem lub zgaszeniem kolorowych 
lampek. Parę lat później komunikacja z komputerami odbywała się za pośrednictwem 
elektrycznej maszyny do pisania. Odnotowano wówczas zauważalny postęp w pro-
stocie obsługi komputera, jednak jakakolwiek pomyłka znaku we wprowadzanym 
poleceniu wymagała kłopotliwego poprawiania jego treści. Praca na komputerze wią-
zała się z koniecznością posiadania przez użytkownika znacznie większych umiejęt-
ności niż ma to miejsce dzisiaj. 

Przełomem w ułatwianiu komunikowania się człowieka z komputerem było wpro-
wadzenie do systemów operacyjnych (także do innych programów) tak zwanego in-
terfejsu grafi cznego – GUI (Graphical User Interface), często nazywanego środowi-
skiem grafi cznym lub życzliwym interfejsem grafi cznym użytkownika. Nastąpiło to po 
wzbogaceniu komputera o monitor ekranowy, który stał się podstawowym pośredni-
kiem w przekazywaniu przez maszynę informacji jej użytkownikowi. 

Dużą rolę zaczęła wówczas pełnić myszka komputerowa będąca łatwym w użyciu 
pośrednikiem w przekazywaniu poleceń do komputera. Dzięki niej możliwe stało się 
komunikowanie z maszyną poprzez wskazywanie kursorem symboli poleceń – naj-
częściej wyświetlanych w postaci ikon94. 

Współcześnie komunikacja z komputerem w dużej części obywa się za pośred-
nictwem uniwersalnego języka obrazkowego. Doskonalenie tego sposobu jest kon-
tynuowane poprzez stosowanie tak zwanych widgetów. Są to elementy stron, które 
upraszczają komunikowanie się z maszyną na wiele różnych sposobów. Ukazują się 
w postaci przycisków, pól dialogowych, rozwijanego menu itp. Ponadto umożliwiają 
wprowadzanie dynamicznie zmieniających się treści w wyróżnionych polach oglą-
danego ekranu monitora. Treści te są aktualizowane przez osoby trzecie (np. bieżąca 
prognoza pogody)95. To wszystko sprawiło, że praca z maszyną stała się znacznie 
łatwiejsza i bardziej przyjazna – rozpoczęło epokę życzliwego interfejsu grafi cznego 
użytkownika, który stanowi podstawową płaszczyznę komunikacji człowieka z ma-
szyną. 

Doskonalone funkcje myszki nadal wzbogacają ten kanał komunikacji między 
człowiekiem i maszyną o możliwość przekazywania (dowolnie defi niowanych) 
poleceń/informacji do komputera za pośrednictwem gestów (StrokeIT). Funkcja ta 
z powodzeniem zaczyna być wykorzystywana także w telefonach komórkowych roz-
poznających określone gesty użytkowników96. Efekt jest podobny do tego, jaki ma 

94 Funkcje myszki są uzupełniane podobnymi urządzeniami: TrackBall; TouchPad; TrackPoint 
czy tablet. W. Gogołek, Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Warszawa 2007, s. 71.

95 Tylko jeden portal – Facebook – oferuje 13 000 widgetów, które zostały skopiowane 760 mi-
lionów razy. Wartość tych widgetów jest szacowana na 374 mln USD. Za: W. Tanaka, Widget Wave, 
Bubbling Widget Growth, Forbes.com., 1 lutego 2008.

96 Na przykład obsługa gestów przez aplikację iFonz.
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miejsce podczas wymiany informacji pomiędzy osobami za pośrednictwem gestów 
dłoni. 

Funkcję myszki systematycznie zastępują tak zwane ekrany dotykowe (touch 
screen), które są instalowane w coraz większej liczbie komputerów stacjonarnych 
i przenośnych, a także w urządzeniach mobilnych. Technologia ta jest rozwijana. Do-
tychczasowe ekrany dotykowe, które odczytywały dotknięcia tylko jednego punktu 
ekranu, ostatnio są zastępowane ekranami wykorzystującymi technologię multitouch. 
Pozwala ona na wprowadzanie informacji do komputera przez jednoczesne dotykanie 
wielu punktów ekranu lub innej płaszczyzny (np. specjalnej tabliczki) pośredniczącej 
w przekazywaniu informacji do maszyny. Obie te technologie stwarzają nowe moż-
liwości komunikowania się człowieka z komputerem, przede wszystkim ułatwiając 
i przyspieszając proces wprowadzania poleceń do maszyny.

Komputery nieustannie są wzbogacane o coraz doskonalsze narzędzia sprzętowo-pro-
gramowe, które usprawniają proces komunikacji człowieka z maszyną. Niemal wszystkie 
dążą do zrównania się ze specyfi cznymi właściwościami zmysłów ludzkich. Dotyczy to 
komputerowego rozpoznawania mowy ludzkiej, a także obrazów (więcej na ten temat 
w punkcie 2.6.3) – najpojemniejszej formy informacji odbieranej przez ludzkie zmysły. 

Współczesne technologie wydają się zmierzać do jak najpełniejszej integracji 
potencjału maszyn z ludzkim organizmem. Dowodzą tego zasygnalizowane dalej 
urządzenia służące wymianie informacji, jak i najnowsze osiągnięcia w tym zakresie. 
Przykładem tego jest tak zwana rzeczywistość poszerzona (Augmented Reality – AR). 
Dzięki niej obserwator widzi w okularach rzeczywisty obraz uzupełniony o fragmen-
ty wirtualne, np. sugerowanie – za pomocą strzałki – czynności, jaką należy wykonać 
w określonym momencie pracy (np. wskazanie śruby, którą należy odkręcić). Kompu-
ter śledząc poczynania pracownika, pełni rolę permanentnego instruktora, który pod-
powiada, co i jak należy wykonać. Zaawansowane rozwiązania AR, na podobieństwo 
Wii97, rozpoznają ruchy użytkownika, oceniając je lub traktując jako polecenia.

W pozyskiwaniu wiadomości o otoczeniu oraz o użytkownikach Sieci znakomi-
cie pomagają badania nad automatycznym rozumieniem przestrzeni multimedial-
nych informacji. Uwzględniają one rosnący zakres automatycznego rozpoznawania 
świata realnego i na tej podstawie dostosowywania komunikatów adresowanych do 
użytkowników. Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju metod automatycznego 
rozumienia informacji dźwiękowych, obrazowych oraz innych zapisów multimedial-
nych, które przyczyniają się do przyspieszenia i pogłębienia trendu odchodzenia od 
informacji tekstowych na rzecz znacznie bogatszych informacji multimedialnych. 
Stwierdzenie to stanowi jedną z ważnych tez badań nad kierunkami rozwoju komuni-
kowania się świata maszyn z ludźmi98.

97 Wii – pilot, który jest używany jako urządzenie wskazujące i może wykrywać – w trzech wymia-
rach – gesty i ruchy całego ciała osoby wydającej komendy.  Podobne funkcje pełni system Natal.

98 Badanie Eksperckie Delhi: Bezpieczeństwo – Technologie Informacyjne i  Telekomunikacyjne 
– Zrównoważony Rozwój Polski, Narodowy Program Foresight Polska 2020, Research International 
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Wykorzystanie zasygnalizowanego zakresu informacji, które są przesyłane między 
maszyną a człowiekiem, znakomicie ułatwia szanse na zagospodarowanie rosnącego 
potencjału Sieci, a w szczególności posługiwanie się multimediami. Ma to ogromne 
znaczenie wobec faktu, iż większość użytkowników (70%) jest przyzwyczajona do 
systemów analogowych, a tym samym przerażona technologią, poczuciem bezsilno-
ści i swojej niewiedzy w odbiorze informacji w postaci cyfr i znaków. Szacuje się, 
że zaledwie 15% osób to cyfrowi imigranci, pokolenie ludzi, którzy w wieku dojrza-
łym nauczyli się korzystać z informacji w postaci cyfrowej. Szybko natomiast rośnie 
grupa digital natives (15%), dla której cyfrowe informacje są czymś naturalnym99. 
Jednak w zdecydowanej większości użytkownicy Sieci oczekują jak największej na-
turalności w komunikacji z maszyną. Chodzi tu o wizualizację zdarzeń, kształtów, 
wielkości, proporcji i zależności. Próbą tworzenia tak rozumianego pomostu łączące-
go świat informacji cyfrowych z analogowymi oczekiwaniami użytkowników jest tak 
zwany język wizualizacji. Stanowią go wszelkie materiały multimedialne, głównie 
grafi czne. Dowodzi tego popularność portali, które udostępniają informacje w formie 
wideo (YouTube) czy zdjęć (Flickr). Postać obrazów w procesie wymiany informacji 
uzupełniają specjalizowane formy wizualizacji – wielkość znaków (tagowanie, obłok 
tagowy), wykresy, grafi ka (np. mapy)100. Przykładem tego sposobu przekazywania da-
nych o popularności słów w zadanym materiale jest wspomniane tagowanie (por. ry-
sunek 5). Wielkość stosowanych znaków stanowi nadzwyczaj łatwy do odbioru prze-
kaz o częstości występowania określonego pojęcia w analizowanym materiale lub 
wykorzystywania konkretnego pojęcia jako słowa kluczowego w wyszukiwaniach.

Rysunek 5. Ilustracja słów tworzących obłok tagowy – listę wskazującą popular-
ność słów w wyróżnionym tekście

Źródło: Opracowanie własne.

Mentor, 2008.
  99  „The Economist” 2004, Oct. 30.
100   Na przykład http://www.many-eyes.com/.
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Masowe korzystanie z komputerów, a w szczególności stosowanie monitorów 
komputerowych jako podstawowego pośrednika informacji przekazywanej przez ma-
szyny ludziom, powoduje nowe, odmienne od tradycyjnych, sposoby czytania mate-
riałów wyświetlanych na ekranie monitora. Tekst drukowany jest zdeterminowany 
swoją fi zyczną konstrukcją, w której czytelnik wyróżnia jego początek, środek i ko-
niec, koncentrując w określonym czasie swoją uwagę, stosownie do intencji autora 
tekstu. Czytelnik odbiera informacje w sposób sekwencyjny – linia po linii. W tekście 
zamieszczonym w Internecie czytający, zgodnie ze swoją wolą, przeskakuje po czyta-
nym materiale, samodzielnie komponując jego początek, środek i koniec. Sam ustala 
czas i rytm czytania. Ten sposób odbioru treści jest losowy (swobodny) – niezdeter-
minowany, pochodny idei hipertekstu. Hipertekstowy sposób czytania, niewątpliwie 
bardziej atrakcyjny, wymaga więcej uwagi i stosownego treningu. Czytanie online 
dostarcza tego, co chcesz – nic więcej, nic mniej. Ta nowa prawidłowość odczyty-
wania materiałów z Sieci jest czymś naturalnym dla ludzi młodych (pokolenie AC), 
natomiast kłopotliwe dla osób starszych (pokolenie BC) przyzwyczajonych do okre-
ślonych nawyków czytelniczych. Wydaje się, iż ten nowatorski sposób czytania (swo-
bodny, niesekwencyjny dostęp do interesujących fragmentów, skakanie po treści) jest 
bardziej zgodny z naturą ludzką i otaczającego nas świata. Zdaniem R.J. Spiro „za-
chowanie to jest poprawne, ponieważ świat nie składa się z kolejnych uporządkowa-
nych zapisów i nie jest zorganizowany w całości lub w postaci rozdziałów”101. 

Znaczenie techniki odbierania informacji z Sieci wskazuje na nowe, niedoceniane 
ogniwo, które decyduje o efektywności jej wykorzystania. Z drugiej strony uzmysła-
wia, jak dużą wartość ma edukacja w zakresie umiejętnego sieciowego czytania. Rolę 
tych kompetencji można zilustrować klasycznym porównaniem – zwężenie butelki, 
które skuteczne ogranicza korzystanie z sezamu zasobów informacyjnych i usługo-
wych Sieci.

Potencjał Sieci stwarza także nowe, dopiero werbalizowane wyzwania komuni-
kacyjne – w tym problem nazewnictwa nowych zjawisk, narzędzi, czynności. Za-
rysowuje się dialekt ery społeczeństwa informacyjnego. Problematyka ta w książce 
została pominięta.

Analizując dokładniej zachowania ludzkie związane z czytaniem w odniesieniu 
do Sieci, celowe wydaje się zwrócenie uwagi na tradycyjnie interpretowane pojęcie 
„czytanie”102. Czytanie materiałów dostępnych w Internecie praktycznie tylko w nie-
wielkiej części dotyczy czystego tekstu. Czytanie Sieci to także odbiór multimediów 
połączonych z tekstem. Analiza tej hybrydy informacyjnej wydaje się nie mniej waż-

101 M. Rich, Literacy Debate: Online, R U Really Reading?, „The New York Times” 2008, July 27.
102 S. Mutula, T. Kalusopa, K. Moahi, J. Wamukoya, Design and Implementation of an Online 

Information Literacy Module: Experience of the Department of Library and Information Studies, „On-
line Information Review” 2006, vol. 30, iss. 2, s. 168. P. Wharton-Michael. Print vs. Computer Screen: 
Effects of Medium on Proofreading Accuracy, „Journalism & Mass Communication Educator” 2008, 
vol. 63, iss. 1, s. 28.
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na od badań poświęconych epice, liryce czy dramatom. W przyjętej tutaj interpre-
tacji czytanie Sieci oznacza czynności związane z odbiorem przez jej użytkownika 
wszelkich werbalnych informacji. Wymaga to nowych umiejętności. Wiążą się one 
z pojęciem Visual literacy, które jest interpretowane jako alfabetyzacja wizualna – 
poprawne stosowanie języka komunikacji społecznej103.

Komunikacja niewerbalna. Doskonalenie spolegliwości systemów współpracy 
człowieka z maszyną jest wciąż kontynuowane. Ich funkcje coraz częściej dorównują 
naturalnym dla człowieka sposobom przekazywania i odbierania informacji. Speł-
niając oczekiwania komunikacji werbalnej, umożliwiają także w części komunikację 
niewerbalną – gesty, mimikę, tembr i wysokość głosu, postawę ciała i posługiwanie 
się przestrzenią pomiędzy człowiekiem i maszyną104. Twórca kinetyki – Ray Birdwhi-
stell – stwierdził, że komponent słowny w konwersacjach bezpośrednich (face to face) 
wynosi mniej niż 35%, a ponad 65% informacji jest przekazywanych niewerbalnie105. 
Stwierdzono również, że „31% znaczeń przypisywanych jest kanałowi werbalnemu, 
zaś pozostałe zawarte są w kanałach niewerbalnych lub w ich połączeniach z werbal-
nymi”106. O wadze tego kanału komunikacyjnego świadczą doświadczenia Alberta 
Mehrabiana, który wykazał, iż informacje emocjonalne są przekazywane za pośred-
nictwem słów, głosu, mimiki: „ogólne uczucie = 7% uczucia wyrażone słowami + 
38% uczucia wyrażone głosem (brzmienie, modulacja, wysokość dźwięku) + 55% 
uczucia wyrażone mimiką”107. 

Zasygnalizowane prawidłowości komunikacji niewerbalnej są wykorzystywane za 
pomocą zaawansowanych i sprawdzonych technologii wymiany informacji, jaką jest 
m.in. poczta elektroniczna. Elementy przekazów niewerbalnych ograniczają niepew-
ność co do treści odbieranego przekazu. Ponadto ślą dodatkowe informacje o treści 
komunikatu i jego nadawcy. Użytkownicy Sieci poszukując uzupełniających infor-
macji zawartych w poczcie elektronicznej, odnajdują je m.in. w długości czasu odpo-
wiedzi od respondenta mailowego, w sposobie podpisu pod mailem, stosowaniu wiel-
kich liter, korzystaniu z emotikonów, znaków przestankowych, popełnianych błędów. 
Te niewerbalne informacje redukują niepewność, pomagając w procesie wzajemnej 
komunikacji108. Badania dotyczące stosowania emotikonów w komunkacji mailowej 
dowiodły, iż są one postrzegane jako porównywalne do przekazów mimiki podczas 

103 N. Frey, D. Fisher, Teaching Visual Literacy, CorwinPress.com, 2008, s. 3.
104 Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Psychologia ogólna, red. J. Strelau, Gdańsk 2004, 

s. 270.
105 A. Załazińska, Schematy myśli wyrażone w gestach, Kraków 2001, s. 11.
106 W. Głodowski, Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 

1999, s. 58.
107 B. Kaczmarek, K. Markiewicz, Komunikowanie się we współczesnym świecie, Lublin 2003, s. 7.
108 K. Byron, D.C. Baldridge, E-Mail Recipients’ Impressions of Senders’ Likability: The Inte-

ractive Effect of Nonverbal Cues and Recipients’ Personality, „Journal of Business Communica-
tion” 2007, vol. 44, nr 137, s. 138–139. 
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rozmowy face-to-face i mają znaczący wpływ na interpretację przekazywanych ko-
munikatów109.

 W niektórych przypadkach technologie spowodowały, że kanał komunikacyjny 
pomiędzy maszyną a człowiekiem staje się nawet bogatszy od tradycyjnych form po-
rozumiewania się ludzi i przekracza wszelkie wcześniej zdefi niowane formy wymiany 
informacji między ludźmi. Uzyskany dzięki nowoczesnym technologiom, a następnie 
przekazany do maszyny strumień informacji zmierza do niebezpiecznej granicy utraty 
kontroli przez nadawcę tego, co przekazuje maszynie: „Im mniej kontrolowane jest 
to, co nadawca przekazu komunikuje, tym trudniej jest mu ukryć swoje prawdziwe 
intencje”110. 

 
 Mowa ciała. Nowoczesną, niewerbalną technologią komunikowania się człowie-

ka z komputerem jest haptic111. Umożliwia ona  rozpoznawanie ruchu rąk osoby korzy-
stającej z komputera. Zamiast przesuwania myszki użytkownik wykonuje ruchy rąk, 
które są rejestrowane przez specjalne sensory, a następnie zamieniane na strumień in-
formacji przekazywany dalej do komputera. Technologia haptic jest wykorzystywana 
głównie jako medium komunikacji w grach wideo, do poruszania się po wirtualnym 
świecie, a także w badaniach naukowych, robotyce i medycynie112. Bardziej zaawan-
sowaną technologią tej formy komunikacji jest Wii. Urządzenia te, będące wyposaże-
niem konsoli gier wideo Nintendo, umożliwiają przekazywanie komend do maszyny 
za pośrednictwem gestów i ruchów całego ciała. Dzięki temu intuicyjnemu kontro-
lerowi gier uzyskano nadzwyczajną naturalność wymiany informacji z komputerem, 
m.in. odwzorowanie ruchów ciała sportowca (np. w grze Wii Sports – gra w tenisa, 
zjazd na nartach), korzystanie z wirtualnych instrumentów i czynne uczestniczenie 
w wieloosobowej orkiestrze. Korzystanie z tej konsoli (z podstawką Wii Tit) wyzwala 
niespotykane dotychczas w relacjach komputer – człowiek emocje, które dowodzą 
nadzwyczajnej komunikatywności tej formy porozumiewania się z maszyną113. 

Komunikacyjna uniwersalność tych urządzeń została z powodzeniem wykorzy-
stana w medycynie jako nowy rodzaj narzędzia wspomagającego proces rehabilitacji 
ruchowej. Dzięki Wii śledzone są przez maszynę ruchy pacjenta, a ich odwzorowanie 
jest na bieżąco przez niego obserwowane na ekranie monitora. Dzięki temu sprzężeniu 
zwrotnemu następuje aktywne zaangażowanie pacjenta w emocjonujące gry ruchowe 

109 D. Derks, A.E.R. Bos, J. von Grumbkow, Emoticons and Online Message Interpretation, 
„Social Science Computer Review” 2008, vol. 26, nr 379; originally published online Dec. 10, 2007, 
s. 387.

110 Psychologia…, jw., s. 272.
111 M. Grunwald, Human Haptic Perception: Basics and Applications, A Birkhäuser book, 2008; 

A. Bicchi, M. Buss, M.O. Ernst, A. Peer, The Sense of Touch and Its Rendering: Progress in Haptics 
Research, Berlin–Heidelberg 2008.

112 www.lightglove.com.
113 Ilustracją poziomu emocji użytkowników korzystających z Wii są zniszczenia sprzętów do-

mowych będących w sąsiedztwie grającego, http://www.wiidamage.com/ [kwiecień 2008].
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z maszyną (boks, tenis, kręgle). Przewiduje się, iż w okresie kilku następnych lat ta 
forma komunikacji z maszyną będzie stanowiła istotną składową procesu rehabilitacji 
w szpitalach, a także opieki nad osobami starszymi114.

Mimika. Innym, bardziej zaawansowanym rozwiązaniem niewerbalnej komuni-
kacji z maszynami jest urządzenie rozpoznające mimikę i ruchy głowy115. W wyniku 
odpowiedniej interpretacji takich sygnałów komputer rozpoznaje m.in. potwierdze-
nie, zaprzeczenie, a nawet zdziwienie w ten sposób sprzężonej z komputerem osoby. 
Sensor tego typu zbliża zakres odbieranych przez komputer informacji niewerbalnych 
do informacji związanych z ludzkimi uczuciami116. 

Coraz częściej stosowanym urządzeniem do wprowadzania oraz odbierania in-
formacji do/od człowieka jest Eyetracking. Technologia ta, służąca wglądowi w to, 
jak użytkownik komputera przetwarza informację wzrokową wyświetlaną na ekranie, 
polega na rejestrowaniu obrazów obu oczu. Komputer przetwarza te obrazy i w cza-
sie rzeczywistym dostarcza danych o chwilowym kierunku linii wzroku, tzn. określa 
punkt ekranu, na który spogląda badany. W rezultacie maszyna dostarcza precyzyj-
nej informacji o tym, na jakie punkty ekranu spogląda badana osoba. Dzięki tym 
informacjom prowadzone są badania niektórych zachowań osób oglądających treści 
wyświetlane na ekranie. W ich wyniku dokonywane są korekty położenia pewnych 
elementów wyświetlanego na ekranie obrazu, aby odbierający z większym prawdopo-
dobieństwem dostrzegał je jako pierwsze (por. rysunek 10). 

Ponadto Eyetracking, pomijając bogate badania w zakresie ergonomii, umożliwia 
sterowanie maszyną za pośrednictwem kontrolowanych ruchów oczu, czyniąc z tej 
technologii cenne uzupełnienie komunikowania człowieka z komputerem. 

BrainGate. Ogromny zakres form przekazywanych informacji od człowieka do 
maszyny eksponują wyniki ponadniewerbalnej komunikacji – bezpośredniego sprzę-
żenia mózgu ludzkiego z maszyną. Dzięki technologiom komputery odbierają nie-
werbalne sygnały od ludzi, które są poza zasięgiem ludzkich zmysłów. Przykładem 
tego są udane próby bezpośredniego odczytywania niektórych sygnałów z mózgu  
ludzkiego oraz wspomagania pewnych jego funkcji. Służy temu technologia określa-
na jako BrainGate. Dzięki niej są mierzone, transmitowane, a następnie analizowane 
sygnały elektryczne mózgu. Ten sposób komunikacji mózg – komputer zaczyna być 

114 A. Vassou. Wii Therapy Hits Hospitals, „Computer Act!ve” 2008, iss. 263, London, March 
20; E. Bregel, Wii-habilitation, „Tribune Business News” 2008, March 6; M. Peltier, ‘Wii’ can work 
it out’, „Nursing Homes” 2007, vol. 56, iss. 9, s. 72.

115 Dostępnym na rynku tego typu urządzeniem w postaci hełmu jest Epoc fi rmy Emotiv. Od-
biera on sygnały wysyłane przez komórki nerwowe w mózgu oraz sygnały EMG powstające przy 
aktywności mięśni osoby, odczytując w ten sposób mimikę i ruchy głowy.

116 Psychologia…, s. 270.
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z powodzeniem wykorzystywany w sterowaniu urządzeniami przez osoby mające 
chorobowo ograniczone możliwości poruszania się i komunikowania z otoczeniem, 
a także podczas korzystania z gier i innych form rozrywki117. Przykładem tego jest 
rozwiązanie Berlin Brain-Computer Interface umożliwiające m.in. taką analizę EEG , 
która pozwala na operowanie mentalną maszyną do pisania. Osoba zainteresowana 
– dzięki sprzężeniu zwrotnemu wpływającemu na jej własny stan emocjonalny – ste-
ruje (biofeedback ), za pośrednictwem EEG, klawiaturą edytora tekstu. Innymi słowy, 
użytkownik nie wykonując żadnego ruchu, za pomocą owej technologii może ryso-
wać, a nawet pisać. Inne narzędzia tego typu umożliwiają poruszanie się (sterowane 
myślami) na wózku inwalidzkim, nawigację w Internecie czy sterowanie elektronicz-
nym sprzętem domowym (por. rysunek 6).

Ilustracją potencjału niewerbalnej komunikacji dostępnej tylko w układzie czło-
wiek – maszyna jest także czujnik (umieszczony w okolicach skroni), dzięki któ-
remu maszyna, poza mentalnym kierowaniem urządzeniami mechanicznymi, potrafi  
stwierdzić, czy użytkownik jest skupiony, zrelaksowany, przestraszony lub niepewny 
siebie (kwestia sygnalizowanego wcześniej odczytywania uczuć ludzkich przez ma-
szynę)118. 

Rysunek 6. BrainGate – system neuronowego interfejsu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.cyberkineticsinc.com/content/medical-
products/braingate.jsp [styczeń 2007].

117 http://www.cyberkineticsinc.com/ [styczeń 2007]. 
118 http://www.neurosky.com/ [kwiecień 2008]. Przykładową próbą komercyjnego wykorzysta-

nia sprzężenia komputera z falami mózgowymi jest OCZ Neural Impulse Actuator.
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Komunikacja niewerbalna jest najbardziej zaawansowanym technologicznie 
i funkcjonalnie kanałem informacyjnym. Z jednej strony – jak większość nowator-
skich rozwiązań w sytuacji rosnącego bogactwa informacyjnego Sieci – stwarza real-
ne szanse na poprawę warunków funkcjonowania ludzi wśród maszyn. Szczególnie 
jest to widoczne w systemach wspomagających niepełnosprawnych w ich codziennym 
życiu. Tematyka ta stanowi ogromne wyzwanie badawcze, które w niniejszej pracy 
zostało pominięte, ale jest przedmiotem wielu publikacji w tym zakresie119. Z drugiej 
jednak strony łatwość przepływu informacji pomiędzy komputerem a człowiekiem 
pogłębia zagrożenie utraty swobody informacyjnej użytkownika wirtualnego świa-
ta. Dzięki automatyzacji procesu oceny stanu aktywności emocjonalnej, niektórych 
odczuć człowieka, możliwa jest precyzyjniejsza niż kiedykolwiek wcześniej persona-
lizacja zachowań maszyn. Chodzi tu o dobieranie przez komputery takich bodźców, 
takich form informacji, by ich odbiór przez człowieka był jak najmniej uwarunkowa-
ny jego wolą.

Urządzenia mobilne120. Sieć będąca sprawną hybrydą komputerów i narzędzi 
służących cyfrowej łączności nieustannie jest uzupełniana o nowe środki komunika-
cji oparte głównie na urządzeniach mobilnych; są to telefony komórkowe, ale także 
iPody, czytniki e-książek. Urządzenia te będąc przedłużeniem Internetu, dysponują 
jednocześnie coraz większą liczbą funkcji związanych z komunikacją sieciową. Peł-
nią funkcje nadawcze i odbiorcze w komunikowaniu się człowieka z Siecią. Stają 
się uzupełnieniem zmysłów ludzkich, wzbogacając możliwości wykorzystania kanału 
dźwiękowego i wizualnego do wymiany informacji. 

Dzięki odpowiednim narzędziom programowym mobilne urządzenia analizują 
słowa wypowiadane przez człowieka, znakomicie poprawiając komunikację z po-
tencjałem technologii informacyjnych, w tym z systemami obsługującymi zasoby 
sieciowe. Ilustracją tego jest możliwość głosowego wybierania numeru telefonu 
osoby, z którą ma być nawiązane połączenie przez telefon komórkowy, czy wyszu-
kiwania informacji na określony temat w bazach wyszukiwarek (np. usługa OneSe-
arch 2.0). 

W zakresie usług związanych z komunikacją wzrokową urządzenia mobilne wy-
posażone w stosowne kamery umożliwiają, poza wymianą obrazów, odczytywanie 
(za pośrednictwem kamery fotografi cznej) nieczytelnych dla ludzi zapisów. Uspraw-

119 Komputer w kształceniu specjalnym: wybrane zagadnienia, red. J. Łaszczyk, Warsza-
wa 1998; J. Lechowicz, Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci 
z wieloraką niepełnosprawnością, Warszawa 2005; M. Bogdanowicz, Komputer a przyszłość 
osób niepełnosprawnych ruchowo, „Szkoła Specjalna” 2005, nr 1, s. 50–52; J. Bednarek, Spo-
łeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Warszawa 2005; D. Gora-
jewska, Internet sojusznikiem działań przybliżających problematykę niepełnosprawności, [w:] 
Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, red. M. Sokołowski, El-
bląg 2006, s. 363.

120 Problematyka urządzeń mobilnych stanowi także przedmiot punktu 2.4.2. 
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niają one odbiór pytania – w formie obrazu – od człowieka, jego rozpoznanie, a na-
stępnie odebranie z Sieci stosownej odpowiedzi. Przykładem tego jest odczytywanie 
za pomocą komórek obrazków-kodów, które są umieszczane na reklamowych bilbor-
dach czy w czasopismach. Owe obrazki zawierają informacje, które są przesyłane 
za pośrednictwem telefonu komórkowego do Sieci. W odpowiedzi zainteresowany 
uzyskuje stosowną odpowiedź, która może być komunikatem zawierającym rekla-
mę czy wiadomość dotyczącą obiektu oznaczonego takim obrazkiem (np. informację 
o oglądanym w muzeum obiekcie)121.

Posługiwanie się wizualnymi kodami usprawnia proces wymiany informacji. Jest 
czytelniejszą formą komunikacji maszyn między sobą (o czym będzie mowa dalej). 
Dzięki temu  zwiększany jest komfort (szybkość, precyzja wyboru) w pozyskiwaniu 
oczekiwanych przez użytkownika informacji zgromadzonych w zasobach informa-
cyjnych Sieci.

Rysunek 7. Przykład obrazka – komunikatu standardu QR Code odczytywa-
nego przez telefon komórkowy

Uwaga. Obrazek zawiera treść: http://www.gogolek.com.

Udoskonaloną wersją tej formy komunikacji jest wykorzystanie zdjęć rzeczywi-
stych obiektów jako komunikatów wysyłanych do Sieci. Zdjęcie (np. pomnika) wy-
konane za pomocą telefonu komórkowego jest przesyłane do serwera, gdzie zostaje 
rozpoznane. Serwer w odpowiedzi przesyła do komórki informacje opisujące sfoto-
grafowany obiekt. Jest to tzw. mobilny przewodnik turystyczny. 

121 Do tego celu stosowana jest technologia Quick Response Code – QR Code. Umożliwia ona 
wykorzystanie komórki do odczytywania obrazków będących specyfi cznym kodem (podobnym do 
kodu kreskowego), który jest linkiem do określonych treści. Taki kod może zawierać do 7000 zna-
ków (niecałe cztery strony maszynopisu). Czytniki tych obrazków stanowią wyposażenie niektó-
rych standardowych telefonów komórkowych, np. fi rmy Nokia: N82; N93; N93i. Przykłady aplika-
cji QR: Kaywa Reader; Quickmark.
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Na podobnej zasadzie funkcjonuje świadczona przez Google’a usługa ShopSavvy. 
Dzięki niej klient w sklepie za pomocą kamery telefonu komórkowego wczytuje kod 
kreskowy interesującego go towaru, komunikuje się z Siecią, a po chwili otrzymuje 
informacje o konkurencyjnych cenach takiego samego towaru w innych placówkach 
handlowych.

Zasygnalizowana technologia komunikacji za pośrednictwem obrazów jest uzu-
pełniana o kamery TV, które są instalowane na bilbordach. Dzięki nim gromadzone są 
cenne informacje marketingowe o osobach, które zwracają uwagę na treść bilbordu 
(m.in. czas oglądania, wiek i płeć oglądającego). Technologia ta zapowiada wykorzy-
stanie kolejnego kanału komunikacji zbierającego i przesyłającego informacje o oso-
bach użytkujących komputery wyposażone w kamery122. Wprowadzanie tej techno-
logii ułatwiają doświadczenia wyniesione ze stosowania cookies (opisane w podroz-
dziale 4). Zgoda na ich instalację jest często warunkiem korzystania z niektórych 
zasobów sieciowych (np. z usług wielu banków internetowych). Innymi słowy, użyt-
kownik zamierzający skorzystać z określonych usług sieciowych będzie zachęcany 
do wyrażenia zgody na obserwowanie jego zachowań (przez kamerę) podczas pracy 
z komputerem.

Zapowiedzią fi zycznego ograniczania dystansu pomiędzy człowiekiem a światem 
informacji są zaawansowane prace nad wykorzystaniem ludzkiej skóry do przesyłania 
danych (patent Microsoftu 6754472) czy tworzenia personalnej sieci (PAN – Perso-
nal Area Network) oraz ludzkich implantów w postaci czipów przechowujących dane 
o ich nosicielach123. 

Dzięki nowoczesnym technologiom następuje ograniczanie barier przepływu in-
formacji, także tych, które wynikały wcześniej z fi zycznych utrudnień korzystania 
z urządzeń elektronicznych. Urządzenia te zaczynają stanowić niemal nieodłączną 
część garderoby (ubieralne komputery), którą (tymczasem) można zmienić lub wyrzu-
cić. Transmisja informacji pomiędzy światem nieożywionym a ludzkim organizmem 
zaczyna mieć charakter ciągły, jest tania i użyteczna. Człowiek staje się elementem 
hybrydy łączącej w sobie jego organizm i suplement zmysłów – stacjonarne i mobilne 
narzędzia służące komunikacji ze światem informacji cyfrowych. Stwarza to kolejne 
wyzwanie dla obywateli współczesnego świata w sferze ich swobody informacyjnej. 

Należy wkrótce oczekiwać, iż urządzenia mobilne, dzięki poszerzaniu spektrum 
informacji pobieranej z otoczenia, w rosnącym zakresie będą spełniały oczekiwania 
spolegliwego kontaktu z ich właścicielami. Chodzi tu o formę rozpoznawania śro-
dowiska (np. warunki klimatyczne – temperatura, wilgotność), otoczenia (rozpozna-
wanie obiektów), miejsca geografi cznego (GPS), a także zasygnalizowane wcześniej 
możliwości oceny aktywności użytkownika (np. sygnał połączenia telefonicznego 
automatycznie zostaje wyłączony podczas snu właściciela aparatu, telefon blokuje się 

122 Na przykład Quividi i TruMedia Technologies.
123 B.J. Feder, Remote Control for Health Care, „The New York Times” 2006, Sept. 9.
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zawsze, gdy użytkownik jest oddalony od aparatu o zadaną graniczną liczbę metrów) 
czy rozpoznawanie jego nastroju, a nawet prawdomówności. 

Urządzenia mobilne stanowią wartościowe źródło informacji o lokalizacji ich 
użytkowników. Opublikowane w „Nature News” wyniki badań dowodzą, iż analiza 
gromadzonych przez sześć miesięcy danych od 100 000 użytkowników telefonów 
komórkowych jednego z państw europejskich umożliwia z dużym prawdopodobień-
stwem przewidywać trasę ich przemieszczania się124. Dane te z jednej strony stanowią 
kopalnię wiedzy (np. lokalizacja sklepów, pomoc dla turystów czy osób mających 
kłopoty z orientacją przestrzenną), ale z drugiej stają się nadzwyczaj skutecznym na-
rzędziem inwigilacji.

Nowe technologie sprawiają, że także niewerbalne komunikowanie się związane 
ze wzrokiem i słuchem osiąga nieznany dotąd wymiar. Staje się to możliwe dzięki do-
skonalonym monitorom komputerowym oraz nowoczesnym technologiom telewizji 
trójwymiarowej (holografi czne obrazy). Pośredniczą one skutecznie w ukazywaniu 
skomplikowanych, barwnych, ruchomych obrazów, w tym subtelności mowy ciała. 

Zasygnalizowane sposoby wymiany informacji pomiędzy człowiekiem i kom-
puterem wydają się w znacznym stopniu upodobniać do sformułowanego przez E. 
Berne’a pojmowania stosunków społecznych, w których komunikowanie się jest ro-
zumiane jako reakcja transakcyjna (każda forma odpowiedzi) na bodziec transakcyj-
ny (forma pytania). W przypadku gdy reakcja jest właściwa, oczekiwana i następuje 
z naturalnym porządkiem zdrowych stosunków – komunikacja przebiega gładko125. 
Wykorzystaniu technologii informacyjnych w tak pojmowanej wymianie informacji 
towarzyszy sprzężenie zwrotne pomiędzy podmiotami aktu komunikacji. Stanowi to 
spełnienie reguły mówiącej o tym, iż „im silniejsze sprzężenie zwrotne, tym sku-
teczniejszy jest proces komunikowania”126. Do takiej sytuacji zmierzają konstrukcje 
maszyn, które po części przejmują funkcję adwersarza – bezkonfl iktowego, spolegli-
wego partnera komunikacji.

Zarysowana bezpośrednia wymiana informacji z komputerem (CMC) to pierw-
szy – nazywany interfejsem użytkownika – technologiczny poziom komunikacji 
sieciowej. Kolejny poziom – funkcjonalny – integruje zasygnalizowane rozwiązania 
technologiczne spolegliwej komunikacji maszyny z człowiekiem z pełną gamą usług 
sieciowych. Chodzi tu o seminteligentne zachowania maszyn wobec komunikują-
cych się z nimi ludzi. Generowanie i rozpoznawanie komunikatów – słów i innych 
składowych przekazu multimedialnego – podczas aktu komunikacji to poziom nazy-
wany komputerowym dialogiem (KODI). Dzięki niemu możliwe stało się skuteczne 
komputerowe symulowanie niektórych, dotychczas wyłącznie ludzkich, zachowań 
komunikacyjnych. Jednym z nich są zabiegi służące zjednaniu sobie przychylności 

124 K. Smith, Mobile Phones Demystify Commuter Rat Race, „Nature News” 2008, Jun. 4.
125 E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2004, s. 21–22.
126 B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne…, jw., s. 15.
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rozmówcy. Zdaniem B. Kaczmarka ludziom w osiągnięciu tego celu pomagają wska-
zówki127:
1)  zacznij interesować się sprawami innych,
2)  bądź uśmiechnięty,
3)  używaj nazwiska drugiego człowieka,
4)  zachęcaj innych do opowiadania o swoich sprawach,
5)  staraj się mówić nie tylko o tym, co cię interesuję, lecz także o tym, co interesuje 

twojego rozmówcę,
6)  zachowaj się tak, by rozmówca widział, że uważasz go za ważną osobę.

Potencjał współczesnych KODI w zauważalnej części zaczyna być zgodny z po-
wyższymi wskazówkami. Naturalny proces pozyskiwania jak najwięcej informacji 
o człowieku jest niemal standardową funkcją współpracującego z nim komputera bę-
dącego technicznym łącznikiem z Siecią. W wielu zastosowaniach pierwszym kro-
kiem we współpracy z komputerem jest zidentyfi kowanie jego użytkownika (podanie 
identyfi katora, hasła, biometryka), które wzbudza u człowieka zaufanie do maszyny, 
skłania w konsekwencji do podawania komputerowi istotnych informacji (np. w przy-
padku bankowości elektronicznej danych związanych z transakcjami fi nansowymi). 
Gromadzenie przez maszyny informacji o użytkowniku ilustrują także funkcje co-
okies, które dostarczając odpowiednich informacji, umożliwiają dostosowanie nie-
których zachowań komputera do specyfi cznych oczekiwań użytkownika. 

Druga wskazówka, mówiąca o uśmiechu, jest realizowana sporadycznie i w znacz-
nym uproszczeniu. Służą temu linguboty (ruchome avatary), które pośredniczą w prze-
kazywaniu informacji do człowieka. Zwracanie się do użytkownika jego imieniem/
nazwiskiem stanowi niemal standard w automatycznie generowanych komunikatach 
niektórych systemów, zwłaszcza w systemach reklamowych. Reklamy powołują się 
także na bliskich (imiona znajomych, członków rodziny), a nawet posługują się imio-
nami ulubionych zwierząt domowych. Kolejna wskazówka, mówiąca o zachęcaniu 
do przekazywania do komputera informacji o sobie, jest wykorzystywana w Sieci na-
gminnie i często z przesadą. Chodzi tu o pozyskanie jak najwięcej informacji o użyt-
kowniku (por. podrozdział 2.7) w celu opracowywania jak najdoskonalszej strategii 
przekazywania mu wiadomości (np. będących reklamą). Generowanie przez kom-
puter informacji o tym, co interesuje jego użytkownika, jest naturalną funkcją, którą 
uzupełnia wzbudzanie przez komputery przekonania, iż użytkownik jest najważniej-
szym podmiotem aktu komunikacji człowiek-maszyna. 

Istotnym elementem porozumiewania się osób jest nastawienie odbiorcy do nadaw-
cy danego komunikatu128. W relacjach człowieka z maszyną zasada ta wydaje się 
oczywista (przyjmując, iż można mówić o nastawieniu maszyny). Ludzie obdarza-

127 B.L.J. Kaczmarek, Misterne gry…, jw., s. 56.
128 Tamże, s. 105.
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ją komputery nadzwyczaj dużym zaufaniem (choćby wspomniane wcześniej opera-
cje fi nansowe za pośrednictwem Sieci). Stan ten ugruntowuje świadomość istnienia 
sposobów/narzędzi pozwalających na uniknięcie grożących niebezpieczeństw, np. 
wprowadzenia w błąd. Wyróżnione przez B. Kaczmarka cechy dobrego słuchacza 
– selektywność, obiektywizm, wnikliwość, asertywność, cierpliwość, dociekliwość, 
zachowanie uwagi, jednanie przychylności – wydają się dostrzegalne w wielu funk-
cjach (zachowaniach) komputerów129.

Dzięki odpowiedniej interpretacji informacji przekazywanych przez użytkownika 
do komputera zdarzenia niepoprawnej reakcji maszyny na polecenie człowieka (se-
lektywność) są marginalne. Dużym zaufaniem (obiektywizm) obdarzane są również 
komunikaty generowane przez komputery podczas współpracy człowiek-maszyna, 
np. w trakcie edycji tekstu komputer, po zadaniu pytania w wyszukiwarce, informu-
je o błędnie napisanym słowie, podpowiadając poprawną pisownię. Użytkownik za-
zwyczaj bezkrytycznie akceptuje wyniki wyszukiwań, rezygnując z weryfi kacji tak 
zdobytych informacji. Taki sposób komunikacji na ogół spełnia oczekiwania co do 
wnikliwości – „uważne słuchanie tego, co mówi nam nadawca” (w przypadku KODI 
chodzi o analizowanie wszystkich komunikatów generowanych przez maszynę i nie-
zawodnej – przynajmniej próby – interpretacji poleceń wydawanych przez człowieka) 
oraz asertywności – „atmosfery aprobaty i zrozumienia dla mówiącego”130. Kontakt 
z maszyną może być uznany za synonim uwagi i cierpliwości – komputer niemal ni-
gdy nie przerywa człowiekowi formułowanie przez niego poleceń adresowanych do 
maszyny. Bywa, że dyskretnie zwraca uwagę na nieprawidłowości, jak ma to miejsce 
we wspomnianym przykładzie sygnalizowania błędu w zadawanym wyszukiwarce 
pytaniu. 

Idąc dalej w poszukiwaniu formalnych wskazówek dotyczących umiejętności 
słuchania i mówienia, B. Kaczmarek zwraca uwagę na to, iż „w psychologii mówi 
się wiele o schematach lub ramach działania. Stanowią one swego rodzaju wzorce, 
lub ściślej, skrypty zachowań w określonych sytuacjach. Za przykład powszechnie 
stosowanego skryptu służyć może wzorzec zachowywania się klienta w sklepie”131. 
Doświadczenia w tym zakresie z powodzeniem są przenoszone do świata maszyn. 
Przykładem tego jest sklep internetowy. Funkcję sprzedawcy przejmuje maszyna, 
która dzięki KODI spełnia niemal wszystkie oczekiwania informacyjne kupującego, 
zachowując dużą część wcześniej sprecyzowanych uwarunkowań poprawnej komu-
nikacji. 

Sprecyzowane przez B. Kaczmarka uwarunkowania poprawnej komunikacji od-
noszące się do ludzi są cennym zbiorem wskazówek umiejętnej konstrukcji KODI 
w celu spolegliwej współpracy maszyny z człowiekiem. Stanowią uzupełnienie wy-

129 Tamże, s. 109.
130 Tamże. 
131 Tamże, s. 192, 203.
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tycznych S. Kruga, które mają na celu taką konstrukcję KODI (odnośnie do Interne-
tu), by spełnić oczekiwanie – „nie każ mi myśleć”132. Tak też autor ten zatytułował 
swoją książkę. 

Dzięki doskonalonym narzędziom (interfejsowi) współpracy człowieka z kompu-
terem można zaobserwować proces personifi kacji maszyn. Potwierdzają to emocje, 
jakie towarzyszą tej współpracy. Niemal co trzecia osoba w badaniach przeprowadzo-
nych przez Z. Łęskiego denerwuje się na komputer, tyle samo obraża się na system 
operacyjny, nieco mniej na Internet, znacznie ponad połowa pogania komputer, ale 
tylko co piąta osoba wyraża wobec niego wdzięczność133. 

 Doskonalenie komunikacji człowieka z maszyną umożliwia coraz pełniejsze wy-
korzystanie potencjału, jaki niosą ze sobą komputery i Sieć traktowana jako całość. 
Bywa, że sposób tych zastosowań budzi lub powinien budzić pewne wątpliwości. 
Komunikacja sieciowa sprawia poczucie emocjonalnej bliskości świata wirtualnego 
z rzeczywistym, nawet w zakresie życia intymnego i zawodowego134.

Analiza biznesowych zastosowań komunikacji sieciowej dowodzi, iż osiągnęła 
ona – w obecnej formie – swoje apogeum. Ocenia się, że w niektórych przypadkach 
stanowi czynnik ograniczający efektywność ludzkiej pracy. Z przeprowadzonych ba-
dań wśród 40 000 pracowników fi rmy Intel wynika, że w ciągu dnia pracownik spraw-
dza swoją pocztę elektroniczną około 50 razy, korzysta 70 razy z wszelkiego rodzaju 
komunikatorów (IM) oraz odwiedza 40 stron w Sieci135. Ośmiomiesięczne badania 
dowiodły, iż ograniczenie tej formy aktywności istotnie zwiększyło efektywność pra-
cowników. Wydaje się, że przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać nie w istocie 
komunikacji, którą oferuje Sieć, ale w nadal niedoskonałej formie dostarczania infor-
macji i sposobie jej odbierania, a także w braku poprawnej selekcji (prywatna kore-
spondencja, powielane dowcipy), którą najczęściej powierza się dalekim od doskona-
łości fi ltrom antyspamowym136. Wskazuje to na trafność spostrzeżenia B. Kaczmarka, 
który pisze, iż ułatwienia, „jakie oferuje obróbka komputerowa, spowodowały zalew 
prac, które nie wnoszą nic nowego, lecz pozwalają ich autorom zaistnieć”137. 

132 S. Krug, Nie każ mi myśleć, Gliwice 2006.
133 Z. Łęski, Z. Wieczorek, Internet – informacja czy relacja?, [w:] Oblicza Internetu, red. 

M. Sokołowski, Elbląg 2004, s. 63.
134 J. Papież, Cyberprzestrzeń a doznawanie przeżyć erotycznych, [w:] Oblicza Internetu…, jw., 

s. 263; W. Ślósarz, Aktywność seksualna w Internecie Aspekty psychologiczne, [w:] Oblicza Inter-
netu…, jw., s. 274.

135 M. Richtel, Lost in E-Mail, Tech Firms Face Self-Made Beast, „The New York Times” 
2008, June 14.

136 Z drugiej strony pojawiają się nadzwyczaj radykalne pomysły (w swoim zamyśle podobne 
do idei CRM-ów) mające na celu dokonywanie materialnego szacunku wartości osób, z którymi 
prowadzona jest korespondencja, i na tej podstawie przeprowadzenie ich selekcji. Za: G. Stein, 
Three Places to Measure the Value of Friends, July 29, 2008, http://www.clickz.com/showPage.
html?-page=clickz_print&id=3630339 [lipiec 2008].

137 B.L.J. Kaczmarek, Misterne gry…, jw., s. 198.
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2.4. DOSTĘP DO SIECI

2.4.1. Adresy komputerów w Internecie
 
Immanentną składową komunikacji sieciowej są skutecznie doskonalone techno-

logie łączności cyfrowej. Umożliwiają one, za pośrednictwem autostrad informacyj-
nych, korzystanie z potencjału wymiany informacji niemal niezależnie od miejsca 
i dystansu, jaki dzieli uczestników aktu komunikacji. Służą pokonywaniu kolejnej 
granicy pomiędzy użytkownikiem a zasobami sieciowymi.

Warunkiem nawiązania łączności między użytkownikami Sieci jest możliwość 
jednoznacznego ich wyróżnienia, czyli ich identyfi kacji. Rozwiązano to dzięki wpro-
wadzeniu jednolitego standardu adresacji. Zarządzanie tymi adresami (domenami) 
ma znaczący wpływ na procesy związane z komunikacją pomiędzy osobami i insty-
tucjami, a także między narodowymi i globalnymi strukturami138.

Źródło: J. Żmudziński, Bo pula się wyczerpuje, „Chip” 2005, nr 8.

Podobnie jak ma to miejsce z adresami zamieszkania osób, komputery podłączone 
do Sieci, w których umieszczone są strony, mają unikalną lokalizację swojego miejsca 
w wirtualnym świecie. Identyfi kowana jest ona tak zwanym adresem WWW. W adre-
sacji komputerów w Internecie przyjęto stosowanie pewnego standardu, nazywanego 
domenami. 

138 D. Hrynyshyn, Globalization, Nationality and Commodifi cation: the Politics of the Social 
Construction of the Internet, „New Media & Society” 2008, vol. 10, nr 5, s. 751–770.

Liczby adresów IP przydzielone wybranym krajom 
(w mln):

USA  67,23
Japonia  5,17
Kanada  3,35
UK  2,80
Niemcy  2,68
Francja 1,99
Holandia  1,53
Chiny  1,52
Korea  1,42
Australia  1,25
Polska  0,20
Pozostałe  10,86
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 Wiedza o tym organizacyjnym wymaganiu i umiejętnym jego wykorzystaniu ma 
znaczenie funkcjonalne (często niedoceniane), a także komunikacyjne i promocyj-
ne. Nazwa domeny stanowi swoisty pomost informacyjny pomiędzy marketingowym 
wymiarem świata realnego i wirtualnego. Jest inwestycją w wizerunek, także przez jej 
promowanie w tradycyjnych mediach, na bilbordach i na innych nośnikach reklamy 
poza Internetem. Problem polega głównie na nadawaniu odpowiednich nazw kom-
puterom (ściślej – umieszczonym na nich stronom) dostępnym w Sieci. Poza funkcją 
ich jednoznacznej identyfi kacji, nazwy te pełnią ważną skróconą formę informacyj-
ną. Zazwyczaj nazwy domen informują o nazwie właściciela lub rodzaju produktu. 
Przykładem wagi zaniedbania tego elementu informacyjnego jest wykorzystanie na-
zwy „biały dom” (WhiteHouse.com; WhiteHouse.edu) dla stron o zupełnie innych, 
od sugerowanych, treściach. Podobnie jest w przypadku wielu polskich tytułów pism, 
które nie są właścicielami takich domen,  jak np.: nie.pl (strona związana z muzyką), 
rzp.pl (strona związana z miodem), fakt.pl. (strona związana z miastem Łódź). Walka 
o uzyskanie nazwy domeny tożsamej z nazwą fi rmy nabiera ogromnego znaczenia, 
zwłaszcza w obliczu pojawiania się nowych domen także (od połowy 2010 r.) zawie-
rających znaki narodowe (polskie, chińskie, rosyjskie i inne). 

Niezwykle ważna jest długość adresu strony. Ma to znaczenie np. w popularnych 
mikroblogach, takich jak Twitter i Facebook, oraz w przypadku oglądania stron za 
pośrednictwem małych urządzeń mobilnych, gdzie liczba znaków w przesyłanych 
informacjach jest ograniczona. Przyczyniło się to do powstania usług polegających 
na skracaniu nazw adresów (np. TinyURL.com). Operowanie krótkimi adresami jest 
znacznie uproszczone. Wiąże się z tym marketingowa korzyść polegająca na stwo-
rzeniu nowych możliwości dla fi rm świadczących tego rodzaju usługi, a mianowicie 
śledzenia kliknięć w określony link, ustalania ich liczby i oznaczania geografi cznej 
lokalizacji klikających. 

Nazwy domen

    Zainteresowani wyróżniającymi się, zwracającymi na siebie uwagę, nazwami 
domen coraz częściej korzystają z 220 skrótów nazw państw. Wyspa Nive oferuje –
tak jak .pl w nazwach polskich domen – skrót .nu po prawej stronie adresu. Literki
te są interesujące, ponieważ w wielu językach oznaczają coś nowego lub „teraz”.
Republika Congo ma natomiast ciekawy dla dyplomacji skrót – .cd. Stacje
radiowe interesują się skrótami .fm lub .am, którymi dysponuje Armenia i Mikronesia.
    
   Wykorzystano już nazwy: capital.fm, cool.fm, classicrock.fm i pirate.fm.
Atrakcyjnym skrótem dla Brytyjczyków jest zapewne .bt – skrót wyróżniający
Bhutan. Także Austriacy dysponują ciekawym skrótem nazwy państwa. at, co
oznacza „na”; nie dziwią zatem takie nazwy domen, jak np.: dine.at, play.at.
Ostatnio furorę robią domeny rejestrowane na Tonga – małej wysepce na Pacyfi ku.
Nazwa tej domeny w języku angielskim brzmi bardzo atrakcyjnie – .to. 
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   Korzystanie z owych skrótów w zasadzie nie napotyka większych trudności, jed-
nak niektóre państwa nie godzą się na używanie nazw domen wskazujących na ich
państwo, jeśli fi rma zainteresowana tym zabiegiem nie jest w nim zarejestrowana. 

   Zabiegi takie się opłacają i np. nazwa bbc.tv jest bardzo czytelna i możliwa do
zarejestrowania w Tuvalu. Wystarczy potem tylko przełączać ruch informacyjny
z bbc.tv na bbc.co.uk, które jest już znacznie mniej czytelne i trudniejsze 
do zapamiętania.
   Podobnie atrakcyjną domeną  jest .my udostępnioną przez Malezję.

Ogromne zainteresowanie fi rm i osób prywatnych obecnością w wirtualnym świe-
cie, a co za tym idzie posiadaniem swojego unikalnego adresu – domeny, niesie ze 
sobą naturalny problem powstającego konfl iktu między potrzebami a dotychczas ist-
niejącą (niemożliwą do przekroczenia) liczbą dostępnych adresów. 

Przewiduje się, iż zdalny dostęp do Sieci przyspieszy proces obejmowania inter-
netową komunikacją elektronicznych urządzeń w biurach i w domu (lodówka, pralka, 
klimatyzacja itp.). Rodzi to problem z adresacją (przydzielenia unikatowej nazwy) 
w Internecie poszczególnych urządzeń – dotychczasowe standardy zapewniają zbyt 
małą liczbę unikatowych adresów. Teoretycznie jest ich nieco więcej niż cztery mi-
liardy. Już teraz Chiny i Japonia wykorzystały cały przyznany im limit liczby adresów. 
Konieczne stało się zatem wprowadzenie nowych zasad nadawania nazw/adresów 
wyróżnianym w Sieci podmiotom. Rozwiązaniem problemu jest inicjatywa zastąpie-
nia obowiązującej adresacji IPv4  znacznie pojemniejszą adresacją IPv6  – Internet 
Protocol Version 6, nazywaną plug and play.

 IPv6 ułatwia m.in. automatyzację operacji samodzielnego przydzielania uni-
katowych adresów włączanym do Sieci urządzeniom oraz szyfrowanie transmisji 
i przesyłanie zasobów multimedialnych. Ten techniczny zabieg stanowi kolejny krok 
w kierunku poprawy jakości wymiany wszystkich cyfrowych form informacji, a co 
za tym idzie – konwergencji tradycyjnych form komunikacji z Siecią (np. internetowe 
rozmowy telefoniczne, onlinowe nadawanie programów radiowo-telewizyjnych)139.

 Mając na uwadze zasygnalizowany problem ograniczonej liczby dostępnych uni-
katowych adresów, parafrazując sformułowanie Marka Twaina: kupuj ziemię, prze-
stano ją produkować, należy zadbać o wykupienie stosownej nazwy domeny, gdyż 
w obecnej wersji nie będzie ich więcej niż cztery miliardy. Ma to wyjątkowe znacze-
nie wobec sygnalizowanego wcześniej problemu utrwalonych nazw własnych (np. 

139 Adresacja „IPv4” udostępnia 232 = 4 294 967 296 adresów; adresacja „IPv6” – Internet Protocol 
Version 6 – 2128 = 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 adresów. Wprowadzenie 
IPv6 jest związane z trudnościami wynikającymi z braku kompatybilności między starą a nową wersją 
adresacji. Potrzebne są translatory/tłumacze (tzw. NAT-y) między istniejącą – praktycznie niemożliwą 
w krótkim czasie do zmiany – adresacją a nową – znacznie pojemniejszą. Innymi słowy, należy tak 
„zapakować” IPv4, by było widziane przez IPv6. Por. http://www.ipv6.org/ [listopad 2008].
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WhiteHouse), które mogą być wykorzystywane na stronach osób i fi rm o działalności 
bardzo odległej od powszechnie znanej nazwy. Już teraz ceny atrakcyjnych nazw do-
men są zawrotne, osiągają wartości milionów USD, a handel nimi przynosi sprzeda-
jącym (cybersquatterom ) duże profi ty140. Proceder handlu nazwami domen zostanie 
wkrótce ograniczony przez ICANN (organizację zarządzającą domenami). Dowolną 
nazwę domen (na poziomie TTL, np. WWW.komunikacja.sieciowa) będzie można 
wykupić (szacunkowe ceny za nazwę – setki tysięcy euro).

2.4.2. Połączenie z Internetem

Podstawowym warunkiem możliwości zastosowania Internetu jest dostęp do tego 
medium komunikacyjnego. Korzystanie z niego odbywa się za pośrednictwem do-
stawców Internetu, tzw. prowajderów – ISP  (Internet Service Provider). Zazwyczaj 
oferta ISP jest znacznie bogatsza niż tylko udostępnianie Internetu i zawiera wiele 
dodatkowych usług (Value-Added Services). Standardem stały się także usługi ISP 
w zakresie bezpieczeństwa polegające na ochronie sieci klienta i jego użytkowników, 
np. osobiste fi rewalle, blokada oraz usuwanie spamu i spyware, kontrola antywiru-
sowa maili. Ponadto niektórzy ISP oferują usługi w zakresie: rozrywki/odpoczynku, 
wiadomości, pogody, giełdy, humoru, horoskopów, muzyki, wideo, a także dostarcza-
nie personalizowanych treści – radio online, MP3. Wśród usług związanych z pracą 
zawodową część ISP proponuje pomoc w zarządzaniu własnym czasem i usługi onli-
ne (np. kalendarz, „przypominacz”).

 
Internet przez telefon . Do niedawna najczęściej funkcję pośrednika dostępu do 

Internetu pełnił telefon stacjonarny. Każdy abonent telefoniczny w Polsce ma moż-
liwość zadzwonienia pod określony numer telefoniczny (np. 0202122) i podłączenia 
się do Internetu. Zatem internauta telefonicznie łączy się z punktem (prowajderem), 
w którym jest udostępniany Internet. W identyczny sposób usługę udostępniania In-
ternetu przez telefon świadczy wiele innych fi rm – różnica polega tylko na innych 
telefonicznych numerach dostępowych. Odmienną technologią łączności telefonicz-
nej, która umożliwia korzystanie z Sieci, jest tak zwany ISDN. Jest to technologia już 
stara (czterdzieści lat), która oferuje tylko nieco lepsze (od tradycyjnego łącza tele-
fonicznego) parametry podłączania się do Internetu. Wobec szybkiego postępu w te-
lekomunikacji ISDN nie jest perspektywicznym rozwiązaniem dla cyfrowej komuni-
kacji. Wydaje się, że w krótkim czasie ta technologia zostanie całkowicie zaniechana 
na korzyść znacznie nowocześniejszej DSL, a zwłaszcza tak zwanego ADSL-u (asy-
metrycznej cyfrowej linii abonenckiej). Ta ostatnia technika wykorzystuje tradycyjne 

140 Na przykład za domenę o nazwie sex.com fi rma Escom LLC zapłaciła 12 mln USD, za bu-
siness.com zapłacono 7,5 mln USD, za casino.com – 5,5 mln USD, za Korea.com – 5 mln USD, za 
Pizza.com – 2,6 mln USD. Za: Webhosting, „Wprost” z 5 lutego 2006, s. 4. 
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połączenie telefoniczne mieszkania z centralą telefoniczną (miedziane druty), umoż-
liwiając transmisję z szybkością – zależnie od odległości – do kilkunastu Mb/s.

 
 Internet przez telewizję kablową  . Konkurencją dla telefonicznego dostępu do 

Sieci stała się bogata oferta operatorów telewizji kablowej (OTK). Istota takiego roz-
wiązania zazwyczaj polega na tym, iż kabel łączący domowy odbiornik telewizyjny 
z centralą OTK wykorzystano dodatkowo jako medium dostępu do Internetu. W efek-
cie jedno rozgałęzienie kabla telewizyjnego jest podłączone do odbiornika telewi-
zyjnego, a drugie do specjalnego modemu sprzężonego z domowym komputerem. 
Użytkownik Internetu via OTK uzyskuje stały dostęp do Sieci. Szerokość pasma tej 
formy dostępu sięga ponad 120 Mb/s i jest stopniowo zwiększana. Oczekiwanym 
rezultatem tej tendencji jest bogatszy pakiet ofert dla internautów korzystających 
z OTK – tak zwany super triple play /triple-play , w którego skład wchodzą: telewizja 
(także HDTV) Internet i usługi głosowe (tradycyjne, VoIP oraz wideokonferencje).

 
Internet przez satelitę. Bardzo wymagający użytkownicy Internetu, zwłaszcza 

w miejscach, gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej, mogą ko-
rzystać z dedykowanych własnych łączy satelitarnych, które zapewniają dobrej jakości 
szybkie połączenia. Jest to przedsięwzięcie bardzo kosztowne. Efektywnym rozwiąza-
niem jest stosowanie tzw. asymetrycznej satelitarnej łączności cyfrowej jako medium 
dostępu do Internetu. Wykorzystano do tego celu istniejącą prawidłowość dużej różnicy 
między ilością informacji, którą internauta wysyła do Sieci (mało), a ilością informacji 
odbieraną przez niego z Sieci (dużo). Przyjęto zatem, że do wysyłania informacji do 
WWW, np. w postaci polecenia nadania z Sieci ostatniego numeru elektronicznej ga-
zety, używa się tradycyjnego (stosunkowo wolnego) połączenia za pomocą modemu, 
telefonu komórkowego, a do odbioru informacji, zazwyczaj znacznie obszerniejszej od 
polecenia jej nadania, wykorzystuje się szybki kanał łączności satelitarnej (jak satelitar-
ny program TV). Zastosowanie takiego rozwiązania jest stosunkowo tanie, a co najważ-
niejsze nie wymaga żadnych formalnych zezwoleń (jak ma to miejsce przy nadajnikach 
satelitarnych). Przystosowanie komputera do tej formy pracy, poza montażem anteny 
satelitarnej, wymaga zainstalowania w nim dodatkowej karty rozszerzającej141.

Wartościowym uzupełnieniem satelitarnych środków łączności jest komunikacja 
telefoniczna wykorzystująca cztery sieci satelitarne: Iridium, Globalstar, Thuraya 
i Immasat. Dzięki tej formie łączności możliwe jest prowadzenie rozmów telefonicz-
nych z dowolnego miejsca na Ziemi oraz uruchamianie (stosunkowo wolnej) transmi-
sji cyfrowej – m.in. dostępu do Internetu142.

141 W Polsce instalacją tego typu systemów zajmuje się m.in. zakład „Internet dla Szkół”. Koszt 
instalacji wynosi ok. 500 zł, a abonament jest zależny od ilości odbieranych informacji – od 79 do 
3000 USD miesięcznie. Dostęp przez GPRS i dalej przez satelitę (Astra) oferuje fi rma Go!Internet 
(256 kbit/s – 10204 Kbit/s).

142 Koszt telefonu sieci łączności satelitarnej wynosi ok. 600 USD. U operatora Iridium opłata 
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Internet przez łącza stałe . Dla fi rm, w których Internet wykorzystuje jednocze-
śnie wiele osób, bardzo ważnym problemem jest szybkość i niezawodność transmi-
sji informacji. Zazwyczaj w takiej sytuacji korzystna jest instalacja tak zwanej linii 
dzierżawionej (stałego łącza), która na stałe sprzęga fi rmowy komputer z Internetem, 
umożliwiając uzyskanie żądanej, stabilnej szybkości transmisji informacji przez wie-
lu użytkowników jednocześnie. Do fi rmowego komputera, podłączonego na stałe do 
Sieci, mogą być dołączone pozostałe fi rmowe komputery sieci lokalnej – każdy z pra-
cowników uzyskuje wówczas swobodny ciągły dostęp do Internetu. Własny serwer 
dostępowy do Internetu to także możliwość stworzenia na takim komputerze – sto-
sunkowo niewielkim kosztem – własnych skrzynek poczty elektronicznej i fi rmo-
wych stron WWW. Wiąże się to jednak z koniecznością obsługi takiego serwera i uru-
chomienia odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa lokalnej sieci. Bezpośrednie 
połączenie z Internetem stwarza ryzyko ataków internetowych intruzów z zewnątrz 
(hakerów) oraz innych zagrożeń.

Oferta zasygnalizowanych przewodowych technologii dostępu do Internetu wska-
zuje stałą tendencję do przyspieszania wędrówki informacji w Sieci. Nie jest to wy-
nikiem wzrostu sprzedaży usług polegających na udostępnianiu szybkiego Internetu, 
ale efektem dostępnych usług, głównie wykorzystujących technologię P2P, np. w po-
staci telefonii przez Internet (VoIP), korzystania z multimedialnych źródeł informacji 
(radio i telewizja online), wymiany plików muzycznych i wideo (np. Bittorent), ko-
rzystania z wideo przez Internet, wszechobecnych gier online i szybko rozwijającego 
się handlu w Sieci. Miarą owego przyspieszenia jest ilość informacji przesyłanych 
w jednostce czasu za pośrednictwem Sieci między jej użytkownikami. Stosunkowo 
wolne technologie łączności cyfrowej (najczęściej przez modem telefoniczny) są za-
stępowane przez łącza szerokopasmowe – tzw. szerokopasmowy dostęp do Internetu 
(Broadband ) realizowane za pośrednictwem wcześniej zasygnalizowanych łączy sta-
łych oraz operatorów telewizji kablowej. 

Internet bezprzewodowy. Gwałtowny rozwój technologii bezprzewodowego do-
stępu do Internetu spowodował powszechność tego sposobu korzystania z Sieci. Dzięki 
kolejnym, opisanym dalej, generacjom łączności, takim jak Wi-Fi (wireless fi delity), 
WiMax, LTE, oraz doskonaleniu mobilnych urządzeń, np. telefonów komórkowych, 

miesięczna 19,99 USD miesięcznie i 1,50 USD za minutę. Sieci te dotychczas umożliwiają wolne 
połączenia do Internetu – maksimum 2,4 Kb/s w Iridium i 9,6 Kb/s w Globalsta. Dla szybszych połą-
czeń trzeba skorzystać ze specjalnych łączy udostępnianych przez Regional Broadband Global Area 
Network (Regional BGAN). Terminal służący temu jest wielkości laptopa plus niewielka antena sate-
litarna. Szybkość – 144 Kb/s. Najtańszy terminal Immarsatu kosztuje 750 USD i zapewnia szybkość 
transmisji 384 Kb/s. Najwięksi operatorzy satelitarni to: SES Global; PanAmSat; JSAT; New Skies 
Satellites i Loral Space & Communications; Thomas Datastream; Satellite Industry Association. Za: 
P. Rubens, Satellites Turn the Globe Into One Big Hotspot, „Financial Times” 2005, July 27.
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komunikacja w pełnym multimedialnym zakresie transmisji informacji przestaje być 
ograniczona miejscem, z którego następuje akt komunikacji. 

Obszar obejmujący komunikację sieciową staje się dynamicznie rozwijanym ryn-
kiem dla wszelkich form udostępniania informacji. Pomijając fundamentalną rolę po-
tencjału komputerów, ważnym katalizatorem tego rozwoju są różnego rodzaju urzą-
dzenia mobilne – począwszy od telefonów komórkowych (komórek), a skończywszy 
na wielofunkcyjnych iPodach, iPhone’ach czy systemach klasy Android (Google’a). 
Zbliżyło to funkcjonalnie i fi zycznie źródła informacji cyfrowej do odbiorców, unie-
zależniając możliwość korzystania z zasobów cyfrowych od miejsca geografi cznego, 
czasu, a także w znacznym zakresie od zasilania w energię elektryczną. 

Powstają techniczne warunki do sprawniejszej komunikacji. Komunikacja sie-
ciowa została wzbogacona o trudny do przecenienia potencjał mobilnych urządzeń. 
O ich funkcjonalności przesądzają przede wszystkim uniezależnienie od zasilania ze-
wnętrznego, ale także konstrukcja ekranu (wielkość i rozdzielczość), klawiatura, moc 
obliczeniowa oraz oprogramowanie. Postęp technologiczny umożliwił instalowanie 
w mobilnych urządzeniach odpowiednich systemów operacyjnych (np. Symbian, 
Windows Mobile) oraz programów ułatwiających zdalne korzystanie z pełnego spek-
trum potencjału wirtualnego świata143. Kłopotliwe operacje wprowadzania danych do 
tych urządzeń zastępują systemy rozpoznawania pisma ręcznego i komend wypo-
wiadanych głosem, a mały ekran można zastąpić piko-projektorem zintegrowanym 
z komórką. Pozwala on wyświetlać obraz na dowolnej płaszczyźnie. 

Znaczący udział w rynku technologii pośredniczących w dostępie do Internetu 
mają telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne. Uważa się, że w najbliższym 
czasie sprzęt ten zdominuje światowy rynek mediów dostępowych do Sieci. Jesienią 
2008 roku 61% obywateli świata (tj. ponad 4 miliardy osób) było użytkownikami 
mobilnych telefonów144. Przewiduje się, iż do 2020 roku połowa obywateli świata 
będzie korzystała z Internetu za pośrednictwem mobilnych telefonów145. Będzie to 
miało istotny wpływ na zmniejszanie zjawiska określanego wykluczeniem informa-
cyjnym (przepaścią informacyjną). Wykluczenie informacyjne jest tutaj rozumiane 
jako stan, w którym istnieje umowny podział globalnej społeczności na tych, którzy 
potrafi ą, mogą i chcą korzystać z potencjału IT, i pozostałych (większość), którzy 
mają zaledwie uświadomione potrzeby w tym zakresie lub nie mają ich wcale (więcej 
na ten temat w rozdziale 3).

Dotychczas telefon komórkowy we współpracy z Siecią jest wykorzystywany na 
dwa sposoby – WAP i jako narzędzie dostępowe do Internetu (np. GPRS, HSCSD, 
UMTS i Wi-Fi). WAP  – Wireless Application Protocol (bezprzewodowy sposób ko-

143 Są to m.in. przeglądarki: Opera Mobile; Internet Explorer Mobile; Minimo; Skyfi re; Ibis-
BrowserDX; iPhone Safari.

144 E. Burns, Mobile Subscribers Increase Worldwide, The ClickZ Network, Oct. 2, 2008.
145 The Future of the Internet III, Pew Internet & American Life Project Survey, Dec. 14, 2008. 

http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_FutureInternet3.pdf [grudzień 2008].
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munikowania się) – jest to uproszczona wersja narzędzi, a co za tym idzie – uboż-
sza forma korzystania z Internetu. Wszystkie funkcje komputera przejmuje komórka. 
Staje się ona telefonem, modemem, ekranem z klawiaturą. Zważywszy na rozmiary 
monitora, jakim jest wyświetlacz telefonu, zasoby WAP-owskie są specjalnie dosto-
sowane do jego rozmiarów. WAP-owskie strony są zubożoną wersją typowych stron. 

Komórki stają się mobilnym uzupełnieniem niektórych usług dostępnych w Sieci. 
Dotyczy to przede wszystkim korzystania z mediów online (prasa, telewizja i radio), 
oglądania fi lmów na zamówienie, gier online, zakupów, rozrywki dla dorosłych i in-
nych form rozrywek, np. loterii. Mobilny dostęp do Internetu jest perspektywicznym 
narzędziem korzystania z potencjału informacyjnego i usługowego w Sieci. Należy 
oczekiwać, iż w krótkim czasie Internet dla obu platform – komórek i pecetów – ni-
czym nie będzie się różnił. Bezprzewodowa łączność jest przykładem wyprzedzania 
przez technologię usług, które mogą być przez nią dystrybuowane. 

 Zważywszy na fakt, że dominująca ilość zasobów sieciowych jest przystoso-
wana do odbioru za pośrednictwem monitorów komputerowych, korzystanie z nich 
za pomocą niewielkich ekranów mobilnych urządzeń jest niewygodne lub wręcz 
niemożliwe. Skuteczną próbą ograniczenia tej bariery jest stosowanie transcoderów 
HTML. Dostosowują one wygląd strony do wielkości ekranów urządzeń przeno-
śnych. Osiąga się to przez ich formatowanie oraz kompresowanie. Dzięki temu są 
łatwiejsze do ściągnięcia oraz wyświetlenia na małym ekranie. Transcodery zazwy-
czaj wycinają zdjęcia, niektóre reklamy oraz formatują tekst w kolumny. Zdecy-
dowana większość tych narzędzi jest dostępna za pośrednictwem dedykowanych 
stron za darmo. Dotychczas najpopularniejszym systemem, będącym synonimem 
transcodera, jest Skweezer146. Przyjęto, iż termin ten stanowi określenie omawiane-
go typu narzędzia. 

Skweezery poza standardową optymalizacją formy i wielkości komunikatów wy-
świetlanych na ekranach mobilnych urządzeń oferują możliwość wyszukiwania infor-
macji w Sieci, odczytywania RSS-ów, a nawet tłumaczenia na inny język. Stanowi to 
znaczącą zachętę do wykorzystywania mobilnych urządzeń do komunikacji z Siecią 
i za jej pośrednictwem. 

Radiowy dostęp do Internetu. Na terenach o słabej infrastrukturze telekomuni-
kacyjnej są instalowane linie radiowego dostępu do Internetu – LMDS (Local Mul-
tipoint Distribution Services). Medium to jest stosunkowo niedrogie, w małej części 
uzależnione od warunków atmosferycznych. Podobną, szybko rozwijającą się tech-
nologią dostępu do Sieci jest wspomniany wcześniej Wi-Fi  – standard komunikacji 
bezprzewodowej bazujący na sieci radiowej o mniejszym od LMDS zasięgu. Służy 
do tworzenia bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN ), autonomicznych bądź jako 
uzupełnienie już istniejącego Intranetu (LAN). Wi-Fi jest jednym z czterech stan-

146 Inne podobne narzędzia tego typu to: Google Mobile Site; BareSite; Mowser; IYHY.
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dardów krótkodystansowej komunikacji bezprzewodowej. Pozostałe to: Bluetooth, 
HomeRF oraz IrDA. 

Z Wi-Fi korzysta się zazwyczaj w obrębie dużych skupisk ludzkich w fi rmach, 
hotelach, na uczelniach, dworcach, a także w mieszkaniach prywatnych147. Miejsca 
takie są nazywane hotspotami . Formą wykorzystania Wi-Fi jako medium dostępu do 
Internetu są urządzenia sieciowe bezprzewodowej łączności. Umożliwiają one sto-
sunkowo bezpieczną i szybką łączność odpowiednio przystosowanych wszystkich 
urządzeń informatycznych148. 

Dzięki standardowi Wi-Fi osoby używające laptopy, a także urządzenia mobilne 
z odpowiednim wyposażeniem mogą swobodnie korzystać z Internetu w ograniczo-
nym obszarze hotspotu. W wyniku technicznych zaniedbań czy nieuwagi części wła-
ścicieli takich prywatnych i fi rmowych hotspotów, stają się one dostępne dla osób 
postronnych, które znajdują się w zasięgu sygnału Wi-Fi (sąsiedni budynek, pobliski 
park) i mogą poza wszelką kontrolą korzystać z Internetu (w ułatwieniu lokalizacji ta-
kich miejsc pomaga inicjatywa warchalking)149. Ta cecha łączności bezprzewodowej 
stanowi istotne zagrożenie dla właściciela niedostatecznie zabezpieczonego hotspotu. 
Jego nielegalni użytkownicy mogą w sposób nieuprawniony manipulować informa-
cjami przesyłanymi za pośrednictwem tej technologii. Dotychczas także nie opraco-
wano wystarczająco dobrych zabezpieczeń transmisji informacji realizowanej za po-
mocą Wi-Fi. W efekcie pojawiło się kolejne zagrożenie dla użytkowników bezprze-
wodowego korzystania z Sieci. Polega ono na uruchamianiu przez cyberprzestępców 
fałszywych hotspotów, które przechwytując cały ruch sieciowy hotspotu, pozwalają 
im na uzyskanie w ten sposób pełnej kontroli nad przesyłanymi informacjami. Inną 
wadą tej technologii jest duży pobór mocy przez stosowane w niej układy elektronicz-
ne. Ma to niemałe znaczenie, gdyż technologia Wi-Fi w znacznej części jest wykorzy-
stywana w urządzeniach przenośnych zasilanych z własnych źródeł energii. 

Wraz z upowszechnianiem się bezprzewodowego dostępu do Internetu pojawi-
ły się narzędzia do oceny dostępności i jakości łączności za pośrednictwem Wi-Fi. 
W szczególności dotyczy to programów komputerów pracujących pod Windowsami. 
Oprogramowanie to (np. NetStumbler, WarDriving) wyszukuje dostępne w danym 
obszarze sygnały Wi-Fi. Praca takiego programu polega m.in. na realizacji funkcji: 
•  weryfi kowanie poprawności własnej sieci Wi-Fi, 
•  wyszukiwanie „cieni” – miejsc, w których sygnał jest niedostępny, 

147 Technologia Wi-Fi obejmuje: 802.11a – zasięg do kilkunastu metrów, pasmo do 54 Mb/s; 
802.11b – odpowiednio: 100–300 m, 11/22 Mb/s; 802.11g – do 100 m, 54/108 Mb/s.

148 Próbą upowszechnienia hotspotowej technologii dostępu do Internetu jest Hotspot miejski 
– Fon Technologies (Europa, Hiszpania), którego zasada polega na współdzieleniu dostępu do Inter-
netu przez zdecydowanych na to użytkowników Sieci – tzw. Fonero.

149 Miejsca takie, w ramach akcji określanej jako „warchalking” (od „war” Wireless Access Re-
volution – rewolucja bezprzewodowego dostępu i „chalk” – kreda), są przez młodych ludzi ozna-
czane kredą na murach i ulicach. 
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•  wykrywanie innych sieci interferujących z własną, 
•  wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych w miejscu pracy, 
•  pomaganie w ustawianiu kierunkowych anten własnej sieci.

Następcą Wi-Fi na drodze rozwoju łączności bezprzewodowej jest technologia Wi-
Max. Obejmuje ona swoim zasięgiem obszar o promieniu od kilku do kilkudziesięciu 
kilometrów. Technologia ta jest z powodzeniem wprowadzana w celu bezpłatnego lub 
płatnego udostępniania Internetu w całych osiedlach, dzielnicach a nawet miastach (np. 
Rzeszów, Kraków, Poznań, Amsterdam)150. WiMax oraz kolejna generacja superszybkich 
łączy bezprzewodowych LTE (Long Term Evolution) stanowią początek kolejnego etapu 
doskonalenia technologii umożliwiających każdemu i w każdym miejscu (określonego re-
gionu) korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Sieci. Potwierdza to łatwość przezwy-
ciężania ograniczeń technicznych w odróżnieniu od – sygnalizowanych dalej – kłopotów 
ze stosownym przygotowaniem użytkowników do korzystania z potencjału Sieci.

Internet przez PLC . Już osiemdziesiąt lat temu usiłowano przesyłać informacje 
za pośrednictwem sieci energetycznych. Owymi informacjami były sygnały powodują-
ce między innymi włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego. Próby transmisji bar-
dziej złożonych informacji napotykały jednak spore trudności. Barierą niemal nie do 
pokonania były i są nadal transformatory, przez które trudno jest przebrnąć złożonym 
sygnałom informacyjnym Internetu. Linie wysokiego i średniego napięcia są wykorzy-
stywane do transmisji sygnałów informacyjnych wyłącznie na odcinkach, gdzie nie ma 
transformatorów. Rozwój Internetu spowodował zwiększone zainteresowanie tą tech-
nologią, zwłaszcza w odniesieniu do domowych sieci elektrycznych. Chodzi o to, by do 
gniazdek zasilających domowy sprzęt elektryczny można było podłączyć odpowiedni 
specjalistyczny modem i korzystać, za pośrednictwem instalacji elektrycznej, z Inter-
netu. Także i tu pojawiły się trudności. Są one związane z zakłóceniami, słabą jakością 
kabli zainstalowanych w ścianach domów i ich wzajemnych połączeń we wszechobec-
nych „puszkach elektrycznych”. Mimo tych kłopotów – dzięki technologiom Powerli-
ne Communication (PLC) – łączność cyfrowa za pośrednictwem kabli dostarczających 
prąd do elektrycznych urządzeń domowych jest w zasięgu ręki. Innymi słowy, prze-
wodami rozprowadzającymi po domu napięcie 230V może być udostępniany Internet. 
PLC umożliwia przesyłanie danych z szybkością nawet do 20 Mb/s. 

Dzięki PLC, a jeszcze w większym zakresie dzięki łączności bezprzewodowej, 
coraz popularniejsze są domowe sieci wymiany informacji. Realna staje się komu-
nikacja wszystkich elektrycznych urządzeń domowych z Siecią za pośrednictwem 
standardowego okablowania zasilającego telewizory, odbiorniki radiowe i sprzęt in-
formatyczny (komputery, drukarki). Mogą być do niej także przyłączane na przy-

150 Urząd Komunikacji Elektronicznej rozważa wprowadzenie w całej Polsce bezpłatnego Inter-
netu bezprzewodowego do 2011 roku. Za: Sieciowisko, „PC World” 2009, nr 1, s. 108.
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kład pralki czy lodówki. Możliwe jest zdalne sterowanie piekarnikiem, klimatyzacją, 
oświetleniem w domu, kontrolowanie stanu liczników wody, gazu, elektryczności151. 
Potencjał ten sygnalizuje przewidywane aspekty komunikacji – pomiędzy urządze-
niami i bez udziału ludzi (komunikacja aktywna). 

Zasygnalizowany wachlarz podstawowych technologii dostępu do Internetu do-
wodzi zmniejszania technicznych ograniczeń korzystania z Sieci. Wynika to także 
z ich jakości mierzonej niezawodnością oraz szybkością oferowanych łącz. Funkcje 
tych technologii stanowią krytyczne, otaczane zauważalną troską ogniwo we wszel-
kich transmisjach informacji związanych z komunikacją sieciową. 

Mając na uwadze ową dostępność, powszechność, a przede wszystkim szybkość 
przesyłania przez Internet obszernych materiałów multimedialnych stanowiących 
przedmiot szeroko rozumianej komunikacji sieciowej, pojawia się problem ilości trans-
mitowanych w Sieci informacji. Objawem tego jest raptowne wypełnianie dostępnego 
pasma przesyłanymi Internetem informacjami, stwarzające zagrożenie konieczności 
ograniczania ruchu informacyjnego w Sieci. Wydaje się, iż w najbliższym czasie zo-
staną wprowadzone dwa rozważane obecnie rozwiązania – automatyczne ograniczanie 
intensywności wymiany informacji (liczby przesyłanych bitów w jednostce czasu) oraz 
wprowadzenie opłaty proporcjonalnej do ilości przesyłanych informacji, w szczególno-
ści dla portali generujących duży ruch (np. Google, MySpace czy Yahoo)152. Ogranicze-
nia te dotyczą dużych woluminów informacyjnych (5% użytkowników wykorzystuje 
50% potencjału transmisyjnego Sieci) związanych zwłaszcza z transmisją materiałów 
wideo i programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu. 

Problematyka ta implikuje nowy wymiar komunikacji sieciowej – limitowanie 
ruchu informacyjnego w Internecie. Ograniczenie to, niewątpliwie mające mniejsze 
znaczenie dla podmiotów, które mogą ponieść dodatkowe opłaty, wskazuje na zauwa-
żalny odcień komercjalizacji Sieci. Realne staje się zagrożenie limitowania korzy-
stania z Internetu przez użytkowników mniej zamożnych, którzy nie będą w stanie 
spełniać fi nansowych oczekiwań dostawców Internetu. 

Konsekwencją tego zagrożenia jest nierównomierny dostęp do zasobów informa-
cyjnych, które są udostępniane przez Sieć. Sytuację tę trafnie zdiagnozował znawca 
problemu Hamadoun Touré, mówiąc, iż: „Problem pasma dostępowego jest podobny 
do światowego problemu głodu, który nie wynika z braku żywności, ale braku jej 
poprawnej dystrybucji”153.

151 J.K. O’Brien, A Home Network Where Your TV Talks to Your Fridge, „The New York Times” 2008, 
Aug. 25. 

152 Przewiduje się wprowadzenie opłat za woluminy informacyjne: 5 GB, 20 GB i 40 GB w ce-
nach od 30 do 50 USD. Za: B. Stelter, Charging by the Byte to Curb Internet Traffi c, „The New York 
Times” 2008, June 15.

153 E. Pfanner, Group Suggests an Exchange to Trade Internet Capacity, „The New York Times” 
2008, June 30.
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 Różnorodność cyfrowych technologii dostępu i dystrybucji informacji – kompu-
tery, urządzenia mobilne, RTV – wymusza taki proces ujednolicenia formy cyfrowej 
informacji, by np. telewizor przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej 
miał funkcję odbioru materiałów wideo rozpowszechnianych przez Internet. Celowi 
temu służą prace nad wspólnym standardem operowania informacjami cyfrowymi – 
User-Interface Convergence – przy wykorzystaniu Sieci. Chodzi o zapewnienie jed-
nolitości standardu zapisu i wymiany informacji wszystkich form multimedialnych, 
które będą akceptowane przez każde urządzenie podłączone do Sieci. 

2.5. USŁUGI KOMUNIKACYJNE

Nie bez powodu Internet jest traktowany homocentrycznie – został powołany, by 
służyć ludziom, usługiwać im przyjaźnie i niezawodnie. Niemal każdego dnia przy-
bywa liczba usług sieciowych, które ułatwiają proces wymiany informacji pomiędzy 
Siecią i jej użytkownikami. Duża część tych usług stała się naturalna, niezauważalna 
przez użytkowników – np. usługa odczytywania zawartości stron WWW. Mając na 
uwadze rolę, jaką odgrywają owe usługi w procesie komunikacji za pomocą Sieci, 
dokonano analizy kilku reprezentatywnych usług komunikacyjnych. Każda z nich 
służy poprawie dialogu pomiędzy Siecią, a – ściślej – dostępnymi w niej zasobami 
i jej użytkownikami.

Wszystkie zastosowania Sieci łączy niezmiennie jedna wspólna cecha – ich przed-
miotem działania jest wymiana informacji. Wcześniej była niemal wyłącznie teksto-
wa, dzisiaj żongluje nią Internet w pełnym spektrum multimedialności. Większość 
z usług świadczonych przez Sieć wykorzystują niemal wszyscy użytkownicy Inter-
netu – biznes, media i edukacja są wśród nich najbardziej zachłanne na wszystko, co 
wiąże się z operowaniem informacją. Dotyczy to sposobu budowy stron, ich zarzą-
dzania – narzędzi do tworzenia bogactwa form zasobów w Internecie, a także korzy-
stania z nich z pełnym zaufaniem. 

Podstawowym narzędziem pośredniczącym między użytkownikiem a Siecią są 
przeglądarki – tak zwane browsery . Ich fundamentalną rolę w komunikowaniu się 
z Siecią zwiększa rosnąca liczba usług związanych z ICT, które migrują z kompute-
rów osobistych do Sieci – dotyczy to np. magazynowania korespondencji na odległym 
serwerze czy takich operacji użytkowych, jak np. korzystanie ze zdalnych edytorów 
tekstów i arkuszy kalkulacyjnych. Funkcje przeglądarek są podobne – umożliwiają 
obsługę komputera podczas wykonywania operacji niezbędnych do korzystania z za-
sobów Sieci154.

154 Najpopularniejsze przeglądarki: Microsoft Internet Explorer (51%), Firefox (40%), Opera 
(7%) i Mozilla (1,5%). Za: Ranking.pl, gemiusTraffi c, dane za okres 12–18.08.2008, „PC World 
Computer” 2008, październik.
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Czynności związane z poprawną komunikacją z odczytywaną stroną (przesyła-
nie informacji zapisanych w różnych formatach) wykonuje przeglądarka. Często jest 
ona wzbogacana o tzw. wtyczki – programy uzupełniające jej funkcjonalność. Proces 
przeglądania stron online polega na prowadzeniu dialogu pomiędzy użytkownikiem 
a przeglądarką. Zawsze rozpoczyna się połączeniem z Internetem i podaniem, w od-
powiednim polu przeglądarki, adresu szukanej strony155. W odpowiedzi na ekranie 
ukazuje się pierwsza stronica wybranej strony, czyli stronica tytułowa , główna (home 
page ). Wędrówkę po Sieci umożliwiają stosowne przyciski wyświetlane przez prze-
glądarkę. Praktycznie pozwalają one na wykonanie w prosty sposób oczekiwanych 
przez internautę operacji związanych z przeglądaniem stron. Owo przeglądanie to 
także możliwość korzystania z usług oferowanych przez strony, na przykład banko-
wości internetowej czy robienia zakupów w wirtualnym świecie. A zatem przeglądar-
ka jest również narzędziem wspomagającym korzystanie z usług sieciowych. 

Pierwszym krokiem po uruchomieniu przeglądarki powinno być – często zanie-
dbywane – ustawienie jej parametrów. Decydują one między innymi o komforcie 
dialogu użytkownika z maszyną, funkcjonalnym połączeniu komputera z Internetem, 
ale także o innych prostych bardzo przydatnych elementach, jak np. wielkość zna-
ków w tekstach wyświetlanych na ekranie, operowanie zawartością różnych forma-
tów stron, zapisywanie ich na dysku do dalszego późniejszego wykorzystania. Ważną 
składową przeglądarek są funkcje związane z bezpieczeństwem informacyjnym.

Dzięki nieustającej walce konkurencyjnej między producentami najpopularniej-
szych przeglądarek są one sukcesywnie doskonalone. W rezultacie dostępne są coraz 
lepsze narzędzia (w większości bezpłatnie) do wędrówek w Sieci. Głównym celem 
ulepszania funkcji przeglądarek jest usprawnianie komunikacji z użytkownikiem. 
Prostotę korzystania z ich funkcji uzupełniają narzędzia personalizacji. Chodzi tu 
m.in. o pamiętanie (kilka miesięcy) historii wędrówek użytkownika po Sieci, by na 
tej podstawie ułatwić jego dialog z maszyną. Efektem tego jest przewidywanie nie-
których sieciowych zachowań użytkownika i na przykład podpowiadanie wcześniej-
szych rezultatów jego podróży po Sieci. Ogranicza to potrzebę pamiętania wyników 
poprzedniego wysiłku, np. wyszukania informacji na określony temat156.

Spełniając oczekiwania niektórych internautów, zwłaszcza płacących za czas połą-
czenia z Internetem, zbudowano przeglądarki offl inowe umożliwiające ekonomiczne 
czytanie stron offl ine. Zasada ich działania polega na sprawnym pobieraniu wskaza-
nych zasobów sieciowych, zapisywaniu ich na dysku, a następnie stwarzaniu możli-
wości ich przeglądania lokalnie z dysku komputera, także w czasie, gdy nie jest on 
podłączony do Internetu. Podstawowe funkcje przeglądarek offl ine to: automatyczna 
aktualizacja wcześniej pobranych stron, możliwość ich edycji i kompresji, kontynu-
acja realizacji przerwanych zadań, możliwość wyboru rodzaju i maksymalnego roz-

155 Więcej na temat adresacji w punkcie 2.4.1. 
156 Funkcję tę nazwano w przeglądarce Firefox awesome bar.
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miaru ściąganego pliku, a także obsługa HTTPS i FTP, wyszukiwarka wewnętrzna, 
możliwość określania głębokości ściągania i parametryzowania fi ltrów na nie157.

Kolejnym usprawnieniem i jednocześnie ułatwieniem pobierania informacji 
z Sieci są akceleratory . Standardowo informacja ze strony jest pobierana z serwera 
WWW – źródła informacji – bajt po bajcie. Mając jednak na uwadze pewne technicz-
ne i formalne ograniczenia szybkości takiej transmisji (np. jest zbyt wolna), celowe 
jest jej podzielenie np. na dwie części (wątki), a następnie równoczesne rozpoczęcie 
transmisji pierwszej i drugiej części z serwera do komputera odbiorcy. Jeszcze lep-
sze efekty się uzyskuje, dzieląc zbiór przeznaczony do przesyłania na większą liczbę 
części i uruchomienie stosownej liczby transmisji. Obsługą takiej operacji, nazywanej 
pobieraniem z segmentacją, zajmują się akceleratory. Akceleratory, inaczej nazywa-
ne menedżerami pobierania, początkowo umożliwiały kontynuowanie pobierania po 
przerwaniu transmisji. Później dopiero stworzono zasygnalizowaną wielowątkową 
technikę pobierania. 

Bardziej skutecznym i wyrafi nowanym sposobem przyspieszenia odczytywania 
zbioru jest tzw. segmentacja z mirroringiem. Jeśli zbiór A jest zapisany w wielu ser-
werach, stosowny program pobiera informacje z wyróżnionego serwera zawierają-
cego spisy treści innych komputerów (serwerów-źródeł). Owe spisy zawierają infor-
mację o lokalizacji poszukiwanego zbioru A na innych serwerach-źródłach. Na tej 
podstawie akcelerator może uruchomić jednoczesną transmisję wątków z różnych 
serwerów-źródeł, a następnie łączy je w całość. Dzięki takiej procedurze uzyskuje się 
przyspieszenie tego procesu nawet 100 razy. Naturalnym, nieprzekraczalnym ograni-
czeniem akceleracji jest pasmo dostępu do Internetu, natomiast kłopoty z wydajno-
ścią źródeł informacji zostały w znacznym stopniu ograniczone158. 

Innym ułatwieniem korzystania z zasobów Sieci jest możliwość ściągania na 
komputer internauty wskazanych stron w całości lub w części. Sytuacja taka ma 
miejsce np. podczas kłopotliwego/długotrwałego odczytywania online licznych ma-
teriałów mieszczących się na określonej stronie. Dzięki odpowiednim narzędziom 
programowym, tak zwanym teleporterom, możliwe jest pobranie wyróżnionych/
wszystkich zasobów ze strony wskazanej przez internautę. W ten sposób skopiowa-
ne zasoby mają identyczną jak oryginał strukturę i są dostępne na lokalnym kompu-
terze bez zbytecznej utraty czasu na ich odczytywanie z Sieci online. Narzędzie to 
jest wzbogacone o wiele innych użytecznych funkcji, na przykład wybieranie pew-
nych tylko rodzajów odczytywanych multimediów, a nawet decydowanie o „głębo-
kości” kopiowania strony159.

157 Przeglądarki offl ine: BlackWindow; HTTP Weazel; Offl ine Commander; Offl ine Explorer; 
SuperBot; TeleportPro. 

158 Przykładami akceleratorów według malejącej oceny są: Download Accelerator Plus 4; NetAnts 
1.25; GetRight 5.2; Mass Downloader 3.1 i Flash Get 1.65.87. Za: R. Janus, Z prędkością błyskawi-
cy, „PC World Komputer” 2005, sierpień, s.132. 

159 Teleportery dla początkujących: Offl ine Commander, Offl ine Explorer Pro, Advanced Site 
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 Usługą mającą charakter produkcyjny jest ftp  (fi le transfer protocol). Celowość 
wyróżnienia tej składowej infrastruktury Sieci, w kontekście wymiany informacji po-
między użytkownikiem a Siecią, wynika z jej powszechności. Ftp służy do sprawnej 
transmisji plików: fi lmów, tekstów i wszelkich innych zbiorów danych tworzących 
zasoby Sieci. Istotą ftp jest szybka i bezbłędna transmisja plików między dwoma kom-
puterami. Do korzystania z tej usługi potrzebne są dedykowane programy. W ograni-
czonym zakresie funkcję tę (korzystania z ftp) spełniają także przeglądarki i CMS-y 
(więcej w podrozdziale 2.6.5)160. 

W zdecydowanej większości strony są budowane i aktualizowane za pomocą ftp 
– narzędzia, które umożliwia przesłanie nowego/poprawionego fragmentu strony do 
serwera WWW. Innymi słowy, ftp jest używany do przesyłania nowych i aktualizo-
wanych zasobów strony do odległego serwera WWW udostępniającego ową stronę. 
Znacznie przyjaźniejszym w użyciu narzędziem tego typu są tak zwane CMS-y. 

Najczęściej ftp jest wykorzystywane do pobierania plików z serwerów, które udo-
stępniają je bezpłatnie lub komercyjnie. Można wyróżnić dwa podstawowe zastoso-
wania ftp:

Dostęp anonimowy do zasobów (1. anonymous ftp). Wiele serwerów (uczelnianych, 
dużych fi rm) umożliwia odbieranie przez ftp zasobów, np. programów, bez po-
trzeby jakiejkolwiek rejestracji (bez uprawnień). Dostępne są także tzw. mirrors, 
czyli dokładne kopie dostępnej publicznie zawartości tychże serwerów na innych 
serwerach w celu szybszego, mniej uciążliwego dla ruchu w Sieci, zdobywania 
tych zasobów161. 
Dostęp z użyciem kont (wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień); naj-2. 
częściej stosowany w połączeniu z kontami WWW dostawców internetowych.

Zasygnalizowane usługi wspomagające wymianę informacji pomiędzy użytkow-
nikiem a Siecią wskazują na ich szerokie spektrum zastosowań. Najczęściej zaspoka-
jają one podstawowe potrzeby w przypadku korzystania z potencjału Sieci. Wraz z jej 
doskonaleniem pojawiają się nowe, niezależne funkcjonalnie usługi, które niekiedy 
są integrowane z przeglądarkami. Rosnąca w ten sposób uniwersalność przeglądarek 
i innych narzędzi programowych zwiększa komfort korzystania z Sieci. Dynamika 
tych zmian wymaga jednak coraz większych możliwości ich konfi gurowania lub po-
legania na domyślnych ustawieniach. W efekcie godząc się na domyślne ustawienia, 

Crawler 2003. Przykłady teleporterów: BlackWidow 4.40; Getleft 1.1.2; Offl ine Explorer 3.9 Pro; 
SurfSaver 6; Teleport Pro 1.34. Za: Surfowanie bez Internetu, „PC World Komputer” 2005, listopad.

160 Wśród najlepszych serwerów „eftepowych” dla Windows NT, 2000, XP wyróżniono: Serv-
U4.1 Standard; BlackMoon FTP Server 2.8; Nofeel FTP Server 2.2 Standard Edition; BulletProof 
FTP Server 2.21; EFTP 3.1.3 (Freeware); War FTP Deamon 1.67 (freeware). Za: „Chip” 2004, nr 
1. Wśród FTP (programów umożliwiających korzystanie z usługi ftp przez użytkownika) można 
wyróżnić dedykowane oprogramowania, np. WS_FTP; oprogramowanie z obsługą ftp – Total Com-
mander; MS Offi ce; MS Explorer; „download managery” – GetRight; FileZilla.

161 W Polsce przykładami serwerów ftp są: ftp.tpnet.pl; ftp.task.gda.pl; sunsite.icm.edu.pl.
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nie użytkownicy, a producenci owych narzędzi decydują o zakresie i sposobie ich 
wykorzystywania w komunikacji sieciowej. Przykładem tego są np. usługi wyszuki-
wania informacji i narzędzia do komunikacji bezpośredniej (VoIP, IM). Sygnalizuje to 
(omówiony później) element paradoksu Sieci, a mianowicie: uniwersalne narzędzia 
usług sieciowych – w wyniku swojej złożoności – dla znaczącej części użytkowników 
(nieposiadających wystarczających kompetencji w tym zakresie) ograniczają zakres 
swobodnego operowania informacją za pośrednictwem Sieci. Wymagają nieustan-
nej, najczęściej samodzielnej edukacji w tym zakresie. W innym wypadku pozostaje 
godzenie się na powiększanie grona osób będących po gorszej stronie wykluczenia 
informacyjnego. 

2.6. TECHNOLOGIE WIRTUALNEGO ŚWIATA

2.6.1. Rola technicznych aspektów komunikacji

Analizując problematykę ruchu informacji, należy zwrócić uwagę na to, iż społe-
czeństwo informacyjne (społeczeństwo postindustrialne) opiera się na uznaniu jej za 
centralną siłę sprawczą tego etapu rozwoju cywilizacyjnego. 

Zgodnie z przyjętą w książce metodologią, integralną częścią przeprowadzo-
nych badań było wyróżnienie aspektów technicznych komunikacji sieciowej. Są one 
pierwszym (poza kompetencjami użytkowników) decydującym ogniwem sprawności 
i użyteczności komunikacji sieciowej. Chodzi tu o formy informacji, sposób ich reje-
stracji, technologie gromadzenia i dystrybucji. Założenie to jest w pełni zgodne z po-
glądem J. Grzenia, który twierdzi, iż „dobre poznanie samego medium jest niezbędne 
do jego właściwego wykorzystania i zrozumienia komunikacji, która dzięki niemu się 
dokonuje”162. Podobny sąd o roli technologii sprecyzował M. Castels, podkreślając, 
że to dzięki ICT tworzone są sieci „nowego społeczeństwa”163. 

Wyróżnione dalej uwarunkowania technologiczne są fundamentalnymi elemen-
tami owej technologii. Ich poznanie stwarza duże prawdopodobieństwo dostrzeżenia 
kompletności łańcucha powiązania technologii i zjawisk, które występują od chwili 
powstania informacji, przez jej obróbkę, rejestrację do udostępniania. 

 
2.6.2. Moc i pamięć 

Podstawowymi ogniwami technologii, które warunkują funkcjonowanie wirtual-
nego świata, są niezmiennie komputery o różnej skali integracji – od instalowanych 

162 J. Grzenia, Komunikacja…, jw., s. 197.
163 M. Castells, Toward a Sociology of the Network Society, „Contemporary Sociology” 2000, 

vol. 29, iss. 5, s. 693.
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w domowym sprzęcie, przez mobilne urządzenia, laptopy, pecety do superkompute-
rów oraz pamięci tych urządzeń. 

Każda nowa generacja komputerów, zwłaszcza tych o największych mocach, jest 
o krok bliżej symulowania zjawisk zachodzących w realnym świecie, czyniąc świat 
maszyn światem bardziej komunikatywnym i pomocnym164. Pisane są programy i bu-
dowane urządzenia, które splatają technologie informacyjne z funkcjami oczekiwany-
mi przez konsumentów w świecie nauki, biznesu i rozrywki. W rezultacie korzystanie 
z komputerów jest źródłem rosnącej satysfakcji, oszczędności czasu i własnej pracy. 
Maszyny stają się coraz bardziej życzliwe. Jest to efektem ciągłego udoskonalania 
i poszerzania zakresu ich zastosowań, coraz większej troski inżynierów o taką kon-
strukcję narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania), by były intuicyjne 
oraz tolerancyjne dla użytkowników popełniających błędy. Wydaje się jednak, iż 
wysiłki zmierzające do tego, aby maszyny te były łatwiejsze w codziennych zasto-
sowaniach, wciąż pozostają o krok w tyle za rosnącą złożonością ich eksploatacji 
i doskonaleniem urządzeń dołączanych do komputerów. Dlatego wykorzystywana 
jest zaledwie drobna część potencjału, jaka drzemie w komputerach (podobnie jak 
w codziennie używanych wielu urządzeniach RTV). 

Komputery towarzyszą nam w pracy, nauce, ale także podczas odpoczynku jako 
narzędzia służące rozrywce i zabawie (wszak gry komputerowe pochłaniają niemałą 
część każdego dnia nie tylko młodych internautów)165. Wynikające z tego wyzwania 
od lat pozostają niezmienne – skuteczne wykorzystywanie potencjału maszyn po-
przez doskonalenie sposobu komunikacji człowieka z komputerem (więcej na ten te-
mat w podrozdziale 2.3). 

Na wspomniany potencjał maszyny składają się moc komputera, ale także stoso-
wane odpowiednie urządzenia zewnętrzne, łączność cyfrowa, a nade wszystko do-
bre oprogramowanie. Tematyka ta stanowi przedmiot bogatych doświadczeń badaw-
czych, których prezentację w niniejszej książce pominięto166.

O potencjale maszyn związanym z komunikacją sieciową stanowi wspomniany 
wcześniej w szybko rosnącym zakresie cloud computing. Pojęcie to najczęściej jest 
rozumiane jako usługa internetowa lub oprogramowanie, które użytkownik może 
wykorzystać za pośrednictwem Sieci przy użyciu przeglądarki internetowej w kom-
puterze klasy PC, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Cyfrowa usługa 
dostarczana jest zdalnie, przez łączność sieciową, z umownego obłoku komputero-
wego.

164 W czerwcu 2008 roku największym superkomputerem na świecie był Roadrunner, który 
dysponował mocą obliczeniową jednego petafl opa uzyskaną z 116 640 nowoczesnych procesorów. 
Komputer ten dokonuje w ciągu dnia tyle obliczeń, ile mogliby wykonać wszyscy ludzie na świecie 
wyposażeni w doskonałe kalkulatory w czasie 46 lat, pracując bez przerwy 24 godziny na dobę. Za: 
J. Markoff, Military Supercomputer Sets Record, „The New York Times” 2008, June 9. 

165 Rocznik statystyczny przemysłu medialnego 2008, Warszawa 2009, s. 96.
166 W. Gogołek, Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Warszawa 2007. 
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Usługa ta jest wykorzystywana, najczęściej nieświadomie, niemal każdego dnia 
przez użytkowników Internetu. Dzieje się to podczas korzystania z wyszukiwarek, 
backupowych usług dostępnych w Internecie, edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyj-
nych (np. spreadsheet Google’a). Sprawna komunikacja stwarza warunki do spersona-
lizowanej kompleksowej synchronizacji i integracji (np. usługa Apple’a – MobileMe) 
funkcji i zasobów, z których korzysta użytkownik za pośrednictwem wielu różnych 
(Windows PC, Mac) stacjonarnych i mobilnych komputerów oraz innych urządzeń. 
W jednym miejscu – np. w telefonie komórkowym – udostępniane są wszystkie in-
formacje rozproszone w dostępnych użytkownikowi komputerach (np. maile z wielu 
różnych skrzynek pocztowych). Obłok komputerowy staje się stopniowo naturalną 
formą komunikacji urządzeń między sobą. Dzięki niej następuje przyspieszenie pro-
cesu synchronizacji komputerów stacjonarnych i innych urządzeń sprzęgniętych z ob-
łokiem. Chodzi tu o urządzenia będące w posiadaniu jednej osoby (telefon komórko-
wy, laptop, domowy pecet, fi rmowa sieć) oraz bliskich osób, członków rodziny. Część 
aktywności, a nawet inicjatywy komunikacyjnej przejmują maszyny.

Cloud computing jest współcześnie głównym kierunkiem technologicznego do-
skonalenia potencjału Sieci oraz tradycyjnych zastosowań komputerów. Staje się 
skutecznym, dostępnym dla dużej liczby użytkowników sposobem na eksploatację 
programów i przechowywania danych za pośrednictwem Internetu167. Końcowe urzą-
dzenia użytkownika przyjmują funkcję pośrednika, aktywnego elementu komunikacji 
w Sieci. Stopniowo przestają być maszynami, które wykonywały i wykonują nadal 
wszystkie operacje związane z przetwarzaniem informacji. 

W komercyjnych rozwiązaniach następuje zwrot w kierunku koncentracji potencja-
łu komputerowego. Jest on postrzegany jako swego rodzaju ekwiwalent energii elek-
trycznej. Koszt wykorzystania tego potencjału zostanie uzależniony, podobnie jak ma 
to miejsce z energią elektryczną, od skonsumowanego potencjału maszyn tworzących 
cloud computing. Odciąży to użytkownika od kosztownych jednorazowych inwestycji 
(zakup sprzętu i oprogramowania), sprawi, że jego praca będzie bardziej mobilna, stwa-
rzając jednocześnie nadzwyczaj trudne do sprostania wyzwanie troski o bezpieczeń-
stwo w ten sposób świadczonych usług i udostępnianych tą drogą informacji.

Obłok komputerowy budzi także uzasadnione nadzieje na skuteczną walkę z pi-
ractwem komputerowym. Chodzi tu o korzystanie z programów komputerowych. Do-
tychczas odbywało się ono na maszynach użytkowników – w fi rmie, szkole, domu. 
Kontrola uprawnień do wykorzystywania programów jest bardzo trudna. W chwili 
gdy – dzięki komunikacji sieciowej – programy te („zainstalowane w obłoku”) będą 
eksploatowane przez komputery cloud computingu, kontrola ich legalności stanie się 
znacznie skuteczniejsza.

167 Oracle and Intel Team for Cloud Computing, Wireless News, Coventry, Sept. 26, 2008. 
M. Miller, Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Colla-
borate Online, Que Publishing USA 2009.
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Potencjał obliczeniowy dla cloud computingu jest tworzony komercyjnie lub dzię-
ki globalnej komunikacji sieciowej z tysięcy łączonych ze sobą pecetów będących 
własnością sieciowych woluntariuszy. Inicjatywę tę podjęła (w 2004 roku) organi-
zacja The World Community Grid, która oferuje moc obliczeniową (niemal miliona 
komputerów) wybranym projektom humanitarnym. Uzyskany przez tę organizację 
potencjał obliczeniowy dorównuje trzeciemu w kolejności superkomputerowi168.

 Ważną składową komunikacji sieciowej w kontekście uwarunkowań technolo-
gicznych jest nie tylko dynamika operowania informacją – jej wysyłanie, transmisja, 
odbiór, ale także zdolność do jej gromadzenia i przechowywania w urządzeniach po-
tocznie nazywanych pamięciami (taśmy, dyski, dyskietki, fl ashe, RAM itp.). Pomija-
jąc technologiczne zawiłości konstrukcji umownych pamięci, warto zwrócić uwagę 
na szybko rosnące pojemności tych urządzeń. Przeciętne domowe komputery dys-
ponują obecnie dyskami o pojemnościach bliskich terabajtowi, wymienne dyskietki 
mają pojemność 50 gigabajtów (blue-ray), a pamięci fl ashowe wielkości pastylki po-
trafi ą przechowywać treści setek książek. 

Rosnące zasoby informacyjne znajdują miejsce w pamięciach połączonych Siecią 
komputerów. O użyteczności przechowywania informacji świadczą wielkość pamięci, 
jej szybkość (czas, jaki mija od polecenia zapisu/odczytu informacji do jego realiza-
cji), trwałość gromadzonych w niej informacji oraz możliwości (dzięki komunikacji 
sieciowej) jej zdalnego, selektywnego odczytywania (por. podrozdział 2.3). 

Trwałość pamięci sztucznych jest nieporównywalnie większa niż pamięci ludz-
kiej. Ta ostatnia charakteryzuje się nadzwyczaj ważną cechą, jaką jest zapominanie. 
Komputery teoretycznie nie zapominają! Zapewne będą to mogły dostrzec następ-
ne pokolenia. W praktyce jednak często stare informacje przechowywane w Sieci są 
kasowane dla zrobienia miejsca nowym. Najczęściej wynika to z naturalnej ulotno-
ści zapisów na cyfrowych nośnikach oraz oszczędności użytkowników komputerów, 
gdyż nadal nośniki informacji i obsługujące je urządzenia są dość kosztowne. 

Zasoby cyfrowe gromadzone są zaledwie od niecałego pół wieku (intensywnie 
od kilkunastu lat). Problemem pozostaje sięganie do archiwów (dziesiątki, setki czy 
tysiące lat wstecz), które w wielu przypadkach wydają się bezpowrotnie stracone ze 
względu na brak stosownych narzędzi umożliwiających ich wyszukiwanie i odczyty-
wanie (por. punkt 2.6.3). 

Ponadto technologia cyfrowego magazynowania informacji jest dzisięciokrotnie 
droższa i mniej trwała od tradycyjnego zapisu analogowego. Studia fi lmowe nie-
zmiennie archiwizują swoje dzieła w postaci analogowej169. Realizacja idealistycz-

168 Jedną z najbardziej znanych inicjatyw w tym zakresie jest Seti@Home, która wykorzystuje 
moc obliczeniową trzech milionów komputerów klasy PC. Za: S. Lohr, Join the Hunt for Super-
Rice, „The New York Times” 2008, May 14. Seti jest najbardziej znaną inicjatywą przetwarzania 
rozproszonego funkcjonującą w ramach projektu BOINC – boinc.berkeley.edu.

169 M. Cieply, Scene Stealer.The Afterlife is Expensive for Digital Movies, „The New York Times” 
2007, Dec. 23. 
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nych oczekiwań J. Battelle’a o codziennej rejestracji obrazu informacyjnego świata 
– wszak każdego dnia jest on inny (także modyfi kowane są zasoby sieciowe) – jest 
obecnie nierealna170. Dostępne technologie cyfrowego magazynowania informacji do 
tego celu się nie nadają. 

Na utratę informacji zapisanych wyłącznie na nośnikach cyfrowych niebagatelny 
wpływ ma nieustanna zmiana standardów zapisu. W konsekwencji odczytanie dyskie-
tek sprzed pięciu lat jest trudne, sprzed 20 lat praktycznie niemożliwe (brak narzędzi, 
programów i sprzętu, do czytania starych standardów). Inną przyczyną utraty informacji 
są pewne regulacje krajowe i międzynarodowe, które w trosce o prywatność użytkow-
ników Sieci nakazują niszczenie informacji świadczących np. o zachowaniach internau-
tów w Sieci. Na przykład według ofi cjalnych danych MSN Live Search przechowuje 
tego typu dane przez 18 miesięcy, Yahoo – 13 miesięcy, a Google – 9 miesięcy171.

Rysunek 8. Zmiany wartości miar czasu magazynowania informacji w Sieci 
i wg krzywej Ebbinghausa 

Uwaga. W celu uzyskania większej czytelności wykresu miara ilości informacji (procent prze-
chowywanych sylab) krzywej Ebbinghausa została podwojona. Oś X dla tej krzywej jest skalowana 
w dniach, a dla Google’a i Onetu w latach.

Źródło: Badania własne172.

170 J. Battelle, Szukaj, Warszawa 2006, s. 204–206.
171 K.J. O’Brien, Microsoft Offers to Reduce Search Data in Europe, „The New York Times” 

2008, Dec. 9.
172 Badania przeprowadzono, wykorzystując dane uzyskane z dwóch wyszukiwarek: Google 
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Przyjmując, iż umowną pamięcią komputerów są informacje dostępne w Sieci 
(pamięć Sieci), dokonano porównania jej trwałości z pamięcią ludzką. Przeprowa-
dzone badania wskazują, iż krzywa zapominania, a ściślej krzywa utraty informacji 
w pamięci Sieci przebiega podobnie do klasycznej krzywej zapomnienia człowieka 
(krzywa Ebbinghausa)173. Podobieństwo intensywności (czas i ilość) utraty informacji 
u ludzi i w Sieci jest widoczne po zmianie skali – jeden dzień w odniesieniu do lu-
dzi, jeden rok w odniesieniu do Sieci174. Przy takim założeniu współczynnik korelacji 
Persona zależności krzywej Ebbighausa z miarą czasu magazynowania informacji 
w Sieci ocenianą za pomocą wyszukiwarki Google wynosi aż 0,93 (p < 0,05). Podob-
nie istnieje nadzwyczaj duża wartość korelacji (0,91; p < 0,05) z danymi uzyskany-
mi z wyszukiwarki portalu Onet.pl. Wartości tych współczynników dowodzą niemal 
identycznej zależności miar zapominania/utraty informacji u ludzi i maszyn od czasu, 
przy założeniu zrównania dnia (człowiek) z rokiem (Sieć).

Konsekwencją dłuższego czasu magazynowania informacji w Sieci jest możliwość 
powrotu do zapisanych w niej informacji. Komunikaty, nawet te ulotne (poczta elek-
troniczna, posty na listach dyskusyjnych), pozostają w pamięciach komputerów przez 
wiele lat, stwarzając nowe wyzwania tradycyjnie pojmowanej komunikacji175. Kore-
spondencja, wypowiadane i pisane opinie, wobec czasu ludzkiego życia, przestają być 
ulotne176. Wcześniej ulegały przemijającej ludzkiej pamięci i fi zycznym rozproszeniu 
druków w postaci książek, pism oraz tradycyjnych (analogowych) nośników informa-
cji. Współczesne wyszukiwarki i inne serwisy internetowe tworząc własne archiwa 
zasobów informacyjnych Sieci, bez woli ich twórców, swobodnie operują informa-
cjami gromadzonymi od początku lat dziewięćdziesiątych, bez praktycznie zauwa-
żalnych ograniczeń czasowych (rok – Sieć, dzień – człowiek) czy geografi cznych. 
Przykładem takiego serwisu jest Internet Archive, który od kilkunastu lat archiwizuje 
obrazy stron (dotychczas dysponuje zbiorem 85 miliardów stron). Znacznie większy-
mi zasobami archiwalnymi dysponuje Google, który z okazji 10 urodzin udostępnił 
przez miesiąc swoje archiwa – rzeczywisty obraz Sieci w 2001 roku.

Wskazuje to na niespotykaną wcześniej rangę odpowiedzialności za wszystkie 
przekazy informacyjne, które powierzane są Sieci przez jej użytkowników. Opinie, 
komentarze nastolatków sprzed 15 lat (często podpisywane prawdziwym nazwi-

i Onet. Jako miarę czasu trwałości magazynowania informacji w Sieci przyjęto funkcję liczby linków 
wskazujących na strony zawierające w swojej treści nazwy poszczególnych lat (od 1990 do 2007 roku) 
oraz liczby losowo wybranych treści tych linków, których daty publikacji wskazywały na ww. lata. 
Badania przeprowadzono w kwietniu 2008 roku.

173 P.G. Zimbardo, Psychologia…, jw., s. 356; Psychologia…, jw., s. 147.
174 W. Gogołek, (Nie)pamięć maszyn, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 3, 125–132.
175 Na przykład automaty tworzące archiwa w Google teoretycznie umożliwiają usuwanie magazy-

nowanych tam wpisów. Procedura usunięcia jest jednak kłopotliwa i nie gwarantuje osiągnięcia zamie-
rzonego celu – skasowania np. zbyt pochopnie, emocjonalnie sformułowanego postu sprzed 10 lat.

176 Obrazy stron sprzed 10 lat do dnia dzisiejszego są dostępne np. pod adresem http://www.
archive.org/index.php.
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skiem) są dostępne dzisiaj, nierzadko budząc konsternację już dorosłych ludzi będą-
cych na różnych stanowiskach. Zważywszy na nieporównywalnie trwalszą pamięć 
Sieci od ludzkiej, powstaje szereg nowych problemów związanych z różnicami tempa 
przemijania w świecie wirtualnym i realnym. Istniejące w Internecie różnego typu 
reprezentacje realnych osób (blogi, profi le na portalach społecznościowych) często 
trwają znacznie dłużej od ludzkiego życia. Owe reprezentacje sprawiają wrażenie, 
jakby były aktywne – przyjmując wszelkiego rodzaju korespondencję, a nawet udzie-
lając zautomatyzowane odpowiedzi typu: wkrótce odpowiem. Istniejące systemy bez-
pieczeństwa praktycznie wykluczają likwidację tych reprezentacji nawet długo po 
śmierci jej założyciela. Z drugiej strony – jak zauważa T. Friedman – zapisane w Sieci 
informacje stają się jej własnością po śmierci ich twórcy. Sieć nieoczekiwanie przej-
muje funkcję wirtualnego spadkobiercy, który może udostępnić te informacje bliskim 
zmarłego tylko na podstawie wyroku sądowego. Zmienia to istniejące status quo, któ-
re tylko w szczególnych przypadkach ograniczało możliwość odczytania dokumen-
tów papierowych zmarłego. Świat wirtualny stwarza niespodziewane wyzwania także 
w zakresie możliwości dysponowania informacjami, które zmarły zapisał w Sieci (np. 
pisaną książkę, czy inne wartościowe materiały)177.

Z perspektywy pokoleń i epok zasygnalizowana zdolność magazynowania cy-
frowych informacji okazuje się jednak obejmować zbyt krótki okres. Ma to istotne 
znaczenie wobec tego, iż dla znaczącej części osób korzystających z Sieci jest ona 
podstawowym źródłem wiedzy. 

Doceniając wartość informacyjną tego źródła, należy zauważyć, iż jego zasoby 
zaczęto intensywnie tworzyć na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Wtedy to dopiero rozpoczęto na masową skalę cyfrową rejestrację 
początkowo tekstów, obrazów, a potem materiałów audio i wideo. Sięganie do za-
sobów wcześniejszych staje się bardziej kłopotliwe od korzystania z tych, które są 
w zasięgu klawiatury i myszki. Obciąża to w konsekwencji współczesne dokonania 
(np. prace badawcze) cyfrowymi zasobami, które powstały po 1990 roku. Problem 
ten w marginalny sposób jest zmniejszany przez sukcesywne wprowadzanie do Sieci 
danych archiwalnych oraz przez stopniowy, naturalny proces powiększania okresu 
obejmowanego cyfrową rejestracją informacji.

Na obecnym etapie rozwoju technologii rejestracji informacji zasoby cyfrowe 
nie gwarantują pomostu informacyjnego pokoleń, tym bardziej epok – jak miało 
to miejsce z tradycyjnymi nośnikami informacji, głównie z pismem. Dotychczas 
nie skonstruowano ani narzędzi, ani odpowiednich nośników, które by mogły sta-
nowić cyfrowy pomost nośników informacyjnych pomiędzy pokoleniami odle-
głymi o setki lat.

 

177 T.L. Friedman, Świat…, jw., s. 264.



Podstawowe uwarunkowania komunikacji sieciowej

78

2.6.3. Forma informacji 

Sieć wraz z tworzącymi ją maszynami – coraz doskonalsze narzędzie komunikacji 
– stwarza niespotykane w przeszłości warunki do gromadzenia i udostępniania wszyst-
kich multimedialnych form informacji: tekstów, grafi ki, obrazów, dźwięków, rucho-
mych obrazów i sekwencji wideo. Już dzisiaj ponad 90% zasobów informacyjnych jest 
zapisywanych cyfrowo. Powstaje eksplodujący „cyfrowy wszechświat” (Digital Uni-
verse). Każdego dnia tylko blogi są wzbogacane o taką ilość informacji, która znacz-
nie przekracza zasoby Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
łącznie – a są one zaledwie drobną częścią informacji gromadzonych w Internecie. 
Przewiduje się, że do roku 2012 ilość generowanej każdego roku na świecie informa-
cji w formie cyfrowej wzrośnie z 487 EB (2008 r.) do niemal 2500 EB, tj. 2,5 ZB178. 

Rysunek 9. Zmiany w proporcji między zasobami informacyjnymi analogo-
wymi i cyfrowymi w latach 1950–2010179

Uwaga. Zasoby w formie analogowej – jaśniejsze wypełnienie; zasoby w formie cyfrowej – 
ciemniejsze wypełnienie. Dla roku 2010 – dane szacunkowe.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Enterprise Storage Group, Compliance Study, May 
2003; D. Sullivan, New Study Sizes Up the Web, www.clickz.com/experts/search/article.php/3512376 
[June 29, 2005]; Measuring the Data Mountain, „The Economist” 2003, Dec. 6; „Financial Times” 2003, 
Nov. 12; Tech Researchers Calculate Digital Info, The Associated Press, March 6, 2007. J. Gantz,  
D. Reinsel, As the Economy Contracts, the Digital, Universe Expands, I D C – Multimedia  White  
Paper, May 2009.

178 J. Gantz,  D. Reinsel, As the Economy Contracts, the Digital, Universe Expands, I D C – Mul-
timedia  White  Paper, May 2009. EB – eksabajt = 1018 bajtów; ZB – zettabajt = 1021 bajtów. 

179 Wymowne, wobec sygnalizowanych dalej zagrożeń stwarzanych przez Sieć, jest przypadkowe 
podobieństwo ilustracji z kolejnymi fazami rozwoju embrionu.
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Wszystkie informacje przesyłane przez Sieć są cyframi. Transmitowane zna-
ki, przed ich wprowadzeniem do maszyn, a następnie wysłaniem, przyjmują postać 
wzajemnie uzgodnionych przez nadawcę i odbiorcę kodów cyfrowych. Podobnie jest 
z pozostałymi formami komunikatów multimedialnych – dźwiękiem, obrazem, wi-
deo. W każdej z tych form zawsze występuje swoisty kod. Cyfry docierające przez 
Sieć stają się na ekranie komputera odbiorcy lub innego urządzenia sprzężonego 
z komputerem znakami składającymi się w słowa i całe książki lub dźwiękami utwo-
ru muzycznego czy obrazami fi lmu. Podobnie jest w przypadku prądu elektrycznego 
– jest on niewidoczny do czasu, gdy zostaje zamieniony na światło lampy czy pracę 
np. wentylatora. 

Pierwszym ogniwem w łańcuchu zdarzeń zachodzących w procesie komunikowa-
nia, z wykorzystaniem komputerów, jest konwersja form informacji na postać cyfro-
wą – akceptowaną przez maszyny. Ostatnim ogniwem jest proces odwrotny – zamia-
na cyfr na postać analogową akceptowaną przez ludzkie zmysły. Dotyczy to dźwięku, 
obrazu, wideo, a także innych pozazmysłowych kanałów informacyjnych, jak np. sy-
gnałów elektrycznych odbieranych od ludzkiego organizmu (EKG, EEG). Dzięki do-
stępowi do odpowiednich narzędzi owa zamiana odbywa się sprawnie (np. za pomocą 
kamery cyfrowej, odtwarzacza MP3 czy skomplikowanych sensorów klasy Wii). 

W fi zycznej interpretacji informacja  jest każdą formą uporządkowania energii lub 
materii. W cybernetyce informację określa się „jako każdy czynnik organizacyjny 
(niematerialny), który może być wykorzystany do bardziej sprawnego lub bardziej 
celowego działania przez ludzi, inne organizmy żywe lub maszyny”180. Bardziej ogól-
nie można przyjąć, iż ów czynnik powoduje zmniejszenie niewiedzy: im więcej infor-
macji, w tym większym stopniu maleje niewiedza. Ponadto zważywszy na dostępne 
narzędzia do operowania informacją i fakt, że manipulowanie nią ma charakter ko-
mercyjny, informację można także uznać za rodzaj towaru. Podlega ona takim samym 
prawom rynkowym jak inne towary będące przedmiotem obróbki, magazynowania, 
ostatecznie kupna lub sprzedaży, ale także zabiegów przestępczych (niszczenie, kra-
dzież).

Parafrazując pierwsze słowa dzieła T. Gobana-Klasa181 traktującego o komunikacji 
i mediach: „Na początku było Słowo…”, można stwierdzić, iż na początku była infor-
macja analogowa. Operowanie nią w sposób naturalny, bez udziału jakichkolwiek po-
średników, a jedynie za pomocą ludzkich zmysłów – głównie słuchu i wzroku – było 
i pozostaje najdoskonalszym sposobem komunikowania się. Jednak transmitowanie, 
zapis i przetwarzanie informacji w formie analogowej wprowadzało zniekształcenia, 
które były niemożliwe do usunięcia. Po epoce monopolu na mechaniczny zapis infor-
macji (nośniki pisma klinowego, papirusy, papier) nastał okres analogowego zapisu 
elektronicznego (głównie na taśmach magnetycznych). Okazało się jednak, że zapis 

180 J. Muller, Informacja w cybernetyce, Warszawa 1974.
181 T. Goban-Klas, Cywilizacja…, jw., s. 11.
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ten miał wiele wad. Był dokonywany za pomocą kosztownych, często zawodnych 
urządzeń, a jego transmisja była bardzo mało efektywna. Przesyłana informacja łatwo 
ulegała różnego rodzaju zakłóceniom i wymagała stosowania (powodujących kolejne 
zakłócenia) wzmacniaczy. Jakość przesyłanego sygnału była osłabiana w miarę wy-
dłużania się odległości między nadawcą a odbiorcą przekazu. 

Obiecujące wydawały się próby elektronicznego przetwarzania niektórych infor-
macji w postaci analogowej. Służyły temu komputery analogowe . Ich konstrukcja 
różniła się całkowicie od maszyn cyfrowych182 . Komputery tego typu były projekto-
wane i budowane w latach 60. ubiegłego wieku między innymi w Wojskowej Akade-
mii Technicznej w Warszawie . Okazały się bardzo szybkie, jednak kłopoty z ich eks-
ploatacją i ograniczony zakres zastosowań (rozwiązywanie równań matematycznych, 
symulacja procesów) wyeliminowały je z rynku technologii informacyjnych. 

Przełomem w komunikacji i sposobach przetwarzania danych było wprowadzenie 
cyfrowego zapisu informacji. Początkowo obejmował on zapis znaków (teksty, licz-
by), potem obrazów, dźwięków i wideo. Cyfrowe formaty zapisu multimedialnych in-
formacji charakteryzują się nadzwyczaj ważną, w kontekście komunikacji sieciowej, 
własnością – w zdecydowanej większości są zgodne z powszechnie akceptowany-
mi standardami. Obserwujemy wyciąganie konstruktywnych wniosków z syndromu 
idei wieży Babel w odniesieniu do komunikacji – umiejętności zrozumiałego dla obu 
stron przekazywania informacji. Pomieszanie języków spowodowało wstrzymanie 
wspólnego przedsięwzięcia, jakim była budowa owej wieży. Standaryzacja cyfro-
wych zapisów informacji jak dotąd pozwala uniknąć konsekwencji, z którymi mieli 
do czynienia jej budowniczowie. Zapewnia ona warunki do swobodnej wymiany in-
formacji w skali całego świata. Odczyt cyfrowego zapisu tekstu, obrazu czy wideo nie 
sprawia kłopotu w żadnym miejscu świata, a odległość nie powoduje zauważalnych 
utrudnień w transmisji informacji. 

Tekst. Na początku lat 90. ubiegłego wieku w Polsce funkcjonowało kilka for-
matów zapisów tekstów (m.in. stosowane w edytorach ChiWriter, WordPerfect), co 
sprawiało, że komunikacja cyfrowa była nadzwyczaj utrudniona. Dopiero unifi kacja 

182 Innymi słowy, analogowa maszyna nie operowała cyframi (jedynkami i zerami), a warto-
ściami sygnałów elektrycznych. Na przykład odpowiednio do wartości przetwarzanej liczby two-
rzono stosowną wartość napięcia sygnału elektrycznego; im większa wartość liczby – tym wyższe 
napięcie. Do obliczania sumy, różnicy, całki czy różniczki wykorzystywany był stosowny moduł 
elektroniczny, który np. wykonując operację dodawania, sumował wartości napięć. Podobnie jak 
z dodawaniem płynów – ich dodawanie polega na wlewaniu ich do jednego pojemnika. Podczas 
tej procedury nie zachodzą żadne operacje obliczeniowe. Stąd jest ona nadzwyczaj szybka. Progra-
mowanie maszyn analogowych przebiegało podobnie do budowania domów z klocków lego. Łą-
czono, stosownie do rozwiązywanego równania, moduły elektroniczne, np. suma, różniczka, całka. 
Łączenie wykonywano za pomocą kabelków – jak głośnika ze wzmacniaczem. Maszyny tego typu 
wzbogacone o sterowanie cyfrowe nazwano maszynami hybrydowymi . Za: W. Gogołek, Wprowa-
dzenie…, jw.
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formatów zapisu informacji w postaci cyfrowej zwiększyła jej dostępność, głównie 
dzięki komunikacji sieciowej183. Potwierdzeniem tego była zgoda twórcy najpopu-
larniejszego edytora w skali świata – Microsoft Word – na stosowanie powszechnie 
akceptowanego Open Document Format (ODF). Format ten – dostępny bez ogra-
niczeń – umożliwia operowanie takimi elektronicznymi dokumentami, jak: arkusze 
kalkulacyjne, wykresy, prezentacje i edytory tekstów. 

Ważnym uwarunkowaniem globalnej wymiany informacji, w tym komunikacji 
sieciowej, jest problem różnych języków. Obiecującą próbą jego ograniczenia są wy-
siłki zmierzające do doskonalenia automatycznych tłumaczy. Są to samodzielne pa-
kiety programowe (np. translatory języka angielskiego: English Translator, Tłumacz 
i Translatica) lub integralne części serwisów onlinowych (np. Google Translator). 
W każdym przypadku ich skuteczność funkcjonowania zależy od pilnie strzeżonych 
formuł tłumaczenia oraz potencjału maszyn (moc, pamięć). Dotychczas wyniki pracy 
tych narzędzi (odnośnie do języka polskiego) w zastosowaniach domowych są zado-
walające. Jednak profesjonalne ich wykorzystywanie ze względu „na liczbę błędów, 
głównie składniowych i stylistycznych, powoduje, że poprawianie takiego tekstu 
może zająć więcej czasu niż tłumaczenie go od nowa”184.

Próbą zmniejszenia ograniczeń automatycznych tłumaczy, głównie z dominują-
cego w Sieci języka angielskiego, są inicjatywy (np. projekt Lingua) woluntariuszy 
pomagających w przekładzie wybranych tekstów pojawiających się w Internecie. Ini-
cjatywa ta dotyczy kilkudziesięciu języków, w tym języka polskiego (http://globalvo-
icesonline.org/lingua/).

Obraz jest kolejną formą informacji, którą z niewielkimi uproszczeniami (zależ-
nie od stosowanej rozdzielczości i głębi kolorów) poddaje się cyfrowej rejestracji 
i transmisji, wzbogacając proces wymiany informacji pomiędzy człowiekiem i ma-
szyną. Dzieki mnogości dostępnych narzędzi służących zamianie obrazu na postać 
cyfrową (aparaty fotografi czne, kamery, telefony komórkowe, skanery) operacja ta 
jest prosta i powszechnie stosowana. Unifi kacja zapisu (m.in. formaty: .bmp, .raw, 
.jpg) tego typu informacji znakomicie ułatwia jej magazynowanie, transmisję i ob-
róbkę. W szczególności chodzi tu o narzędzia do przetwarzania obrazów i skutecznej 
kompresji ułatwiającej ich przesyłanie za pośrednictwem Sieci. 

Posługiwanie się obrazem jest zgodne z naturalnymi preferencjami percepcyjnymi 
człowieka. Jego pamięć wizualna jest najczęściej lepsza od werbalnej. Stąd komuni-
kowanie się z komputerem za pomocą obrazu staje się łatwiejsze i szybsze – w tym 
przekazywanie ważnych semantycznie treści. Obraz obarczony jest mniejszymi błę-
dami niż informacja tekstową, bez trudu pokonuje bariery językowe, a także wyni-

183 Obecnie najpowszechniejszym standardem zapisywania znaków jest kod ASCII  (American 
Standard Code for Information Interchange).

184 G. Juraszek, Przetłumacz mi komputerze, „Chip” 2008, sierpień.
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kające z tradycji kulturowych i narodowych185. Wizualizacja w komunikacji siecio-
wej pod postacią różnych obrazów (ilustracja, rysunek, symbol, grafi ka, fotografi a, 
wideo) z jednej strony stwarza nadzwyczajne możliwości jej wykorzystywania, ale 
z drugiej – wymaga dysponowania odpowiednimi kompetencjami niezbędnymi do 
jej stosowania. Chodzi tu o zachowanie czytelnych dla odbiorcy wzajemnych relacji 
pomiędzy obiektami obrazu – stosowną strukturalizację informacji186.

Komunikacja wizualna zachodzi w dwóch kierunkach: maszyny generują komu-
nikaty w postaci grafi cznej (np. język ikonografi i), ale także coraz skuteczniej rozpo-
znają tę formę informacji. Po udanych narzędziach rozpoznawania obrazów pisma 
(OCR-y) z powodzeniem doskonalone są narzędzia programowe do rozpoznawania 
treści obrazów – obiektów otoczenia, także twarzy (w funkcję tę standardowo są wy-
posażane niektóre aparaty fotografi czne). Przykładem tego są podejmowane próby 
wykorzystywania tych technologii m.in. w wyszukiwarkach, które dzięki automatycz-
nej analizie treści obrazu potrafi ą, bez udziału człowieka, rozpoznać jego zawartość, 
odpowiednio go skatalogować, by później odszukać, aby odpowiedzieć człowiekowi 
na zadane przez niego pytanie187. Efekty prowadzonych w tym zakresie prac znako-
micie zwiększają możliwości wykorzystania zasobów Sieci, np. w zakresie wyszu-
kiwania obrazów twarzy (facial recognition technology). Jest to skuteczna metoda 
identyfi kacji, np. przestępców wmieszanych w tłum czy pseudokibiców na stadionie 
sportowym, stosowana przez instytucje powołane do zapewnienia bezpieczeństwa 
obywateli. W tym celu zainstalowano np. w Londynie 400 000 kamer. Przeciętnie 
fotografują one codziennie każdego mieszkańca tego miasta aż 250 razy. Ta forma po-
zyskiwania informacji przez maszyny, w systemie Polar Rose, umożliwia ponadto188:

poszukiwanie w całej Sieci fotografi i wyróżnionej osoby,• 
automatyczne gromadzenie i katalogowanie informacji o określonych osobach, • 
których fotografi e są dostępne w Sieci,
alarmowanie, gdy w Sieci pojawi się fotografi a wskazanej osoby,• 
wyszukiwanie dodatkowych informacji o bohaterach ukazujących się w materia-• 
łach fi lmowych nadawanych w trakcie przekazywania wiadomości, 
wyszukiwanie w portalach społecznościowych osób, których wygląd spełnia okre-• 
ślone kryteria. 

Pochodną operowania cyfrowym zapisem obrazu są technologie pozwalające na 
korzystanie z cyfrowego zapisu wideo. Standaryzacja, duża kompresja oraz rosnące 

185 Narodowy Program Foresight Polska 2020, Research International Mentor, 2008.
186 G. Kress, Literacy in the New Media Age, New York 2007, s. 35–37.
187 Narzędziem takim w wyszukiwarce Google jest PageRank for Product Image Serach (Visual-

Rank). Przykładami innych projektów dotyczących rozpoznawania obrazów są: SeeIt.com; Tiltomo; 
eVision; Riya; Query By Image Content (QBIC); CIRES: Content Based Image REtrieval System.

188 D. Sullivan, Polar Rose Promising Face Recognition Image Search, http://searchengineland.
com/061219-091641.php [kwiecień 2008].
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pasmo dostępu do Internetu spowodowały, iż wideo staje się popularną formą wymia-
ny informacji za pośrednictwem Sieci. Dotyczy to także urządzeń mobilnych189. 

 Cyfrowy zapis fi lmów jest bezpośrednio związany ze strumieniem informacyj-
nym (stąd nazwa:   media strumieniowe190). Jest to technologia transferowania danych 
w sposób umożliwiający ciągłą transmisję przekazu multimedialnego i przetwarzanie 
danych. Ma ona coraz większe znaczenie wraz z poszerzaniem pasma dostępu do In-
ternetu. Dzięki zastosowaniu strumieniowego przesyłania danych (fi lm, muzyka) od-
biorca może je widzieć/słyszeć w trakcie przesyłania. Dane odbierane od nadawcy są 
szybciej gromadzone w komputerze niż wyświetlane, dzięki temu użytkownik może 
na bieżąco oglądać/słuchać otrzymywany przekaz fi lmu lub dźwięku. Gdyby strumień 
był zbyt ubogi (wąskie pasmo, zbyt mała liczba bitów przesyłana w jednostce czasu), 
przekaz ten byłby przerywany, mało czytelny. Innymi słowy, odbiór informacji byłby 
szybszy od jej nadawania. W przypadku zbyt wolnej transmisji widoczne jest to w po-
staci np. przerywanego przekazu wideo lub audio. Stanowi to o konieczności zapew-
nienia stosownego pasma do transmisji strumieniowej; nie może być ono mniejsze 
(licząc w bitach na sekundę) od strumienia nadawanych informacji (liczonych w tych 
samych jednostkach). 

Warto zaznaczyć, że odtwarzana płyta CD  czy DVD  jest także źródłem strumienia 
danych191. Ma to związek z szybkością napędów CD. Pierwsze napędy CD, które 
miały szybkość x1 (popularnie nazywaną krotnością), były przystosowane do odczy-
tywania cyfrowego zapisu dźwięku z taką szybkością, która gwarantowała możliwość 
jego słuchania bez żadnych zakłóceń wynikających ze zbyt wolnego odtwarzania za-
pisanego na płycie dźwięku. Wraz z doskonaleniem technologii zapisu i odtwarzania 
CD pojawiły się napędy x2, x4, a współcześnie nawet x50 i więcej. Oznacza to, że 
napęd jest w stanie odtwarzać muzykę nawet 50 razy szybciej niż wymaga tego nasz 
zmysł słuchu. Przyspieszenie odtwarzania/zapisywania ma zastosowanie np. podczas 
kopiowania płyty CD. W rezultacie proces kopiowania trwa 50 razy szybciej niż czas, 
jaki jest konieczny podczas słuchania zapisanej na dysku muzyki. 

Ze strumieniową transmisją danych związane jest stosowanie tak zwanych kode-
ków . Kodek („koder/dekoder”) jest zazwyczaj programem (może to być urządzenie) 
przekształcającym strumień danych (przesyłanych np. w formacie MPEG-2, MPEG-4) 
w formę zakodowaną (przede wszystkim w celu transmisji, składowania lub zaszyfro-
wania) lub odkodowującym, by umożliwić jego odtwarzanie bądź obróbkę. 

189 Służą temu takie technologie, jak np. DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhelds – 
standard forsowany przez Unię Europejską).

190 Podstawowe systemy mediów strumieniowych: VideoLAN; Apple’s QuickTime; Nullsoft 
SHOUTcast; Icecast; Microsoft’s Windows Media; MPEG-4; RealSystem; FFmpeg. Do transmisji 
wideo w Internecie najczęściej (2008 r.) wykorzystywane są system Microsoft’s Windows Media 
oraz system fi rmy RealNetworks: RealMedia. 

191 Najczęściej stosowane formaty transmisji strumieniowej i (podane w nawiasach) programy 
do ich odtwarzania: (Windows Media) ASF; WMV; WMA; WMX; WAX; (Real Media) RM; RAM; 
RPM; RA; (Quick Time) MOV; MP4.



Podstawowe uwarunkowania komunikacji sieciowej

84

Problematyką standaryzacji zapisu cyfrowego wideo i innych materiałów audiowi-
zualnych zajmuje się organizacja MPEG  (Motion Picture Experts Group)192, która zo-
stała powołana w 1988 r. jako oddział Międzynarodowej Komisji Normalizacyjnej ISO 
(International Standards Organization). Od nazwy grupy pochodzą kolejne opracowa-
ne przez nią standardy cyfrowego zapisu wideo, czyli MPEG-1, MPEG-2 i MPEG-4. 
Defi niują one metody kompresji, formaty plików i inne parametry cyfrowego wideo193. 

MPEG-1 daje słabej jakości fi lm, przy rozmiarze kadru około 320×240 pikseli, za-
pewnia tylko standardową (z systemów wideo PAL i NTSC) liczbę klatek na sekundę 
(25 i 29,97). MPEG-2 (1994 r.) jest najbardziej znanym standardem MPEG. Zapew-
nia międzyliniowość i znacznie większe rozdzielczości niż MPEG-1. Został opraco-
wany jako format profesjonalny i stanowi kombinację dobrej kompresji i wysokiej 
jakości. Najnowszym (1998 r.) standardem jest MPEG-4. Stosuje się go do kompresji 
cyfrowych zapisów audio i wideo. Jest głównie wykorzystywany w Internecie, w dys-
trybucji materiałów audiowizualnych via CD/DVD, wideotelefonach i w cyfrowej 
dystrybucji programów telewizyjnych. Dzięki temu standardowi nastąpiło znaczące 
przenikanie technologii związanych z telewizją do szeroko rozumianych technologii 
informacyjnych, w tym do komunikacji sieciowej. 

Telewizyjne stacje nadawcze i odbiorniki TV  coraz częściej stosują cyfrową formę za-
pisu i nadawania wideo (więcej o cyfrowej TV w podrozdziale 3.3.4). Stare (do dzisiaj po-
wszechnie stosowane) standardy telewizyjne, takie jak PAL  (720 linii × 576 linii) i NTSC 
(720 linii × 486 linii), powstały ponad 40 lat temu. O niskiej jakości obrazu wyświetla-
nego w tych technologiach świadczy niecałe 0,5 M pikseli, które tworzą poszczególne 
ramki (klatki) fi lmów wyświetlanych na ekranach tradycyjnych telewizorów. Współcze-
śnie powszechnym, w pełni cyfrowym standardem staje się zapis o znacznie większej 
jakości (pięć razy więcej pikseli) – HDTV  (High Defi nition Television – telewizja wy-
sokiej rozdzielczości)194. Równoczesnie prowadzone są prace badawcze i wdrożeniowe 
nad wprowadzaniem IPTV  (Internet Protocol Television) – nowego standardu i jedno-
cześnie nowej usługi polegającej na dostarczaniu wideo za pośrednictwem Internetu. 
Wykorzystywane są do tego celu specjalistyczne odbiorniki ( Set-Top-Box – STB), do 
których przesyłany jest strumień wideo. Jest on najczęściej zakodowany we wspomnia-
nych wcześniej formatach MPEG-2, MPEG-4 lub innych, takich jak WindowsMedia 
WMV lub RealVideo. Dotychczas, ze względu na duże wymagania dotyczące pasma 
(ponad 10 Mb), HDTV nie jest przesyłane z wykorzystaniem IPTV195. 

192 www.mpeg.org.
193 W trakcie opracowywania są standardy MPEG-7 i MPEG-21. Zazwyczaj fi lmy kodowane za 

pomocą tych metod mają rozszerzenia .mpg, a materiały dźwiękowe – .mp3 i .mp2.
194 HDTV ma pięć zatwierdzonych formatów. Są to: 720p – 1280×720 (24 klatki na sekundę) 

(p – progresywne skanowanie); 720p – 1280×720 (30); 720p – 1280×720 (60); 1080i – 1920×1080 
(i-przeplot); 1080p – 1920×1080.

195 Odbiór materiałów wideo z wykorzystaniem IPTV wymaga pasma minimum 128 Kb/s. 
Optymalną wartością jest 2 Mb/s.
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Wraz z rozwojem zastosowań cyfrowego zapisu wideo powstała inicjatywa Digital 
Cinema Initiatives, LLC (DCI), zrzeszająca siedmiu potentatów fi lmowych (Disney, 
Fox, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Uni-
versal Studios i Warner Bros. Studios). Powołany przez te fi rmy organ opracował 
podstawowe standardy pozwalające zastąpić tradycyjne aparaty fi lmowe aparatami 
cyfrowymi (Digital Cinema ). Ta nowa technologia odtwarzania cyfrowych zapisów 
fi lmów rozpoczęła nową epokę kina – kina cyfrowego. Standardy wykorzystane do 
operowania cyfrowymi zapisami fi lmów obejmują problematykę formatu, kompre-
sji, kodowania, transportu, narzędzi do prezentacji w kinach i bezpieczeństwa (troski 
o prawa autorskie)196.

Zasygnalizowane technologie operowania cyfrowymi materiałami wideo oraz 
wzrost pasma dostępu do Internetu przyczyniły się do tego, że wideo stało się po-
wszechnym formatem informacji w Internecie. Ponad połowa abonentów telewizji 
ogląda różnego rodzaju materiały wideo na innych urządzeniach niż odbiornik TV 
– przede wszystkim na komputerach i urządzeniach mobilnych197. Zjawisko to wyka-
zuje tendencję rosnącą. Przeciętny użytkownik Internetu dwukrotnie więcej czasu po-
święca na korzystanie z Sieci niż na oglądanie programów TV198. Proces ten prowadzi 
do nieuniknionej konwergencji narzędzi służących odbiorowi wideo, także dźwięku 
(w tym rozmów telefonicznych) i tekstów. Wkrótce należy oczekiwać uniwersalne-
go systemu, który umożliwi odbieranie wszystkich formatów informacji na jednym 
urządzeniu. Zapowiedzią tego są m.in. odbiorniki telewizyjne wyposażone w moduły 
do odbierania wideo z Internetu czy telefony komórkowe przystosowane do pracy 
w ramach tradycyjnych sieci telekomunikacyjnych i w ramach hotspotów udostępnia-
jących Internet (Wi-Fi).

 Dźwięk, tekst i obraz to trzy podstawowe kanały informacji wykorzystywane 
w komunikacji sieciowej. Zakres tego wykorzystania ma bezpośredni związek z tech-
nologiami pozwalającymi na ich cyfrowy zapis, obróbkę, ale także automatyczną ana-
lizę i syntezę. Przewiduje się, iż do roku 2010 wartość dystrybucji utworów muzycz-
nych za pośrednictwem Sieci i urządzeń mobilnych przekroczy sprzedaż tradycyjną 
na fi zycznych nośnikach (CD, DVD itp.)199.

196 Pomijając zawiłości specyfi kacji wyróżnionych problemów, mając na uwadze wcześniej-
sze techniczne specyfi kacje cyfrowego wideo, stworzono dwa standardy cyfrowego kina: 2K 
(2048×1080 pikseli) lub 4K (4096×2160 pikseli). W obu przypadkach każdy piksel zapisywany 
jest 36 bitami (po 12 bitów na każdy kolor). Za: Digital Cinema Initiatives, LLC. Digital Cinema 
System Specifi cation V1.0. July 20, 2005.

197 ChoiceStream 2007 Survey of Viewer Trends in TV and Online VideoChoiceStream, www.
choicestream.com [lipiec 2008]. 

198 The Connected Consumers – Australia and New Zeland, Cisco Systems, May 20, 2008. Za: 
Affl uent Spend the Most Time Online, Strong link between income and Web time, Sept. 16, 2008. 

199 P. Verna, MySpace Music: What You Need to Know, eMarketer, Sept. 29, 2008; The Enterta-
inment Industry Plays a Sour Note Online, eMarketer, June 15, 2009, http://www.emarketer.com/
Article.aspx?R=1007134 [czerwiec 2009].



Podstawowe uwarunkowania komunikacji sieciowej

86

 Bez względu na to, co jest źródłem dźwięku – gaworzenie dziecka, śpiew słowika 
czy orkiestra symfoniczna – drogę do jego cyfrowego zapisu zawsze rozpoczyna mi-
krofon 200. To urządzenie (mówiąc w uproszczeniu) zamienia fale głosowe na napięcie 
elektryczne (bardzo niewielkie). Następnie sygnał ten (fala) jest przesyłany do innego 
urządzenia, które konwertuje postać analogową na cyfrową. Uzyskany w rezultacie 
cyfrowy zapis dźwięku jest uproszczonym zapisem oryginału. Podobnie jak w przy-
padku cyfrowego obrazu i materiału wideo, jakość zapisu zależy od parametrów za-
miany (od częstotliwości próbkowania i liczby bitów na próbkę). 

 To podkreślenie procedury zamiany informacji z postaci analogowej, do której 
dostosowane są ludzkie zmysły, na cyfrową ma na celu zwrócenie uwagi na często 
niedoceniany problem uproszczeń/zniekształceń, jakie niesie ze sobą zapis cyfrowy. 
Slogany reklamowe sugerujące lepszą jakość formy cyfrowej tylko w części są praw-
dziwe. Cyfrowy obraz, dźwięk i materiał wideo zawsze jest uproszczeniem analogo-
wego oryginału, lecz akceptowanym, gdyż związane z tym zniekształcenia zazwyczaj 
są poza progiem postrzegania przeciętnego człowieka. Materiały cyfrowe mogą być 
za to bez strat jakości kopiowane nieograniczoną liczbę razy, a ich cyfrowa transmisja 
(za pośrednictwem Internetu i podobnych sieci) nie wpływa na jakość przesyłanego 
materiału201. 

Ważkim ograniczeniem zapisu cyfrowego jest to, iż każda doskonalsza wersja 
standardu operowania materiałem cyfrowym wyklucza dostosowanie do jego jakości 
zapisów dokonanych w poprzednich wersjach. Zdigitalizowany kilka lat temu fi lm ni-
gdy nie będzie prezentowany w lepszym formacie, takim jak np. HDTV. Ograniczenia 
takie nie dotyczą zapisów analogowych. Umożliwiają one stworzenie cyfrowej wersji 
(kopii) materiału w dowolnym standardzie – obowiązującym dzisiaj i za sto lat.

Poza zasygnalizowanym uproszczeniem, jakie niesie ze sobą zapis cyfrowy 
dźwięku, obrazu i wideo, niemal zawsze stosowana jest kompresja z wkalkulowa-
ną stratą jakości. Stopień kompresji poddaje się regulacji zależnej od oczekiwanej 
jakości fi nalnego produktu – skompresowanego zapisu materiału. Decyzja o stopniu 
kompresji jest kompromisem pomiędzy otrzymaną jakością zapisu a wielkością (mie-
rzoną bajtami) zajmowaną przez skompresowany materiał. Ma to znaczenie podczas 
zapisu zdjęć, utworów muzycznych, fi lmów (kwestia wielkości potrzebnej pamięci), 
ale także ich transmisji za pośrednictwem Sieci (chodzi o czas). Niewielkie materiały 
są przesyłane szybko, ale z oczekiwaną stratą jakości.

Kilka lat temu przeprowadzono ciekawy eksperyment polegający na ocenie róż-
nic jakości dźwięku w formacie .wav (bez kompresji/uproszczeń) i .mp3. Wykorzy-
stano do tego celu stosowny sprzęt audiofi lski (wzmacniacze lampowe). Melomani 
wyróżniali format w 68%. W przypadku utworów o głuchym brzmieniu tylko jeden 

200 Więcej na temat multimediów w postaci cyfrowej w: G. Świderk, Ł. Mazurski, Multimedia. 
Obróbka dźwięku i fi lmów, Gliwice 2004.

201 W. Gogołek, Wprowadzenie…, jw., s. 16–33.
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uczestnik testu prawidłowo określił format. W muzyce klasycznej melomani zauwa-
żyli różnicę w 75%, a przeciętni słuchacze w 57%202.

Omawiając problematykę operowania cyfrowym zapisem dźwięku w kontekście 
komunikacji sieciowej, warto zwrócić uwagę na możliwość analizy/rozpoznawania  
i syntezy dźwięków  mowy ludzkiej. Cyfrowa postać zapisu tych dźwięków stwarza 
nieograniczone możliwości ich obróbki, analizowania, poprawnego interpretowania, 
na przykład wydawanym poleceniom maszynie poprzez ich wypowiadanie. Ilustra-
cją zastosowania tej technologii jest komputerowa analiza treści audycji radiowych 
i ścieżek dźwiękowych audycji telewizyjnych w poszukiwaniu opinii na zadany te-
mat. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu komputer samodzielnie odsłuchuje 
wybrane audycje (w różnych językach), dokonuje stosownej analizy i na podstawie 
zadanych słów kluczowych raportuje zainteresowanej osobie/instytucji treść audycji 
dotyczących określonej problematyki203. Uzupełniając tę funkcję o syntezę dźwięków 
mowy ludzkiej, stworzono możliwość prowadzenia wypowiadanego dialogu między 
rozmówcą a komputerem (służy temu m.in. język VoiceXML). Możliwość ta znajdu-
je szerokie zastosowanie w systemach nazywanych IVR (Interactive Voice Respon-
se) wykorzystywanych między innymi w różnego typu centrach informacyjnych. Na 
przykład zadane głosem przez telefon pytanie o lek maszyna rozpoznaje i udziela 
– głosem – stosowną odpowiedź. Podobnie coraz więcej systemów Call Center sto-
suje technologie TTS (Text-To-Speech) – zamiany tekstu na mowę i ASR (Automatic 
Speech Recognition) – rozpoznawania mowy. Pozwalają one na zastępowanie niektó-
rych osób w ich pracy, np. operatorów udzielających informacji za pośrednictwem 
telefonu. Elastyczność tego typu systemów decyduje o coraz większym komforcie 
współpracy z maszynami, które zgodnie z życzeniem użytkownika mogą naśladować 
głos kobiety lub mężczyzny. Technologia rozpoznawania i syntezowania dźwięków 
mowy ludzkiej szczególnie wyraźnie wskazuje na potencjał i szanse komunikacji sie-
ciowej, gdzie rozmówcą nie jest człowiek, ale maszyna. Jedna z usług Google’a (Ap-
ple IPhone) polega na rozpoznawaniu zadawanych przez telefon pytań – podobnych 
do przekazywanych za pośrednictwem klawiatury (np. najgłębsze jezioro świata?) 
– i udzielaniu, tą samą drogą, odpowiedzi204.

Systemy rozpoznawania i syntezy mowy znajdują szerokie zastosowanie w co-
dziennym życiu osób niewidomych. Dotyczy to zwłaszcza syntezowania dźwięków 

202 „PC World Komputer” 2000, grudzień.
203 Od listopada 2006 r. do oferty Instytutu Monitorowania Mediów został dołączony mo-

nitoring zagranicznych stacji telewizyjnych, realizowany właśnie dzięki zastosowaniu syste-
mu rozpoznawania mowy. Informacje są stale wyszukiwane z sześciu anglojęzycznych stacji: 
CNN, EuroNews i BBC World, niemieckiej ARD i ZDF oraz francuskiej TV5. W sumie IMM 
może monitorować na zlecenie klientów 68 zagranicznych stacji. Za: Rozpoznawanie mowy 
w monitoringu mediów, „Gazeta IT” nr 1 (48), http://www.gazeta-it.pl/2,16,769,index.html 
[styczeń 2007].

204 Pierwszą komercyjną usługą w podobnym zakresie była informacja teleadresowa udzielana 
za pośrednictwem systemu GOOG-411.
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mowy na podstawie komputerowej analizy tekstu (OCR) pisanego ręcznie lub druko-
wanego i wyświetlanego na ekranie monitora komputera205.

Zasygnalizowane funkcje maszynowej interpretacji mowy ludzkiej oraz jej synte-
zowania znacznie poszerzają zakres możliwych zastosowań porozumiewania się ludzi 
z komputerami. Ogranicza to złożoność procedur wymiany informacji człowiek-ma-
szyna, jednocześnie stwarzając warunki do cyfrowej rejestracji i interpretacji ludzkich 
zachowań, które towarzyszą wymianie informacji za pośrednictwem mowy. 

Dotychczas synteza dźwięków najpowszechniejsze zastosowania znalazła w two-
rzeniu muzyki. Pomijając bogactwo specjalistycznych, samodzielnych urządzeń elek-
tronicznych służących temu celowi – syntezatorów, zwróćmy uwagę na możliwości 
wykorzystania do tego komputera. Służą temu karty dźwiękowe  oraz specjalistyczne 
urządzenia zewnętrzne (DAW – Digital Audio Workstations, cyfrowe połączenie kon-
solety mikserskiej, procesora akustycznego i magnetofonu wielośladowego), a także 
programy (jak Logic Audio, Cubase itp.). Ponadto jest możliwe dołączanie do kom-
putera klawiatur i modułów ułatwiających wydobywanie dźwięków – podobnie jak 
w fortepianie .  Istota wytwarzania dźwięku w komputerze polega, w ogólności, na 
programowej syntezie – tworzeniu matematycznych zapisów dźwięków i odtwarza-
niu ich za pośrednictwem karty dźwiękowej. 

Ostatnio stała się osiągalna programowa symulacja klasycznych – dotychczas do-
stępnych tylko w postaci wolnostojących samodzielnych urządzeń – drogich analogo-
wych syntezatorów (Moog, ARP, Yamaha serii CS). Umożliwia to młodym adeptom 
muzyki korzystanie z programowo symulowanego syntezatora wartego tysiące dola-
rów (bez koniecznej starannej jego konserwacji) za ułamek jego ceny – ceny progra-
mu symulującego syntezator. 

Specyfi cznym rodzajem syntezatorów są samplery . Od tradycyjnych syntezatorów 
różnią się możliwością kompleksowej edycji i przetwarzania dźwięków wprowadzo-
nych z zewnątrz (dźwięków rzeczywistego instrumentu nagranych przez mikrofon, 
zwanych samplem) lub przygotowanych na nośnikach pamięci, np. CD-ROM. Pod-
stawowy materiał dźwiękowy samplerów jest tworzony z próbek (samples) mogących 
być utrwalonymi brzmieniami naturalnych instrumentów (w tym głosu ludzkiego), 
innych syntezatorów lub też całkowicie komputerowo określanych (obliczanych) 
kształtów fal dźwiękowych. Dla odróżnienia, syntezatory działające na podobnej za-
sadzie – jednakże bez możliwości edycji próbek, są nazywane romplerami  (ROM – 
Read Only Memory). Są to urządzenia w pełni cyfrowe (starsze instrumenty tego typu 
miały też analogowe komponenty, jak np. fi ltry). Samplery komputerowe są urządze-
niami zewnętrznymi komputera lub programami. 

Innym obszarem zastosowań syntezatorów jest tzw. wirtualna akustyka  – two-
rzenie matematycznych modeli instrumentów akustycznych. Wykorzystując szybkie 
procesory DSP  (Digital Signal Processor), udaje się za ich pomocą tworzyć niezwy-

205 Przykładami polskich syntezatorów mowy ludzkiej są: Ivona (www.ivo.pl) oraz Expresivo 1.4.1. 



Technologie wirtualnego świata

89

kle realistyczne odwzorowania instrumentów akustycznych, bez ograniczeń ekspre-
sywności narzuconej przez powtarzalność cyfrowego samplingu.

 Zasygnalizowany potencjał komputerowego operowania tekstem, obrazem, 
dźwiękiem i wideo wskazuje na uniwersalność maszyn w zakresie kompletności naj-
częściej wykorzystywanych przez ludzi kanałów komunikacyjnych. Spełniony jest 
zatem podstawowy warunek skutecznego zmierzania do spolegliwej, dostępnej dla 
wszystkich (bez względu na przygotowanie) komunikacji sieciowej. Maszyny w spo-
sób coraz bardziej podobny do ludzkiego generują i rozpoznają informacje w postaci 
tekstu, obrazu, dźwięku i wideo. 

Na obecnym etapie zastosowań Sieci do komunikacji, mimo bogactwa dostępnych 
form informacji, należy się zgodzić ze stwierdzeniem J. Grzenia, który mówi, iż: „wy-
daje się jednak, że użytkownicy Internetu nie będą skłonni zastąpić komunikacji pisa-
nej mówioną, gdyż musieliby zrezygnować z wielu korzyści, które daje anonimowość 
w sytuacji komunikowania się”206. Anonimowość ta dotyczy częściej chęci ukrycia 
swojej mowy ciała, sposobu mówienia, stanu emocjonalnego niż swojego imienia. 
Formą potwierdzenia tego zjawiska są wyniki badań wskazujące na preferencje użyt-
kowników telefonów komórkowych wśród młodych ludzi. Zdecydowanie częściej 
(91%) wybierali oni komunikację za pośrednictwem pisma (SMS-y) aniżeli rozmowy 
telefonicznej. Uzasadniali to upodobanie wygodą (88%), a nie mniejszym kosztem 
tej formy wymiany informacji207. W 2007 roku po raz pierwszy w USA abonenci te-
lefonów komórkowych częściej korzystali z komunikacji pisanej – za pośrednictwem 
SMS-ów niż z tradycyjnych rozmów telefonicznych208. 

2.6.4. Konstrukcja zasobów online 

Zasoby Sieci mają związek z komunikacją sieciową przede wszystkim w ramach 
wyróżnionych kategorii komunikacji asynchronicznej i aktywnej oraz Web 2.0. Sta-
nowią one element docelowy wymiany informacji pomiędzy uczestnikami aktu ko-
munikacji z udziałem Sieci. 

Zawartość zasobów oraz ich forma decydują o atrakcyjności Sieci jako całości. 
W przyjętej tu interpretacji na zasoby sieciowe składają się zbiory informacji oraz 
usługi. Zbiory w zależności od formy są określane jako strony, bazy danych, serwery 
ftp, a w zależności od treści – mediami, encyklopediami, informacjami dostępnymi 
w Web 2.0 (blogi, fora itp.). Usługi dostępne w Sieci to m.in. banki internetowe, e-
sklepy, także onlinowe gry komputerowe oraz wiele funkcji dostępnych w Web 2.0 
(więcej w punkcie 3.3.6).

206 J. Grzenia, Komunikacja…, jw., s. 27, 65.
207 Sondaż przeprowadzono w 2007 roku na grupie 95 uczniów (40 – gimnazjum, 45 – liceum) 

i 120 studentów (70 – III rok, 50 – V rok). Gary Small, Gigi Vorgan, iBrain: Surviving the Technolo-
gical Alteration of the Modern Mind, HarperCollins Publishers, New York, 2009, s. 161.

208 A. Mindlin, Letting Our Fingers Do the Talking, „The New York Times” 2008, Sept. 29.
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 Strony internetowe. Popularność i użyteczność Internetu zachęca do zakładania 
własnych stron nie tylko przez duże instytucje, lecz także przez małe fi rmy, a nawet 
osoby prywatne. W pierwszej kolejności przedsięwzięcie takie wiąże się z konieczno-
ścią określenia, jakie zasoby informacyjne oraz usługowe i w jakiej formie powinny 
być prezentowane na konstruowanej stronie.

 Strony tworzące zasoby Sieci w większości są zapisane w postaci hipertekstu . Jest 
to logiczna kombinacja komputera i tekstu, komputerowy interfejs pozwalający na 
encyklopedyczne przeglądanie tekstów209. 

Zdaniem M. Castellsa interaktywność, jaką zapewnia hipertekst, stanowi domi-
nującą kulturalną manifestację Sieci. „Hipertekst stał się strukturą i sposobem sym-
bolicznego przetwarzania informacji ze wszystkich źródeł i wszystkich wiadomości. 
Dzięki temu Internet połączy indywidualności i grupy między sobą i udostępnianych 
multimedialnych hipertekstów. Hipertekst jest szkieletem nowej kultury rzeczywistej 
wirtualności, w której wirtualność stanie się fundamentalnym komponentem naszego 
symbolicznego otoczenia, a w konsekwencji naszego doświadczenia jako komuniku-
jących się istot”210.

Hipertekstowe strony WWW są budowane w specjalny sposób, potocznie mówi 
się, iż są napisane w HTML-u. Jest to format zapisu informacji, który znakomicie 
ułatwia przeglądanie i odczytywanie zawartości stron i stronic. Każda strona  (site) 
WWW zawiera zazwyczaj jeden monotematyczny zbiór informacji. Jest ona podzie-
lona na części, które niefortunnie także są nazywane stronami (page) – w książce, 
dla wyróżnienia, przyjęto nazywać je słowem: stronice –  w znaczeniu pojedynczych 
kartek. A zatem zbiory WWW są nazywane stronami, które z kolei są dzielone na 
pojedyncze kartki – stronice. Owe strony mogą zawierać informacje w każdej formie 
– teksty, rysunki, grafi kę, fotografi e, dźwięki i sekwencje wideo (multimedia). 

W powszechnym użyciu są także stosowane inne pojęcia strony – wyróżniające jej 
specyfi kę – takie jak:

mush-up•   – jest to innowacyjne połączenie fragmentów zawartości wielu stron 
w celu stworzenia nowej strony – hybrydy; przykładami takich stron są połączenia 
map (Google) z ofertą sprzedaży nieruchomości, lokalizacją hotelu czy miejscem 
konferencji lub z informacjami o sytuacji na drogach uzyskanych ze stron prezen-
tujących obrazy z miejskich WebCam ów i innych źródeł211,

209 Do budowy stron hipertekstowych jest stosowany specjalny język – HTML (HyperText Mar-
kup Language), którego następcą (po roku 2000) jest XML (eXtensible Markup Language). XHTML 
stanowi etap przejściowy, narzędzie pomostowe między HTML a XML.

210 M. Castells, Toward …, jw.
211 Podobną, przydatną usługą jest geotargeting – umożliwia ona dołączanie do zdjęcia (spe-

cjalizowanym aparatem fotografi cznym) informacji uzyskanej ze sputników (GPS) o miejscu jego 
wykonania. Katalogowanie zdjęć w komputerze według miejsca ich wykonania odbywa się potem 
automatycznie.
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portal•  , super strona – udostępnia jeden punkt interakcji z całym potencjałem in-
formacyjno-usługowym; zazwyczaj składają się na nią: wewnętrzna wyszukiwar-
ka, zasoby informacyjno-usługowe, katalog tych zasobów, linki do wyróżnionych 
innych stron (np. sklepy, giełdy) oraz darmowe usługi – skrzynka pocztowa, miej-
sce na prywatną stronę, kawiarenka internetowa,
portal horyzontalny•  – portal wielotematyczny,
witryna•   – strona zazwyczaj prezentująca fi rmę, osobę, 
wortal•   – portal monotematyczny, portal wertykalny dotyczący jednej tematyki. 

Usługi i multimedialne zasoby informacyjne zgromadzone w pamięci sieciowej 
są splecione z narzędziami programowymi umożliwiającymi ich budowę i łatwe wy-
korzystanie. Narzędzia służące do konstrukcji stron są na bieżąco wzbogacane nowy-
mi technologiami, które znakomicie usprawniają proces projektowania i budowania 
stron. Nie są one skomplikowane, wymagają jednak pewnego przygotowania i czasu 
niezbędnego do wykonania określonych zadań, których efektem jest widoczna przez 
internautów strona. 

Stosunkowo nową formą konstruowanych stron WWW są wspomniane strony 
typu mash-up. Owe twory – hybrydy, łączące zawartości z wielu różnych stron, stano-
wią swoistą formę manifestacji fi lozofi i otwartego standardu promującego oryginalne 
postacie innowacji w wirtualnym świecie212.

Integralną składową każdej strony, mającą fundamentalne znaczenie, odpowiada-
jącą za wszelkie procesy komunikacji człowiek-komputer podczas korzystania z Sie-
ci, jest tak zwany inter fejs użytkownika. Są to programy, których działanie sprawia 
poczucie łatwej dostępności potencjału komunikacyjnego Sieci, które ułatwiają przy-
jazne, spolegliwe jego wykorzystywanie. Objawia się to między innymi intuicyjno-
ścią, tolerancją na błędy użytkownika i czytelnym, często obrazkowym (ikonografi a) 
językiem (więcej na ten temat w podrozdziale 2.3). 

 Inną formą aktywnego udziału Sieci w komunikowaniu się z użytkownikami są 
informacje udzielane przez Sieć o statusie odwiedzanej strony oraz oceny jej kon-
strukcji.  Każda próba odczytania (przyjęta tu interpretacja zwrotu czytanie/czytanie 
sieci jest podana w podrozdziale 2.3) przez internautę strony o wybranym adresie 
powoduje odpowiedź obsługującego ją serwera. O ile nie odnotowano błędów – od-
powiedzią jest przesłanie zawartości strony do zainteresowanego użytkownika. W re-
alizacji tego zadania występują czasami komplikacje; o fakcie tym internauta jest 
informowany w postaci komunikatu (jest przesyłany numer błędu) wyszczególniają-
cego przyczynę tego stanu rzeczy213. Z tą krańcową formą informowania przez Sieć 

212  Mashing the Web, „The Economist” 2005, Sept. 17.
213  Niektóre komunikaty o statusie strony WWW:
    100 – Continue: komunikat o tym, że serwer pracuje nad odpowiedzią i udzieli jej w ciągu 

krótkiego czasu, 
        401 – Unauthorized: strona wymaga autoryzacji, której nie ma internauta, 
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użytkownika o możliwości odczytania strony wiąże się kolejna usługa komunikacyjna 
oferowana przez niektóre serwisy sieciowe. Chodzi tu o wystawianie oceny konstruk-
cji budowanej strony. Wystawiają ją automaty (programowe), udzielając jednocześnie 
użytecznych wskazówek dotyczących ewentualnych usterek konstrukcji strony (np. 
Google Sitemaps). Te przykładowe funkcje komunikacyjne Sieci ilustrują imponujące 
spektrum autonomicznych operacji Sieci, które polegają na komunikowaniu się z jej 
użytkownikami.

2.6.5. Zarządzanie stronami

Naturalną cechą konstrukcji strony jest jej komunikatywność zapewniająca reali-
zację fundamentalnej właściwości Internetu – interakcji, łatwości wymiany informa-
cji pomiędzy stroną i jej użytkownikiem (tzw. interfejs). Problematyką tą, omówioną 
poniżej, zajmują się składowe ergonomii – użyteczność (usability, Web-usability) oraz 
dostępność (accessibility) – w odniesieniu do konstrukcji stron WWW. Użyteczność 
jest także traktowana jako miara łatwości użytkowania strony oraz prostoty poko-
nywania barier swobodnego korzystania z jej potencjału informacyjno-usługowego. 
Zwiększa się ona wraz z efektywnym stosowaniem wiedzy o procesach komunikacyj-
nych zachodzących pomiędzy człowiekiem a komputerem. 

Nie mniej ważne od konstrukcji stron jest zapewnienie poprawności atrybutów jej 
obecności w Sieci. Chodzi tu o utrzymanie aktualności strony i dbanie o jej zawar-
tość merytoryczną. W ocenie spełnienia tych wymagań pomaga analiza danych opi-
sujących wykorzystywanie strony – między innymi statystyki o liczbach odwiedzin, 
profi le odwiedzających, dane o technologiach stosowanych przez odwiedzających 
(sprzęt i oprogramowanie). 

Doświadczenia wskazują na znaczenie funkcjonalności i spójności strony w spraw-
nej komunikacji pomiędzy nią a jej użytkownikiem. Chodzi tu o jej prostotę, małą 
liczbę dodatków, jasny układ informacji i odpowiednio dopasowane narzędzia nawi-
gacji214. Poprawnie zbudowana stronica najczęściej zajmuje 80% ekranu (minimum 
2/3); reszta jest przeznaczana na nawigację i reklamy. Zmierza się do tego, by nawi-
gacja strony i narzędzia służące do jej przeglądania charakteryzowały się prostotą 
i intuicyjnością, możliwością uzyskania przez internautę w każdej chwili odpowiedzi 
na pytania: gdzie jestem, gdzie byłem, gdzie mogę pójść. Ważna jest troska o mecha-
nizm wyróżniania linków do innych stron/stronic już odwiedzonych. Zaznaczane są 
one (np. jaśniejszym kolorem) inaczej niż linki, z których jeszcze nie skorzystano. 
Najczęściej linki zawierają nie więcej niż cztery słowa. 

           403 – Forbidden: zazwyczaj błąd ten pojawia się w sytuacji, gdy konieczne jest połączenie 
z serwerem przez protokół, a komputer internauty nie może nawiązać takiego połączenia, 

          404 – Not Found: strona nie została odszukana.
214   Przedmiotowi konstrukcji stron, a głównie problemowi nawigacji jest poświęcona książka 

J. Kalbacha, Projektowanie nawigacji strony WWW, Gliwice 2008.
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Mając na uwadze sprawną wymianę informacji pomiędzy internautą a Siecią, sto-
sowane są dwa rodzaje nawigacji: wertykalna (pionowa – przeglądanie informacji 
o różnych tematach zamieszczonych na stronie) i horyzontalna (pozioma – przeglą-
danie informacji na jeden określony temat), a także drzewa strony (spis treści, najczę-
ściej przedstawiany w postaci grafi cznej). Poprawnie zbudowana strona jest dzielona 
na stronice zawierające do 10 słów w wierszu. Są one udostępniane w różnych forma-
tach (PDF, RTF, TXT). Każda część stronicy powinna mieć nagłówek. Jego słowa są 
wyróżniane tłustym czarnym drukiem lub kursywą na białym tle (nie męczą wówczas 
oczu); unika się wersalików i różnych krojów czcionek215. 

Poza tekstem ważnymi składowymi strony, mającymi wpływ na komfort wymiany 
informacji z jej użytkownikami, są obrazy: grafi ka, ilustracje i animacje. Do rysunku 
dodawany jest często atrybut ALT (wyjaśnienie, co przedstawia grafi ka). 

Internauci odwiedzający określoną stronę po raz pierwszy, najczęściej rezygnują 
z jej oglądania, jeśli czas jej otwarcia przekracza trzy sekundy. A zatem, elementy 
strony powinny być lekkie (uproszczone, o małej liczbie bajtów, zapewniające szybki 
transfer do odbiorcy) i posiadać link do pełnej formy. Chodzi o to, by strona zajmo-
wała jak najmniej pamięci i dzięki temu szybko ładowała się w swojej podstawowej 
formie. Pierwsza stronica otwieranej strony, tzw. stronica startowa  (home page), nie 
powinna być dłużej ładowana niż trzy sekundy. Czas ten zazwyczaj odpowiada ścią-
gnięciu 40 KB zawartości strony.

 Pozostałe krytyczne elementy konstrukcji strony, decydujące o efektywnej wy-
mianie informacji pomiędzy nią i jej odbiorcą, to: użyteczność, intuicyjność, kolor 
i inne składowe formy, a przede wszystkim podobanie się strony. Wśród elementów 
składających się na ocenę „podobania się” strony można wyróżnić: 

Priorytetyzację•  : 
Nie wszystkie elementy strony są tak samo ważne. Wskazuje to na celowość – 
określenia względnej ważności elementów na stronicy, umieszczania ich w od-
powiednich miejscach – stosownie widocznych dla odwiedzających (będzie 
o tym mowa dalej).
Dla każdej strony należy poznać odpowiedź na pytanie: jakiego zachowania – 
wizytującego spodziewamy się po wejściu na projektowaną stronę? 
Rozpocząć projekt od wersji czarno-białej. Wyróżnić elementy, które nie mu-– 
szą być kolorowe. 
Używać jaskrawszych/wyraźniejszych kolorów w takich elementach, jak – 
przyciski, banery, które są związane z oczekiwaną akcją wizytującego daną 
stronicę. 
Odpowiednio dobrać rozmiar przycisku, gdyż jego pozycja i kształt także mają – 
wpływ na percepcję ważności danego elementu. 

215 Postać czcionek, ze względu na standard publikacji sieciowej, jest zdefi niowana w dokumen-
tacji organizacji W3C, np. pod adresem: http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/fonts.html.



Podstawowe uwarunkowania komunikacji sieciowej

94

Układ i formę•  :
Żaden element strony nie egzystuje w izolacji. Należy ocenić otoczenie ele-- 
mentu, jego rozmiar, kształt i dopasowanie do sąsiadujących elementów. Każ-
dy z elementów musi być widoczny dla oglądających stronę. 
Kontrast jest tu rozumiany jako różnica pomiędzy jasnymi i ciemnymi obsza-- 
rami projektowanej strony. Ma on podstawowe znaczenie w identyfi kowaniu 
i rozpoznawaniu elementu strony. Analizując zastosowany projekt kontrastu, 
należy:

przejrzeć stronę w skali odcieni szarości; kolory wzbudzają emocje, ogra-- 
niczając tym samym możliwość dostrzeżenia podstawowych problemów 
w przyjętej konwencji kontrastu na stronie,

–  unikać zbyt wielu ciemnych i jasnych kolorów. 

Oczekiwania:• 
–  Stosowanie podstawowych konwencji, do których użytkownik stron jest przy-

zwyczajony. Zapewnić pomoc. Nie prowokować frustracji.
–  Wszystkie linki powinny być jednoznacznie wyróżnione.
–  Linki płatności najlepiej umieszczać w prawym górnym rogu. 
–  Dane kontaktowe powinny się znajdować w widocznym miejscu, najlepiej na 

dolnym pasku nawigacji.

• Percepcję : 
–  Szybkość. Sprawianie wrażenia szybkiego ładowania strony. Ułatwia to prio-

rytetyzowanie – wyświetlanie ważniejszych informacji w pierwszej kolejności, 
pozostałych w drugiej. 

–  Czas wizyty. Odczucie wizytującego, że czas odwiedzin był krótki. Dotyczy to 
pierwszych pięciu stronic. Informacja na pierwszych trzech powinna być jak 
najmniej skomplikowana, łatwa do zrozumienia (wskazane jest sprawdzanie 
konstrukcji pierwszej strony, np. za pomocą narzędzi dostępnych na stronie 
Hammocks.com).

Proporcje ważności: • 
Projekt stronicy, od której rozpoczyna się czytanie strony (stronicy lądowania), 

a także innych rozpoczynających proces odczytywania strony jest strategiczny. Naj-
ważniejsze jest sprowokowanie i ułatwienie następnych akcji – kroków – w odwiedza-
niu kolejnych stronic prowadzące do zamierzonego celu. Mniej ważne jest podobanie 
się strony – najważniejsze jest priorytetyzowanie prezentowanych informacji216. 

216 B. Eisenberg, Five Critical (and Overlooked) Design Elements, www.clickz.com/experts/
crm/traffi c/article.php/3507666 [May 27, 2005]. D. Guarnaccia, The 7 Habits of Highly Effective 
Web Sites, EarthWeb www.cioupdate.com/trends/article.php/3508791 [May 31, 2005].
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Siedem zasad efektywnej strony WWW 
Zasada 1. Odwiedzający stronę ma rację – słuchaj i odpowiadaj na jego potrze-

by. Należy zrozumieć, dlaczego czytelnicy odwiedzają stronę. 
Zasada 2. Określenie podstawowego celu utrzymywania strony. Uświadomie-

nie akcji, które chcemy sprowokować u określonych czytelników. 
Zasada 3. Priorytetyzowanie doświadczeń czytelników. Czytelnicy odchodzą 

do konkurencji, bo czują się niedocenieni lub szacują, że koszt korzystania 
ze strony jest większy od uzyskiwanych korzyści.  Uwzględniając znane 
doświadczenia czytelników – łatwiej ich utrzymać. 

Zasada 4. Wykorzystywanie wiedzy o czytelnikach. 
Zasada 5.Ocena uchybień strony, np. analiza wyników poszukiwań na stronie 

niesatysfakcjonujących czytelników.  
Zasada 6. Kreowanie dialogu z czytelnikiem. Dostępne narzędzia personaliza-

cji ułatwiają prowadzenie dialogu, dostosowanie go do specyfi cznych od-
biorców (kwestia pozyskanych danych osobowych, zachowań). 

Zasada 7. Optymalizacja skuteczności strony.  Wykorzystanie strony jako nie-
drogiego narzędzia oceny nowych koncepcji i idei.

Struktura oglądania  stronicy. Ważnym czynnikiem decydującym o zwracaniu 
uwagi przez internautów na określone obszary (elementy) stronic jest ich miejsce usytu-
owania na ekranie monitora. Uwzględniając tę prawidłowość, można nawet trzykrotnie 
zwiększyć zainteresowanie użytkowników przekazywanymi za pośrednictwem stron 
treściami. Dzieje się tak zgodnie z logiką, że niewidoczne przyciski nie będą klikane. Do 
pomiaru częstotliwości czytania treści z poszczególnych fragmentów obrazu stronicy 
służą systemowe narzędzia śledzące wzrok kierowany na ekran monitora (eyetracking). 
Ich wykorzystanie pozwoliło na uchwycenie pewnych prawidłowosci217.

Większość stron jest przeglądana, ale nie jest czytana. Stronice, w przeciwieństwie • 
do drukowanych materiałów, są przeglądane tylko przez kilka sekund. W tym cza-
sie internauta rozpoznaje kilka słów w nagłówku stronicy i wyróżniający się na 
niej obraz. Na tej podstawie podejmuje decyzję o baczniejszym (lub nie) zwróce-
niu uwagi na stronicę. 
Naturalny odruch czytania (w języku polskim) od lewej do prawej i z góry • 
w dół zmusza do zachowania równowagi między obrazem i tekstem. Obraz 
powinien być umieszczony po lewej stronie ekranu. Po zwróceniu uwagi na 
obraz najczęściej wzrok jest kierowany na prawą część ekranu i odczytywany 
jest tekst.

217 B. Livingston, Are Your Visitors Seeing What You Think? itmanagement.earthweb.com/co-
lumns/executive_tech/article.php/3486616 [March 1, 2005].
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Ważne ilustracje należy umieszczać po prawej stronie ekranu – zdominują one • 
treści będące po lewej stronie ekranu.
Uwaga najczęściej jest zwracana na lewy górny róg stronicy oraz na tekst, który • 
jest umieszczony bezpośrednio pod ilustracją zajmującą tę część obrazu (najlepiej 
logo).

• Uwaga czytających jest skierowana na wyróżnione fragmenty tekstów. W efekcie 
często pomijane jest czytanie tekstów zasadniczych, a zwracana jest uwaga na 
linki, które zazwyczaj są wyróżniane kolorem lub podkreśleniem. Ważne mery-
torycznie teksty powinny być co najmniej tak samo wyróżnione na ekranie jak 
linki.
Przyciski nawigacyjne nie powinny odwracać uwagi czytającego od zasadniczych • 
treści strony. Celowe jest zatem zastępowanie ich innymi formami nawigacji, na 
przykład łatwym dostępem do mapy strony. 

Rysunek 10. Mapa częstotliwości zwracania wzroku  na poszczególne obszary 
„stronicy lądowania”

Legenda: 100% – najciemniejsze fragmenty obrazu, 0% – białe.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Livingston, How Eyetools Finds Flaws In Your 
Pages, http://itmanagement.earthweb.com/ [March 8, 2005].
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Rysunek 10 ukazuje rozkład częstotliwości kierowania wzroku na różne obszary 
ekranu wyświetlającego stronicę lądowania. Na obszary zaznaczone najciemniej-
szym odcieniem szarości wzrok jest kierowany niemal zawsze (100%), szare pola są 
zauważane w połowie przypadków, a białe niemal niezauważane. 

Analiza czytelności zasobów wyświetlanych na monitorze w odniesieniu do Go-
ogle wskazuje, że:
• trzy pierwsze linki wyświetlone w wynikach wyszukiwań są oglądane w 100%, 

czwarty link w 85%, a dziesiąty – w 20%,
• podobnym zainteresowaniem cieszą się sponsorowane linki – od 80 do 100%218,
• pierwsze trzy sponsorowane linki po prawej stronie były zauważane w 30–50%, 

czwarty w 20%, od piątego do ósmego w 10%.

Powyżej wymienione rezultaty badań są także przydatne do oceny innego typu stron, 
których głównym celem jest reklama. Podobne badania dotyczące stron gazet elektro-
nicznych pozwoliły stwierdzić, iż poza wspomnianymi wcześniej prawidłowościami 
istotne jest stosowanie białych przestrzeni oddzielających poszczególne fragmenty stro-
nicy. Powoduje to większe zainteresowanie informacjami na dole stronicy oraz zachęca 
do jej przewijania, co często jest niechętnie wykonywane przez czytelników219. 

 CMS . Mając na uwadze sygnalizowaną wcześniej złożoność i pracochłonność 
procesu projektowania i budowy stron, stworzono narzędzia ułatwiające wykonanie 
tego zadania. Istota rozwiązania polega na opracowaniu standardowej formy stronicy 
– szablonu. Pola szablonu z założenia są puste. Aby je zmodyfi kować lub wypeł-
nić, stosuje się tzw. System Zarządzania Zawartością – CMS (Content Management 
System ). Jest to program umożliwiający bezpośrednie wprowadzanie informacji do 
wspomnianych pól. Innymi słowy, na przykład dziennikarz dbający o aktualność 
określonych informacji wyświetlanych na zarządzanej przez niego stronie opracowu-
je wiadomość (np. bieżące notowania walut) za pomocą dowolnego edytora i za po-
średnictwem CMS-u bezpośrednio przesyła swój materiał na stronę. Zatem aplikacja 
tego typu pozwala osobom, które nie mają przygotowania technicznego, w efektywny 
sposób tworzyć informacje i dokumenty oraz zarządzać nimi, a także publikować je 
w sposób zautomatyzowany na stronach. 

CMS jest zorientowany na łatwość zarządzania i przetwarzania informacji. Do 
jego podstawowych funkcji należy zaliczyć220:

aktualizację treści stron (bez znajomości języka HTML),• 
możliwość nadawania użytkownikom CMS-a różnych uprawnień do modyfi kacji • 
treści strony i akceptacji ich materiałów, 

218 Więcej na temat sponsorowanych linków w punkcie 3.4.4. 
219 B. Livingston, How Eyeyools…, jw.
220 Więcej na temat CMS-ów na stronie: http://www.ws-webstyle.com/cms.php/pl/ezpublish [li-

stopad 2008].
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wspomaganie budowy i zarządzania stroną (np. możliwość samodzielnego budo-• 
wania menu),
wewnętrzna wyszukiwarka strony,• 
edycja w trybie WYSIWYG (możliwość podglądu materiału w identycznej for-• 
mie, jaka się ukaże na stronie),
możliwość sprecyzowania ram czasowych, w których materiał będzie wyświetla-• 
ny na stronie,
możliwość wykorzystywania tych samych treści w różnych miejscach strony.• 

CMS-y dzięki swojej funkcjonalności pozwalają znacznie obniżyć koszty utrzy-
mania strony, zwiększają szybkość publikacji, stwarzają warunki do skutecznej kon-
troli jakości i aktualności informacji (łącznie z zadanym w harmonogramie automa-
tycznym zamieszczaniem i kasowaniem określonych informacji)221.

Standardowe funkcje CMS

*  zarządzanie zasobami
*  rozbudowany edytor umożliwiający tworzenie i formatowanie dokumen-

tów bez znajomości HTML
*  integracja z pakietem MS Offi ce
*  defi niowanie procesów workfl ow dla publikowanych dokumentów
*  mechanizmy służące do zarządzania wyglądem i strukturą portalu – modu-

łowość dedykowane narzędzia
*  możliwość dodawania meta-danych do dokumentów
*  podział użytkowników na role ze względu na wykonywane zadania 

i udostępnione im funkcje systemu
*  mechanizmy bezpieczeństwa i autoryzacji
*  otwarta architektura systemu (możliwość dodawania mechanizmów dy-

namicznych: bazy notowań, wykresy, kalkulatory, aplikacje do tworzenia 
formularzy, zlecenia internetowe testy, listy dyskusyjne, czaty, forum, gry, 
e-commerce, SMS-y itp.)

*  personalizacja i statystyki
*  wyszukiwarka

Ocena stron . Mając na uwadze cel uruchamiania strony, która najczęściej jest 
wizytówką lub narzędziem wspomagającym świadczenie usług, zwracana jest uwaga 
na jej podstawowe elementy – formę i zawartość. Stanowią one o wartości oceny jej 
obecności w wirtualnym świecie. 

221 Przykładowe darmowe CMS-y: PostNuke 0.750PL; jPortal 2.3; PHP Fusion 5.01 MLS; 
Mambo 4.5 PL.



Technologie wirtualnego świata

99

W odniesieniu do mediów i innych fi rm w Sieci fundamentalne są – interaktyw-
ność stron oraz możliwość dynamicznego łączenia (linki) informacji tekstowych 
z bogactwem uzupełnień w formie multimedialnych zasobów. Dzięki temu portale 
stają się żywe, często z aktualizowanymi na bieżąco danymi, z grafi ką, dźwiękiem 
i multimedialnymi prezentacjami. 

Z kolei powszechnie akceptowanym celem obecności fi rm w Sieci jest spełnia-
nie oczekiwań dotyczących informacji z zakresu problematyki socjalnej realizowanej 
przez fi rmę oraz jej otoczenie (np. ochrona środowiska, związki zawodowe i fi nanse). 
Mała aktywność informacyjna w tych obszarach może szybko obrócić się przeciwko 
fi rmie. Istotne jest staranne dobieranie i kontrolowanie informacji – które powinny, 
a które nie powinny być publikowane w Internecie. Troszcząc się o poprawny wi-
zerunek fi rmy, należy zadbać poza jej obecnością w Internecie, również o materiały 
drukowane, które nadal niezmiennie są bardzo ważnym kanałem informacyjnym. 

Dobrze skonstruowana witryna fi rmowa wywiera wrażenie na osobie wizytującej 
stronę. Wysoko cenione jest umieszczanie na pierwszych stronicach podstawowych 
informacji o zakresie usług/produktów fi rmy, a dalej katalogów online oraz odnośni-
ków do wszelkich publikacji związanych z przedmiotem działalności fi rmy. Ważne są 
też misje witryny: edukacyjna i zarządzania reputacją fi rmy. Przykładem przestrze-
gania wspomnianych wyżej zasad są takie fi rmy, jak ICI lub Elf. Na stronie Elfa są 
przedstawione etapy procesu powstawania ropy, a następnie produkcji benzyny – po-
cząwszy od tworzenia się ropy, poprzez jej wydobycie, przetwórstwo, a skończywszy 
na transporcie bynzyny do stacji paliw. Ta pozornie mało związana z ideą budowy 
biznesowych stron „historia” benzyny ma duży udział w tworzeniu odpowiedniego 
wizerunku fi rmy i jej poprawnych społecznych powiązań. 

Rzadko bywa tak, iż fi rma jest bardzo dobra, a jej witryna kiepska. Zazwyczaj rze-
czywisty, bieżący obraz fi rmy znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w wir-
tualnym świecie222.

Dostępność strony jest oceniana przez informacje, które ułatwiają rozpoznawanie/
indeksowanie witryny przez wyszukiwarki. Z punktu widzenia technologii (wyglądu 
i nawigacji) wyróżnia się takie funkcje strony, jak: wyszukiwarka wewnętrznych za-
sobów witryny, możliwość drukowania określonych treści, ogólne narzędzia porusza-
nia się po zawartości strony, łatwość dostępu do informacji fi nansowych i „drzewo”/
„mapę” strony. 

Interaktywność  strony – poza spolegliwym interfejsem komunikacyjnym (pro-
stotą wymiany informacji pomiędzy użytkownikiem a stroną) – jest interpretowana 
jako możliwość subskrypcji określonych informacji dostarczanych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, np. czas udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane mailem. 
O celowości wyróżnienia tej składowej oceny stron świadczą m.in. wyniki badań in-

222 Tematyka ta jest przedmiotem książki: E. Ziemba, Technologie i systemy informatyczne w or-
ganizacjach gospodarki opartej na wiedzy, Poznań 2008.
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teraktywności witryn polskich fi rm PR. Do rzadkości należy udzielanie przez te fi rmy 
szybkich i kompletnych odpowiedzi223. 

O wartości linków na stronie świadczą ich aktualność i związek z branżą oraz 
wskazywanie informacji o wydarzeniach dotyczących funkcjonowania fi rmy – wła-
ściciela strony. W ramach oceny strony niebagatelna jest także obecność i zasobność 
słowników związanych z przedmiotem jej działalności. Kluczowe elementy fi rmowej 
witryny to przede wszystkim informacje adresowe, schemat organizacyjny, prezenta-
cja władz i historia fi rmy. Wśród dodatkowych informacji o fi rmie wyróżnia się m.in. 
sprawy socjalne oraz ogłoszenia o wolnych miejscach pracy i możliwości zdalnego 
składania CV. W ramach fi nansowych informacji o fi rmie zwraca się uwagę na do-
stępność online do: ostatniego raportu fi nansowego (w formatach PDF/HTML), ar-
chiwum poprzednich raportów, kalendarza fi rmowych zdarzeń, notowań akcji, wiel-
kości obrotów akcjami fi rmy, polityki, historii dywidend, informacji o właścicielach 
i innych istotnych danych fi nansowych. 

Niebagatelną rolę w osądzie własnej witryny ma samoocena konstrukcji i atrak-
cyjności strony wspomagana narzędziami ilościowymi. Podstawowym narzędziem 
w tym zakresie jest licznik, który powinien mieć następujące cechy: 

szybki dostęp do statystyk strony – 24/7/365, czyli w skali dnia, tygodnia i roku,• 
możliwość oceny: • 
– jaką przeglądarkę używa wizytujący stronę,
–  rozdzielczości ekranu odwiedzającego,
–  systemu operacyjnego odwiedzającego,
–  które strony polecają ocenianą witrynę,
–  która wyszukiwarka wskazała wizytującemu stronę,
–  jakich słów kluczowych używał odwiedzający w tej wyszukiwarce, 
kilka różnych stylów licznika, łącznie z niewidocznym dla internautów,• 
mailowe komunikaty (alerty).• 

Uzyskane z tego źródła (z licznika) informacje stanowią cenne wskazówki co do 
celowości zmian formy (w tym kwestii komunikacji strona – użytkownik) oraz treści 
strony, np. w odniesieniu do konieczności spełnienia specyfi cznych wymagań prze-
glądarek, które są stosowane przez odwiedzających. Uzupełnieniem tych wskazówek 
są także inne pomiary składowych jakości i popularności stron. Wyróżnia się dwie 
kategorie miar: zorientowane na użytkownika i zorientowane na stronę. W pierwszym 
przypadku chodzi o następujące informacje:

jakie strony/stronice odwiedzili internauci,• 
ile czasu w nich spędzili,• 
skąd trafi li do określonego zasobu i dokąd się z niego udali,• 

223 K. Gruszka, Ł. Szymula, Internetowy sprawdzian agencji Public Relations, http://www.inter-
netstandard.pl/artykuly/43472.html [4 sierpnia 2004]. 
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kiedy zostało rozpoczęte połączenie z Internetem, kiedy zakończone, jak długo • 
trwało itp.

W przypadku orientacji na stronę dokonuje się pomiarów, które umożliwiają uzy-
skać następujące informacje224:

liczba odwiedzin użytkowników (w rozbiciu na nowych i powracających),• 
czas pojedynczej wizyty,• 
strony odsyłające/wyszukiwarki, przez które odwiedzający trafi ł na ocenianą stronę,• 
strony/stronice początkowe i końcowe wizyt,• 
czas, jaki odwiedzający spędził na stronie/stronicy,• 
ścieżka poruszania się po stronie,• 
konfi guracja komputera odwiedzającego,• 
informacje geolokacyjne (państwo, miasto).• 

Znaczącą miarą popularności strony jest tzw. liczba unikalnych wizyt na stronie, 
określana także terminem unikalni odwiedzający . Bez względu na to, ile razy wizy-
tujący odwiedzi określoną stronę w zadanym czasie, liczba unikalnych wizyt będzie 
powiększona tylko o jeden w chwili jego pierwszych odwiedzin w określonym prze-
dziale czasowym. Wizytę/odwiedziny   należy rozumieć jako otwarcie strony – połą-
czenie się z nią za pośrednictwem przeglądarki – i odczytanie jakichkolwiek treści.

 Przypadkowe osoby angażowane do oceny stron zastępują obecnie tak zwani ana-
litycy Sieci . Analityka Sieci jest obiektywnym śledzeniem, gromadzeniem, mierze-
niem, raportowaniem i analizowaniem ilościowych danych o Internecie w celu opty-
malizacji stron i inicjatyw marketingowych. Służą temu stosowne narzędzia m.in. do 
analizy zapisów aktywności odwiedzających (logów), którzy są rejestrowani podczas 
korzystania z określonej strony. Ułatwiają one sprawdzanie pozyskanych danych, np. 
listy adresów (IP) odwiedzających serwer strony, albo też przedstawiają w czytelnej 
formie sumaryczne dane, tworząc wykresy ilustrujące intensywność odczytywania 
poszczególnych zasobów witryny. Przykładowym narzędziem tego typu jest Google 
Analytics, jedna z usług wyszukiwarki, która umożliwia m.in. liczenie częstotliwości 
odwiedzin poszczególnych stronic na stronie, kliknięć na umieszczone na niej linki, 
a także szacowanie wartości miar kampanii reklamowych prowadzonych na innych 
wyszukiwarkach (Yahoo!, MSN).

Podsumowaniem zabiegów mających na celu troskę o jak najdoskonalszą kon-
strukcję strony jest testowanie, pomiar i optymalizacja225. Testowanie polega na po-
równywaniu różnych układów elementów określonej strony, tak by reakcja jej czytel-
nika była jak najbardziej zbliżona do oczekiwań wynikających z celu jej tworzenia. 

224 M. Pięta, Raport z oblężonej witryny, „Chip” 2005, nr 1.
225B. Eisenberg, J. Quarto-vonTivadar, Always Be Testing: The Complete Guide to Google Website 

Optimizer,Indianopolis 2008, s. 3.
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Reakcją tą może być np. przeczytanie komunikatu, zamówienie newslettera, przej-
ście do kolejnej części strony, wypełnienie kwestionariusza czy dokonanie zakupu226. 
Pomiar polega na monitorowaniu czynności, jakie wykonują użytkownicy podczas 
nawigacji na ocenianej stronie. W efekcie uzyskiwany jest strumień informacji o od-
wiedzających stronę – liczba odwiedzających, czas ich pobytu na stronie, odwiedzane 
stronice itp. Dzięki tym informacjom łatwiej jest ocenić miejsca strony wymagające 
poprawy, a następnie ponownego ich testowania. Ukoronowaniem zasygnalizowa-
nych etapów – testowanie i pomiar – jest optymalizacja. Prowadzi ona do zmian kon-
strukcyjnych strony, które zwiększają skuteczność osiągania założonego celu funk-
cjonowania strony.

Zasygnalizowane prawidłowości dotyczące konstrukcji i funkcji stron ulegają nie-
ustającym zmianom. Następuje ewolucja tradycyjnego pojmowania stron interneto-
wych. Wszystkie obszary aktywności związane z udostępnianiem i wymianą informa-
cji – w tym media, edukacja, biznes, marketing – coraz większą uwagę kierują na Web 
2.0 (więcej na ten temat w punkcie 3.3.6). Technologia ta łamie paradygmat jednokie-
runkowego odbioru informacji – biernego oglądania/czytania stron. Przesuwa zawar-
tość bliżej konsumenta za pośrednictwem nowatorskich narzędzi wykorzystywanych 
do komunikacji pomiędzy internautami i Siecią oraz umożliwia aktywne tworzenie 
zawartości stron przez ich dotychczasowych czytelników. Sieć staje się bardziej ak-
tywna i samodzielna, wykazując autonomiczną dynamikę działań we wszystkich za-
kresach komunikacji.

Inny zakres od przedstawionych wyżej oczekiwań konstrukcji stron wynika z ro-
snącego znaczenia ich komercyjnej roli. Chodzi tu o zdobywanie jak największej 
popularności wśród internautów. Cel ten, poza tradycyjnymi zabiegami promocyj-
nymi, osiąga się przede wszystkim dzięki ocenom nadawanym przez wyszukiwarki. 
O wartości tej oceny stanowi kolejność wyświetlenia linku do strony na liście wyszu-
kiwań szperacza. Ocena ta jest pochodną specyfi cznych cech konstrukcyjnych strony 
(więcej na ten temat w punkcie 3.4.4). 

2.7. PERSONALIZACJA

Znaczącym uwarunkowaniem sprawnej wymiany informacji pomiędzy Siecią i użyt-
kownikami jest jej aktywność w procesie aktu komunikacji. Decyduje o niej potencjał 
współczesnych technologii informacyjnych, który umożliwia dostosowywanie kompu-
terowego przekazu do informacji opisujących ich odbiorcę i jego otoczenia. Chodzi 
tu o wykorzystywanie, poprzez stosowanie odpowiednich, zautomatyzowanych proce-
dur, analiz rosnącej liczby danych opisujących odbiorcę informacji. Jest to spełnieniem 
oczekiwań tego, iż mimo że „każdy użytkownik Internetu jest unikatowy, a jego sposób 

226 Przykładem narzędzia służącego testowaniu jest Google Website Optimizer.
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korzystania z Internetu – specyfi czny”, informacje, które przekazuje komputer człowie-
kowi, uwzględniają jego indywidualność227. Personalizacja – tak potocznie nazywana 
procedura aktywnego udziału maszyn podczas komunikacji z użytkownikami – obej-
muje rosnącą ilość szerokiego spektrum informacji opisujących uczestnika procesu 
komunikacji oraz stosowny do nich wybór operacji wykonywanych przez maszyny228. 
Na personalizację procesu wymiany informacji pomiędzy Siecią a jej użytkownikami 
składa się coraz większy zakres informacji – od bardzo ogólnych, neutralnych etycznie 
do intymnych. Budowanie profi lu użytkownika, jego sylwetki, jest oparte na:

informacjach formalnych; są to:• 
–  informacje wyboru – przekazywane świadomie przez użytkownika do kompu-

tera w celu dostosowywania przesyłanych do niego informacji będących przed-
miotem aktu komunikacji; są one uzyskiwane w wyniku wyboru dokonanego 
przez użytkownika m.in. formy odczytywanych ze stron informacji, np. krój, ko-
lor, wielkość liter, układ strony – rozmieszczenie i wybór modułów tworzących 
stronę,

–  informacje ankietowe – pozyskiwane przez komputer od użytkownika za po-
średnictwem standardowych narzędzi typu ankieta, formularz (np. płeć, wiek, 
zainteresowania, miejsce zamieszkania);

informacjach analitycznych uzyskiwanych w wyniku zabiegów technologicznych, • 
najczęściej bez wiedzy i bez zgody użytkownika; są to: 
– informacje formalne – pora dnia, pora roku, lokalizacja geografi czna odbiorcy 

(geolokalizacja, geotargeting); adresy IP (opisane w punkcie 2.4.1) mimo do-
stępnych narzędzi służących anonimowym wędrówkom po wirtualnym świe-
cie (więcej w podrozdziale 4.5) umożliwiają w 99% określić kraj, w którym 
znajduje się użytkownik Sieci, także region i miasto229,

– informacje behawioralne – pozyskiwane za pomocą różnego rodzaju procedur 
śledzenia zachowań użytkownika (zazwyczaj bez jego wiedzy) oraz analizy tych 
zachowań; dotychczas najczęściej są to dane wolnozmienne (zainteresowania, 
preferencje), ale także mogą być nimi dane szybkozmienne, wskazujące np. na 
aktualny stan psychofi zyczny użytkownika (więcej na ten temat poniżej), 

– informacje kontekstowe – wydobywane z treści przekazywanych przez użyt-
kowników do maszyn, np. analiza pytań wpisywanych do wyszukiwarek, ana-
liza treści korespondencji elektronicznej i blogów użytkownika,

– dane statystyczne – zbiorcze informacje uzyskane na podstawie rejestracji 
zachowań użytkowników w Sieci; są one poddane obróbce statystycznej w celu 
wyszczególnienia różnych od siebie grup użytkowników (np. płeć, wiek) oraz pra-

227 S. Krug, Nie każ mi myśleć…, jw., s. 140.
228 Z. Markov, D. T. Larose, Eksploracja zasobów internetowych, PWN, Warszawa 2009, s. 172. 

S. Clifford, Service from Google Gives Crucial Data to Ad Buyers, „The New York Times” 2008, June 25.
229 J. Goldsmith, T. Wu, Who Controls the Internet?, Oxford 2006, s. 61.
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widłowości odbierania (np. zainteresowanie lub brak zainteresowania określoną 
tematyką wiadomości) wyróżnionych przez te grupy form i treści informacji. 

Zasygnalizowane wyżej informacje są wykorzystywane w procedurach opisanych 
specjalnymi algorytmami. Dzięki nim można z dużym prawdopodobieństwem prze-
widzieć kolejne zachowania określonej osoby, np. podczas kampanii reklamowej czy 
wyborczej230.

Znajomość profi lu internauty może być wykorzystana na wiele sposobów – od 
komercji, np. przez dostosowywanie odpowiedniej treści i formy onlinowych reklam, 
do rozrywki – wyboru odpowiednich utworów muzycznych przez edukację do uświa-
domionych lub nawet nieuświadomionych oczekiwań słuchacza (np. portale Last.fm, 
Pandora.com). Służy temu tak zwana personalizacja serwisów WWW, która polega 
na „wykorzystywaniu znanych profi li preferencji do dynamicznego dostosowywania 
zawartości serwisu do potrzeb poszczególnych użytkowników. Adaptatywne serwery 
WWW automatycznie odkrywają typowe schematy zachowań użytkowników, anali-
zując informacje o użytkowaniu serwisu zawarte w logu serwera technikami eksplo-
racji danych”231. Następuje tak zwana deportalizacja – tworzenie serwisów adresowa-
nych do precyzyjnie wyodrębnionej grupy określonych odbiorców. 

Współcześnie niemal każda agencja zajmująca się kampaniami reklamowymi onli-
ne w celu poprawy kontaktu z grupą docelową korzysta z różnego rodzaju narzędzi do 
śledzenia tej grupy (są to m.in. serwery reklamowe: DART fi rmy DoubleClick, Atlas Mi-
crosoftu i Bluestreak ValueClicka). Zakres pozyskiwanych w ten sposób informacji prak-
tycznie jest nieograniczony. Obejmuje on np. śledzenie obecności konkurencji w Sieci 
przez ocenę jej pozycji w wynikach wyszukiwarek232. Automatycznie (Andiamo, Twing 
i CoComment) gromadzone są opinie o określonej marce i reputacji fi rmy. Systemem tego 
typu – śledzącym poczynania internautów – instalowanym w Sieci na poziomie dostar-
czyciela Internetu jest NebuAd. Jeśli np. internauta szuka informacji na temat francuskich 
samochodów, następnego dnia na jego ekranie pojawią się reklamy aut z tego kraju. 

 Wyróżnione formy informacji są wykorzystywane w celu dostosowywania prze-
kazywanych odbiorcy komunikatów będących przedmiotem aktu komunikacji. Ope-
racje te realizuje się odmiennie dla różnych zastosowań. Na przykład w procesie na-
uki wspomaganej komputerem celowe jest przystosowanie procedury nauczania do 
aktualnego stanu psychofi zycznego ucznia. 

Teoretyczne podstawy tak rozumianej personalizacji w odniesieniu do procesu 
nauczania zostały opracowane już w 1976 roku233. Udowodniono możliwość wyko-

230 Baker Stephen, The Numerati, Houghton Miffl  in Company, New York, 2008, s. 14, 72, 91.
231 M. Wojciechowski, M. Zakrzewicz, Automatyczna personalizacja serwerów WWW z wyko-

rzystaniem metod eksploracji danych, Szczyrk, 2002, s. 141–152.
232 Na przykład AdGooroo i The Search Monitor.
233 W. Gogołek, O pewnym modelu komputeryzacji dydaktyki, [w:] Cybernetyka społeczna, red. 

Józef Kossecki, Kielce 1976.
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rzystania zarówno danych wolnozmiennych (doświadczenia i cechy organizmu), jak 
i szybkozmiennych – opisujących stan psychofi zyczny uczącego się (np. komputero-
wa analiza fal EEG, pobudzenia obwodowego [GSR], czas reakcji na określone bodź-
ce). Pomijając procedurę przekazywania treści merytorycznych, bieżąca kontrola 
tych parametrów pozwala oceniać aktualny stan psychofi zyczny ucznia (świadczący 
o gotowości do nauki), jak i wpływ, jaki wywierają na niego komunikaty (wzmocnie-
nia instrumentalne). Wielokrotne korzystanie z owych komunikatów pozwala na ich 
klasyfi kację. W efekcie system się uczy, jakie komunikaty i w jakich okolicznościach 
wywołują zamierzony skutek – np. stosowne zwiększenie poziomu aktywności emo-
cjonalnej uczącego się (by proces nauki przebiegał efektywnie). Dzięki autonomii 
maszyn system ocenia potrzebę (wielkość i kierunek) zmiany aktywności emocjonal-
nej i stosownie do niej dobiera odpowiednie bodźce (inne dla różnych osób, stosow-
nie do ich stanu psychofi zycznego).

Współcześnie dostępne spośród zasygnalizowanych wyżej precyzyjnych informa-
cji o stanie psychofi zycznym człowieka, którymi dysponują maszyny, są wykorzy-
stywane w tzw. neuromarketingu. Jego przedmiotem jest badanie reakcji psychofi -
zjologicznych konsumentów (ocenianych za pomocą funkcjonalnego magnetycznego 
rezonansu jądrowego [fMRI] i EEG), które warunkują np. kupno określonego pro-
duktu lub poprawę znajomości określonej marki produktu (badania takie w zakresie 
kosmetyków prowadził Christian Dior)234. Towarzysząca temu wymiana informacji, 
z udziałem maszyn, stanowi przedmiot zainteresowania ekspertów medycyny, tech-
nologii oraz marketingu235. 

 Personalizacja jest zatem wynikiem umiejętnej analizy i interpretacji danych mó-
wiących o użytkowniku. Jest także wykorzystaniem swoistego doświadczenia – da-
nych otrzymywanych podczas procesu wymiany informacji pomiędzy człowiekiem 
a maszyną: bodziec – reakcja. Chodzi tu o śledzenie reakcji użytkowników na bodźce/
komunikaty generowane przez maszyny. Dzięki ogromnej liczbie pomiarów takich 
par informacji, a także dostępnym informacjom o użytkowniku, odpowiednie mecha-
nizmy programowe coraz trafniej dobierają bodźce, które mają spowodować oczeki-
waną reakcję użytkownika (np. zakup wskazanego towaru lub kształtowanie opinii 
na wybrany temat). Zarysowany proces: bodziec – reakcja wskazuje na widoczną 
autonomię maszyn, która w dużej części polega na korzystaniu z efektu sprzężenia 
zwrotnego (maszyna uczy się skuteczności bodźców), a w konsekwencji na dobiera-
niu coraz bardziej efektywnych komunikatów przekazywanych użytkownikowi. 

 Użytkownik Sieci otrzymuje coraz większą część informacji w postaci łatwo 
absorbowanej pigułki informacyjnej. Dzięki personalizacji następuje dostosowanie 
owej pigułki do sylwetki odbiorcy informacji – do jego indywidualnych oczekiwań/
predyspozycji. 

234 M. Lindstrom, Buyology: Truth and Lies About Why We Buy, New York 2008, s. 195.
235 Tamże, s. XI.
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Przyjęto tu milczące założenie, które potwierdzają doświadczenia, iż użytkownicy 
tylko w niewielkim stopniu wykorzystują możliwości samodzielnego dostosowywa-
nia formy i treści (informacje wyboru) na często odwiedzanej stronie236. Zazwyczaj 
przyczyną tego jest brak czasu i kompetencji. Stanowi to zgodę na korzystanie z do-
myślnych ustawień, o których decyduje maszyna na podstawie zgromadzonych in-
formacji o użytkowniku. W wyniku tego dwóch użytkowników odczytując tę samą 
stronę w tym samym czasie, często otrzymuje różne treści w odmiennej formie.

Firmy, takie jak Google, AOL, Microsoft, Yahoo!, rutynowo śledzą internautów 
podczas ich wędrówek online i przesyłają reklamy bazujące na zawartości stron przez 
nich oglądanych, przedmiotach poszukiwań w Internecie oraz treści ich koresponden-
cji elektronicznej. Znacznie dalej w procesie indoktrynacji poszedł jeden z najbar-
dziej popularnych serwisów społecznościowych – Facebook, który przesyła reklamy 
o treści powołującej się na zachowania znajomych, bez ich wiedzy (np. co i w jakim 
sklepie ostatnio kupił kolega)237. Google dysponuje ogromnymi zasobami informa-
cyjnymi milionów swoich użytkowników. Ich źródłem, poza historiami wyszukiwań 
w Sieci, są także treści listów elektronicznych przechowywanych w tym portalu, wy-
pełnione arkusze kalkulacyjne, albumy fotografi czne. Zapisy te stanowią cenne źró-
dło informacji kontekstowych wynikających z treści zapisów. Stanowią one ogromny 
potencjał (co jest pilnie strzeżoną tajemnicą) tworzenia profi lu użytkowników.

Kategoria informacji analitycznych, pozwalająca na precyzyjną personalizację in-
formacji generowanych przez Sieć, wyróżnia praktycznie nieograniczony zakres infor-
macji. Wyłuskiwane są one z bieżących zapisów użytkowników Sieci, jak i z zapisów 
archiwalnych, które przez wiele lat są przechowywane w pamięciach niektórych serwi-
sów, jak np. www.archive.org. Są to np. dane etniczne pozyskiwane dzięki analizie wy-
szukiwanych informacji przez przedstawicieli owych grup. W zadawanych im pytaniach 
częściej niż zazwyczaj stosowane są słowa kluczowe związane z regionem geografi cz-
nym, z którego pochodzą. Wykorzystanie tych danych jest szczególnie widoczne w za-
biegach związanych z multikulturowymi akcjami promocyjnymi, które uwzględniają 
informacje mówiące o pochodzeniu osób wchodzących w skład grup etnicznych238. 

 Ogromną wartość mają informacje pozyskiwane od odbiorcy bez jego wiedzy 
podczas wędrówek po Sieci – tak zwane dane behawioralne – zawierające informacje 
o jego zachowaniach w Internecie. Wskazują one między innymi na jego zaintereso-
wania czy okresy aktywności intelektualnej. Przykładowym zastosowaniem takich 
możliwości jest przedsięwzięcie Lifetime Individual Visitor Experience (LIVE) 
Profi le™. Dotyczy ono tworzenia sylwetki indywidualnego użytkownika społeczno-
ściowego portalu MySpace. Stosowane w LIVE algorytmy personalizacji podzielono 
na dwie kategorie. Za pomocą pierwszej – interest-based targeting – kategoryzuje się 

236 S.Y. Chen, G.D. Magoulas, Adaptable and Adaptive Hyper-Media Systems, IRM Press, 2005.
237 L. Story, B. Stone, Facebook Retreats on Online Tracking, „The New York Times” 2007, Nov. 30.
238 H. Gold, Launching Multicultural Media Campaigns, The ClickZ Network, ClickZ Experts 

Agency Media Strategies, Jun 24, 2008.



Personalizacja

107

członków zależnie od ich zainteresowań, np. sport, moda, fi nanse, gry komputerowe, 
auta i zdrowie. Przy użyciu drugiej dzieli się ich na setki subkategorii, np. fani sportu 
są podzieleni na grupy: basketball, piłka nożna w szkołach, narty itd.; fi lmowi entu-
zjaści: komedie, dramaty, fi lmy niezależne, aktorzy itd. 

Zakres informacji, które są wykorzystywane w doskonaleniu dialogu Sieci z jej 
użytkownikami, zaczyna obejmować nadzwyczaj osobiste, wręcz intymne dane osób 
korzystających z Internetu. Są one pozyskiwane w wyniku analizy zachowań użytkow-
ników i śladów ich wędrówek po wirtualnym świecie. W odniesieniu do kobiet obejmu-
ją m.in.: „seks i miłość, zdrowie, jedzenie, karierę i pieniądze, rozrywkę, kosmetyki, ży-
cie domowe i astrologię”239. W efekcie maszyny dysponują zasobami informacyjnymi, 
które po niewielkiej obróbce czynią, iż Sieć posiada porównywalną, a nawet większą 
wiedzę o jej użytkownikach niż ich najbliżsi. Zaufanie, jakim darzona jest Sieć, której 
użytkownicy powierzają nawet bardzo intymne informacje o sobie, wynika z braku 
wyboru i jednocześnie nadziei, iż moje dane giną wśród milionów innych. 

Kolejną kategorią danych służących skutecznej personalizacji wymiany informa-
cji pomiędzy maszyną a jej użytkownikiem są informacje statystyczne. Opisują one, 
z dużym poziomem ufności, między innymi grupy możliwych do wyróżnienia osób, 
których zachowania w określonych granicach są przewidywalne, a tym samym łatwe 
do wykorzystania czy wręcz manipulowania. Dane statystyczne są szczególnie war-
tościowe w kontekście opracowywania strategii marketingowych w Internecie oraz 
innych przedsięwzięć komercyjnych. Przykładami takich serwisów, które zawierają 
interesujące, wiarygodne informacje statystyczne w wielu płaszczyznach, są np.: Net-
craft , Ranking.pl, InternetWorldStats.com i Alexa.com.

Trafność personalizacji to także wykorzystanie umiejętnej diagnozy emocjonal-
nych odczuć adresata przekazu. Służą temu analityczne narzędzia mierzące senty-
ment użytkownika Sieci (sentiment analysis) do określonych zdarzeń, informacji, 
marek towarowych oraz towarów, a nawet wskazywania dni, w których Internauci są 
najbardziej podatni na określone przekazy informacyjne240. Doświadczenia korzysta-
nia z coraz szerszego spektrum danych o użytkownikach Internetu dowodzą, iż per-
sonalizacja wprowadza znaczące zmiany w komunikacji z udziałem Sieci. Stwarza to 
nowe możliwości spolegliwego porozumiewania się Sieci z użytkownikiem, potrzebę 
uzupełniania wiedzy z tym związanej oraz wagę świadomości zagrożeń, które niesie 
ze sobą korzystanie z bogactwa informacji o zachowaniach ludzi (także  emocjonal-
nych) przez maszyny.

 Personalizacja  informacji medialnych, także w radiu i telewizji (TV on demand), 
początkowo niezbyt opłacalna, teraz – ze względu na globalny zasięg – staje się do-
chodowym przedsięwzięciem komercyjnym. Wiedza o zainteresowaniu klienta gieł-

239 Yahoo Launches Site Focused on Women, The Associated Press, March 31, 2008.
240 Bo Pang, Lillian Lee,  Opinion Mining and Sentiment Analysis, Publishers Inc. Hanover, USA, 

2008.  United States Gross National Happiness, za: http://apps.facebook.com/usa_gnh/ [wrzesień 2009].



Podstawowe uwarunkowania komunikacji sieciowej

108

dą, rodzajem wykonywanej przez niego pracy, sposobie ubierania się itp. pozwala 
na – wcześniej niemożliwe – dostosowanie informacji do odbiorcy mieszkającego 
w dowolnym miejscu globu. Twórcy tego typu produktów przewidzieli także pewien 
margines (około 20%) dostarczania innych od zainteresowań klienta informacji, osią-
gając w ten sposób to, że dostarczany produkt jest atrakcyjniejszy i spełnia oczeki-
wania odbiorcy, a w tym również te niespecyzowane. Doświadczenia w tym zakresie 
dowodzą, iż personalizacja wymaga strukturalnych zmian mediów oraz pozyskiwania 
nowych umiejętności w tym zakresie. 

Dokładność, szybkość i punktualność przesyłania danych to najważniejsze cechy 
medialnych produktów online. Ponadto wydawcy muszą zapewnić dywersyfi kację 
technologii dostarczania informacji także przez internetową telewizję i telefony ko-
mórkowe trzeciej generacji (mobile – TV). Rosną również wymagania co do jakości 
przekazywanych materiałów, zwłaszcza w obliczu pojawienia się konkurencji. 

Niezmiennie ważne pozostają: marka  fi rmy – dostarczyciela onlinowych produk-
tów medialnych oraz problem płatności za personalizowane informacje. Pewną formą 
przygotowania rynku do płatności za usługi informacyjne online są działania podej-
mowane w tym zakresie przez usługodawców w telefonii komórkowej.

O innych, pozamarketingowych zastosowaniach informacji opisujących profi l in-
ternauty – wykorzystywanych np. do manipulowania światopoglądem, ocenami poli-
tycznymi – dotychczas brak dostępnych wiarygodnych danych.

Zasygnalizowana problematyka personalizacji stanowi przedmiot adaptatyw-
nych systemów hipermedialnych i innych systemów webowych (adaptive Web sys-
tems – AWS) tworzących klasę systemów adaptacyjnych indywidualnego użytkow-
nika (user-adaptive software systems). Owe adaptacyjne systemy posługują się tak 
zwanym modelem użytkownika (sformalizowanym zapisem jego profi lu). Tworzy go 
zbiór informacji o indywidualnym użytkowniku, który jest podstawą dla funkcjono-
wania adaptacyjnych systemów, a w efekcie do personalizacji. Ich funkcjonowanie 
polega m.in. na odmiennym zachowaniu się systemu w odniesieniu do każdego użyt-
kownika. Jeśli na przykład użytkownik wyszukuje w Sieci określoną informację, sys-
tem jest w stanie odpowiednio do jego profi lu wybrać i dokonać priorytetyzacji uzy-
skanych wyników poszukiwań. Gdy użytkownik przegląda te wyniki, system może 
w sposób uzasadniony doświadczeniami (na podstawie wyników analizy statystycz-
nej podobnych zdarzeń) manipulować kolejnością sprawdzania przez użytkownika 
kolejnych wyników (ukrywać, sortować), dostarczając tym samym personalizowaną 
pomoc podczas odbioru pozyskanych z Sieci informacji. W sytuacji gdy system od-
szuka wskazaną przez użytkownika stronę, może stosownie do informacji opisujących 
użytkownika (adaptacyjnie, np. czcionki, kolory) zaprezentować treść tej strony. 

W celu budowy i aktualizowania na bieżąco modelu użytkownika, a także zarzą-
dzania nim, zaawansowane systemy zbierania informacji w sposób ciągły rejestrują 
wszelkie dostępne w Sieci formalne i analityczne informacje o takim użytkowniku. 
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Mogą one pochodzić z serwisów społecznościowych (np. Nasza Klasa, Grono, Fa-
cebook, Twitter), a także być pozyskiwane z mobilnych telefonów (np. o zmianach 
miejsca pobytu śledzonej osoby). Gromadzone tego typu dane są obciążone naturalną 
właściwością – ulegają dezaktualizacji. Wynika to ze zmian zainteresowań kupują-
cych w Sieci, efektów ich dotychczasowych doświadczeń wyniesionych z wirtual-
nego świata, nowych warunków pracy, nauki. Celowe zatem staje się uwzględnianie 
cyklu życia zbieranych przez Sieć informacji o użytkownikach. Podlegają one ciągłej 
aktualizacji oraz kasowane są dane, które straciły swoją wartość. Osiągany w ten spo-
sób proces doskonalenia modelu użytkownika wraz z jego adaptacyjnością stanowią 
całość.  Ilość informacji zawartej w modelu użytkownika w zdecydowanej części za-
leży od efektów adaptacyjnych, które reprezentuje sobą system241.

Nadzieje i obawy związane z możliwością wykorzystywania rosnącej liczby in-
formacji o użytkownikach Sieci, w szczególności dotyczą młodych ludzi – pokolenia 
Digital Natives („cyfrowej narodowości”). Wielu badaczy usiłuje opisać zjawisko 
nadzwyczajnej beztroski upowszechniania informacji o sobie w Sieci przez to poko-
lenie. Obserwowany jest informacyjny ekshibicjonizm młodych ludzi. Chodzi tu mię-
dzy innymi o publikowanie danych personalnych zawierających numery telefonów, 
informacje o zainteresowaniach, ulubionej muzyce, własne zdjęcia (często intymne). 
Wymiar tego zjawiska spowodował, iż psychologowie stworzyli model takich zacho-
wań określając go „modelem upowszechniania danych” (Disclosure Decision Mo-
del).  Wskazano w nim cele zachowań polegających na swobodnym udostępnianiu  
informacji o sobie przez młode osoby. Wśród tych celów wyróżniono m.in.: chęć uzy-
skania społecznej akceptacji, manifestację zażyłości, chęć oszczędności czasu (numer 
karty płatniczej), chęć sprawienia sobie przyjemności lub przejaw altruizmu. Model 
upowszechniania danych wskazuje na błędnie rozumianą racjonalność młodych osób, 
które poprzez udostępnianie informacji, w szczególnych sytuacjach, usiłują osiągać 
wyznaczony cel. W ich błędnym rozumieniu uzyskane dzięki temu korzyści są więk-
sze od ryzyka potencjalnych strat. W praktyce tego typu straty są niemal zawsze nie-
doceniane. Wiąże się to między innymi z tym, iż informacje te, powiększane także 
przez inne zasoby (zdrowie, szkoła, administracja) są permanentnie uzupełniane i (dla 
pokolenia „AC”) będą zachowywane w pamięci Sieci przez dziesiątki lat, od urodze-
nia. Starsze pokolenie („BC”) jest w znacznie mniejszym stopniu narażone na tego 
typu zagrożenia – cyfrowe zasoby informacyjne o przedstawicielach trzeciego wieku 
są skromniejsze. Dane o urodzinach, edukacji i początkach aktywności zawodowej 
pięćdziesięciolatków,  nie były wówczas rejestrowane w postaci cyfrowej. 

Problemem stwarzanym przez personalne zasoby informacyjne jest ich cyfrowy 
format – łatwość gromadzenia i przeszukiwania, obecnie i w przyszłości. Informacja 

241 The Adaptive Web: Methods and Strategies of Web Personalization, red. P. Brusilovsky, 
A. Kobsa, W. Nejdl, Berlin–Heidelberg 2007. s. 3; S. Berkovsky, T. Kufl ik, F. Ricci, Mediation of 
user models for enhanced personalization in recommender systems. User Modeling and User – Adapted 
Interaction, „Dordrecht” 2008, vol. 18, iss. 3.
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dostępna jest wielu instytucjom, każda z nich ma inne zasady operowania zasobami 
informacyjnymi i ich wykorzystywania. Nigdy wcześniej tak wiele informacji o prze-
ciętnym obywatelu nie było tak łatwo dostępne tak wielu osobom242.

Ogrom zbieranych w Sieci informacji o osobach prywatnych oraz fi rmach stwarza 
bardzo dobre warunki do szeroko rozumianej personalizacji mającej na celu poprawę 
komunikacji: Sieć – użytkownik. Najczęściej motywem tych działań są zastosowania 
komercyjne, także podyktowane względami bezpieczeństwa. W konsekwencji świat 
staje się globalną wioską, w której prywatność może się okazać anomalią.

Ilość informacji związanych z personalizacją zwraca uwagę na jeszcze nieuchwytną 
granicę, jaka powinna być wytyczona pomiędzy korzyściami a zagrożeniami wynikają-
cymi z utraty prywatności użytkowników Sieci. Badania TNS Global i TRUST wyka-
zały, iż na pytanie zadawane użytkownikom o zgodę na analizowanie historii wędrówek 
po Sieci w celu dobierania prezentowanych im reklam, 39% internautów zdecydowa-
nie odpowiedziało negatywnie, a zaledwie 6% wyraziło taką zgodę. Podobne wyniki 
uzyskano w USA, gdzie 66% dorosłych Amerykanów i ponad połowa (55%) młodych 
internautów nie godzi się na dostosowywanie reklam do ich preferencji określanych 
na podstawie wcześniej zgromadzonych, za pośrednictwem Sieci, osobistych informa-
cji. Dotyczy to personalizowanych reklam (67%) a także dostarczanych wiadomości 
(58%), które są dostosowywane do profi lu internauty. Sprzeciw budzi także śledzenie 
wędrówek po Sieci – przeciwni są temu głównie młodzi ludzie – w większym stopniu 
od osób starszych. Nawet wówczas gdy zachowana jest anonimowość243. 

Pomijając istotną kwestię analizy przyczyn tego stanu rzeczy, przytoczone dane 
wskazują na zdecydowany sprzeciw społeczeństw na automatyczne zbieranie o nich 
informacji w ogóle i ich wykorzystywanie w szczególności. Wydaje się to być formą in-
tuicyjnego oporu ludzi (wyraźniej manifestowanego przez pokolenie AC) przeciw udo-
stępnianiu maszynom coraz większego potencjału skutecznej manipulacji odbiorcami 
informacji przekazywanych przez komputery. Jest to jednym z przykładów, wyróżnio-
nej dalej (podrozdział 3.4.) kategorii komunikacji aktywnych maszyn – autonomicznie i 
celowo modyfi kujących proces przepływu informacji w komunikacji sieciowej.

Problem ten pogłębia brak stosownych regulacji dotyczących prywatności (odno-
śnie do Sieci) w poszczególnych krajach, jak i Internetu traktowanego jako całość. 
Ma to bezpośredni związek z pozostałymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Sieci, 
np. z kwestiami relacji biznesowych, praw autorskich, intruzów komputerowych czy 
innego rodzaju przestępstw komputerowych. 

242 John Palfrey,  Urs Gasser, Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Na-
tives, Basic Books 2008, New York, s. 24-62.

243 S. Clifford, Web Privacy on the Radar in Congress, „The New York Times” 2008, Aug. 11.  
Joseph Turow i inni, Americans Reject Tailored Advertising, And Three Activities that Enable It. 
Gary Small…, jw., s. 101, 155, 171. http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/business/20090929
-Tailored_Advertising.pdf, [wrzesień 2009].
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3. KATEGORIE KOMUNIKACJI SIECIOWEJ

3.1. DETERMINANTY KATEGORII KOMUNIKACJI SIECIOWEJ

W dominującej części Internet jest postrzegany jako medium służące do wysyłania 
i odbierania informacji. Traktowany jest już nie tylko jako jedno z ważnych, ale jako 
podstawowe narzędzie wymiany informacji. Wśród czterech kluczowych form komu-
nikowania się, poza bezpośrednim kontaktem face to face, są: poczta elektroniczna, 
wysyłanie informacji tekstowych (IM) oraz telefonia komórkowa244.

Proces doskonalenia komunikacji sieciowej i jej wpływu na społeczeństwo wska-
zuje na celowość ciągłego śledzenia tych zmian, głównie z powodów ekonomicznych. 
Wymiana informacji za pośrednictwem Sieci przynosi ogromne oszczędności. Nie jest 
to wynikiem likwidowania starych form komunikacji, ale ich anektowania przez In-
ternet i wprowadzania nowych. Miało to miejsce w przypadku mediów i tradycyjnie 
pojmowanej komunikacji: poczty elektronicznej i SMS-ów – stawiających pocztową 
usługę papierowych listów w bardzo trudnej sytuacji – czy telefonii przez Internet. Jesz-
cze pięć lat temu nie dostrzegano tego problemu, sądząc, iż są to niezależne narzędzia, 
które „wzajemnie się wzmacniają”, nie poddając się fenomenowi Internetu245. 

Dzięki sprawnej komunikacji nastąpił przewidywany przez M. McLuhana efekt 
wzajemnego informacyjnego zbliżania się, który ów myśliciel określił mianem im-
plozji,  sugerując tym samym jego negatywny wpływ społeczny; czas trwania tego 
zjawiska nazwał Wiekiem Niepokoju246. Wydaje się, że obserwowany proces implozji 
osiągnął umowny punkt krytyczny i rozpoczął się czas eksplozji wirtualnego świa-
ta. Polega on na wzajemnym oddalaniu się poszczególnych niewielkich grup. Gru-
py te tworzą uczestnicy, którzy są sobie bliscy intelektualnie, biznesowo czy nauko-
wo. Dzięki Sieci pozostają w stałym informacyjnym kontakcie. Oczekiwany wzrost 
wpływu szerokiego spektrum internetowej komunikacji na wzajemne zbliżanie się 
usieciowionego społeczeństwa jako całości nie nastąpił247. Widoczny jest natomiast 
nadzwyczaj silny związek komunikacji sieciowej ze wszystkimi formami działalno-
ści komercyjnej w skali całego globu. W wymiarze komunikacji sieciowej następuje 
implozja biznesowa, w tym medialna (por. punkt 3.4.2). 

Subsydiowane zastosowania Internetu w szeroko rozumianej nauce stanowiły 
podstawową siłę sprawczą rozwoju tego nowego medium komunikacyjnego. Jego 

244 Digital World…, jw., s. 5.
245 M. Castells, Galaktyka…, jw., s. 139.
246 M. McLuhan, Zrozumieć media, przedłużenie człowieka, Warszawa 2004, s. 35.
247 B.S. Noveck, Paradoxical Partners: Electronic Communication and Electronic Democracy, 

[w:] The Internet, Democracy and Democratization, red. P. Ferdinand, London–Portland 2000, s. 19.
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gwałtowna ewolucja nastąpiła z chwilą komercyjnych zastosowań wymiany cyfro-
wej informacji za pośrednictwem Sieci – początkowo jako prostego narzędzia komu-
nikacji (poczta elektroniczna) i różnych form list dyskusyjnych, nieco później jako 
zbiór baz danych i katalogów informacyjnych oraz biernych internetowych witryn 
fi rm. Obecnie komercyjne zastosowania Sieci wykorzystują jej aktywny potencjał 
– jej autonomiczne funkcje będące efektem zasobnych pamięci i potężnych mocy 
obliczeniowych maszyn tworzących współczesną Sieć. Motorem były (i są nadal) 
oszczędności wynikające z zastosowań komunikacyjnego potencjału Sieci oraz moż-
liwości prowadzenia działalności komercyjnej za pośrednictwem i przy aktywnej jej 
pomocy. Wszystkie te działania są uzależnione od sprawnej wymiany informacji – od 
komunikacji sieciowej. 

Spoiwem aktywności komunikacyjnej Sieci, jej potencjału informacyjnego oraz 
narzędzi do gromadzenia, przetwarzania i transportu informacji jest wszechobecna 
komercja. Oczekiwanie na to, że: „Trzecia fala, która zaczyna podmywać struktury 
ery przemysłowej, otwiera fantastyczne możliwości odnowy społecznej i politycz-
nej”, wydaje się nazbyt optymistyczne i odnosi się tylko do stosunkowo niewielkiej 
części społeczeństwa – wszak tworzy ją zaledwie co szósty mieszkaniec Ziemi248. 
Mowa jest o tej części globalnej społeczności, która znajduje się lub w najbliższym 
czasie znajdzie się po lepszej – niewykluczonej – stronie przepaści pomiędzy tymi, 
którzy potrafi ą, mogą i chcą korzystać z potencjału IT, a  pozostałymi (większością), 
którzy (nie wszyscy) mają zaledwie uświadomione potrzeby w tym zakresie249. Istnie-
je realna obawa ugruntowania podziału na mniejszość umiejącą się znaleźć „w tym 
kształtującym się nowym świecie i na większość, która czułaby się igraszką wyda-
rzeń, niezdolną wpływać na wspólny los”250. Owa przepaść, nazywana wykluczeniem 
informacyjnym albo przepaścią informacyjną, jest zauważalna we wszelkich strefach 
geografi cznych i branżach, także w nowych mediach, które choć są tworzone „z my-
ślą o przeciętnym użytkowniku, są w działaniu i oferowanych możliwościach na tyle 
skomplikowane, iż tylko niektórzy potrafi ą z nich w pełni korzystać. W konsekwencji 
przyczyniają się do zwiększania różnic społecznych, w tym narastania różnic w stop-
niu poinformowania”251. 

 Industrializm  zniweczył jedność produkcji i konsumpcji, oddzielając producenta 
od konsumenta. Epoka trzeciej fali powraca do tej jedności, czego potwierdzeniem 
są zasygnalizowane dalej zastosowania Sieci w handlu i bankowości. Technologie 
informacyjne umożliwiają wytwarzanie niewielkich serii coraz bardziej zindywidu-
alizowanych (spersonalizowanych) dóbr z myślą o ich sprawnej, często bezpośredniej 
(producent – konsument) sprzedaży. Zjawisko to jest wyraźnie widoczne w wirtual-

248 A. Toffl er, Trzecia fala, Warszawa 1997, s. 124.
249 W. Gogołek, Privilege of work, Fourth International Conference on Research for Information So-

ciety, National Instytute of Telecommunications, Conference proceedings, Volume B, Warszawa 2001. 
250 J. Delors, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998.
251 T. Goban-Klas, Cywilizacja…, jw., s. 260.
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nym świecie mediów, gdzie produkty informacyjne są niemal szyte na miarę i prze-
syłane elektronicznie bezpośrednio do odbiorcy. Następuje odmasowienie środków 
przekazu. Przykładami tego zjawiska są książki elektronicznie wydawane osobiście 
przez ich autorów (np. powieści S. Kinga), newslettery, podcasty, a także możliwość 
i łatwość samodzielnego uruchamiania radiowych, a wkrótce i telewizyjnych stacji 
nadawczych w Internecie. Proces dostosowywania produktów do indywidualnych 
oczekiwań odbiorcy, czyli personalizacja, a także bezpośrednia ich sprzedaż są do-
strzegane w wielu innych branżach, np. w elektronicznych usługach bankowych, któ-
rych wprowadzenie praktycznie wyeliminowało jakiekolwiek ludzkie pośrednictwo 
między bankiem a jego klientami. 

Zmiany spowodowane przez usieciowioną ekonomię znajdują swoje odzwier-
ciedlenie w globalnych modyfi kacjach społecznych norm i wartości. Współcześnie 
można mówić o nowym czynniku sprawczym w rozwoju społeczeństw – o aktyw-
nej, szybko rozpowszechnianej informacji. „Internet był nieodzownym fundamentem 
i siłą sprawczą nowej gospodarki zbudowanej na nowych regułach i procedurach do-
tyczących produkcji, zarządzania i kalkulacji ekonomicznej”252. 

Jednym z podstawowych pryncypiów sieciowej ekonomii jest zasada nieustają-
cego zwiększania wpływów. Wartość Sieci rośnie wraz z jej rozprzestrzenianiem się 
– Sieć dla dziesięciu osób stanowi większą wartość od Sieci dla dwóch osób. Gdy 
liczba osób w Sieci rośnie arytmetycznie, wartość owej Sieci wzrasta w tym czasie 
geometrycznie. Pęcznieniu Sieci nie towarzyszy konstruowanie stosownych regula-
cji, choćby za przyczyną ponadnarodowego charakteru Internetu. W efekcie domina-
cja silniejszych w Sieci jest coraz bardziej widoczna i można oczekiwać, iż nieure-
gulowany elektroniczny rynek doprowadzi do monopolizacji253. Egzemplifi kacją tego 
stanu jest rynek informacyjnego potencjału Sieci, w tym sygnalizowany wcześniej 
rynek mediów online, a w nim niespotykane w historii świata koncentracje w świecie 
biznesu medialnego. 

Jeszcze do niedawna w wirtualnym świecie biznesu dominowały treści i usługi do-
stępne online. O ich wartości decydowała przede wszystkim oryginalność. Obecnie 
nadal informacja jest królem, ale koszt generowania nowych, oryginalnych informacji 
(doskonalenie istniejącego stanu) nie przynosi oczekiwanych zysków wobec ponoszo-
nych nakładów. Okazuje się zatem, iż dobre zasoby informacyjne to tradycyjne zasoby, 
ale z nowymi narzędziami komunikacyjnymi, które służą do ich udostępniania, przeglą-
dania, wyszukiwania, także czasami do blokowania lub wręcz manipulowania. 

Zasygnalizowane składowe już krzepnącego społeczeństwa informacyjnego 
wskazują na konieczność wykorzystywania IT we wszystkich formach aktywności 
ludzkiej – od nauki, przez działalność gospodarczą i obrót pieniędzmi, do rozryw-
ki. Osoby, społeczeństwa i państwa lekceważące te wymagania pozostaną po dru-

252 M. Castells, Galaktyka…, jw., s. 69.
253 E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie, Warszawa 2004, s. 277.
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giej stronie wspomnianej wcześniej przepaści między tymi, którzy wiedzą i potrafi ą, 
a tymi, którzy nie nadążają z poznawaniem i wdrażaniem IT do codziennego życia 
(wykluczenie informacyjne).

O wymiernym znaczeniu Internetu we współczesnym życiu świadczy jego rosną-
cy udział w gospodarkach wysoko rozwiniętych państw. Szacuje się, że praktyczne 
zastosowania technologii informacyjnych wpłynęły na podniesienie średnio o dzie-
sięć procent efektywności  każdej przepracowanej godziny oraz wymuszają nieusta-
jące korzystne ekonomicznie zmiany strukturalne i organizacyjne fi rm. Zważywszy 
na to, iż czas zwrotu nakładów inwestycyjnych ponoszonych na technologie wynosi 
około pięć lat, w najbliższym czasie należy się liczyć z dalszą szybko rosnącą efek-
tywnością ludzkiej pracy254.

Świat coraz bardziej uwarunkowany jest stanem wykorzystania komunikacji sie-
ciowej nie tylko w sferze nauki czy rozrywki, lecz przede wszystkim tam, gdzie mamy 
do czynienia z produkcją, przepływem pieniędzy i wciąż rosnącą liczbą towarów. Owe 
technologie powodują, że ludzkie wysiłki są bardziej produktywne, pomniejszają infl a-
cję, tworzą nowe miejsca bardzo dobrze płatnej pracy, jednocześnie nieporównywalnie 
szybciej ograniczając zatrudnienie osób o słabszym przygotowaniu. Zauważalną kon-
sekwencją tego procesu jest konsolidacja fi rm z różnych branż. Należy w pełni zgo-
dzić się z M. Castellsem, który twierdzi, że Internet wprowadził do modelu działalności 
komercyjnej skalowalność (eliminacja ograniczeń geografi cznych), interaktywność 
(łączność w ramach fi rmy, pomiędzy producentem a klientem), elastyczność (nadzór 
i szybkie różnicowanie struktury fi rmy), zarządzanie marką (promocja fi rmy) i indy-
widualizację (personalizację) w sieciowym biznesie255. Model ten należy uzupełnić 
prawidłowością, pozornie sprzeczną z indywidualizacją, polegającą na unifi kacji pro-
duktów i usług sieciowych. Dzięki globalizacji wielkości liczb spersonalizowanych 
produktów są na tyle wielkie, iż można je uznać za produkcję masową, zunifi kowaną. 
Przykładem tego są reklamy wielkich koncernów, które ukazują się w identycznej 
postaci (w stosownej wersji językowej) na całym świecie.

Komercja elektroniczna niezmiennie dominuje w relacjach między fi rmami – B2B  
(Business-to-Business), a nie między fi rmami a konsumentami – B2C  (Business-to-
Consumer). Następuje ciągłe doskonalenie elektronicznego kanału łączności między 
fi rmami w zakresie poprawiania wzajemnych relacji oraz wzmacniania łańcucha za-
opatrzenia i sprzedaży. W konsekwencji powstają nowe globalne kanały handlu i dys-
trybucji, następuje redukcja fi zycznych zapasów, zmniejszają się koszty produkcji 
i sprzedaży. Zdaniem B. Junga „następuje kompresja czasu widoczna w intensyfi kacji 
produkcji, konsumpcji, czy obu tych czynności naraz w jednostce czasu”256. Szybciej 
biegnie czas dla rynku, a witryny biznesowe są dostępne przez 24 godziny na dobę. 

254 S. London, Buried treasure?, „Financial Times” 2003, Dec. 10.
255 M. Castells, Galaktyka…, jw., s. 91.
256 B. Jung, Ponowoczesność i produkt medialny, [w:] Komunikowanie w perspektywie ekono-

micznej i społecznej, red. B. Jung, Warszawa 2001, s. 144.
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Osiąganie tego stanu jest możliwe przede wszystkim dzięki podstawowym – wyróż-
niającym się od innych mediów – dwóm cechom Internetu bezpośrednio związanym 
z komunikacją sieciową, a mianowicie dzięki możliwości dokonywania za jego po-
mocą transakcji  oraz personalizacji wszelkich operacji online. Transakcję należy tu 
rozumieć jako operację polegającą na porozumieniu się dwóch lub większej liczby 
zainteresowanych stron za pośrednictwem Sieci. Przedmiotami owego porozumienia 
mogą być obrót pieniędzmi, sprzedaż, świadczenie usługi, także szukanie partnera lub 
inna forma wymiany informacji. Na personalizację składa się zbiór zabiegów i na-
rzędzi umożliwiających sformalizowane, automatyczne wyróżnianie (indywidualne 
traktowanie) każdej osoby korzystającej z Sieci (por. podrozdział 2.7).

 Rola i znaczenie krystalizującego się bogactwa zastosowań komunikacji siecio-
wej, zakresu i rangi związanych z tym usług informacyjnych Sieci, uzasadnia ce-
lowość systematyzacji tej nowoczesnej platformy wymiany informacji. Chodzi tu 
o wyróżnienie szans i zagrożeń oraz uniknięcie zbytnich uogólnień i uszczegółowień 
w badaniu problematyki komunikacji sieciowej i jej wpływu na otoczenie – na społe-
czeństwo informacyjne. 

Stosowany dotychczas podział komunikacji na synchroniczną i asynchroniczną, 
mając na uwadze znaczące zmiany, jakie nastąpiły w zaawansowaniu technologii in-
formacyjnych w procesie wymiany informacji, należy uzupełnić o elementy wska-
zujące na autonomię i podmiotowość maszyn w komunikacji sieciowej (komunika-
cji)257. W procesie tym zawsze uczestniczą różnej skali integracji komputery i inne 
urządzenia wyposażone w funkcje umożliwiające im działanie w Sieci oraz sprawną 
obsługę procesu wymiany informacji z człowiekiem. Mając na względzie fundamen-
talną rolę komputerów w akcie komunikacji, można wyróżnić następujące trzy mode-
le wymiany informacji: 

Człowiek – komputer – człowiek. Jest to klasyczny model komunikacji synchro-• 
nicznej i asynchronicznej, w której wykorzystywane są technologie informacyjne 
(w analizowanym przypadku – Sieć) do wymiany informacji pomiędzy ludźmi.
Komputer – człowiek. Funkcję jednego z podmiotów aktu komunikacji przejmuje • 
maszyna, w tym urządzenia mobilne (tutaj umownie określane jako Sieć). Akt ko-
munikacji pomiędzy komputerem a człowiekiem następuje dzięki spolegliwości 
komputerów, stosownemu interfejsowi użytkownika i procedurom wykorzystania 
informacji opisujących rozmówcę i jego otoczenie. 
Komputer – komputer. Jest to dotychczas najbardziej złożona technologicznie wy-• 
miana informacji. Dotychczas stanowiła domenę zainteresowania wyłącznie inży-
nierów, obecnie – w wyniku tego, iż owa komunikacja pośrednio ma zauważalny 
wpływ na ludzi – została tu wyróżniona i dalej opisana jako kategoria komunikacji 
autonomicznych maszyn.

257 J. Grzenia, Komunikacja…, jw., s. 65; W. Gogołek, Technologie informacyjne mediów, War-
szawa 2006, s. 98.
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Usiłując dokonać wyróżnienia kategorii komunikacji sieciowej, pamiętając 
o funkcjonujących trzech modelach wymiany informacji, konstruktywne wydaje się 
poszukanie odpowiedzi na pięć klasycznych dziennikarskich pytań (pięć W): kto?, 
co?, gdzie?, kiedy?, dlaczego? (who?, what?, where?, when?, why?). Odpowiedzi na 
te pytania (por. tabela 2) stanowią wstępny zarys przyjętej tu interpretacji wyróżnio-
nych kategorii komunikacji sieciowej. Wskazują one tylko jedną cechę wspólną – jej 
globalny zasięg. Pozostałe odpowiedzi na pytania „5W” potwierdzają zasadność wy-
różnienia co najmniej czterech kategorii komunikacji sieciowej. 

W każdej kategorii komunikacji występują różne kanały wymiany informacji. Ro-
zumiane są one tutaj jako środki przekazu, za pomocą których następuje akt wymiany 
informacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Nadają temu aktowi specyfi czne cechy de-
terminujące jego charakter258. W przyjętej zatem interpretacji kanał wymiany infor-
macji zależy od sposobu i zastosowanej technologii; są więc nimi np. telefon, blog, 
gazeta. Kanał informacji stanowi przeto integralną część ogólnego modelu komuni-
kowania jako transmisji, jest nośnikiem przekazu od nadawcy do odbiorcy259.

Tabela 2. Kategorie komunikacji w Sieci wobec „5W”

Kategorie komu-
nikacji w Sieci Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego?

Komunikacja 
bezpośrednia – 
synchroniczna

Sieć 
i lu-
dzie

informacja 
multimedialna 
opracowana 
przez człowieka

glob

zależnie od 
zgodnej w czasie 
(jednocześnie) 
woli komuniku-
jących się osób

wymiana 
informacji

Komunikacja 
pasywna, po-
średnia – asyn-
chroniczna

Sieć 
i lu-
dzie

informacja 
multimedialna 
opracowana 
przez człowieka

glob

zależnie od woli 
jednej z komu-
nikujących się 
osób

wymiana i ma-
gazynowanie 
informacji

Komunikacja 
aktywna

Sieć 
i lu-
dzie

informacja 
multimedialna 
opracowana 
przez człowieka 
lub maszynę

glob

zależnie od woli 
jednej z komu-
nikujących się 
osób oraz od 
funkcji maszyn

wymiana, 
magazynowa-
nie i kompute-
rowa obróbka 
informacji

Komunikacja 
autonomicznych 
maszyn

Sieć

informacja 
multimedialna 
opracowana 
przez maszynę

glob decydują 
maszyny

tworzenie, 
wymiana, ma-
gazynowanie 
i obróbka 
informacji

Źródło: Opracowanie własne.

258 D. McQuail, Teoria masowego komunikowania, Warszawa 2007, s. 19.
259 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2005, s. 35.
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Zwiększanie liczby kategorii komunikacji sieciowej poprzez uwzględnianie in-
nych kryteriów (np. trwałość przechowywania informacji – por. punkt 2.6.2; formy 
dostępności – por. punkt 2.4.2) wydaje się – na obecnym etapie rozwoju technologii 
informacyjnych – nieuzasadnione. Dowodzi tego treść książki, w której usiłowano 
zarysować granice pomiędzy czterema kategoriami komunikacji, jednocześnie wska-
zując, iż obejmują one wszystkie kanały wymiany informacji oraz całość obecnego 
(2009 r.) poziomu rozwoju komunikacji sieciowej.

Udział komputerów – integralnych składowych Sieci – w procesie komunikacji 
sieciowej polega przede wszystkim na pośredniczeniu w wymianie informacji260. 

Tabela 3. Kategorie komunikacji w Sieci – interpretacja, przykłady

Kategorie 
komunikacji 

w Sieci
Interpretacja Przykłady, kanały 

informacyjne Rola Sieci

Komunikacja 
bezpośrednia 
– synchro-
niczna

szybka, bezpośrednia (on-
linowa) komunikacja, co 
najmniej dwóch osób mię-
dzy sobą; rejestracja treści 
przesyłanych informacji 
jest kwestią marginalną

VoIP, czat, IM itp.

platforma wymiany 
informacji; maszyny 
są pasywnymi po-
średnikami wymiany 
informacji

Komunikacja 
pasywna, 
pośrednia 
– asynchro-
niczna

pasywna, offl inowa wy-
miana informacji; infor-
macja jest magazynowana 
w pamięciach kompute-
rów w celu późniejszego 
jej wykorzystania 

stare media dostępne 
za pośrednictwem 
Sieci, komentarze, 
grupy dyskusyjne, 
mail, blogi, zasoby 
P2P i ftp

platforma udostęp-
niania informacji po 
pewnym, nieograni-
czonym okresie

Komunikacja 
aktywna

komunikacja pośrednia 
z aktywnym wpływem 
maszyn na treść i formę 
przekazywanych użytko-
wnikowi informacji 

nowe media (Last.
fm, Pandora), usługi 
sieciowe, np. banko-
wość elektroniczna, 
wyszukiwarki, gry 
online, reklama 
internetowa

maszyny pełnią ak-
tywną rolę w akcie 
komunikacji – doko-
nują przetwarzania 
informacji

Komunikacja 
autonomicz-
nych maszyn

Komunikacja, w której funk-
cję źródła informacji pełni 
maszyna, odbiorcą jest czło-
wiek lub nadawcą i odbiorcą 
informacji są maszyny

diginetmedia* 

autonomia maszyn 
komunikujących się 
z ludźmi i między 
sobą

* Termin ten jest wyjaśniony w podrozdziale 3.5. 
Źródło: Opracowanie własne.

260 Niemniej ważne funkcje komputerów polegają na ich zdolności do gromadzenia, przetwarza-
nia i udostępniania informacji. 
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Przyjęty podział kategorii komunikacji sieciowej, w istocie będących etapami jej 
rozwoju, odzwierciedla postępujący zakres wykorzystania technologii informacyj-
nych w akcie komunikacji. Ukazuje dynamikę zmian sieciowych funkcji wymiany 
informacji – od najprostszych do wykonywanych autonomicznie przez maszyny. 

Ruch informacyjny w Sieci jest zdominowany informacjami stanowiącymi przed-
miot operowania tradycyjnych mediów. Stanowiło to uzasadnienie wyróżnienia me-
diów w Internecie jako pierwszoplanowego obszaru poszukiwania prawidłowości 
różnych kategorii komunikacji za pośrednictwem Sieci. Koncentrując się zatem na 
tak rozumianym mariażu Internetu z mediami, zwróćmy uwagę na pierwotne znacze-
nie słowa medium  – jako substancji pośredniczącej. 

Media dotychczas rozumiano „jako wszelkie środki komunikacji wykorzystywa-
nych do periodycznego rozpowszechniania redagowanej informacji, zarówno w Inter-
necie, jak i poza nim, takich jak gazety, czasopisma, radio telewizja oraz internetowe 
serwisy informacyjne”261. Współcześnie poszerzono tę interpretację, przyjmując, że 
media obejmują praktycznie wszystko, co pośredniczy w przekazywaniu informacji 
pomiędzy światem zewnętrznym a ludzkimi zmysłami. Są to zatem wszelkie środki 
do przekazywania informacji, także komputery i elektroniczne urządzenia mobilne 
o różnej skali integracji. 

Mając na uwadze bogactwo zawartości treściowej pojęcia media, na potrzeby 
ilustracji różnych kategorii komunikacji sieciowej wyróżniono trzy formy mate-
riałów: tekst i obrazy, radio/audio oraz telewizję/wideo262. Są one analizowane 
w odniesieniu do: czasu ich odbioru (bezpośrednio/online lub pośrednio/offline), 
wielkości modułów (np. kopie całych gazet lub tylko wyróżnionych fragmentów) 
oraz elastyczności odbioru treści, czyli możliwości ingerencji w dobór fragmen-
tów, a nawet w treść udostępnianych materiałów (np. tylko niektóre artykuły 
wybranego pisma wraz z komentarzami).

Ilustracją wyników badań nad różnymi (poza mediami) formami wymiany 
informacji są rozważania na temat edukacji, wyszukiwarek, handlu i bankowo-
ści, gier oraz reklamy (por. punkt 3.4) – wszystkie te elementy wyznaczają nowe 
kierunki rozwoju komunikacji sieciowej. Tematyka ta nie obejmuje całości za-
stosowań komunikacji sieciowej, sygnalizuje jednak podstawowy zakres jej wy-
korzystywania.

261 Strategia państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005–2020, 
KRRiT, 26 sierpnia 2005, s. 14.

262 Por. T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 18–21; M. Mrozowski, Między 
manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass mediów, Warszawa 1991, s. 12. 
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3.2. KOMUNIKACJA BEZPOŚREDNIA – SYNCHRONICZNA

3.2.1. Istota komunikacji bezpośredniej

Historycznie ukształtowane, zbliżone do naturalnego sposobu komunikacji wer-
balnej, a także niewerbalnej jest proste przesyłanie informacji między dwoma pod-
miotami – podobnie jak mamy do czynienia np. podczas rozmowy telefonicznej. Ta 
kategoria komunikacji sieciowej (pierwszy etap) – komunikacja bezpośrednia/syn-
chroniczna – zawsze angażuje Sieć wyłącznie jako pasywnego pośrednika wymiany 
informacji. Proces ten odbywa się bez opóźnień i bez ingerencji w treść przekazów 
(pomijając technologiczne zabiegi korekcji jakości transmisji). Przyjęto, iż w proce-
sie komunikacji bezpośredniej nadawcą i odbiorcą informacji jest człowiek, a nie ma-
szyna. Uwypukla to wyróżnioną dalej autonomię maszyn, która coraz częściej staje 
się podmiotem aktu komunikacji w relacjach z ludźmi, a także maszyn między sobą. 

Komunikacja bezpośrednia jak żadna inna wyszczególniona dalej forma zapewnia 
największą swobodę wymiany informacji i jej integralność. Praktycznie wyklucza in-
gerencję strony trzeciej w treści wymienianych informacji. Trudno bowiem dokonać 
zmian w wypowiadanych słowach podczas bezpośredniej rozmowy. Sieć jest wyłącz-
nie biernym pośrednikiem, który w niewielkim stopniu angażuje potencjał sieciowych 
maszyn w realizację aktu komunikacji. Interakcja uczestników wymiany informacji 
jest ograniczona rozpoczęciem i zakończeniem aktu komunikacji. 

Cechami charakterystycznymi komunikacji bezpośredniej są jej naturalność i inte-
gralność. Podmioty uczestniczące w wymianie informacji bezpośredniej mają ograni-
czone możliwości świadomego modyfi kowania przekazu. W szczególności chodzi tu 
o trudne do ukrycia komunikaty niewerbalne wynikające z ruchów ciała (np. podczas 
rozmowy telefonicznej prowadzonej za pośrednictwem urządzenia wyposażonego 
w kamerę) czy emocjonalnej modulacji głosu263. Dzięki integralności przekazu znacz-
nie ograniczone jest zagrożenie jego modyfi kacji, bez zwrócenia na to uwagi przez 
komunikujące się w ten sposób osoby.

Rysunek 11. Ilustracja modelu komunikacji bezpośredniej/synchronicznej 

Źródło: Opracowanie własne.

263 Na przykład czujniki w słuchawce telefonicznej mogą określać stan emocjonalny na podsta-
wie tonu głosu i temperatury ciała rozmówcy (FuCHAT fi rmy D-Link).
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O synchroniczności poczynań nadawcy i odbiorcy w procesie komunikowania sie-
ciowego decyduje ten sam czas rozpoczęcia oraz zakończenia wymiany informacji 
pomiędzy nimi. Najczęściej dotyczy to czatów, telefonii internetowej, a także komu-
nikacji związanej z dystrybucją niektórych materiałów medialnych. 

Ryzyko zakłócenia wymiany informacji, utraty jej integralności (w sposób przy-
padkowy lub zamierzony) jest znacznie większe w komunikacji pośredniej, aktywnej 
i autonomicznej. Istnieje wiele sposobów na ingerencję w treści pośrednio przesy-
łanych informacji. Innymi słowy, swoboda wymiany informacji i jej szeroko rozu-
miana integralność maleją wraz z intensywnością wykorzystania potencjału maszyn. 
Ilustracją zamierzonej ingerencji w przepływ informacji jest personalizacja (więcej 
w podrozdziale 2.7), w wyniku której przekaz jest funkcją treści i innych, zależnych 
od okoliczności, informacji (np. opisujących profi l odbiorcy przekazu).

3.2.2. VoIP i komunikatory

W przypadku komunikacji synchronicznej największe znaczenie ma zachodzący (już 
nieodwracalny) proces przejmowania usług związanych z rozmowami telefonicznymi 
przez usługi bazujące na łączności za pośrednictwem Internetu – telefonii przez Internet 
(Voice over Internet Protocol – VoIP). Dzięki odpowiedniemu sprzętowi korzystanie z tej 
usługi jest niemal identyczne jak za pośrednictwem tradycyjnych aparatów telefonicz-
nych. Niemałe znaczenie ma także to, iż w wypadku VoIP koszty rozmów telefonicznych 
są znacznie niższe, a dodatkowo ta kategoria wymiany informacji może być w łatwy spo-
sób wzbogacana o przekaz wideo komunikujących się osób (wideokonferencje)264.

 Konsekwencją upowszechniania się VoIP jest obserwowana zmiana modelu funk-
cjonowania operatorów telekomunikacyjnych, którzy tracąc swoją podstawową usłu-
gę – rozmowy telefoniczne – zmuszeni są do modyfi kacji oferty265. Jest to w znacznej 
części związane z aktywnością, która dotychczas była zarezerwowana dla tradycyj-
nych mediów. Chodzi tu o dystrybucję programów radiowych i telewizyjnych, a także 
dostarczanie wybranych tekstów gazet i periodyków. Dotychczas odbywa się to za 
pośrednictwem tradycyjnej telefonicznej infrastruktury, jednak wraz z upowszechnia-
niem bezprzewodowego Internetu także ta forma aktywności zostanie zmonopolizo-
wana przez komunikację sieciową. A zatem, konieczne będą dostosowanie mobilnych 
aparatów telefonicznych do korzystania z Internetu i kolejna aneksja nowych już pro-
duktów operatorów telekomunikacyjnych.

Ilustracją praktycznego wykorzystania komunikacji synchronicznej są rozwiąza-
nia określane jako odbywające się w czasie rzeczywistym. Jednym z nich jest zdalna 

264 Na przykład system Skype umożliwia bezpłatne rozmowy w relacjach komputer – komputer, 
a z telefonami stacjonarnymi na całym świecie za 40 zł miesięcznie (z telefonami w Polsce za 12 zł). 
Za: http://www.skype.com/intl/pl/allfeatures/subscriptions/#european SubscriptionTab [maj 2008].

265 W maju 2008 roku tylko system telefonii internetowej Skype miał ponad 300 milionów użytkow-
ników na całym świecie. Za: B. Stone, A Redesign at Skype, „The New York Times” 2008, June 17. 
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nauka za pośrednictwem Sieci. Dzięki temu proces zdobywania wiedzy staje się in-
teraktywny, angażując bezpośrednio w proces dydaktyczny nauczyciela i grupę osób 
biorących udział w zajęciach266.

Popularną formą komunikacji synchronicznej są komunikatory – Instant Messa-
ging (IM). Są one z powodzeniem wykorzystywane do wymiany informacji w pracy 
oraz poza nią. Popularność swoją zdobyły dzięki doświadczeniom wskazującym na 
to, iż są względnie najmniej krępującą formą komunikacji. Składają się na to: nieprze-
szkadzające otoczeniu sygnalizowanie obecności rozmówcy (informacje w postaci 
ikon powiadamiają, że osoba jest np. zajęta), ciągła gotowość do wymiany komunika-
tów i zauważalne manifestowanie chęci rozpoczęcia aktu komunikacji. Stwierdzono, 
iż IM mniej zakłóca spokój niż korespondencja elektroniczna, rozmowa telefoniczna 
czy kontakt face to face267. Wymiana informacji jest rzeczowa, krótka i zrozumiała dla 
osób biorących udział w tej formie komunikacji. Ma to szczególne znaczenie podczas 
wykonywania wszelkich prac wymagających wysiłku intelektualnego. Jakakolwiek 
forma wzbogacania tekstowej wymiany informacji (o głos, obraz, wideo – telekon-
ferencje) pozbawia IM użyteczności. Prawidłowość tę potwierdzają doświadczenia 
potentata informatycznego – IBM268. Przeprowadzone przez niego badania dowodzą 
przydatności także innych kanałów komunikacji sieciowej, gdzie tekst jest jedynym 
nośnikiem informacji. Są to grupy społecznościowe, blogi, Wiki. Możliwość stoso-
wania różnych proporcji i odmiennych zakresów stosowania tych kanałów wskazuje 
na powstawanie nowego, jeszcze niezdefi niowanego optymalnego modelu wymiany 
informacji za pośrednictwem Sieci. 

Mając na względzie wagę skutecznej komunikacji, jej wpływu na efektywną pracę 
(m.in. czasochłonne przeglądanie maili, eliminowanie spamu), tematyka ta wymaga po-
głębionych badań. Wydaje się, iż powinny one nastąpić po trwającym jeszcze okresie 
defi niowania granic między kategoriami wymiany informacji za pośrednictwem Sieci. 

3.2.3. Audio i wideo

Coraz większa liczba osób mając na uwadze wygodę, a także jakość odbieranego 
dźwięku, do słuchania audycji radiowych – jednego z najpopularniejszych kanałów 
komunikacji –  wybiera Internet, a nie tradycyjny odbiornik radiowy269. Podobny pro-

266 S. Juszczyk, Edukacja na odległość, Toruń, 2008, s. 141–143.
267 R.K. Garrett, J.N. Danziger, IM = Interruption management? Instant Messaging and Di-

sruption in the Workplace, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2007, nr 13 (1), art. 2, 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/ garrett.html. 

268 L. Suares, I Freed Myself From E-Mail’s Grip, „The New York Times” 2008, June 29.
269 Do odtwarzania większości stacji radiowych (nadają one zazwyczaj w formatach MP3 

lub OGG) wystarczają ogólnodostępne programy: Winamp i RealPlayer. Rynek formatów zapisu 
dźwięku w postaci cyfrowej jest zdominowany przez trzy formaty plików dźwiękowych: WAV – 
dedykowany dla Windowsów, AU – środowisko Unixowe/stacje robocze Sun Microsystems i AIFF 
– Macintosh. Innym popularnym formatem plików dźwiękowych jest MIDI – zazwyczaj używany 
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ces jest obserwowany w wypadku materiałów wideo, które coraz częściej, łącznie 
z oglądaniem telewizji, są odbierane za pośrednictwem Sieci270.

W praktyce poza Internetem wykorzystywane są dwie techniki cyfrowej dystry-
bucji sygnałów stacji radiowych: za pośrednictwem satelity i tradycyjnych nadaj-
ników (np. standard HD, którego istota  polega na emitowaniu cyfrowych sygnałów 
o małej mocy). Dzięki technologii cyfrowej dystrybucji programów radiowych uzy-
skano możliwość zwielokrotnienia liczby jednocześnie nadawanych audycji na jed-
nym kanale analogowym (tradycyjnym). W ślad za tymi zmianami następuje szybka 
wymiana tradycyjnych narzędzi do obróbki multimedialnej materiałów z postaci 
analogowej na narzędzia cyfrowe; powstają studia obróbki multimediów. Do nie-
dawna koszt kompletnego cyfrowego newsroomu wynosił około 15 mln USD, obec-
nie dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej ceny spadły nawet dziesięciokrotnie. 
Tworzy się stosunkowo nowy, głęboki rynek wyposażenia multimedialnych stu-
diów271. Konsekwencją tego są fragmentacja rynku radiowego oraz jego globali-
zacja. Dzięki Sieci problem nadawania audycji w skali świata nie istnieje. Stwarza 
to nowe wyzwania stacjom radiowym. Chodzi tu o konkurencję, zwłaszcza o po-
zyskiwanie jak największej liczby słuchaczy, która w zasadniczy sposób decyduje 
o wpływach z reklam.

Należy oczekiwać, iż efektem cyfrowej formy nadawanych audycji radiowych 
będzie połączenie tej technologii z Internetem – jako dystrybutora programów 
radiowych, a wkrótce także telewizyjnych. Proces ten umożliwi włączenie innych 
bezprzewodowych technologii do dystrybucji cyfrowych informacji, takich jak 
GSM, UMTS, Wi-Fi, WiMax, Bluetooth oraz satelitarne stacje nadawcze audycji 
radiowych i telewizyjnych272. Zmierza to do wspomnianej całkowitej likwidacji 
granic w zasięgu geografi cznym rozpowszechniania programów radiowych i te-
lewizyjnych i stworzenia nowego, trudnego do oceny światowego rynku medial-
nego. 

Pojawiają się nowe produkty medialne (reklamy, wiadomości, muzyka), których 
dostępność, dzięki Sieci, nie jest w żadnym stopniu ograniczona geografi cznym miej-
scem odbioru, a cyfrowy sprzęt RTV (w tym komputery i urządzenia mobilne) umoż-
liwiający rejestrację nadawanych audycji praktycznie eliminuje różnice czasowe mię-
dzy nadawcą a odbiorcą. Audycje mogą być zatem odbierane w dowolnym czasie 
i w każdym miejscu globu.

do tworzenia podkładu muzycznego podczas oglądania strony.
270 Przewiduje się, że do 2013 roku połowa z 1,8 mld internautów będzie oglądała materiały 

wideo za pośrednictwem Sieci ABI Research. Za: Online Video Goes Global, Viewing Levels Vary 
by Country, eMarketer, Dec. 18, 2008, http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?id=1006805 
[grudzień 2008].

271 Tarquinio A.J., Poised to Ride the Next Ware in Digital Media Equipment, „The New York 
Times” on the Web, 2003, July 20. 

272 Przykładem tego jest XM Satellite Radio, które nadaje swoje programy z dwóch satelitów.
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 Na obecnym etapie (2009 r.) zamieszczanie materiałów, będących dotychczas 
domeną radia i telewizji, na stronach internetowych może być realizowane na trzy 
sposoby; pierwszy mieści się w kategorii komunikacji bezpośredniej, a pozostałe dwa 
– w kategorii komunikacji pośredniej:
1.  Korzystanie z multimediów/mediów strumieniowych . Technologia ta umożliwia na 

bieżąco, w trakcie odbierania pliku dźwiękowego lub wideo, odtwarzać przesyłany 
materiał273. Warunkiem odbierania w tej formie materiałów multimedialnych jest 
dysponowanie odpowiednio szerokim pasmem dostępu do Internetu. W jednostce 
czasu musi dotrzeć do komputera określona ilość informacji (np. audycji radiowej), 
by mogła ona bez zakłóceń umożliwić odtwarzanie przesyłanego materiału.

2.  Umieszczenie na stronie linku do materiału audiowizualnego (MPEG, WAVE) zlo-
kalizowanego na innym komputerze. Kliknięcie na link inicjuje transmisję pliku za-
wierającego ów materiał do lokalnego komputera. Plik można odtwarzać po jego 
całkowitym (lub częściowym) ściągnięciu. Zauważalnym utrudnieniem jest to, iż 
materiał może być odsłuchany lub oglądany po czasie niezbędnym do jego ściągnię-
cia (fragmentu lub całości). Ponadto plik ten wymaga określonego miejsca w pa-
mięci komputera. Z drugiej strony jego zapisanie na dysku lokalnego komputera 
umożliwia kolejne odsłuchanie/oglądanie pozyskanego w ten sposób materiału. 

3.  Korzystanie z wbudowanych do strony, z określonym materiałem, sekwencji mul-
timedialnych w postaci tzw. wtyczek. Owe wtyczki są dołączane do przeglądarek 
na zasadzie stałych fragmentów muzyki lub elementów wideo. Poprawna manipu-
lacja tymi wtyczkami – w przeglądarce adresata – powoduje odtwarzanie określo-
nych materiałów multimedialnych na komputerze internauty.

W rezultacie szybkiego i zadowalającego zwiększania pasma dostępu do Inter-
netu najdynamiczniej rozwijającym się kanałem komunikowania sieciowego stało 
się wideo – najbardziej przyjazna postać informacji odbierana przez człowieka. Jest 
to pochodną powszechności (cena, jakość i dostępność) technologii zamiany postaci 
analogowej na cyfrową i poprawy infrastruktury – dostępnego szerokopasmowego 
dostępu do Internetu. Stwarza to nowe możliwości tworzenia i dystrybucji cyfrowej 
formy materiałów wideo.

Sieć wydaje się już wychodzić z ery fi lmu niemego, stanowiąc doskonałe narzę-
dzie nie tylko do dystrybucji tekstu, nieruchomych obrazów i muzyki. Powszechnym 
produktem medialnym udostępnianym przez Sieć stały się materiały fi lmowe oraz au-
dycje nadawane na żywo. Wynika to z coraz mniejszych ograniczeń technicznych (ro-
snącej szybkości transmisji przez Internet), dostępności do dobrej jakości materiałów 
wideo dystrybuowanych za pośrednictwem Internetu oraz liczby użytkowników tej 

273 Wśród formatów strumieniowych najpopularniejsze są: RealMedia/RealSystem (RealAudio, 
RealVideo, RealText, RealPix, RealFlash); Windows Media (ASF, WMV, WMA, WMX, WVX, 
WAX); QuickTime (MOV, MP4). Inne strumieniowe: SHOUTcast; Stream-Works; VivoActive; 
VDOLive. Popularne systemy strumieniowe to np. MMS i RTSP.
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formy przekazu. Zapowiedzią ugruntowania tego stanu jest wzrastająca liczba wdro-
żeń cyfrowej dystrybucji programów radiowych  i telewizyjnych. Jest to już widoczne 
w cyfrowym radiu – digital audio broadcasting (DAB), którego europejskim standar-
dem jest Eureka, a także w programach TV w USA.

 Równocześnie z postępem obecności wideo w Internecie następuje cyfryzacja tra-
dycyjnych nadajników telewizyjnych. W Polsce do 2013 roku planowana jest zamiana 
nadawania programów telewizyjnych z postaci analogowej na cyfrową. Dzięki temu 
możliwe stanie się wykorzystanie wszystkich narzędzi związanych z obróbką i trans-
misją cyfrową informacji. Pozwoli to m.in. na kompresję przesyłanych informacji, 
a w konsekwencji bardziej racjonalne wykorzystanie bezprzewodowego i przewodowe-
go przesyłania programów telewizyjnych. Na częstotliwości zajmowanej dotąd przez 
jeden kanał analogowy można będzie nadawać aż do siedmiu kanałów cyfrowych. 
Dzięki temu zostaną wprowadzone dodatkowe usługi, które są już wykorzystywane 
w internetowej dystrybucji programów telewizyjnych (np. wideo na żądanie)274. 

 Zasygnalizowane przykłady kanałów komunikowania się w ramach komunikacji 
bezpośredniej odnośnie do personalnej wymiany informacji oraz tradycyjnych (sta-
rych) mediów dowodzą, iż nowe technologie niemal całkowicie przejmują funkcję 
transportu informacji od nadawcy do odbiorcy. 

Zachowywana (jeszcze) tradycyjna funkcja biernego nadawania i odbierania in-
formacji nadal ma znaczącą pozycję na rynku dystrybucji informacji. Jednak poja-
wiające się możliwości nowych technologii – interakcja obu podmiotów komunikacji 
– wymuszają modyfi kację dotychczas stosowanego modelu linearnych (jednokierun-
kowych) mediów. Pojawiają się nowe kategorie komunikacji oparte na wzajemnej 
wymianie informacji (interakcja) oraz potencjale obliczeniowym komputerów. 

3.3. KOMUNIKACJA POŚREDNIA – ASYNCHRONICZNA

3.3.1. Atrybuty komunikacji pośredniej

Drugą wyróżnioną formą komunikacji sieciowej jest komunikacja pośrednia, pa-
sywna. Jej istotą jest uniezależnienie wymiany informacji od czasu i przestrzeni oraz 
dostępność bardziej złożonych (niż miało to miejsce w komunikacji bezpośredniej) 
funkcji sprzężenia zwrotnego podmiotów uczestniczących w akcie komunikacji. 
Udział Sieci w procesie przekazywania informacji jest asynchroniczny. Informacje 
te są wcześniej zgromadzone w pamięciach maszyn. Jednocześnie, co jest bardzo 
ważne, pośrednik informacji – Sieć – pozostaje wobec nich pasywny. Nie wprowadza 
do nich żadnych zmian.

274 Korzystanie z programów nadawanych w postaci cyfrowej wymaga odpowiednio przystoso-
wanego sprzętu RTV.
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W komunikacji pośredniej Internet pełni funkcje magazynu informacji i narzę-
dzia do jej dystrybucji. Gromadzone w Sieci informacje są udostępniane po zauwa-
żalnym, ale praktycznie nieograniczonym czasie. Odbiór informacji (np. w postaci 
materiałów multimedialnych) może nastąpić z opóźnieniem po umownym czasie od 
ich zamieszczenia w Sieci. Zawsze owa informacja zostaje wcześniej zarejestrowana 
na zdalnie dostępnych nośnikach i jest tam utrzymywana przez określony okres275. 
Odbiorca przestaje być tylko pasywnym adresatem i inicjatorem aktu komunikacji, 
staje się aktywny w doborze, a także ocenie (świadomej lub pozyskiwanej bez jego 
wiedzy) odbieranych z Sieci informacji. W efekcie rosnąca część zasobów Sieci jest 
wzbogacana przez atrybuty wskazujące na ich umowną wartość, która jest wynikiem 
ocen uzyskiwanych od użytkowników Sieci (por. rysunek 12).

Rysunek 12. Komunikacja asynchroniczna – pasywna

Źródło: Opracowanie własne.

Ta prosta funkcja Sieci jako medium magazynującego i opóźniającego przekazy-
wanie informacji dotyczy znaczącej części zasobów w Internecie. Są to najczęściej 
dokumenty, także w postaci materiałów multimedialnych, blogi, fora/listy dyskusyj-
ne, usnety, korespondencje elektroniczne, gazety elektroniczne, audycje radiowe i te-
lewizyjne (na żądanie). 

Ważna cecha komunikacji pośredniej jest widoczna w procesie wymiany informa-
cji pomiędzy ludźmi. Jej istota, a mianowicie to, że informacja wysłana dociera do 
odbiorcy po pewnym czasie, pozwala na przygotowanie przez odbiorcę odpowiedzi 
– bez presji czasu (jak ma to miejsce podczas komunikacji synchronicznej). Stwarza 
tym samym warunki jej świadomej modyfi kacji, np. ukrycia naturalnych, spontanicz-
nych odruchów w chwili nadawania i odbioru korespondencji.

Sieć staje się biernym pośrednikiem, a w konsekwencji podmiotem dialogu czło-
wieka z maszyną. Informacja jest odbierana przez użytkowników od maszyn w wyni-
ku stosownego dialogu polegającego na wydawaniu określonych komend (np. proce-
dura odczytania poczty elektronicznej).

275 Oryginalnym przykładem tej formy komunikacji jest poczta elektroniczna, której termin do-
starczenia jest w przyszłości – list do przyszłości. Usługa ta (FutureMe.org) cieszy się popularno-
ścią, a odbiorcami korespondencji często bywają jej nadawcy.
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O popularności komunikacji pośredniej decyduje ilość i jakość dostępnych w In-
ternecie informacji. Użytkownicy uświadamiają to sobie, poszukując na przykład 
danych o jakiś produktach czy korzystając z elektronicznych wydań prasy. Egzem-
plifi kacją tego są także specjalistyczne serwisy, które – pasywnie – udostępniają in-
formacje cenowe i funkcjonalne o nabywanych towarach276. 

O zakresie oraz specyfi cznych możliwościach wykorzystywania informacji na bie-
żąco, niezależnie od czasu i – co nie mniej ważne – od miejsca przebywania świadczy 
zdecydowana większość tego typu zastosowań Sieci. Spektakularnym przykładem jest 
gromadzenie informacji medycznych o pacjencie277. Papierowe zapisy historii chorób 
pacjenta są pasywne, szybko stają się dokumentami historycznymi, rzadko przegląda-
nymi. Elektroniczne zapisy tych samych informacji dzięki dostępności online stają się 
aktywnym narzędziem, które przypomina lekarzowi o zarejestrowanych faktach me-
dycznych i wspomaga tym samym diagnostykę. Korzystający z tego narzędzia upo-
ważniony lekarz bez względu na miejsce, w jakim przebywa, może uzyskać niezbędne, 
gromadzone od lat dane medyczne o swoim pacjencie – wystarczy, że kliknie myszką. 

Nowoczesne systemy komputerowe łączą onlinowe źródła informacji o najlepszych 
praktykach medycznych, sposobach leczenia i szkodliwych interakcjach stosowanych 
leków. Uzyskiwane dzięki temu korzyści to także ograniczenie czasu na wykonywanie 
niezbędnych testów, redukcja liczby błędów lekarskich oraz poprawa jakości i efektyw-
ności opieki medycznej. Gromadzone w Sieci już od ponad 30 lat informacje o chorych 
na przewlekłe, dziedziczne choroby stają się nieocenionym materiałem badawczym 
obejmującym objawy i uwarunkowania (np. DNA, rodzina, styl życia)278.

Usługi zdalnego opisywania zdjęć rentgenowskich czy tomografi cznych przez 
specjalistów przebywających na innym kontynencie są obecnie czymś naturalnym279. 
Jednocześnie Sieć staje się „ciągłym konsultantem” stanu zdrowia pacjenta, reagu-
jąc na zmiany jego życiowych parametrów (np. ciśnienie, poziom cukru we krwi)280. 
Uzupełnieniem tej formy sieciowej usługi są mobilne urządzenia sprzężone z Inte-
rentem, które informują pacjenta na przykład o terminie brania leków, pomagają w 
przestrzeganiu odpowiedniej diety, a nawet dokonują zdalnej analizy obrazu (uzyska-
nego specjalnym urządzeniem sprzężonym z telefonem komórkowym) próbki krwi 
pobranej samodzielnie przez pacjenta281. 

Dostępne komputerowe systemy medyczne ułatwiają pacjentom lepsze samodziel-
ne zrozumienie problematyki związanej z ich zdrowiem i chorobami, umożliwiają ko-

276 Są to tak zwane „porównywarki cen”, np. Skapiec; Ceno; Resellerratings.com; Pricerunner.com.
277 Usługę tę świadczą m.in. Google Health i Microsoft – HealthVault.
278 S. Lohr, The Evidence Gap, Health Care That Puts a Computer on the Team, „The New York 

Times” 2008, Dec. 27.
279 T.L. Friedman, Świat…, jw., s. 26.
280 J.E. Cowdery, Application of a Web-Based Tailored Health Risk Assessment in a Work-Site 

Population, „Health Promotion Practice” 2007, vol. 8, nr 1, s. 88–95. 
281 Służą temu np. urządzenia opisane na stronach: http://www.zumelife.com i http://www.linke-

din.com/companies/microskia-inc.
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munikację między nimi oraz dostarczają danych o różnych chorobach i sposobach le-
czenia. W ten sposób pacjenci nie tylko korzystają z informacji zgromadzonych w Sie-
ci, lecz także wzajemnie się uczą. Obserwowane jest zjawisko demokratyzacji opieki 
zdrowotnej. Dzięki Sieci, a przede wszystkim jej funkcjom komunikacyjnym wiedza 
i doświadczenia chorych są znacznie większe. Zasoby sieciowe w tym zakresie można 
zaklasyfi kować do sześciu grup: informacje medyczne mające charakter ogólny, spe-
cyfi czne choroby, badania medyczne (nowe leki, diagnostyka, leczenie itp.), narzędzia 
sieciowe (np. pomagające interpretować wyniki badań), farmacja (informacje o lekach, 
producentach, dostępności). Doświadczenia i opinie lekarzy wskazują, iż czym więcej 
osób będzie rozmawiało, tym skuteczniej lepsza informacja będzie wypierała gorszą. 
Aktywność grup społecznościowych w tym zakresie wydaje się dominująca282. 

Poważnym zagrożeniem komputerowego wspomagania służb medycznych jest 
bezpieczeństwo danych, które są przez nie gromadzone i udostępniane283. Chodzi tu 
o prywatność pacjentów, a także o zachłanność informacyjną niektórych branż na dane 
tego typu. Przeprowadzone przez Microsoft badania wskazują także na inny rodzaj za-
grożeń, jakie niosą informacje pozyskiwane przez chorych z Sieci. Dotyczy to kwestii 
eskalacji negatywnych wyobrażeń o dolegliwościach. Samodiagnoza dokonywana za 
pomocą wyszukiwarek często prowadzi pacjenta do krańcowo niekorzystnych kon-
kluzji. Mamy wówczas do czynienia z cyberchondrią – zjawiskiem nawiązującym do 
hipochondrii. Zazwyczaj jest ono wynikiem nieumiejętnego dialogu, jaki prowadzą 
chorzy z Siecią, zbytnich uproszczeń i błędów w stosowanej terminologii284.

Sieciowa komunikacja w służbie zdrowia jest znacznie bardziej popularna wśród 
pacjentów niż lekarzy. Rolę technologii informacyjnych w medycynie trafnie ujął En-
rico Coiera, pisząc, iż „jeśli literalnie fi zjologia oznacza »logikę życia«, patologia 
»logikę choroby«, to informatyka medyczna jest »logiką opieki zdrowotnej«”285.

Sygnalizowany przykład spektakularnej pośredniej kategorii komunikacji siecio-
wej szybko ewoluuje do kolejnej kategorii komunikacji – autonomicznych maszyn. 
W tym zakresie pojawiają się coraz doskonalsze sieciowe systemy eksperckie, dorad-
cze, autonomicznie diagnozujące i monitorujące stan zdrowia pacjenta286. Przykładem 
tego jest strona www.logopedia.pl, która umożliwia ocenę wad wymowy287.

282 Problematyce tej są poświęcone m.in. coroczne konferencje zatytułowane Health 2.0: User-
Generated Healthcare, http://www.health2con.com/ [wrzesień, 2008].

283 S. Baker, The Numerati…, jw., s. 180.
284 R. White, E. Horvitz, Cyberchondria: Studies of the Escalation of Medical Concerns in Web 

Search, Microsoft Research, Nov. 2008, ftp://ftp.research. microsoft.com/pub/tr/TR-2008-178.pdf. 
[listopad 2008].

285 E. Coiera, Guide to Medical Informatics, the Internet and Telemedicine, Hodder Arnold Pu-
blication, 1997.

286 Jest to np. bezpłatny program do oceny zmian ciśnienia krwi (American Heart Association, 
www.americanheart.org). E. Bottieau, Evaluation of the GIDEON Expert Computer Program for the 
Diagnosis of Imported Febrile Illnesses, „Medical Decision Making” 2008, vol. 28, nr 3, s. 435–442. 

287 B. Siemieniecki, Zastosowania technologii informacyjnej w pedagogice specjalnej, [w:] Pe-
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 Atrybutami komunikacji pośredniej są zatem: dostęp do materiału niezależnie od 
czasu jego opublikowania (opóźnienie), możliwość wielokrotnego odbierania tego 
samego materiału (powtarzalność) oraz niezmienność treści i formy tych materiałów 
(integralność) przez okres ich udostępniania. Warto zaznaczyć, iż w trosce o integral-
ność udostępnianych w ten sposób materiałów wykorzystywane są specjalistyczne 
narzędzia programowo-techniczne. Umożliwiają one niemal wykluczenie ryzyka, 
iż odczytywane z Sieci informacje są zniekształcone (integralność) lub zamienione 
na inne przez osobę niebędącą autorem materiałów pierwotnych (autentyczność). 
W szczególnych przypadkach stosowane są dodatkowo narzędzia gwarantujące po-
ufność odczytywanych informacji – nikt, poza adresatem, nie potrafi  ich odczytać 
(kryptografi a). Tematyka ta jest przedmiotem rozdziału 4. 

3.3.2. Teksty online

Koronną ilustracją komunikacji pośredniej, poza pocztą elektroniczną (ma-
ilami), są tradycyjne (stare) media (old media), które wykorzystują Internet jako 
alternatywną platformę ich dystrybucji288. Sieć udostępnia kopie wcześniej przy-
gotowanych materiałów w postaci tekstów, audio i wideo. W procesie ich upo-
wszechniania nie zachodzi ingerencja ani w formę, ani w treść przekazywanych 
informacji. 

E-gazety. Po okresie krytyki wydawania gazet online w postaci dokładnej elek-
tronicznej repliki ich drukowanej wersji następuje zauważalny powrót do tej formy 
dystrybucji, którą nazwano: e-wydania, cyfrowe doręczanie, cyfrowa replika  lub 
elektroniczna edycja. Związek Kontroli Dystrybucji Prasy defi niuje E-wydanie jako 
elektroniczne rozpowszechnianie wersji co najmniej jednej mutacji tytułu prasowe-
go, która zawiera „ten sam w formie i treści materiał redakcyjny i reklamy co wersja 
drukowana. Wymóg całkowitej zgodności e-wydania z wersją drukowaną nie dotyczy 
insertów i gadżetów. [...] Materiał redakcyjny w wersji elektronicznej może być do-
datkowo rozszerzony, a reklamy mogą być zaadaptowane w sposób pozwalający na 
wykorzystanie możliwości medium elektronicznego”289.

Ważnymi argumentami za tworzeniem takiej formy są redukcja kosztów produk-
cji, dystrybucja gazet w skali całego globu, a także dostęp do archiwów290. 

dagogika medialna, t. II, red. B. Siemieniecki, Warszawa 2007, s. 52.
288 Prezentacja problematyki poczty elektronicznej w kontekście komunikacji sieciowej jest za-

warta w: W. Gogołek, Technologie… , jw., s. 99–114. 
289 Za: Kupujemy ćwierć miliona e-gazet miesięcznie, 2008-04-22, http://www. money. pl/gospo-

darka/ngospodarka/ebiznes/artykul/kupujemy;cwierc;miliona;e-gazet;miesiecznie, 145,0,335761.
html [sierpień 2008].

290 Przykładami wdrożeń (wiosna 2008 r.) tego pomysłu są serwisy http://www.newseum.org, 
który oferuje ponad 500 kopii gazet z 43 krajów (w tym kilkanaście z Polski), a także http://www.
pressdisplay.com – 650 gazet z 76 krajów w 38 językach. Podobne usługi są dostępne także w Pol-
sce – najwięksi dystrybutorzy cyfrowych wydań prasy: Gazety (111 tytułów); Nexto/NetPress (93); 
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Do odbioru e-gazet najczęściej wystarcza typowa przeglądarka w komputerze. 
W szczególnych przypadkach do czytania elektronicznych wydań gazet oraz powią-
zanych z nimi bloków multimedialnych służą czytniki w postaci dedykowanego temu 
celowi oprogramowaniu291. Także urządzenia mobilne (iPhony, iPody) pozwalają czy-
tać gazety w wersji elektronicznej (np. kilkaset polskich gazet – eGazety.pl). Czytniki 
e-wydań umożliwiają m.in. obracanie stron, powiększenie, druk, a także: 

pełnotekstowe przeszukiwanie bieżąco czytanego i wszystkich pobranych na dysk • 
e-wydań, 
sporządzanie notatek i zaznaczanie wybranych fragmentów tekstu, • 
drukowanie wybranych stron w postaci identycznej jak opublikowane w danym • 
wydaniu gazety/czasopisma (funkcjonalność dostępna w zależności od decyzji 
wydawcy), 
automatyczne pobieranie zaprenumerowanego czasopisma na dysk (w tle), • 
odtwarzanie plików multimedialnych (fi lmów, animacji, plików dźwiękowych itp.).• 

E-wydania w sposób naturalny wykorzystują komunikacyjny potencjał Sieci. Za-
mieszczane w tej formie materiały często zawierają elementy będące linkami do in-
nych zasobów. Merytorycznie wiąże się je z fragmentami cyfrowego wydania gazety. 
Są to przykładowo linki do reklam, do plików dźwiękowych (np. z czytaną przez 
lektora wersją wybranego materiału), do stron wyjaśniających niektóre pojęcia. 

E-książki. Bliską do e-wydań formą dystrybucji informacji są elektroniczne 
książki – e-książki. O ich związku z sieciową komunikacją świadczy wykorzystanie 
Internetu jako podstawowego medium udostępniania cyfrowych wersji książek. Waż-
nym wydarzeniem w ich krótkiej historii było opublikowanie w 2000 roku powieści 
S. Kinga The Plant wyłącznie w postaci cyfrowej. Była to pierwsza próba komercyj-
nej dystrybucji książek za pośrednictwem Internetu292. Eksperyment ten spowodował 
zwrócenie baczniejszej uwagi na argumenty zwolenników i przeciwników elektro-
nicznych publikacji. Wizjonerzy upatrują w tym zmniejszenie gór zadrukowanych 
kartek, oszczędzanie drzew oraz ograniczenie chemii w domach i w otoczeniu fabryk 
produkujących kleje, farbę i papier, inni natomiast nie dopuszczają myśli, iż czytanie 
liter na ekranie monitora może kiedykolwiek zastąpić „pachnącą” drukiem książkę. 

Potencjał elektronicznej dystrybucji książek rodzi wiele inicjatyw, które ułatwiają 
kontakt autora z czytelnikiem. Poza aspektem technologicznym coraz częściej eks-
ponowana jest kwestia podstawowa – koszt rozpowszechniania i nabywania tego ro-
dzaju dóbr. Chodzi tu o szansę na ograniczanie dodatkowych składowych ceny, które 

e-Kiosk (88) [lipiec 2008].
291 Na przykład czytnik Zinio, e-Kiosk Reader.
292 Interesujące były sposób publikacji i model płatności za pobieranie przez czytelników tre-

ści tej książki z Internetu. Książka była publikowana w kolejnych częściach. Po ich przeczytaniu 
czytelnik był zobowiązany do zapłacenia jednego dolara. Do obowiązku tego poczuwało się około 
75% internautów.
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często wielokrotnie przewyższają honorarium autora. W ten sposób upowszechnianie 
ogromu wiedzy autorów jest ograniczane przez zabiegi czysto formalne. Bywa, iż 
w ostatecznym rachunku to właśnie one decydują o popularności lub marginalizacji 
dzieł publikowanych w formie papierowej. Rezygnacja z honorarium autorskiego lub 
jego zmniejszenie (dzięki wydaniu online) na tyle obniżają cenę e-książki, że jest 
ona czytana przez wielokrotnie większą liczbę osób niż jej wersja drukowana. Na 
przykład książka profesora Baraniuka (McAfee) Signals and Systems, która miała być 
wydrukowana w nakładzie 2000 egzemplarzy, została opublikowana w Sieci i dzięki 
temu przeczytana przez 2,8 mln internautów293. 

Innym sposobem wykorzystania cyfrowej rejestracji książek jest udostępnianie 
dzieł, których nakłady drukowane zostały już wyczerpane. Ideę tę z powodzeniem 
wciela w życie Google, który dotychczas udostępnił niemal 5 mln tytułów (głów-
nie w języku angielskim) niedostępnych w wersji drukowanej294. Podobną inicjatywę 
podjęła grupa europejskich bibliotek narodowych i archiwów. Dotyczy ona digita-
lizacji 2 mln książek i innych materiałów związanych z kulturą czy historią, w tym 
fi lmów, obrazów, gazet i nagrań dźwiękowych295. 

 Cyfrowa dystrybucja książek to początek bardzo obiecującej drogi komercyjnego 
rozwoju, podobnie jak miało to miejsce w przemyśle muzycznym (obecnie większość 
materiałów muzycznych jest sprzedawana za pośrednictwem Internetu).

Proces zastępowania druku jest powolny, ale nieodwracalny; zapewne będzie 
trwał kilka pokoleń. Książka przyszłości jawi się jako pudełko wielkości tradycyjnej 
książki, o odpowiedniej wadze (nie może być zbyt lekka ani zbyt ciężka), z ekra-
nem, na którym będzie można wyświetlać doskonałej jakości obraz (porównywalny 
z drukiem), z pamięcią pozwalającą przechowywać nawet setki najbardziej opasłych 
tomów. Integralną częścią owej książki będzie urządzenie do łączności bezprzewodo-
wej, by wybrana pozycja (jedna z milionów) w krótkim czasie mogła być przeniesiona 
przez eter z odległego serwera internetowego do pamięci e-książki czytanej w dowol-
nym miejscu na świecie296. Ten sam ekran będzie zapewne monitorem telewizyjnym 
oraz medium do łączności z Internetem297.

293 N. Cohen, Don’t Buy That Textbook, Download It Free, „The New York Times” 2008, Sept. 15.
294 M. Helft, M. Rich, Google Settles Suit Over Book-Scanning, „The New York Times” 2008, Oct. 29.
295 E. Pfanner,Google Signs a Deal to e-Publish Out-of-Print Books, „The New York Times” 

2008, Nov. 10.
296 www.pbi.edu.pl; www.ebook.pl; www.ebookzone.pl; nielegalne: www.książki4u.prv.pl. 

W bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (e-BUW) dostępnych w tej formie jest 954 dokumen-
tów (wrzesień 2008) pozostających w domenie publicznej (niechronione prawem autorskim), a tak-
że wersje cyfrowe publikacji, których autorami są pracownicy tejże uczelni, aktualne wydania: 
86 tytułów oraz Encyclopedia Britannica. Ponadto uruchomiono w BUW bazę periodyków onli-
ne, z podstawowymi narzędziami ich przeglądania i przeszukiwania, użyteczne adresy tematyki 
e-książek: http://forewordmagazine.com/; http://www.ebooksonthe.net/; http://www.tea.state.tx/; 
us/technology pilots.

297 Idąc dalej w przewidywaniach doskonalenia technik czytania książek, można oczekiwać, iż 
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Obecnie do czytania e-książek, poza komputerem, są wykorzystywane specjalizo-
wane, lekkie, przenośne czytniki (np. Kindle 2, eReader, iRex, eClicto – pierwszy pol-
ski czytnik), mobilne urządzenia klasy iPhone (np. z programem Stanza) i nowocze-
sne telefony komórkowe. Czytniki oferowane są w kształcie książki. Ich pojemność 
wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy stron (np. czytnik Kindle 2 fi rmy Amazon 
ważący 320 g jest wyposażony w pamięć o pojemności pozwalającej przechowywać 
obraz ok. 1500 książek drukowanych). Urządzenia te operują treściami dostarcza-
nymi czytelnikom za pośrednictwem nośników informacji cyfrowych lub Internetu. 
Przewiduje się, że do 2010 roku zostanie opracowana strategia elastycznych (podob-
nych do papieru) wyświetlaczy, które stopniowo będą zastępowały papier i kompute-
ry stacjonarne w dystrybucji materiałów dotychczas drukowanych298. 

Dostarczanie informacji za pośrednictwem specjalizowanych czytników stwarza 
nowe wyzwania dla systemów korzystających ze sprzężenia zwrotnego. Wydawca 
będzie mógł precyzyjnie określać tytuły i czas zapoznawania się z nimi przez czytel-
ników. Wzbogaci to o kolejny element personalizację informacji przekazywanych za 
pomocą Sieci (więcej na ten temat w podrozdziale 2.7).

Typowy dostępny współcześnie czytnik książki jest wyposażony w ekran czytelny 
także w ciemności, z możliwością ładowania treścią nowych książek zarówno z kompute-
ra, jak i z Internetu. To samo urządzenie służy także do przeglądania prasy i periodyków. 
Czytnik nie zwiększa bagażu nawet wówczas, gdy zamierzamy podczas podróży prze-
kartkować dziesięć lub więcej pozycji – wszystko się mieści w małym ergonomicznym 
pudełku. Dotychczasowi użytkownicy są bardzo zadowoleni z e-książek. Najczęściej są 
nimi przedstawiciele pokolenia trzeciego wieku, którzy godzą tradycję czytania książek 
z nowoczesnymi technologiami299. Twierdzą, iż nigdy wcześniej nie przeczytali tylu po-
zycji, a czynność czytania jest znacznie łatwiejsza. Elektroniczną książkę można trzymać 
swobodnie w jednej ręce, a dostosowanie wielkości druku jest tak proste jak przewró-
cenie kartki w tradycyjnym tomie. Amerykańska fi rma Amazon oferuje bieżący dostęp 
do 130 000 tytułów, możliwość bezpłatnego przeczytania promocyjnych rozdziałów 
i trzykrotnie niższą cenę za egzemplarz w wersji elektronicznej niż drukowanej300.

ich treść, podobnie jak i zawartość wszelkich innych publikacji będących w cyfrowej postaci prze-
kazywanych online, odczyta mikroodbiornik, np. w postaci zegarka lub implantu, a obraz zostanie 
wyświetlony w specjalnych okularach lub w postaci obrazu przestrzennego ukazującego się przed 
czytającym (w stosownej odległości i odpowiedniej wielkości literami). Pamięć czytnika stanie się 
więc zbyteczna. Przesłankami tego są: inicjatywa digitilizowania kilkunastu milionów książek (Go-
ogle), elektroniczne wydania gazet i periodyków, układy elektroniczne w postaci ludzkich implan-
tów (FDA: Chip Implant Can Be Used to Get Health Records; Reuters, Oct. 13, 2004, brain-com-
puter Interface, Human area networking) i  technologie wizualizacji przestrzennej (haptics). Bogate 
materiały na te tematy są dostępne w zasobach WWW.

298 E.A. Taub, New E-Newspaper Reader Echoes Look of the Paper, „The New York Times” 
2008, Sept. 8.

299 B. Stone, M. Rich, Turning Page, E-Books Start to Take Hold, „The New York Times” 2008, 
Dec. 24.

300 V. Crosbie, Print Editions as a Vital Niche, The ClickZ Network, July 25, 2008.
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Technologia ta zrodziła wiele ważnych inicjatyw. Jedną z nich jest świadczenie 
usług drukowania książek (przechowywanych elektronicznie) na zamówienie. Znacz-
nie ogranicza to ilość pieniędzy zamrożonych w wydrukowanych książkach, których 
nie sprzedano, jak również maksymalizuje elastyczne podejście do oczekiwań ryn-
ku. Drukowane są tylko te pozycje i w takiej liczbie egzemplarzy, które natychmiast 
znajdą nabywców. Ponadto stworzono nowe możliwości wyboru nawet tych książek, 
które prawdopodobnie nigdy nie byłyby wydrukowane. Z około 1,3 mln tytułów zgło-
szonych do publikacji drukuje się zaledwie 90 tys.301. Sceptycy dostrzegają jednak 
ułomności tej technologii – chodzi tu o tytuły opublikowane przed erą Internetu, które 
nie są i nie mogą (z powodów formalnych) być zamienione na postać cyfrową.

Wydarzeniem w zakresie upowszechniania cyfrowej formy publikacji było bez-
płatne udostępnienie w Internecie jednego z najbardziej znanych komercyjnych 
wydawnictw o 200-letniej tradycji – Encyclopedia Britannica. Kolejnym krokiem 
w wykorzystaniu potencjału technologii informacyjnych do cyfrowej rejestracji i po-
wszechnego udostępniania intelektualnego dorobku krajów całego świata jest inicjaty-
wa World Digital Library  – Światowa Biblioteka Cyfrowa. Będzie to dostępny online 
dla każdego zbiór wartościowych książek, manuskryptów, map, plakatów, znaczków 
i innych materiałów uzyskanych od ich właścicieli lub bibliotek narodowych.

Google i Amazon  oferują miliony książek w postaci cyfrowej. Dzięki temu moż-
liwe jest ich pełnotekstowe przeszukiwanie z wykorzystaniem narzędzi informatycz-
nych. W odpowiedzi na pytanie w postaci słowa kluczowego kupujący otrzymuje na 
ekranie monitora teksty akapitów lub wręcz całych stron (stosownie do uzgodnień 
z dysponentem praw autorskich przeglądanej książki), w których znajduje się to sło-
wo. Dotychczas możliwe było przeszukiwanie książek tylko przez tytuł, autora lub 
dziedzinę. Wzbogacenie narzędzi służących przeszukiwaniu treści milionów książek 
o semantyczne wyszukiwarki (więcej o semantycznych sieciach w punkcie 3.4.4) 
stworzy nadzwyczajne możliwości szybkiej i trafnej lokalizacji pozycji zawierają-
cych poszukiwane informacje.

Obecnie dostępna jest treść całej książki – tworząc warunki podobne do zakupów 
w rzeczywistej księgarni. Strony widziane na ekranie są wiernym odzwierciedleniem 
oryginalnej postaci wersji drukowanej. 

Również wiele polskich bibliotek oferuje pełnotekstowe wydania książek i arty-
kułów. Biblioteka Jagiellońska udostępnia bezpłatnie w Internecie wszystkim zainte-
resowanym użytkownikom, bez ograniczenia lokalizacji czytelnika do sieci uniwer-
syteckiej, niemal tysiąc czasopism o profi lu naukowym302. Podobne usługi świadczą 
także inne biblioteki, jednak w większości z ograniczeniem dostępu do nich tylko 
w sieci lokalnej.

301 D. Carvajal, Trying to Put `Out of Print’ Back in Play, Publishers Upgrade Their Digital 
Gear, „The New York Times” on the Web, 1999, Dec. 10.

302 http://www.bj.uj.edu.pl/~krosniak/Open_Access_1.htm [kwiecień 2005].
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Jedną z bardziej znanych inicjatyw wykorzystujących potencjał Sieci w odniesie-
niu do elektronicznej wersji książek jest Projekt Gutenberg, który polega na zamianie 
papierowej wersji książek na postać cyfrową, ich gromadzeniu/archiwizacji i bezpłat-
nym udostępnianiu. Zasoby projektu przekroczyły 25 tys. tytułów303. 

Dotychczas milcząco zakładano, iż książkom nie grozi piractwo komputerowe po-
dobne do tego, jakim zagrożone są w Sieci produkty muzyczne i wideo. Wynikało to 
z przeświadczenia o złożonej operacji zamiany tekstów drukowanych na postać cyfro-
wą, a także o stosunkowo niewielkiej popularności dystrybucji i czytania książek na 
ekranie monitora. Obecnie, gdy czytniki e-książek stały się popularne, a wydawcy coraz 
większą liczbę tytułów udostępniają w wersji cyfrowej (wkrótce pojawią się biblioteki 
wypożyczające e-książki), problem piractwa nabiera znaczącego wymiaru. Wiele nie-
autoryzowanych kopii może być łatwo odczytywanych za pomocą tychże czytników. 
W wyniku tego pojawił się nowy problem dotyczący dystrybucji książek i ochrony 
praw autorskich, którego dotychczas nie rozwiązano w sposób zadowalający.

Niedoścignionym, często nieuświadomionym celem użytkowników zasobów in-
formacyjnych w różnych formach jest idea, która przyświecała już 300 lat p.n.e. bu-
downiczym Biblioteki Aleksandryjskiej – zgromadzenia w jednym miejscu wszyst-
kich publikacji świata. Szacuje się, że cel ten osiągnięto wówczas w 30–70%. Po 
dwóch tysiącleciach, dzięki technologiom informacyjnym, powrót do zamiaru staro-
żytnych Greków staje się realny. Przełomowe w tym zakresie są inicjatywy skano-
wania milionów książek (tymczasem głównie w języku angielskim). Wydaje się, iż 
zapoczątkowały one bardzo złożony (m.in. kwestia praw autorskich), ale technicznie 
możliwy do realizacji proces budowy uniwersalnej globalnej biblioteki dysponującej 
cyfrowymi kopiami wszystkich multimedialnych produktów ludzkości: tekstów, ob-
razów, muzyki, materiałów wideo. Chodzi tu, poza drukiem, o informacje wyemito-
wane przez stacje radiowe i telewizyjne oraz bogactwo zasobów WWW. Zamiarem 
jest zgromadzenie w jednym miejscu wyników pracy ludzkości od początku reje-
strowanej historii we wszystkich językach świata304. Namiastką takiej inicjatywy jest 
World Digital Library (www.wdb.org).

Przyjmując za możliwe pokonanie barier formalnych, głównie wynikających 
z praw autorskich, pojawi się nowe wyzwanie – wskazanie merytorycznych relacji 
między zgromadzonymi informacjami. Celem jest, by na podobieństwo linków mię-
dzy stronami (przeciętnie każda strona ma 10 linków do innych stron) powiązać wy-
spy informacyjne będące książkami, fi lmami, a nawet utworami muzycznymi. Cho-
dzi o wskazanie relacji (dotyczy tego omówiona dalej sieć semantyczna), np. słowa 
drzewo z zasobami informacyjnymi mówiącymi o sadzeniu, pielęgnacji, owocach, 

303 http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page [sierpień 2008].
304 Szacuje się, że światowe biblioteki i archiwa posiadają 32 mln książek, 750 mln artyku-

łów, 25 mln piosenek, 500 mln obrazów, 500 tys. fi lmów, 3 mln materiałów wideo. Cyfrowy zapis 
wszystkich tych materiałów, wraz z  zasobami Sieci, wymaga około 50 petabajtów pamięci. Za: 
K. Kelly, Scan This Book!, „The New York Times”, 2006, May 14.



Kategorie komunikacji sieciowej

134

dźwiękach szumu liści i produkcji mebli drewnianych. Budowa mostów łączących 
owe wyspy informacyjne – dotychczas samodzielnych, zwartych materiałów – jest 
jednym z ważnych wątków transformacji ludzkiej kultury do świata maszyn. Praca 
ta przekracza możliwości człowieka głównie ze względu na jej ogrom. Niewątpliwie 
w zdecydowanej części wykonają ją samodzielnie maszyny – zdefi niowane w pod-
rozdziale 3.5 diginetmedia – stwarzając szansę korzystania z globalnego sezamu in-
formacyjnego każdemu, w każdym miejscu świata.

Idea rozwoju elektronicznych książek jest ograniczona prawami autorskimi. Wy-
daje się, że kwestią czasu pozostaje pokonanie tej bariery dostępu do tego typu dóbr 
cywilizacyjnych. Tymczasem, mając na uwadze owe prawa, inicjatywa e-książek ma 
perspektywę komercyjnych wdrożeń. 

RSS. Jednym z kanałów dostarczania personalizowanej informacji, w ramach ko-
munikacji pośredniej, jest RSS  (Really Simple Syndication)  – opracowany w 1997 
roku przez fi rmę Netscape format serwisu informacyjnego305. Umożliwia on właści-
cielom zasobów informacyjnych w Sieci udostępnianie zainteresowanym odbiorcom 
wyróżnionych treści, także reklam. Materiały te zazwyczaj są dostarczane w postaci 
fragmentów stron z personalizowanymi, aktualizowanymi na bieżąco treściami. W re-
zultacie na monitorze prywatnego komputera odbiorcy wyświetlany jest na przykład 
aktualizowany na bieżąco polityczny serwis informacyjny.

Odbiór zasobów RSS, które mogą być rozpowszechniane w formie multime-
dialnej, odbywa się za pomocą specjalnych programów oraz dodatkowych wtyczek 
w standardowych przeglądarkach (więcej na ten temat w dalszej części podrozdziału). 
Umożliwiają one odczytywanie nazw źródeł RSS, tytułów lub całych treści udostęp-
nianych w tej formie informacji (tzw. feedów)306. 

RSS ma znaczną przewagę nad tradycyjnymi technologiami dostarczania infor-
macji do odbiorcy. Przede wszystkim ułatwia automatyczne gromadzenie w jednym 
miejscu informacji w czasie rzeczywistym z wielu źródeł, oszczędzając tym samym 
czas na poszukiwanie tych informacji. Innymi zaletami tej formy dystrybucji są moż-
liwości nieobciążonego, samodzielnego wyboru kategorii informacji oraz swobodne-
go dostępu do różnych źródeł, jeszcze przed procesem klasyfi kowania przez nadawcę 
tego, co zostanie dostarczone konsumentowi. Dzięki temu Internet eliminuje pośred-
ników w przekazywaniu informacji do odbiorcy. Usługa ta jest powszechnie ofero-

305 RSS jest standardem tworzenia zasobów Internetu podobnym do HTML. Różni się od niego 
sposobem dostarczania informacji do odbiorcy. Do tworzenia zasobów w formacie RSS służą spe-
cjalne edytory, które dostępne są np. na stronach obsługujących blogi.

306 Czytniki feedów, nazywane także newsreaderami i newsagregatorami, pozwalają zapoznać 
się z określonymi kategoriami informacji z wybranych stron, bez ich odwiedzania. Część z nich 
jest w postaci samodzielnych programów (tzw. desktopowa aplikacja, np. feedDemon; RSSreader 
dla Windowsów). Przykładowe czytniki RSS: FeedDemon (30 USD); Awasu; SharpReader; Fe-
edReader; RssReader; Vox Lite. Niektórzy użytkownicy RSS: BBC; CNET; CNN; Disney; Forbes; 
Motley Fool; Wired; Red Herring; Salon; Slashdot; ZDNet.
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wana przez wiele serwisów informacyjnych, gazety, periodyki, a także blogi. Podnosi 
ona zakres i skuteczność wymiany informacji za pośrednictwem Sieci.

Informacje w standardzie RSS, które zostały wybrane przez internautę, są 
automatycznie dostarczane do jego komputera. Proces ten można w każdej 
chwili zatrzymać, zmodyfi kować lub wznowić. Informacje te są nazywane fe-
edami. Źródła dostarczające feedy – wyróżniane ikoną – zawierającą trzy zna-
ki: XML. Feedem może być tekst, ale też linki do fotografi i, obrazów i innych 
form informacji. Porcje informacji zawierające wiele feedów przesyłane przez 
RSS są nazywane postami.

Innymi słowy, feed jest zbiorem/plikiem, w którym strona WWW zamiesz-
cza, w formacie XML, najświeższe informacje (np. wiadomości, nowe ele-
menty pojawiające się w blogach).  Gazeta generująca wiadomości w postaci 
feedów umieszcza je u odbiorcy; stare informacje są usuwane. Wymiennymi 
określeniami feeda są: RSS feed, RSS channel, RDF feed, XML feed lub Atom 
feed.  Wszystkie te terminy są tożsame – oznaczają dokładnie to samo. Jed-
nak nie wszystkie czytniki RSS-ów potrafi ą odczytać każdy ze wspomnianych 
formatów RSS. Feedy poza tym, że dostarczają zainteresowanym bieżące in-
formacje, mogą, przyjmując formę widgetów, być automatycznie umieszczane 
na innych stronach, stanowiąc ich integralną część, np. w postaci treści rubryk 
notowań walut, prognozy pogody lub bieżących informacji z blogów zaprzy-
jaźnionych autorów. 

Popularność RSS-ów spowodowała instalowanie ich czytników (agregatorów) 
również na mobilnych urządzeniach typu palmtopy, a także w specjalizowanych tele-
fonach komórkowych. Umocniono w ten sposób nową technologię dystrybucji infor-
macji na rynku medialnym.

Naturalną konsekwencją stworzenia narzędzi do budowy i dystrybucji feedów 
RSS-owych oraz ich popularności jest szybki wzrost liczby źródeł tego typu za-
sobów. Przyczynia się to do uruchamiania usług ich dystrybucji i przeszukiwania. 
Na przykład baza czytnika, a jednocześnie dystrybutora RSS-ów – Feedster – za-
wiera 5 mln feedów. Można je przeszukiwać dostępnym tam narzędziem Feedfi n-
derem (także do wyszukiwania feedów w postaci multimediów). Twórcy zasobów 
udostępnianych za pośrednictwem Feedstera mają możliwość korzystania z wielu 
dostępnych usług związanych z marketingiem swoich produktów. Obejmują one 
między innymi oceny relacji, jakie występują pomiędzy odbiorcami feedów a ich 
twórcami. Pozwalają tym samym doskonalić produkty RSS, promować je, oceniać 
ich popularność, mierzyć liczbę czytelników, a także ułatwiać dołączanie reklam do 
najpopularniejszych źródeł RSS. W wyniku zasygnalizowanej pomocy, świadczo-
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nej przez specjalizujące się w tym fi rmy, zwiększa się zainteresowanie czytelników 
feedami. Innym przykładem takiej fi rmy – hurtowni pośredniczącej w dystrybucji 
RSS-ów – jest FeedBurner. Generowane przez niego feedy są odbierane przez trzy 
miliony subskrybentów. 

W technologii RSS udostępniają swoje zasoby nie tylko media i inne ofi cjalne źródła 
feedów, lecz także miliony blogów. Dużą popularnością cieszy się również Wikipedia 
–  bezpłatna onlinowa encyklopedia, która zasila informacyjnie ponad 130 różnych czyt-
ników RSS, w większości bezpłatnych i działających na różnych platformach syste-
mowych: Windows, Mac, Unix.

RSS-y dzięki rosnącej popularności są wykorzystywane do działalności marketin-
gowej polegającej na wspomaganiu zwiększania ruchu do wskazanych zasobów onli-
nowych. W szczególności jest to ważne dla mediów, których zasoby są umieszczone 
za fi rewallami i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, a tym samym czę-
sto są niedostrzegane przez potencjalnych czytelników. Feedy pozwalają promować 
najważniejsze materiały, zachęcając do ich przeczytania. Ponadto feedy skutecznie 
przejmują funkcje marketingu mailowego, promocji marki czy tworzenia pozytywne-
go obrazu o fi rmie lub osobie. Problemem jest upowszechnianie formatów RSS wśród 
potencjalnych odbiorców. Służą temu wspomniane wcześniej specjalistyczne serwisy, 
które świadczą usługi w dystrybucji RSS-ów307. 

Wymiernymi efektami stosowania RSSów są m.in.: 
śledzenie nowych subskrybentów, • 
monitorowanie zainteresowania reklamami umieszczanymi w feedach: ocena • 
atrakcyjności oferowanych treści i produktów oraz ustalanie czas spędzanego na 
stronach via RSS,
pomiar skuteczności reklam RSS-owych; analiza liczby wyświetleń RSS-a,• 
szacunek kosztów dystrybucji materiałów RSS-owych; koszt uruchomienia RSS • 
jest minimalny w porównaniu z nakładami związanymi z pozyskaniem nowych 
odbiorców; znaczącą składową kosztów jest analiza efektywnych sposobów do-
tarcia z RSS-em do klienta. 

Blogging. Powszechnie akceptowaną formą pośredniej wymiany informacji po-
między użytkownikami Sieci stały się blogi308. Są one formą wykorzystania naturalnej 
skłonności do pisania pamiętników, zwłaszcza przez młode osoby. Istnieje jednak 
fundamentalna różnica pomiędzy pamiętnikiem a blogiem. Pierwszy, zgodnie z tra-
dycją, pozostaje zapisem poufnym, blog natomiast przeciwnie, ma naturę społeczną. 
Jest sposobem ekspresji, komunikowania się z otoczeniem, wymiany informacji, za-
zwyczaj w ograniczonych środowiskach. Cieszy się dużą popularnością wśród piszą-

307 Uzupełnianie własnych stron WWW o funkcję generowania strumieni RSS ułatwiają edytory 
HTML, np. polski edytor – „Pajączek”.

308 L. Weber, Marketing to the Social Web: How Digital Customer Communities Build Your 
Business, New Jersey 2007, s. 173. 
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cych i czytających309. Dzięki temu stał się nieformalnym medium wymiany informa-
cji, a także kształtowania poglądów, opinii na wybrane tematy lub o dostępnych dla 
określonego środowiska usługach i produktach czy nawet promocji. Blogi są także 
określane jako kolektywna konwersacja310.

O dynamice ruchu informacyjnego w blogach decydują ich autorzy i czytelnicy, 
którzy istniejące w nich wpisy uzupełniają własnymi komentarzami będącymi w isto-
cie komunikatami związanymi tematycznie z zagadnieniami poruszanymi w blogach. 
Komentarze czytelników zamieszczane są niemal na wszystkich (92%) blogach. Za-
uważalna relacja między popularnością blogu a liczbą dopisywanych do niego komen-
tarzy wskazuje na komunikacyjną funkcję tej formy wymiany informacji w Sieci311.

Termin blog jest to neologizm angielskiego słowa weblog (Web – Sieć WWW; 
log – dziennik, rejestr); określany jest także jako webowe pismo (web journal), blog-
sphere. Termin ten – w spolszczonej formie blogsfera  – jest używany na ogólne okre-
ślenie wszelkich zjawisk związanych z bloggingiem312. Mieszczą się w nim wytwory 
informacyjne, jak i narzędzia służące do ich tworzenia. Chodzi tu głównie o specja-
listyczne strony (lub ich wybrane fragmenty) służące do pisania blogów i obsługi 
związanych z tym funkcji, jak np. odbieranie i publikowanie komentarzy. 

Blogsfera jest wirtualnym obszarem wymiany informacji twórców i czytelników 
tych internetowych dzienników313. Można w nich znaleźć najbardziej aktualne infor-
macje w skali całego globu. Zazwyczaj owe autorskie zapiski są ułożone w odwrot-
nym porządku chronologicznym. Twórcy blogów uczestniczą w poważnych debatach 
politycznych, demaskują afery, a także publikują informacje, które pomijane są mil-
czeniem przez tradycyjne media314. 

Coraz większa popularność blogów, a także ich komercyjne znaczenie powodują 
nieustanny rozwój tego nowego medium dystrybucji informacji. Blogi są wzbogacane 
o elementy multimedialne – dźwięki, obrazy i materiały wideo. W efekcie powstają 
kolejne nowe terminy związane z blogsferą – audio blog, photoblogs, wideo blog – 
vlog  lub vblog (więcej o wideo blogach w podrozdziale 3.3.4) . Blogi są też uzupeł-
niane nowymi treściami za pośrednictwem przenośnych urządzeń umożliwiających 
zdalny dostęp do Internetu; są one nazywane moblogami.

309 W jednym miesiącu liczba użytkowników blogów przekracza w Polsce (wiosna 2008) 6 mln 
użytkowników, a liczba odsłon jest większa od 160 mln. Za: Megapanel PBI/Gemius, październik 2004 
– kwiecień 2008. Liczba blogów na świecie przekroczyła 100 mln. Za: Technorati.com [maj 2008].

310 D. Weil, The Corporate Blogging Book: Absolutely Everything You Need to Know to Get It 
Right, New York, s. 4.

311 Systemowa prezentacja problematyki blogów przedstawiona jest w pracy: J.M. Zając, A. Ku-
stra, P.S.M. Janczewski, T. Wierzbowska, Motywacje, zachowania i poglądy autorów i czytelników 
blogów, Warszawa 2008.

312 Tamże, s.12, 18.
313 Najpopularniejszym katalogiem blogów jest Technorati.com.
314 Za materiały udostępniane za pośrednictwem blogów można otrzymać nagrodę Pulitzera.
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Rysunek 13. Przebieg zmian (wg umownej miary) liczby osób poszukujących 
informacji dotyczących blogów.

Źródło: Opracowanie własne na postawie: http://www.google.com/trends?q=web+2.0 [sierpień 
2008].

Dostrzegalna siła informacyjna blogów sprawia, że stają się one narzędziem biz-
nesu, formą publikacji, promocji, a także agitacji i działalności politycznej. Szybko 
wzrasta liczba instytucji (także opiniotwórczych periodyków i gazet), które osiągają 
zamierzone cele dzięki swoim pracownikom piszącym blogi. Poza wartością czysto 
informacyjną owych zapisów, J. Grzenia podkreśla ich komunikacyjną rolę, stwier-
dzając, iż: „obserwacja właściwości blogu prowadzi do wniosku, iż jest on formą 
nastawioną mocno na komunikację”315.

Blogi najczęściej piszą osoby prywatne. Mając jednak na uwadze ich wielką po-
pularność (czytających jest czterokrotnie więcej niż piszących), coraz intensywniej 
korzystają z nich fi rmy jako z medium informacyjnego i promocyjnego. Stają się one 
marketingowym kanałem komunikacyjnym kształtującym reputację marki fi rmy316. 
Blogsfera jest traktowana jako szansa na uratowanie podupadającej fi rmy czy edu-
kację swoich pracowników. Często jest miejscem prezentacji poradnika poprawnego 
pisania bloga – z myślą o swojej macierzystej fi rmie – wyjaśnień technologii bloga 
i sposobów wzbudzania zainteresowania317. 

Autorzy/właściciele najbardziej popularnych blogów sprzedają miejsce ma swo-
ich stronach reklamodawcom lub wręcz zabarwiają swój pamiętnik treściami promu-
jącymi określone produkty lub usługi. Tendencja ta sygnalizuje rozpoczęty już proces 
uzależniania treści blogów od partykularnych interesów osób prywatnych i grup spo-
łecznych. 

315 J. Grzenia, Komunikacja…, jw., s. 188.
316 34% blogerów zamieszcza opinie na temat produktów i fi rm, a 36% pozytywnie zmienia 

swoją opinię o fi rmach, które mają własne blogi. Za: Wave.3, Power to the People, Social Me-
dia Tracker, Universal McCann, Mar. 2008, s. 5, http://www.universalmccann.com/Assets/wave
_3_20080403093750. pdf [październik 2008].

317 D. Weil, The Corporate…, jw., s. 1, 49.

0

0,5

1

1,5

2

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08



Komunikacja pośrednia – asynchroniczna

139

W odniesieniu do twórców gazet, periodyków, stacji RTV blogsfera nabiera istot-
nego znaczenia jako ważne źródło informacji pierwotnych oraz nowa forma dystrybu-
cji określonych treści. Najczęściej dziennikarze wykorzystują blogi do318:

oceny swojej twórczości,• 
poszukiwania opinii na temat swojej twórczości,• 
poszukiwania tematu do nowej publikacji,• 
poszukiwania ekspertów w dziedzinie będącej przedmiotem pisanego artykułu.• 

Szybko rosnąca siła informacyjna blogów, ich znaczący zakres komunikacyjny, 
wzmocniony jeszcze akceptowaną niezależnością informacyjną (zgodnie z założeniem 
twórcami blogów są osoby prywatne), wyróżnia to źródło wymiany informacji spośród 
ogólnej masy informacyjnej Sieci. Spowodowało to, że rozpoczęto poszukiwania no-
wych form wykorzystania tego obiecującego medium w świecie reklamy. Początkowo 
w blogach pojawiały się tradycyjne reklamy lub kryptoreklamy. Nieco później zaczęto 
konstruować spam w postaci komputerowo tworzonych blogów, które zawierały frag-
menty najpopularniejszych blogów (bez wiedzy ich twórców). W ten sposób nośnikiem 
reklamy stały się nazwy/nazwiska właścicieli popularnych blogów, a także słowa klu-
czowe przez nich używane. Zjawisko to – nazwane splog iem lub spam blogami – polega 
na manipulowaniu bloggingiem w celu osiągnięcia zysku. W splogach poza częstym 
powtarzaniem słów-kluczy zaczęto stosować linki do promowanej strony. Uzyskiwana 
tym sposobem popularność słów kluczowych i wskazywanych linkami stron powoduje 
wyższą pozycję promowanej strony na liście rezultatów wyszukiwań (SERP, por. punkt 
3.4.4). W efekcie zwiększa się skuteczność reklamy. Takie działanie naraża jednak na 
szwank reputację autorów najlepszych blogów. 

Zainteresowani kontrolą tego nowego sposobu wykorzystywania ich blogów 
mogą to sprawdzić, korzystając z popularnych wyszukiwarek feedów (np. Technora-
ti, IceRocket, PbSub), podając słowa kluczowe opisujące ich własny blog. Zjawisko 
splogów jest stosunkowo nowe i czeka na skuteczne przeciwdziałania jego negatyw-
nym skutkom. Niemniej jednak splog stał się skutecznym, efektywnie wykorzysty-
wanym nośnikiem promocji online. Komunikacyjną naturę blogu w fi rmie widać 
po jego efektach łączenia informacyjnego pracowników, konsumentów, partnerów 
i producentów. Staje się sieciową gazetą (web-newspaper), sposobem dzielenia się 
wiadomościami na temat pracy nad wspólnym projektem, a także – podobnie jak 
wcześniej mail, IM – ważnym medium informacyjnym. Przykładem próby tworzenia 
własnej sieciowej gazety jest inicjatywa potentata IT – IBM-a, który zachęca swoich 
pracowników (320 tys. osób) do pisania blogów, wskazując jednocześnie zasady ich 
tworzenia (przykład zasad w ramce). Podobny cel przyświeca autorom blogów, któ-
rzy związani są fi rmą General Motors, w tym wiceszefowi tej fi rmy piszącemu blog 
The FastLane. Innym kierunkiem instytucjonalnych zastosowań blogów, zwłaszcza 

318 Media Survey 2008, PRWeek, March 31, 2008. 
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w mediach i w środowiskach twórczych, jest ich wykorzystywanie do wypełniania 
istniejącej luki komunikacyjnej pomiędzy autorami wszelkiego rodzaju materiałów 
przeznaczonych do czytania i oglądania a ich odbiorcami. Sposób ten jest równo-
cześnie skutecznym medium reklamowym dla twórców i ich dzieł. Dzięki blogom 
powstają grupy fanów, a autorzy dysponując nowym atrakcyjnym kanałem łączności 
„jeden do wielu”, uzupełniają kontakt z nimi utrzymywany dotychczas za pośrednic-
twem własnych stron i maili.

Pozytywnym doświadczeniom korzystania z fi rmowych blogów towarzyszą także 
kłopotliwe praktyki w tym zakresie. Polegają one na – często przypadkowym – upu-
blicznianiu przez pracowników fi rm tajemnic służbowych lub niepochlebnych opinii 
na temat kadry czy funkcjonowania instytucji. 

Zważywszy na zainteresowanie treściami z różnych blogów, stworzono tzw. agre-
gatory tematyczne , osobowe, branżowe. Gromadzą one informacje o określonej tema-
tyce, często wykorzystując technologię RSS. 

Podstawowe zasady tworzenia blogów stosowane przez pracowników IBM:
*  poznaj wewnętrzne IBM-owskie instrukcje i je przestrzegaj
*  bądź świadomy tego, co piszesz; jesteś osobiście odpowiedzialny za to, 

co napiszesz
*  podawaj swoje prawdziwe nazwisko i funkcję w fi rmie, pisząc o sprawach 

IBM
*  podkreśl, iż twoje poglądy nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem IBM-a
*  respektuj prawa autorskie
*  pamiętaj o tajemnicy zawodowej i fi nansowej
*  nie pisz o klientach, partnerach i kooperantach bez ich zgody
*  szanuj adresatów swoich blogów
*  odszukaj autorów piszących na podobne do twoich tematy i ich cytuj 
*  nie wdawaj się w „walki” i koryguj własne błędy
*  staraj się być twórczym, dostarczaj światowych informacji

Źródło: K. Allison, Who’s afraid of The big, bad blog, „Financial Times” 2005, Nov. 4.

Blogi dzięki swojej komunikacyjnej naturze w sposób zauważalny wpływają na 
niemal wszystkie sfery życia społecznego: od polityki do nowości w zakresie techno-
logii. Powodują zmiany w dotychczasowych strukturach i kanałach przepływu infor-
macji. Dotyczy to tematyki związanej z prywatnymi osobami, jak również z życiem 
fi rm, które w ten sposób skutecznie usiłują poprawiać notowania swojej marki i opinie 
o produktach oraz usługach. Skala tego zjawiska zwraca uwagę na konkurencyjność 
blogów dla tradycyjnych mediów oraz ich onlinowej wersji. Zauważalna już jest ten-
dencja traktowania blogów jako źródeł specjalistycznych czy lokalnych informacji. 
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Treści rozpowszechniane przez blogi często są traktowane jako bardziej wiarygodne, 
pozbawione uwikłań politycznych i biznesowych mediów tradycyjnych. „Blogi będą 
się zmieniać. Będzie je prowadziło również wiele fi rm. Blogi mają rewolucyjne zna-
czenie. Ale bez względu na to, co się wydarzy, będą one środkiem komunikacji przez 
wiele lat. Być może nigdy nie zaistnieje powód, żeby przestać z nich korzystać”319. 
Wyniki badań dowodzą, iż są one obecnie głównym medialnym strumieniem informa-
cyjnym, stając się jako całość zauważalną konkurencją dla tradycyjnych mediów320.

3.3.3. Radio online

Przykładem procesu pośredniego przekazywania materiałów radiowych w formie 
cyfrowej są rozpowszechniane w Sieci wcześniej nagrane audycje, w tym archiwa, 
oraz szczególna forma ich udostępniania – podcast. W przeszłości były to krótkie 
audycje radiowe tworzone przez osoby prywatne w domowych warunkach i umiesz-
czane na stronach. Swoboda tego rodzaju twórczości oraz zasięg jej odbioru stanowiły 
uzasadnienie zakwalifi kowania podcastu jako jednej z form Web 2.0 – dziennikarstwa 
obywatelskiego321. Popularność tej formy dystrybucji materiałów audialnych przy-
czyniła się do tego, że stała się ona przedmiotem zainteresowania organizacji – naj-
częściej fi rm medialnych – jako nowym kanałem komunikacji z odbiorcami322.

Określenie podcasting, będące kombinacją terminów iPod i broadcasting, powsta-
ło na początku 2004 roku. Do odbioru materiałów podcastingowych, mimo etymologii 
ich nazwy, nie jest niezbędny iPod – wystarczy dowolny odtwarzacz MP3 lub kom-
puter. Podcast to bazująca na Internecie forma i technologia dystrybucji audycji wraz 
z oprogramowaniem, które automatycznie rozpoznaje nowe zbiory i pobiera je na za-
sadzie subskrypcji. Najczęściej tematyka materiałów podcastowych obejmuje biznes, 
edukację, religię, muzykę i sport. Tylko jeden z katalogów materiałów podcastowych 
– Podcast.net – zawiera ponad 4000 źródeł w kilkunastu kategoriach. Inne katalogi to 
GarageBand.com z listą 40 000 zasobów muzycznych czy Podcasting News z danymi 
o źródłach wiadomości. Pojawia się coraz większa liczba tematycznych podcastów 
podobnych w swojej istocie do list dyskusyjnych323. Zważywszy jednak na zakres, 
rangę i popularność podcastingu, staje się on przedmiotem komercjalizacji. Liczba 
amatorskich podcastów wyraźnie maleje, ustępując miejsca zamożnym producentom 
audycji radiowych. Dotychczasowe próby komercyjnego wykorzystania podcastingu 

319 J. Wight, Blogowanie w biznesie, Warszawa 2007, s. 217.
320 Wave.3, Power to the People…, jw. 
321 Liczba internautów korzystających z podcastów wzrastała od 18,4% w 2006 roku, do 21,8% 

w 2007 roku i do 48,8% w 2008 roku (szacunek). Za: Wave.3, Power to the People…, jw.
322 L. Weber, Marketing…, jw., s. 181.
323 J. Gehman, Refi nery, Podcasting Demystifi ed,  Rich Media Insider for Monday, http://pu-

blications.mediapost.com/index.cfm?fuseaction=Articles. ShowArticle&art_send_date=2005-6-
6&art_type=33, June 6, 2005.
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napotykają niedogodności związane z brakiem interaktywności tej formy dystrybucji 
informacji, kłopotami z określaniem wartości miar odbioru audycji (tylko liczba sub-
skrybentów) oraz niemożnością przeszukiwania ściągniętych audycji.

Podcasting jest podobny do RSS-a – technologii, która umożliwia subskrybowanie 
określonego jednorodnego zasobu informacji. Subskrypcja podcastów obejmuje zbiór 
różnych zasobów informacyjnych. Przed ściągnięciem owych zbiorów – audycji pre-
zentowanych w postaci głosu, a nie tekstu do czytania na ekranie – można wcześniej 
zapoznać się z ich opisem. Autorzy podcastów tworzą audycje zawierające własne 
komentarze, muzykę, humory. Audycje te zazwyczaj są dostarczane na zasadzie sub-
skrypcji324. 

Podcasty – przykład sieciowej publikacji w formie dźwięku lub fi lmu – dzięki 
swojej mobilności, atrakcyjności treści tworzonych przez indywidualnych i profesjo-
nalnych twórców stają się ważną formą wymiany informacji w Sieci – składową po-
średniej komunikacji sieciowej. 

3.3.4. Wideo online

Oczekuje się, iż wkrótce nastąpi – sygnalizowana wcześniej – konwergencja dys-
trybucji cyfrowej z internetową. W efekcie umocni się tendencja wzrostu intensyw-
ności komunikacji wzbogaconej o wszystkie materiały dostępne w postaci cyfrowej 
– także o materiały wideo. 

Wyróżniającą się usługą cyfrowej i internetowej dystrybucji materiałów wideo 
w ramach komunikacji pośredniej jest wideo na żądanie – video-on-demand (VOD). 
Warunkiem korzystania z niej jest posiadanie odpowiedniego odbiornika (kompu-
tera, specjalnie dostosowanego urządzenia mobilnego, odbiornika telewizyjnego) 
z szerokopasmowym dostępem do Internetu, gdyż wymaga tego znaczna wielkość 
przesyłanych plików, cyfrowego zapisu, fi lmów fi lmów, materiałów wideo. Usługa ta 
jest klasycznym przykładem komunikacji asynchronicznej. Zgromadzone wcześniej 
w pamięciach serwerów materiały są udostępniane zainteresowanym odbiorcom na 
ich żądanie. Operacja ta wymaga bezpośredniej komunikacji (kwestia złożenia za-
mówienia i odebrania materiału wideo) odbiorcy z komputerem dysponującym okre-
ślonym zasobem. Usługa VOD umożliwia samodzielny dobór czasu odbioru audycji 
telewizyjnych. Ich odbiorcy stają się uwolnieni od narzuconej przez nadawców kolej-
ności nadawanych programów. 

W praktyce komercyjnej wyróżnia się co najmniej trzy rozwiązania usługi VOD:
klasyczny VOD – usługodawca w ustalonej porze przysyła, na żywo, do odbiorcy • 
zamówiony materiał wideo, zazwyczaj do jednokrotnego wykorzystania,

324 Zasoby postcastsowe dla iPodów są dostępne m.in. na stronie http://www.digitalpodcast.com/ 
[listopad 2008]. Inne atrakcyjne zasoby postcastowe są pod adresami: www.podcast.net; podcastin-
gnews.com; www.podcastalley.com; www.ipodder.org. Darmowe programy do subskrypcji audycji 
postcastowych: www.dopplerradio.net i www.ipodder.org.
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push VOD – materiały wideo są przesyłane do urządzenia odbiorcy (np. na PVR, • 
komputer, TV z wbudowanym dyskiem) i tam zapisywane na dysku; dzięki sto-
sownym zabezpieczeniom (np. DRM) w ten sposób udostępniony materiał może 
być odtwarzany zgodnie z ustalonymi ograniczeniami – np. tylko raz w dowolnym 
czasie,
nVOD (• near VOD) – symulowanie technologii VOD przez cykliczne (np. co 15 minut) 
nadawanie tego samego materiału; Podobnie jak poprzednie rozwiązania, nVOD 
pozornie uniezależnia oglądanie materiału od czasu jego nadawania.

Spełnienie technologicznych minimów do praktycznego wykorzystywania siecio-
wej transmisji cyfrowych materiałów wideo (temat punktu 2.6.3) spowodowało lawi-
nowy wzrost zainteresowania internetową dystrybucją programów telewizyjnych. 

Usługa na żądanie niesie ze sobą duże zagrożenie funkcjonującym modelom udo-
stępniania materiałów wideo. Pomijając kwestie praw autorskich, odbiorcy mogą 
(ręcznie lub automatycznie) wycinać dowolne fragmenty materiałów wideo325. Są nimi 
najczęściej reklamy – najważniejsze źródło fi nansowania dużej części dystrybutorów 
wideo online. Oczekuje się, iż wideo na żądanie będzie podstawowym sposobem kon-
sumpcji mediów326. Zapowiedzią tej rewolucjonizującej formy dystrybucji materiałów 
wideo i audio są cyfrowe nagrywarki (DVRS – Digital video recorders) umożliwiające 
rejestrowanie setek godzin audycji. W rezultacie zwalniają one odbiorców od synchro-
nizacji swych poczynań ze sztywnym programem radiowym lub telewizyjnym.

Analizując kwestię cyfrowej dystrybucji materiałów wideo, należy wyraźnie od-
graniczyć technologię obiegowo nazywaną cyfrową od internetowej327. Obie posłu-
gują się cyfrową postacią sygnału wideo, jednak są rozpowszechniane w odmienny 
sposób, co jest ważne dla odbiorcy. Telewizja cyfrowa (NTC) jest nadawana podobnie 
jak tradycyjna telewizja analogowa (w Polsce do 31 lipca 2013 roku). Wystarczający-
mi warunkami do jej odbioru są przystosowany telewizor i odpowiednio silny sygnał 
emitowany przez nadajnik. Implikuje to oczywiste konsekwencje: liczba użytkowni-
ków praktycznie jest nieograniczona, a jakość sygnału, a tym samym oglądanych pro-
gramów telewizyjnych (zależnie od odległości od nadajnika i parametrów odbiornika) 
może być różna. 

Tymczasem najpowszechniejszymi odbiornikami telewizji internetowej (IPTV328) 
są komputery. Jej odbiór jest także możliwy za pomocą odpowiednio dostosowa-

325 Jednym z urządzeń mających funkcje kasowania lub przeskakiwania reklam w odtwarzanym 
materiale wideo jest Philips DVDR5570H.

326 „Magiczną wielkością” w procesie upowszechniania wideo na żądanie jest „jeden materiał 
dziennie dla jednej rodziny”. Za: A. van Duyn, Video on Demand Nears „Magic Number, „Financial 
Times” 2005, Nov. 28; The Future is Now, „The Economist” 2006, Apr. 1.

327 Wydaje się, iż jest to kwestia kilku lat, by nastąpiło ujednolicenie standardów cyfrowej dys-
trybucji multimediów (Sieć, media, telefonia).

328 Przewiduje się, iż liczba subskrybentów IPTV do 2013 roku wzrośnie do 90 mln. Za: TV, the 
Next Big Internet Application?, eMarketer, March 7, 2008.
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nych (oznaczone są napisami: AppliCast, NetTV, Internet@TV) odbiorników tele-
wizyjnych. Rolę nadajnika strumienia sygnału wideo pełni umowny Internet (stacje 
– serwery nadające w Internecie). Determinuje to dwie ważne cechy przekazu in-
ternetowego: niezbędny jest dostęp do Internetu oraz to, że liczba odbiorników jest 
ograniczona pasmem internetowym, jakim dysponuje nadawca (więcej na temat in-
ternetowej dystrybucji materiałów wideo w punkcie 2.6.3). Każdy odbiorca wymaga 
określonej szerokości pasma. Zatem ich liczba jest wynikiem ilorazu wielkości pasma 
nadawcy do minimalnego pasma, które należy poświęcić każdemu użytkownikowi. 
Pomijając zawiłości techniczne, można jednoznacznie stwierdzić, iż liczba odbiorców 
telewizji internetowej jest ograniczona pasmem, jakim dysponuje nadawca. Doświad-
czenia operatorów IPTV wskazują jednak, iż system jest wystarczająco skalowalny 
i może być dostosowany do gwałtownego wzrostu liczby użytkowników telewizji 
internetowej329. Dotychczas koszt tej formy nadawania programów telewizyjnych jest 
wielokrotnie wyższy od nadawania tradycyjnego.

Telewizja internetowa jest znacznie bardziej elastyczna, oferuje nieporównywal-
nie wiele więcej usług niż tradycyjne rozwiązania oraz telewizja cyfrowa. Przede 
wszystkim IPTV gwarantuje bezpośrednie sprzężenie zwrotne pomiędzy nadawcą 
i odbiorcą sygnału wideo. Odbiorca (jego odbiornik) w pełni kontroluje jakość prze-
syłanego materiału, umożliwiając jednocześnie bieżący kontakt odbiorcy z nadawcą. 
Rezultatem tego jest oczekiwana poprawa jakości usług świadczonych przez nadaw-
ców – m.in. dzięki możliwości wyboru oglądanych programów, wersji językowych, 
czasów odbioru wyróżnionych materiałów, a także personalizacji odbieranych ma-
teriałów. Komercyjnym efektem tej technologii dostarczania materiałów wideo do 
klienta jest m.in. tzw. microtargeting polegający na możliwości dostosowania reklam 
(personalizacja) do indywidualnych użytkowników programów TV odbieranych za 
pośrednictwem Internetu.

Tabela 4. Porównanie niektórych składowych odbioru materiałów wideo w do-
stępnych technologiach

Technologia 
nadawania ma-
teriałów wideo

Odbiornik Zasięg Liczba 
odbiorców Jakość Inter-

akcja

Telewizja 
cyfrowa 

komputer lub 
specjalizowa-
ny odbiornik 
telewizyjny, 
specjalizowane 
urządzenia 
mobilne

zależny 
od mocy 
nadajnika 
i sprawno-
ści odbior-
nika

teoretycz-
nie nieogra-
niczona

zależna od 
odległości 
nadajnika 
i parametrów 
odbiornika

brak 

329 Demand for On-Demand TV Grows. Broadband Boom Lifts IPTV, eMarketer, July 17, 2008. 
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Telewizja 
Internetowa

komputer lub 
specjalizowa-
ny odbiornik 
telewizyjny, 
specjalizowane 
urządzenia 
mobilne

uwarunko-
wany do-
stępem do 
Internetu, 
niezależny 
od odle-
głości do 
nadajnika

ograniczo-
na pasmem 
dostępu do 
Internetu 
nadawcy 
i odbiorcy 

ograniczona 
pasmem do-
stępu do Inter-
netu odbiorcy 
i parametrów 
odbiornika

pełen 
zakres 
dostępny 
w Inter-
necie

Telewizja 
analogowa

tradycyjny 
odbiornik te-
lewizyjny lub 
odpowiednio 
dostosowany 
komputer

zależny 
od mocy 
nadajnika 
i sprawno-
ści odbior-
nika

teoretycz-
nie nieogra-
niczona

zależna od 
odległości 
nadajnika 
i parametrów 
odbiornika

brak 

Źródło: Opracowanie własne.

Zalety technologii internetowej są widoczne w szacunkach popularności tej formy 
dystrybucji materiałów wideo. Przewiduje się, iż do 2012 roku nastąpi pięciokrotny 
wzrost liczby osób korzystających z telewizji za pośrednictwem Internetu i liczba użyt-
kowników osiągnie w skali świata ponad 60 mln osób330. W Europie niemal połowa 
użytkowników korzystających z szerokopasmowego dostępu do Internetu ogląda tele-
wizję w Sieci331. Fakty te potwierdzające powszechność zastosowań IT, a także przyto-
czone wcześniej dane ilościowe niezbicie wskazują na zmianę wzorców życia codzien-
nego związanego z mediami, w tym stopniową rezygnację z TV na korzyść Internetu, co 
stoi w zdecydowanej sprzeczności z autorytatywnymi opiniami sprzed kilku lat332. 

Naturalną konsekwencją rangi sieciowej dystrybucji informacji jest postępująca 
konwergencja portali internetowych z tradycyjnymi mediami333. Podobnie następuje 
proces przedłużenia Internetu – mariaż telefonii komórkowej z mediami. Rosnąca 
liczba portali oferuje materiały wideo, stając się uzupełnieniem lub wręcz konkuren-
cją dla tradycyjnych stacji telewizyjnych. Przykładem tego zjawiska jest popularność 
ogólnoświatowych (np. YouTube, Joost) i krajowych (np. Wrzuta) serwisów oferują-
cych materiały wideo za pośrednictwem Internetu. Proces przekierowywania strumie-
nia informacyjnego do Sieci jest także widoczny w wysiłkach telewizji publicznej, 
która wdraża projekt telewizji interaktywnej iTVP. 

330 B. Macklin, Marketing the Broadband Triple-Play, eMarketer, April 11, 2008. 
331 The Online Television Picture in Europe, Strategy One, Motorola Connected Home Solutions 

– On-Demand in Demand: Almost Half of Europe is Watching TV on the Internet Commissioned by 
Motorola, May 3, 2007. Za: eMarketer, May 30, 2008. 

332 M. Castells, Galaktyka…, jw., s. 139. M. Pręgowski, Teoria agenda setting a polskie media 
Internetowe, „Studia Medioznawcze” 2005, nr 3. 

333 Onet należy do grupy ITI, Gazeta.pl do Agory, Interia jest powiązana z RMF FM, a Wirtualna 
Polska z Polsatem.
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Rysunek 14. Użytkownicy IPTV w Europie Zachodniej w latach 2004-2010 (w mln)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Gartner; IDG.pl, http://www.idg. pl/news/95438.
html [June 6, 2008].

Intensyfi kacja mariażu TV ze światem wirtualnym następuje w dwóch płaszczy-
znach. Z jednej strony Sieć jest platformą udostępniania własnych materiałów wideo, 
z drugiej TV staje się producentem materiałów wcześniej rozpowszechnianych wy-
łącznie za pośrednictwem Internetu. Jednocześnie widoczna jest duża elastyczność 
narzędzi, jakimi dysponuje Internet. W efekcie powstało kilka form udostępniania 
materiałów wideo. Podstawowe klasy tych form to: serwisy wideo, wideo portale 
i TV online.

Serwisy wideo to portale, które umożliwiają publikowanie w Internecie materia-
łów wideo. Ich funkcją jest zapewnienie miejsca na składowanie owych materiałów 
oraz dostarczenie spolegliwych narzędzi do umieszczania i pobierania tych materia-
łów334. Usługa ta jest przykładem komunikacji pośredniej – wcześniej zgromadzone 
materiały są udostępniane odbiorcy w wygodnym dla niego czasie. W klasie tej mie-
ści się wideo na żądanie. Próbą profi lowania tego typu materiałów są formy agrega-
torów gromadzące i udostępniające materiały z innych źródeł zgodnie z określonym 
kluczem kategorii tematycznych335. Wskazuje to na nową możliwość wpływania na 
treści odbierane przez adresatów określonych agregatorów.

TV online to – w przyjętej tu interpretacji – materiały udostępniane, podobnie 
jak przez tradycyjną telewizję, na żywo, z opóźnieniami wynikającymi z technolo-
gicznych uwarunkowań. Do odbioru TV online wystarcza przeglądarka internetowa 
wyposażona w stosowne uzupełnienia do odtwarzania materiałów multimedialnych. 
Internet traktowany jest w tej klasie wyłącznie jako medium transmisji materiału. 
Przyjęcie tej klasy materiałów wideo udostępnianych w Internecie upraszcza dyskusję 
prowadzoną nad innymi kryteriami (związanymi z rolą producenta materiału) uzna-

334 Na przykład: patrz.pl; plikus.pl; klipsy.pl; YouTube.pl; wrzuta.pl; video.google.pl.
335 Na przykład: smog.pl; widelec.pl.
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wania formy udostępniania wideo jako telewizji onlnie336. TV online jest nadawana 
w Internecie przez producentów (np. iTVP) oraz dystrybutorów korzystających z go-
towych materiałów. Są to najczęściej omówione dalej wideo-portale oraz operatorzy 
telewizji kablowej, którzy dokonują stosownej konwersji sygnału rozprowadzanych 
przez siebie programów na formę możliwą do przesłania przez Internet (np. UPC Live 
TV rozprowadza przez Internet TVN24, CNN International, Animal Planet i wiele 
innych).

Wideo-portale obejmują wszystkie pozostałe formy udostępniania materiałów wi-
deo w Internecie337. Zazwyczaj są to portale tematyczne, które wykorzystują wideo 
w celach ilustracji przekazywanych treści. Ich podstawową działalnością nie jest dys-
trybucja materiałów wideo. Zamieszczane materiały są samodzielnie wyprodukowa-
ne lub uzyskane od innego producenta/dystrybutora.

Zaproponowana klasyfi kacja form udostępniania materiałów TV za pośrednic-
twem Internetu, ze względu na ogromną dynamikę zmian w tym zakresie, zaledwie 
wskazuje na aktualną tendencję form obecności wideo w Sieci. Zasygnalizowany 
podział eksponuje formę udostępniania materiałów. Podjęcie próby sformułowania 
ostatecznej klasyfi kacji skazane jest zapewne na niepowodzenie. Wymaga zdobycia 
większych doświadczeń i krystalizacji tworzącego się dopiero rynku dla tego typu 
produktów.

Web TV. Rozwój dziennikarstwa obywatelskiego – składowej Web 2.0 – oraz 
inicjatywa i praca osób prywatnych sprawiają, że równocześnie szybko wzrasta bo-
gactwo informacyjne tej jeszcze niekontrolowanej formy dystrybucji materiałów 
wideo – Web TV. Ta forma wideo online obejmuje zarówno produkcje własne in-
dywidualnych twórców, jak i udostępnianie wybranych materiałów z innych źródeł 
(także profesjonalnych). Materiały te są umieszczane na dedykowanych temu celowi 
stronach, których opis znajduje się m.in. pod adresem www.itv.com338. Udaną próbą 
łączenia potencjału tak rozumianego dziennikarstwa obywatelskiego z komercyjną 
działalnością stacji telewizyjnych jest inicjatywa TVN24 – stacji, która włączyła od-
biorców do czynnego uczestniczenia w tworzeniu informacji prze nią emitowanych. 
Wydaje się, iż jest to zapowiedź współpracy tradycyjnych mediów z kształtowanymi 
przez Web 2.0 sposobami gromadzenia i udostępniania informacji. W szczególności 
dotyczy to bieżących informacji związanych z nadzwyczajnymi wydarzeniami (np. 
katastrofami). 

336 Na przykład stanowisko fi rmy Interia. Za: www.idg.pl/news/95628. html [czerwiec 2008].
337 Na przykład onet.pl, interia.pl i wp.pl.
338 Znajdują się tam odnośniki do 52 polskich kanałów [maj 2008].
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Tabela 5. Kategorie obecności wideo w Sieci

Forma 
udostępniania Charakterystyka formy Przykłady (maj 2008 r.)

Serwisy wideo
specjalizowane portale zawierające 
krótkie materiały wideo, najczęściej 
tworzone przez internautów

wideo.pl; YouTube; wrzuta.
pl

Wideo-portale
portale, na których krótkie materiały 
wideo stanowią uzupełnienie 
zamieszczonych tam materiałów 

TVN24.pl; gazeta.pl; macior.
pl; smog.pl; onet.tv; wptv.
wp.pl; plejada.pl; fotka.pl

TV Online
materiały w technologii TV-streaming 
i on-demand; Web 2.0; hurtownie 
wideo

TVN24; WTK; TV Biznes, 
4Fun.tv; Trwam; ITV; Toya; 
IDG TV; RMF MAXXX 
TV; Joost

Źródło: Opracowanie własne.

Jedną z form asynchronicznej komunikacji wideo online są podcasty w formie ma-
teriałów fi lmowych – tzw. webcasty lub inaczej videocasty. Zazwyczaj są one tworzone 
i rozpowszechniane przez osoby prywatne w domowych warunkach. Stanowią kolejną 
formę zbliżania źródeł informacji multimedialnych do ich odbiorców339. O komunika-
cyjnej sile tej formy przekazywania informacji stanowi rosnąca liczba mobilnych urzą-
dzeń umożliwiających odtwarzanie videocastów. Przykładami polskich videocastów 
są m.in. Polskie Detroit, MacSzkoła, Kanapka (twórczość indywidualnych osób) oraz 
TVN24 (produkcja profesjonalnych nadawców). Ta forma dystrybucji informacji naj-
większą popularnością cieszy się w krajach Europy Zachodniej i USA. Wśród polskich 
internautów większe powodzenie mają materiały wideo dostępne na YouTube – histo-
rycznie wcześniejszym, od videocastów, źródle tychże materiałów w Sieci.

Blogsfera swoją atrakcyjność zdobywa łatwością tworzenia, rejestrowania i dys-
trybucji multimedialnych materiałów. Podobną do webcastów formą materiałów sie-
ciowych są tak zwane wideo blogi. Podobnie jak blogi tekstowe są formą pamiętnika, 
z tym że w postaci materiałów wideo. 

Rozwijającym się modelem gromadzenia i dystrybucji materiałów wideo są me-
dialne hurtownie online, które skupiają i udostępniają multimedialne materiały – 
głównie wideo (AmazonUnbox, Hulu.com). Jedną z nich jest serwis wykorzystujący 
technologię P2P – Joost340. Usługa ta jest ucieleśnieniem oczekiwań rynku, czyli moż-
liwości pobierania z jednego miejsca różnorodnych materiałów wideo – od krótkich 

339 Obserwuje się coraz szerszy wachlarz takich materiałów (screencast – nagranie widocznych 
na ekranie komputera operacji, np. w formie materiału szkoleniowego; phonecasting – tworzenie 
materiału za pomocą telefonu; skypecasting – podcast będący nagraniem konferencji podczas roz-
mowy kilku użytkowników Skype’a i inne). 

340 Inne przykłady serwisów P2P: TVU Networks; Zattoo; PPLive; Sobcast.
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klipów, przez seriale telewizyjne, programy TV (np. MTV, BET, Comedy Central), 
do fi lmów włącznie. 

Zapowiedzią kolejnej formy udziału indywidualnych twórców w tworzeniu i udo-
stępnianiu materiałów wideo są tak zwane platformy wideo (platformy telewizyjne). 
Dzieki nim użytkownicy komunikują się, tworząc grupy społecznościowe skupione 
wobec platformy – np. Tiki.pl. Na skutek zabiegów organizacyjnych wyrównujących 
status uczestników owych grup spełniana jest idea Web 2.0 wzbogacająca sposoby 
wymiany informacji między osobami o zbliżonych zainteresowaniach. Uczestnicy 
mają możliwość oglądania materiałów, ich komentowania, wymieniania się zdjęcia-
mi, opiniami i klipami wideo.

Niewątpliwie w najbliższych latach wideo blogi – dzięki dostępnemu sprzętowi do reje-
stracji i obróbki materiałów fi lmowych, szerokiemu pasmu dostępu do Internetu, możliwo-
ści mobilnego tworzenia i odtwarzania oraz powszechnie udostępnianym w Sieci miejscach 
ich utrzymywania – będą coraz popularniejsze i bardziej uwikłane w komercję i politykę.

Zasygnalizowane bogactwo form obecności materiałów wideo w Sieci wskazuje, 
że Internet stanowi poważną konkurencję dla tradycyjnej telewizji. Dostępne za jego 
pośrednictwem wideo, dzięki interaktywności, asynchroniczności i niezależności 
geografi cznej (możliwości odbierania materiału w dowolnym czasie i miejscu glo-
bu), jest nie tylko pasywnym źródłem informacji, lecz także narzędziem dynamicznej 
komunikacji, spolegliwego dialogu, który staje się coraz mniej przypadkowy. Jest on 
pochodną gromadzonych danych o odbiorcach (personalizacja) oraz ocen wystawia-
nym przez użytkowników oglądanym materiałom (tagowanie). W efekcie informacja 
jest coraz bliżej oczekiwań odbiorcy. 

3.3.5. Bazy danych

Bazy danych były jednymi z pierwszych kanałów komunikacji człowieka z kom-
puterami. Maszyny stały się stroną we wzajemnym komunikowaniu. Do komuterów 
przesyłane są komunikaty – będące najpierw treściami gromadzonych w maszynach 
informacji, a potem pytaniami/żądaniami ich odczytania lub modyfi kacji. Ta forma 
wymiany komunikacji była i pozostała nadal jednym z najbardziej oczekiwanych spo-
sobów dialogu człowieka z maszyną. Dzięki temu rozpoczął się proces usprawniania 
gromadzenia i wyszukiwania informacji. 

Widoczna tendencja komercjalizacji rynku informacyjnego dotyczy przede 
wszystkim informacji biznesowych. Najczęściej wymienianymi kryteriami oceny to-
waru w postaci informacji są: wiarygodność źródeł, dokładność i kompletność.

Zważywszy na funkcjonalne sprzężenie Internetu z mobilnymi urządzeniami, ko-
lejnym wyzwaniem korzystania z profesjonalnego potencjału online będzie zaprzę-
gnięcie tych urządzeń do zdalnego operowania na bazach danych341.

341 Updated Edition of the World’s Most Comprehensive and Defi nitive Database of Mobile Games 
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 Jednymi z pierwszych, do dzisiaj funkcjonujących serwisów informacyjnych dys-
ponujących licznymi bazami, ze wszystkimi atrybutami tej formy gromadzenia i udo-
stępniania informacji, są w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej 
– STN, a w zakresie informacji biznesowej i naukowej – Dialog342. 

Zakres informacji serwisu informacyjnego Dialog
*  informacje o fi rmach na świecie – katalogi i dane fi nansowe
*  informacje o gałęziach przemysłu – trendy, oceny, badania marketingowe 

i specjalistyczne wiadomości branżowe wraz z raportami
*  międzynarodowe bieżące wiadomości z agencji informacyjnych i gazet od 

USA do Azji
*  wiadomości administracji USA, łącznie z danymi o problematyce publicz-

nej, prawie i innych ważnych regulacjach
*  patenty i znaki towarowe w skali świata
*  chemia, badania podstawowe, nauka i technologia
*  informacje ogólne: ludzie, książki, wiadomości dla konsumentów i podró-

żujących
*  informacje farmaceutyczne, medyczne i dotyczące opieki zdrowotnej
*  informacje o fi rmach europejskich (łącznie z Polską) – katalogi i dane fi -

nansowe
*  wiadomości lokalne ekonomiczne, polityczne i biznesowe z całej Europy, 

bieżąca i archiwalna legislacja w ramach UE
*  raporty – pełne teksty informacji o państwach, fi rmach i rynkach, informa-

cje opisujące przemysł samochodowy i spożywczy – biznes i technika

Serwis informacyjny Dialog został uruchomiony w 1972 roku – na długo przed erą 
Internetu. Konstrukcja tego serwisu i usługi przez niego udostępniane stanowią wzorzec 
dla dzisiejszych usługodawców oferujących zasoby informacyjne online343. Ugruntowana 
przez twórców Dialogu terminologia gromadzenia i udostępniania informacji pozostaje 
niezmiennie aktualna. Korzystając z niej, przyjęto dalej, iż serwis informacyjny jest nad-
rzędnym określeniem zasobów informacyjnych. Składa się on z wielu samodzielnych baz 
danych, które łączą identyczne procedury komunikowania się z nimi i z całym serwisem. 
Bazy danych są autonomicznymi, tworzonymi przez różnych dostawców, zbiorami infor-
macji zapisanych w ściśle określony sposób. Ważnym wymaganiem stawianym każdej 
bazie danych jest zachowanie standaryzacji umożliwiającej zastosowanie jednolitych pro-
cedur (w ramach serwisu) komunikowania się z nią w postaci zadawanych pytań. 

DAPPs Now Available, Anonymous. Business Wire. New York [Feb. 12, 2008].
342 Pogłębiony opis STN-u przedstawiony jest m.in. w: A. Wasiak, Współczesne zasoby informa-

cyjne, Białystok 2007, s. 13–59.
343 Przykładami podobnych, ale ze znacznie uboższymi w funkcje interfejsami komunikacyjny-

mi są m.in.: ProQest; EBSCO Host Research Databases; Factiva.
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Zasoby Dialogu tworzą między innymi: 5 mld dokumentów i 6 tys. pełnych tek-
stów bieżących i archiwalnych pism. Korzystanie z tak ogromnego potencjału infor-
macyjnego wymaga dysponowania odpowiednimi narzędziami do precyzyjnej komu-
nikacji z Dialogiem. 

Godnym naśladowania usprawnieniem komunikowania się z serwisem, nadal 
rzadko wykorzystywanym w innych onlinowych zasobach informacyjnych, są prze-
wodniki po wszystkich bazach Dialogu. Są to w istocie precyzyjne informatory 
o formacie i zawartości każdej bazy. Zawierają także dokładne wytyczne o sposobie 
poszukiwania informacji, wyróżnione w niej pola, oceny zawartych w nich danych, 
częstotliwość ich aktualizowania, pierwotne źródła danych oraz przykład postaci 
rekordu w danej bazie. Najważniejszą częścią tych przewodników jest instrukcja 
dotycząca możliwości i sposobu wyszukiwania informacji – sprawnego komuniko-
wania się z bazami. Ta kompletność informacji o swoistym metajęzyku komuniko-
wania się z bazami znakomicie ułatwia korzystanie z baz i precyzyjne zadawanie 
pytań. Wynika to z potrzeby spełnienia naturalnego oczekiwania szybkiego uzy-
skania wyniku wyszukiwania, ale także jest pochodną ceny procesu pozyskiwania 
informacji. Odbiorca nie tylko płaci za informacje (stosownie do ich ilości), ale 
także za czas, jaki system był angażowany podczas realizacji tej procedury. Ta wła-
sność Dialogu wskazuje na rzadko eksponowany wymiar poszukiwania informacji, 
procesu komunikowania się z systemem wyszukiwania – czas, jaki jest poświęcany 
tej operacji. Pośrednio zwraca uwagę na wartość wysiłku intelektualnego poszuku-
jącego oraz ograniczenie czasu błądzenia po zasobach informacyjnych. Doświad-
czenia potwierdzają, iż ta forma dyscyplinowania procesu komunikacji człowiek 
– maszyna przynosi wymierne korzyści nie tylko w zakresie oszczędności czasu, ale 
także w pełniejszym spełnianiu oczekiwań poszukujących informacje. Brak takiej 
motywacji ma zauważalny wpływ na efektywność wyszukiwania informacji – iden-
tyfi kowanie najbardziej wartościowych treści dostępnych w przeszukiwanej bazie 
(por. rysunek 21).

Poprawność konstrukcji metajęzyka komunikacji z bazami oraz jego znajomość 
odgrywa fundamentalną rolę w umiejętnej komunikacji z bazami.

Bazy – przykłady. Jupitermedia Corporation  (www.jupitermedia.com) to przy-
kładowy globalny serwis informacyjny w zakresie technologii informacyjnych344. 
O bogactwie zasobów Jupitermedia świadczy baza ponad 5 mln clipartów, animowa-
nych obrazów, fotografi i, znaków i dźwięków. Wyróżniającą się częścią Jupitermedia 
jest The ClickZ Network (http://www.clickz.com/about/) – rzetelne źródło wiadomo-
ści rynkowych ze świata. Uwagę zwracają jego interaktywny charakter i możliwość 

344 Tworzą go fi rmy: Internet.com i EarthWeb.com w zakresie IT; DevX.com dla developerów; 
ClickZ.com dla interaktywnego marketingu i Graphics.com dla artystów grafi ków. JupiterWeb za-
wiera ponad 150 stron i generuje ponad 150 newsletterów dostarczanych via mail do około 20 mln 
użytkowników.
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otrzymywania informacji w trybie online i offl ine (newslettery dostarczane pocztą 
elektroniczną)345. 

Wikipedia, Wiki   jest dynamicznie rozwijającym się ogólnoświatowym zasobem 
informacyjnym w postaci encyklopedii (dwanaście razy większym niż Encyklope-
dia Britannica, zawierajacym 3 mln artykułów w 200 językach). Związany z tym 
projekt ma na celu stworzenie największej wielojęzycznej encyklopedii dostępnej 
dla wszystkich. Autorem jej haseł może być każdy. Stanowi to o – coraz bardziej 
podkreślanej – dyskusyjnej wartości merytorycznej tego typu zasobu informacyjne-
go. Z drugiej strony eksperci nauk przyrodniczych stwierdzili porównywalną liczbę 
błędów w encyklopedii brytyjskiej (123) i Wiki (162)346. Ponadto wprowadzane są 
rozwiązania systemowe na bieżąco kontrolujące dokonywane wpisy, a dzięki temu 
wzmacniające wiarygodność zasobów Wiki. Służy temu m.in. specjalistyczne ozna-
czanie (ofl agowywanie) artykułów zamieszczonych w Wiki wykonywane za pomocą 
narzędzia Flagged Revisions. Wykorzystywany w nim mechanizm weryfi kuje hasła 
w celu walki z wandalizmem (ok. 6%), do jakiego dochodzi na stronach tej popularnej 
onlinowej encyklopedii. Oczekuje się, iż podniesie to jakość i wiarygodność zamiesz-
czanych tam artykułów347.

Idea Wiki sprawdziła się mimo pewnych niedoskonałości. Wikipedia jest nad-
zwyczaj użytecznym zasobem informacyjnym. Stanowi wzór dla innych podobnych 
rozwiązań zdalnego udostępniania informacji tworzonych przez wyróżnione spo-
łeczności. Ilustracją takiego zastosowania – w świecie polityki i dyplomacji – jest 
Diplomediach. Serwis ten, zamknięty dla określonej grupy użytkowników i autorów 
zamieszczanych w nim artykułów, zawiera głównie biogramy ludzi związanych z po-
lityką. Korzystanie z niego znakomicie ułatwia pracę tej specyfi cznej grupy społecz-

345 Clickz.com oferuje:
–   ClickZ News: informacje z ostatniej chwili, aktualne wiadomości i analizy;
–   ClickZ Experts: komentarze, opinie, rady; 
–   ClickZ Stats: fakty, wyniki badań i dane dotyczące IT na świecie; 
–   ClickZ Features: dane o fi rmach, branżach, analizy, trendy i przegląd literatury przedmiotu; 
–  Serach Engine Watch: bieżące wiadomości, analizy dotyczące problematyki wyszukiwania 

informacji w Internecie;
–   ClickZ Resources: informacje o zasobach Sieci;
–  E-Mail Reference: bogate archiwum dotyczące marketingu mailowego i bieżących donie-

sień w tej tematyce;
–   SEM Archives: zasoby dotyczące marketingu z wykorzystaniem szperaczy;
–  Events: komunikaty o konferencjach, seminariach organizowanych przez clickZ i inne fi rmy; 
–  ClickZ Marketing Excellence Awards: wyniki własnych rankingów dotyczących technolo-

gii, fi rm związanych z IT.
346 Język polski jest szóstym, po angielskim, niemieckim, japońskim, francuskim, włoskim, ję-

zykiem Wikipedii. The Wiki Principle. Among the Audience. A Survey of New Media, „The Econo-
mist” 2006, Apr. 22. 

347 Za: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Flagged_revisions/Sighted_ versions [lipiec 
2008].
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nej – np. dane o uczestnikach spotkania dyplomatycznego przekazywane są w postaci 
linków do odpowiednich artykułów w Diplomedii. 

Innymi podobnymi do Wiki zasobami są np.: About.com (własność New York 
Timesa), WebMD (informacje medyczne) oraz Knol (od KNOLwledge), którego ma-
teriały podlegają szczegółowemu opracowaniu redakcyjnemu. Serwis ten, inaczej 
niż Wiki, z założenia jest komercyjny (zamieszczane są w nim reklamy Google’a). 
Autorzy materiałów zamieszczonych w Knolu otrzymują profi ty, które są naliczane 
stosownie do wybranych przez nich reklam wyświetlanych razem z ich materiałami. 

Ta ważna, nieukrywana cecha Knola jest przykładem krystalizującego się spe-
cyfi cznego systemu powiązań różnych zasobów/serwisów sieciowych. Polega on na 
wzajemnych powiązaniach informacyjnych różnych stron. Chodzi tu o stosowanie 
odwołań z jednego serwisu do drugiego, powodując tym samym wzrost popularności, 
a w konsekwencji wartości tego drugiego serwisu. Serwis Knol dąży do tego, aby jak 
najczęściej odwoływano się do niego w celu wyjaśniania terminów wyświetlanych na 
stronach Google’a. 

Dane o osobach. Jednym z ważniejszych zasobów informacyjnych Sieci są dane 
o osobach, które tradycyjnie są dostępne we wszelkiego rodzaju katalogach typu Who 
is who (np. obecny w Dialogu – Marquis Who’s Who®), jak i  w dedykowanych temu 
witrynach określanych jako społeczne oprogramowanie. Przykładem tego jest So-
Flow.com – miejsce w wirtualnym świecie, które pomaga odszukiwać osoby mające 
wspólne zainteresowania lub usiłujące nawiązać współpracę na płaszczyźnie prowa-
dzenia interesów (partnerzy, inwestorzy, kontakty). Jest to rodzaj aukcji skrzyżowanej 
z blogiem, gdzie przedmiotem są osoby. 

Mapy. Innym oryginalnym zasobem Sieci stają się wszelkiego rodzaju mapy, któ-
re dzięki specjalnemu oprogramowaniu coraz częściej są wzbogacane o różne infor-
macje związane z lokalizowaniem określonych miejsc. Są one wykonywane zarówno 
przez hobbystów, jak i fi rmy, np. w celu ułatwienia geografi cznej lokalizacji księ-
garń czy restauracji. Usługi te, podobne do GIS-u (System Informacji Goegrafi cznej), 
świadczą m.in. Google i Yahoo. Ta funkcja Sieci – określana jako kolejna składowa 
Web.2.0 – ma bezpośredni związek z reklamowym potencjałem Internetu. Cechą cha-
rakterystyczną tej składowej kolejnego etapu rozwoju WWW jest budowanie zaso-
bów onlinowych z większych niż dotychczas elementów. Potwierdza to sygnalizo-
wany wcześniej nowy system konstrukcji stron, który na podobieństwo klocków lego 
polega na łączeniu już istniejących stron lub ich elementów w nowe wirtualne twory 
– mush-upsy. 

Wiarygodność. Doświadczenia Dialogu oraz innych rozbudowanych serwisów 
informacyjnych wskazują na wagę czterech składowych stanowiących pośrednie 
ogniwo pomiędzy zasobami informacyjnymi a ich użytkownikami. Są to omówione 
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wcześniej: technologia, na którą składają się przede wszystkim łączność i metajęzyk 
komunikacji oraz edukacja, a także zasygnalizowany dalej infobrokering. O warto-
ści sieciowych zasobów stanowią natomiast: aktualność oraz możliwość szybkiego 
i powszechnego dostępu. Wiedza o tym potencjale ma kapitalne znaczenie w obsza-
rach społeczno-ekonomicznym oraz nauki i edukacji348. W odniesieniu do mediów 
jest wartościowym źródłem informacji backgroundowych i bieżących oraz kontroli 
poczynań konkurencji. Mając jednak na uwadze to, że źródła owych zasobów nie za-
wsze są wiarygodne, rangę zyskują rzetelność i aktualność informacji dostępnych on-
line. Problem ten nabiera ogromnego znaczenia wraz z powstawaniem coraz większej 
liczby onlinowych źródeł informacji pozbawionych jakichkolwiek mechanizmów 
weryfi kacji. Nawet niewielka część nieprawdziwych danych w wyróżnionym zasobie 
czyni, że zasób ten jako całość staje się mało wiarygodny. Mamy do czynienia z pa-
radoksem: „nieograniczonemu dostępowi do informacji towarzyszy ryzyko uzyski-
wania mniejszej wiedzy”349. Wiarygodność dostępnej w Sieci informacji zależy także 
od transparentności twórców źródeł wiedzy online, jej dostępności oraz umiejętności 
użytkowników w zakresie oceny, interpretacji i używania owych źródeł. Stanowi to 
warunek konieczny w konstrukcji demokracji wiedzy.

 Dzięki technologiom informacyjnym szczeble pośrednie wędrówki informacji od 
twórcy do odbiorcy są często eliminowane. Owe szczeble, w odniesieniu do trady-
cyjnych – papierowych publikacji, z jednej strony spowalniały przepływ informacji, 
z drugiej natomiast sprawiały, że były one bardziej wyważone, a ryzyko upowszech-
niania informacji niesprawdzonych czy niewiarygodnych było znacznie mniejsze. 
W efekcie dużego kredytu zaufania, jakim obdarzono zasoby informacyjne online, 
nastąpiło wspomniane skrócenie lub wręcz wyeliminowanie pośredników na drodze 
informacji od producenta do odbiorcy. Konsekwencją tego jest problem związany 
z ogromną liczebnością i wiarygodnością źródeł online, nazwany przez R. Tadeusie-
wicza smogiem  informacyjnym350. 

Próbą ograniczenia negatywnych skutków smogu informacyjnego jest korzysta-
nie ze stron internetowych o powszechnie akceptowanej wiarygodności. Są to strony 
o wysokich ocenach nadawanych przez uznane autorytety lub takie, których właści-
cielami są instytucje o dużym prestiżu. Innym  sposobem uwiarygodniania określo-
nych źródeł online jest powszechnie stosowana od dawna praktyka oceny wartości 
drukowanych materiałów źródłowych. Obejmuje ona przede wszystkim społeczną, 
środowiskową akceptację źródeł, których wyraz stanowi liczba i częstotliwość powo-
ływania się na nie przez uznane autorytety, np. osoby ze świata nauki. Skuteczne oka-
zuje się także porównywanie informacji z różnych niezależnych źródeł sieciowych, 

348 B. Siemieniecki, Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych 
w Polsce. Kognitywistyka edukacyjna marzenia czy rzeczywistość?, [w:] Rola i miejsce technologii 
informacyjnej w okresie reform edukacji w Polsce, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Toruń 2003.

349 B.S. Noveck, Paradoxical…, jw., s. 19.
350 R. Tadeusiewicz, Ciemna strona Internetu, Zamość 1999.
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korzystanie z komercyjnych zasobów informacyjnych oraz stron urzędów biorących 
udział w tworzeniu prawa i generujących raporty na potrzeby państwa. Wśród innych 
wiarygodnych sieciowych źródeł informacji online wymienia się: źródła informacji 
eksperckich tworzonych przez autorów będących specjalistami w swoich dziedzi-
nach, strony korporacji zajmujących się płatnym dostarczaniem informacji lub fi rm 
badających rynek, serwisy biblioteczne, agencji informacyjnych oraz dystrybutorów 
specjalistycznych materiałów informacyjnych (w tym biznesowych)351. 

Cennym uzupełnieniem wiedzy o zasobach informacji oraz ułatwieniem w wy-
szukiwaniu wartościowych zasobów są wszelkiego rodzaju rankingi (por. tabela 6), 
które – często mimo ryzyka pewnej tendencyjności – wskazują na sprawdzone źródła 
danych. Przykładem tego są rankingi prezentowane przez witryny, które specjalizują 
się w ocenach wskazanych stron. Są to na przykład witryny: CheckPageRank, Alexa 
i PageRank Google. Inną wartościową wskazówką w poszukiwaniu not wybranych 
źródeł w Internecie są nagrody przyznawane zamieszczanym tam materiałom, na 
przykład nagroda Pulitzera dla autorów publikacji online.

Tabela 6. Przykładowy ranking portali biznesowych (obejmujących biznes, 
fi nanse i prawo) w czerwcu 2008 r. 

Nazwa Użytkownicy (w mln) Odsłony (w mln)

Onet.pl 2,4 65,9
Money.pl 1,6 18,9
Wirtualna Polska 1,6 24,4
Bankier.pl 1,2 25,7
INTERIA.PL 1,1 21,3
Gazeta.pl 0,9 11,0
Gospodarka.pl 0,9 4,5
INFOR.pl 0,8 12,0

Źródło: Biznes, fi nanse, prawo w polskim Internecie, Audyt.gemius.pl [czerwiec 2008].

Nad tematyką wiarygodności sieciowych informacji prowadzą prace liczne or-
ganizacje, czego przykładem są inicjatywy Wspólnoty Europejskiej i OECD. Efek-
tem tych wysiłków jest Handle System, który umożliwia wyszukiwanie aktualnych 
i wiarygodnych danych dotyczących tych organizacji. Wykorzystywany w nim Digi-
tal Object Identifi ers (DOI) jest standardową metodą identyfi kowania publikowanych 
cyfrowo informacji. Egzemplifi kacją praktycznego wdrożenia tego systemu jest Of-
fi cial Publications of the European Communities (OPOCE) zawierający 60 serwisów 

351 „Gazeta IT” nr 8 z 8 grudnia 2002.
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z 1700 tytułami. Informacje o tych zasobach ukazują się dwa razy dziennie w spe-
cjalnym piśmie w dwudziestu językach Wspólnoty352. Innym przykładem zastosowań 
DOI jest CrossRef (www.crosref.org) – strona wskazująca linki publikacji naukowych 
do cytowanych dzieł, co stanowi formę gwarancji wiarygodności przywoływanych 
źródeł. Komercyjnym przykładem zastosowań DOI jest Content Directions (CDI) – 
system dostarczający autorom oraz osobom poszukującym informacji biznesowych 
gwarantowane (dzięki DOI) stosowne referencje, w tym adresy stron dotyczące okre-
ślonego tematu. Rozwiązanie to umożliwia fi rmie wskazanie jednym linkiem wszel-
kich związanych z nią zasobów informacyjnych. Dodatkową korzyścią jest rosnący 
ranking publikacji o fi rmie w wynikach pracy wyszukiwarek.

O wartości informacyjnej baz online i ich wiarygodności świadczą m.in. w: zakre-
sie medycyny – Medline, prawa – LexisNexis, biznesu – Dun & Bradstreet i Kom-
pass 353. Nadzwyczaj cenne informacje zawiera Investext  – największa światowa baza 
danych gromadząca ekspertyzy, wyniki badań fi rm i branż z całego świata. Pełne 
teksty rekordów tej bazy zawierają raporty o fi rmach i branżach (np. przemysł wy-
dawniczy w Polsce), które zostały wypracowane przez ekspertów z tysiąca uznanych 
banków, brokerów i fi rm konsultingowych na całym świecie (2008 r.). Raporty te 
są szczególnie użyteczne w badaniach rynkowych, marketingowych, przy opracowy-
waniu strategicznych planów, w analizie konkurencji i w prognozach fi nansowych. 
Format tej bazy jest zgodny z zasygnalizowanymi wcześniej standardami Dialogu. 
Najczęściej komplety tych informacji są udostępniane komercyjnie354.

Infobrokering. Mimo bogactwa zasygnalizowanego potencjału profesjonalnych, 
najczęściej komercyjnych, zasobów informacyjnych, jego wykorzystanie jest zniko-
me. Jest to konsekwencją powszechnego przekonania o tym, iż informacje pozyski-
wane z Sieci powinny być bezpłatne, oraz braku wiedzy o tego typu bazach i sto-
sownych kwalifi kacji niezbędnych do ich samodzielnego wykorzystania355. Dowodzi 

352 J. Perkin, Avoiding Identity Crises, „Financial Times” 2004, Dec. 1.
353 Kompass zawiera dane o: 2,3 mln fi rm z 70 krajów 57 tys. produktów i usług 860 tys. nazw 

handlowych i 4,6 mln nazwisk osób z kierownictwa. Kompass.com [kwiecień 2008]. Dun & Brad-
street informacje o ponad 125 mln fi rm z ponad 200 państw i 95 stref językowych (www.dnb.com.
pl) [kwiecień 2008]. Podobnych do Kompassa i Dun & Bradstreet serwisów oferujących komercyj-
nie informacje o fi rmach istnieje bardzo wiele. Na przykład we Francji jest to Delphes, w Niem-
czech – Hoppenstedt, w Anglii – ICC.

354 Przykładami takich zasobów w Polsce, które oferują dane teleadresowe, są: TeleAdreson 
(www.teleadreson.pl); Panorama Firm (www.pf.pl); Polskie Książki Telefoniczne (www.pkt.pl); 
www.pf.pl, www.bazafi rm.pl. Podobne do zasygnalizowanych biznesowych zasobów informacyj-
nych w skali świata to m.in.: World Email Directory  (WED) – adresowe informacje o 140 mln fi rm 
na świecie; The European Business Directory – oferty kupna (600 tys. fi rm) i sprzedaży (500 tys. 
fi rm) w 33 krajach Europy; BigYellow – katalog z danymi USA obejmujacy miliony fi rm, tysiące 
kategorii. 

355 M.E. Bates, A Day in the Life of an Information Broker; or, “So, You’re Tired of a Steady 
Paycheck?”, Searcher, ProQuest Computing, July/Aug. 2002. 
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tego nikłe czerpanie danych z potencjału profesjonalnych onlinowych zasobów przez 
zainteresowane osoby i fi rmy. 

Uogólniając aktualny stan korzystania z potencjału informacyjnego Sieci, można 
stwierdzić, iż widoczny jest brak równowagi między narzędziami umożliwiającymi 
korzystanie z Internetu a oferowanymi tam profesjonalnymi zasobami informacyjny-
mi i usługami. Narzędzia stosowane do tego celu okazują się zbyt skomplikowane, co 
wskazuje na jeden z niewielu obszarów porażki dotychczasowych osiągnięć komu-
nikacji sieciowej w sprawnym wykorzystywaniu onlinowych baz danych. Efektywną 
próbą ograniczenia tego stanu rzeczy, poza wysiłkiem edukacyjnym, jest korzystanie 
z pośredników – infobrokerów – profesjonalistów w zakresie wyszukiwania informa-
cji w Sieci356. 

Słabe umiejętności osób korzystających z onlinowych zasobów informacyjnych to 
niezmiennie trudny problem. Uzasadnia to, zwłaszcza w czasie wykładniczo rosnącej 
liczby różnorodnych onlinowych źródeł informacji, celowość zwracania się o pomoc 
do kompetentnych pośredników przy korzystaniu z onlinowych zasobów informa-
cyjnych – do brokerów informacji lub inaczej infobrokerów. Stanowią oni znaczące, 
niedoceniane uzupełnienie pośredniego ogniwa komunikacji sieciowej – pomiędzy 
zasobami a ich użytkownikami. Pełnią funkcję swoistego tłumacza umożliwiającego 
komunikację osób/instytucji zainteresowanych korzystaniem z potencjału informacyj-
nego Sieci. Profesjonaliści ci, mimo pełnego uzasadnienia korzystania z ich pomocy, 
rzadko są niestety zatrudniani w celu wyszukiwania informacji357. Ich podstawowymi 
źródłami informacji są: WWW, w tym Web 2.0, komercyjne zasoby – Dialog i Facti-
va, LexisNexis, a także biblioteki i archiwa. Do poszukiwania informacji korzystają 
również z telefonu. Nierzadko pomagają im w tym wyniki własnych badań358. 

Znaczenie kompetencji umiejętnego komunikowania się ze światem maszyn dys-
ponujących bogactwem zasobów informacyjnych wskazuje na zaniedbany w progra-
mach nauczania wszystkich szczebli edukacji problem zdobywania wiedzy w zakresie 
umiejętnego korzystania z komputerowych zasobów informacyjnych, nauki języka 
komunikacji z bazami i serwisami informacyjnymi.

356 W Polsce kształceni są specjaliści w tym zakresie zaledwie na kilku uczelniach, m.in. w Wyższej 
Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu czy w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

357 Dotychczas (czerwiec 2008) w organizacji zrzeszającej brokerów informacyjnych Euro-
py – Association of Independent Information Professionals (AIIP) – jest zarejestrowanych trzech 
brokerów z Polski. Inne stowarzyszenia brokerów to m.in.: The European Information Resear-
chers Network (EIRENE), Special Libraries Association (SLA), American Society for Information 
Science and Technology (ASIE), Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP), Deutsche 
Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V. (DGI). Pierwszą fi rmą bro-
kerską w Polsce było uruchomione (przez autora) w 1991 roku Centrum Wyszukiwania Informacji 
Profesjonalnej WIP (przedstawiciel Dialogu w Polsce).

358 C. Shamel, Internet Librarian 2007: What’s Up With Searching and What’s the Deal With 
Vi..., ProQuest Computing, March 2008, s. 12.
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Archiwizacja. Zważywszy na powszechność, w części także wyłączność publi-
kowania i archiwizowania informacji w postaci cyfrowej, warto zwrócić uwagę na 
bagatelizowany obecnie problem archiwizacji  tworzonych informacji. Informacje 
w postaci cyfrowej nanoszone są na przeróżne nośniki (taśmy, dyski, dyskietki, CD, 
DVD, BlueRay). Jednak wszystkie one gwarantują względnie krótki okres trwałości 
przechowywanych na nich informacji. Mając na uwadze, że niezmiennie maleje pro-
porcja informacji gromadzonych na tradycyjnych nośnikach informacji, na korzyść 
zapisu cyfrowego (por. rysunek 9), pojawia się realna groźba, iż tak archiwizowane 
informacje po dziesiątkach, a na pewno po setkach lat przestaną istnieć. Potwierdze-
niem realności tego zagrożenia są m.in. publikacje, które ukazują się tylko w wersji 
wirtualnej. Przełomowym wydarzeniem tej formy aktywności twórczej w Sieci było 
wydanie przez Stephena Kinga powieści wyłącznie w wersji elektronicznej. 

Dzięki tabliczkom z pismem klinowym (IV tysiąclecie p.n.e.), zapisom na papi-
rusie (2500 lat p.n.e.), później na papierze, sznurach kipu (pismo węzełkowe Inków) 
informacje w dużej części przetrwały setki, nawet tysiące lat. Takiej gwarancji nie 
zapewniają nośniki informacji z zapisami w postaci cyfrowej, za wyjątkiem płyt wy-
konanych ze szlachetnego kruszcu – jak miało to miejsce w wysłaniu przesłania od 
ludzkości do istot w kosmosie359. 

 Kolejnym problemem związanym z cyfrową formą archiwizacji informacji  jest 
ciągły proces doskonalenia, a w konsekwencji wymiany standardów i technologii 
zapisu oraz narzędzi do zapisywania i odczytywania komputerowych nośników da-
nych. Dotyczy to wszystkich form multimediów – od tekstu do wideo – zapisywa-
nych na zapomnianych już dyskietkach 5-calowych i odchodzących w zapomnienie 
dyskietkach 3,5-calowych, zanikających CD ROM-ach i doskonalonych nośnikach 
DVD. Potwierdzeniem realności tego zagrożenia jest inicjatywa BBC z 1986 roku, 
której efektem było zapisanie wartościowych danych na temat Wielkiej Brytanii, 
łącznie z mapami, zapisami wideo i tekstami na specjalnych nośnikach – lasero-
wych dyskach – bazujących wówczas na komputerach BBC Micro. Nośniki te 
współcześnie są nieczytelne na żadnym urządzeniu. Spowodowało to groźbę niemal 
całkowitej utraty tych cennych pionierskich zapisów multimedialnych. Po dwóch 
i pół roku bardzo kosztownych prac ostatecznie udało się jednak przenieść te za-
pisy na współczesne pecety (WWW.domesday1986.com)360. Podobna sytuacja jest 
z edytorami tekstów i przeglądarkami wykorzystywanymi w ostatnich latach. Mimo 
że minęło niespełna dziesięć lat, nie zawsze wyświetlają one treści w tej samej 
formie, jak czyniły to poprzednie wersje oprogramowania. Przykładem mogą być 
dokumenty napisane kilkanaście lat temu w edytorach polskich tekstów, takich jak 
np. Chi Writer czy QL Tekst. Problem ten dotyczył także naukowców NASA, któ-

359 Pioneer 11 podąża w kierunku gwiazdozbioru Orła. Za 4 miliony lat przeleci w pobliżu naj-
bliższej gwiazdy z tej konstelacji. Za: http://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_plaque [maj 2008].

360 A New Way to Stop Digital Decay, „The Economist” 2005, Sept. 17. 
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rzy w 1999 roku nie byli w stanie odczytać danych, które wysłano w 1975 roku na 
pokładzie próbnika Viking361.

Wydaje się, że sytuacja ta zwraca uwagę na konieczność stworzenia wzorców 
formatów  zapisu wszystkich form multimedialnych informacji – zbudowanych na 
podobieństwo wzorców miar, które byłyby niezmienne w czasie, o dużej dokładno-
ści, łatwe w odtwarzaniu i stosowaniu. Zapowiedzią rozpoczęcia prac w tym kierun-
ku jest wykorzystywanie wirtualnych komputerów – odpowiedników ich starszych 
generacji. Są one symulowane przez specjalistyczne oprogramowanie. Przykładem 
tego rozwiązania jest Universal Virtual Computer (UVC), na którym uruchamiane 
jest oprogramowanie, które dekoduje dokumenty zapisane we wcześniejszych for-
matach362. Nadal pozostaje jednak nierozwiązany problem trwałości nośników i do-
stępności urządzeń do ich odczytania (już dzisiaj duża część sprzedawanych pecetów 
i laptopów nie ma napędu dyskietek).

3.3.6. Web 2.0 

Bez wzglądu na okres rozwoju społecznego niezmienne są podstawowe wymogi 
każdego człowieka: potrzeba więzi społecznej, potrzeba komunikowania się, potrzeba 
struktury oraz potrzeba poczucia sensu. W okresie społeczeństwa informacyjnego, gdy 
podstawowym medium wymiany informacji staje się Sieć, obserwowane jest powsta-
wanie nowego rodzaju grup społecznych – grup wirtualnych , którym szybko rosnącą 
część rzeczywistości zastępuje wirtualny świat. Powstające w nim grupy i związki 
bywają „o wiele silniejsze niż te, które powodują, że jednostki łączą się w grupy 
w prawdziwym życiu”363. Zjawisko to w odniesieniu do Internetu jest określane jako 
Internet social networking  – powstawanie grup społecznościowych. Łączność pomię-
dzy członkami grup w ramach Sieci odbywa się za pośrednictwem wszelkich form 
indywidualnej wymiany informacji online i offl ine, od poczty elektronicznej, przez 
listy dyskusyjne, portale społecznościowe, do wideokonferencji włącznie. Kompute-
rowe systemy bez kłopotu ułatwiają odszukiwanie w wirtualnym świecie osób „takich 
jak ty” lub „podobnych do ciebie”, które są zainteresowane konkretną twórczością 
pisarską, muzyczną czy zakupem określonych, specyfi cznych towarów.

Obywatele rozwiniętych państw spędzają jedną trzecią wolnego czasu, uczestni-
cząc w internetowych grupach społecznościowych, regularnie kontaktując się z kil-
kunastoma osobami, które spotkali w  wirtualnym świecie364. Sieć stała się dla nich 

361 M. Cieply, Scene Stealer, The Afterlife Is Expensive for Digital Movies, „The New York Ti-
mes” 2007, Dec. 23.

362 http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_onderzoek/uvc_voor_images-en.html [listopad 2005].
363 P. Wallace, Psychologia Internetu, Poznań 2001, s. 79. Ekstremalnym przykładem wyboru 

wirtualnego świata są gracze online’owej zabawy: Worldcraft; niektórzy z nich spędzają w nim 
więcej czasu niż w świecie realnym.

364 Digital World…, jw., s. 7.
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integralną częścią codziennego życia w postaci poczty elektronicznej, e-komercji, fo-
rów, blogów lub wirtualnych miejsc spotkań (Grono, Nasza Klasa, Second Live)365. 
Wraz ze wzrostem liczby osób angażujących się w grupy społecznościowe następuje 
większe zainteresowanie wymianą informacji, komunikowaniem się niż korzysta-
niem z pozostałych form wykorzystywania Sieci (np. wyszukiwanie, przeglądanie 
stron dla przyjemności)366.

Motywy chęci przynależności do takich społeczności opisał Abraham Maslow (por. 
tabelę 7), wyraźnie eksponując kwestię poczucia własnych indywidualnych wartości 
i potrzeb. Dialog uczestników społeczności wirtualnych osiąga wysoki poziom współ-
pracy, określany kolektywną inteligencją. Spoiwem wzajemnych związków uczestni-
ków są przede wszystkim zgodność zainteresowań i wzajemne zrozumienie367.

Obecnie (2009 r.) grupy społecznościowe są jedną z najbardziej efektywnych, 
rozwijających się form wymiany informacji w Sieci; stanowią trzon nowej formy 
aktywności Sieci – Web 2.0. Korzysta z niego połowa użytkowników Internetu. Prze-
widuje się, iż do 2012 roku wielkość ta przekroczy 75%368. Zjawisko to jest wynikiem 
zmian, jakie nastąpiły po milenijnym przełomie 2000/2001 roku. Web 2.0 zastąpił 
wcześniejszy model jednokierunkowego, podobnego do starych mediów, przekazu. 
Nieformalny monopol mediów na gromadzenie i dystrybucję informacji przestaje ist-
nieć. Inicjatywa w tym zakresie przechodzi do tysięcy indywidualnych osób, których 
podstawowym kapitałem jest zazwyczaj wyłącznie wiedza o tym, jak samodzielnie 
uczynić, by określone informacje stały się informacjami publicznymi. Są oni twórca-
mi tak zwanych mediów społecznościowych (social media), przez które rozumie się 
formę naturalnej, nieskrępowanej wymiany informacji w Sieci pomiędzy osobami 
na temat wspólnych zainteresowań. Motywacją udziału jest także chęć bycia lepiej 
poinformowanym. Zważywszy na ogromną popularność tej formy aktywności Sieci, 
media społecznościowe stały się przedmiotem zainteresowania ogólnie rozumianej 
komercji369.

Aktualna skala obecności w Sieci, uniwersalność komunikacyjna Web 2.0 przeja-
wiająca się dostępnością bezpośredniej, a przede wszystkim pośredniej komunikacji 
Sieciowej, stanowiły uzasadnienie wyróżnienia Web 2.0 jako odrębnej formy komu-
nikacji sieciowej w ramach komunikacji pośredniej. 

365 Rocznik statystyczny przemysłu medialnego…, jw., s. 186.
366 E. Burns, More Time Spent Online Communicating Than Getting Entertained, ClickZ, March 3, 

2009.
367 S.J. Joyce, Teaching an Anthill to Fetch: Developing Collaborative Intelligence@Work, New 

York 2007, s. 112.
368 Social Media Future Bright, Challenging, eMarketer, Dec. 19, 2007. 
369 D. Evans,Social Media Marketing: An Hour a Day, Indianopolis 2008, s. 31–46.
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Rysunek 15. Kluczowe platformy społecznościowe Web 2.0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wave.3, Power to the People, Social Media Tracker, 
Universal McCann, March 2008.

Treści składające się na zasoby sieciowe tworzą indywidualne osoby. Dzięki spo-
legliwym technologiom twórczość ta nie wymaga technicznej wiedzy – liczy się de-
terminacja autorów. Powstające zasoby – UGC (user-generated content) lub CGM 
(consumer generated media) – najczęściej obejmują takie formy aktywności internau-
tów, jak wideo, blogi, strony z wiadomościami (News Websites), RSS-y, podcasty, fora 
i mush-upsy. Dzięki temu nastąpiło, zgodnie z oczekiwaniami partnerskiej komunikacji, 
zatarcie granicy pomiędzy twórcą i odbiorcą treści dostępnych w Sieci. Owa decentra-
lizacja zasobów sieciowych stanowi ważne funkcjonalne i merytoryczne uzupełnienie 
wcześniejszego modelu działania Sieci. Znaczenie tej formy komunikacji potwierdzają 
badania wskazujące, iż social networking i blogging są wymieniane wśród czterech 
najważniejszych mediów interaktywnych w wirtualnym świecie (po korespondencji 
elektronicznej i komercyjnych zastosowaniach wyszukiwarek – SEO)370. 

Web 2.0 jest łatwym w obsłudze, najczęściej bezpłatnym kompletem narzędzi słu-
żących zarówno do komunikacji, jak i autoprezentacji. Twórczość Web 2.0 to w więk-
szości dzieło osób prywatnych, np. w postaci blogów, czynne uczestniczenie w gru-
pach społecznościowych i forach, współtworzenie Wiki, tworzenie stron z wiadomo-

370 J. Bernoff, Jennifer Joseph, Interactive Marketers are Bullish in a Recession, Forrester, 
Apr. 30, 2008.
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ściami bieżącymi czy wspólne korzystanie z gier onlinowych371. Wszystkie te formy 
korzystania z potencjału Sieci są związane z komunikacją w skali całego świata. 

Indywidualni użytkownicy Sieci stają się autorami zasobów sieciowych, np. w po-
staci samodzielnych zapisów w Wiki, czy biorąc czynny udział w tak zwanej folk-
sonomii. Ilustruje ona jeden ze sposobów współpracy internautów w kategoryzacji 
i ocenie zasobów sieciowych (por. rysunek 5). Kreowana jest w ten sposób (tzw. ta-
gowanie) społecznościowa ocena dostępnych w Internecie informacji (ma to miejsce 
m.in. w portalach: wrzuta.pl, reddit.pl, del.icio.us, digg.com). Konstrukcja tego typu 
stron jest zazwyczaj spolegliwa – ułatwiająca każdemu, bez dodatkowych pouczeń, 
uczestniczenie w opisywanej procedurze. Oceniane są obrazy (Flickr), teksty (Wiki), 
najlepsze strony (del.icio.us) i inne formy informacji zamieszczanych w Sieci. 

Efekty społecznościowej współpracy w Sieci to także grupowe tworzenie stron, testo-
wanie oprogramowania, aktywne wyrażanie opinii w skali świata, kraju, a także grup – np. 
studentów wspólnie przygotowujących się do sesji egzaminacyjnej (m.in. serwis Grono, 
w którym można odczytać informacje dotyczące np. formy egzaminu i oczekiwanych 
pytań). Wzajemny kontakt uczestników grup społecznościowych jest ułatwiany, poza 
wymianą informacji w jednym wirtualnym miejscu (np. wspomniane Grono), również 
doskonalonymi narzędziami dostrzegania znajomych w innych miejscach Sieci. Jest to 
możliwe dzięki usłudze pośredniej strony (np. Facebook, Twitter, SocialToo) i jednako-
wemu identyfi katorowi używanemu przez internautę na różnych stronach – potencjalnych 
miejscach spotkania znajomych osób372. Na przykład osoba czytająca określony materiał 
w gazecie onlinowej jest powiadamiana (przez pośrednią stronę), że w tej chwili znajoma 
osoba także przegląda tę samą gazetę. Stwarzana jest możliwość wzajemnej wymiany 
opinii w ten sposób spotykających się osób w różnych miejscach wirtualnego świata. Mil-
cząco założonym celem takiej usługi jest nowa forma koncentracji zasobów sieciowych. 
W pierwszym, uzasadniającym to przedsięwzięcie kroku pozwala ona na wprowadzanie 
dodatkowych technologii generowania reklam w Sieci.

Pozycję indywidualnych współtwórców zasobów sieciowych, które są obecne w In-
ternecie dzięki Web 2.0, podkreślił prestiżowy tygodnik „Time”, który w 2006 roku za 
Człowieka Roku uznał umowną osobę – twórcę treści umieszczanych w Sieci. Poza wagą 
treści tworzonych przez indywidualnych twórców wyrażono w ten sposób ocenę komu-
nikacyjnej roli, jaką pełni kolejny etap rozwoju Internetu – „buduje nowy rodzaj między-
narodowego porozumienia, nie jak polityk z politykiem, nie jak jeden wielki człowiek 
z innym wielkim człowiekiem, ale jak obywatele z obywatelami, ludzie z ludźmi”373.

Wraz z udostępnianiem coraz sprawniejszych technologii bezprzewodowego do-
stępu do Internetu zarysowuje się nowy komunikacyjny wymiar Web 2.0 – mobilny 

371 Przykłady grup społecznościowych: Grono.net; Myspace.com; Nasza-klasa.pl; Second 
Life; GoldenLine; Linkedin; facebook. Listę popularnych stron z wiadomościami (News Websi-
tes) przedstawiono na stronie http://www.doshdosh.com/list-of-social-media-news-websites/ [li-
stopad 2008].

372 Przykładową usługą tego typu jest Facebook Connect.
373 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html [maj 2008].
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social networking. Jego funkcje opierają się głównie na komunikacji, zbliżając fi -
zycznie potencjał Sieci do jego użytkowników. Web 2.0 ze swoimi usługami staje 
się dostępny niemal w każdym miejscu, podnosząc znaczenie tej formy wymiany 
informacji za pośrednictwem Internetu. Mobilny social networking jest nowym wy-
miarem Internetu; bazuje on bardziej na komunikacji niż udostępnianiu zasobów in-
formacyjnych. W przypadku Internetu w swojej tradycyjnej postaci była to poczta 
elektroniczna, grupy dyskusyjne, czaty (nie strony). Wszystkie te formy komunikacji 
stanowiły o eksplozji wczesnych zastosowań Internetu, prowadząc do dominacji wy-
korzystywania informacyjnych zasobów. Podobny proces jest obserwowany w zasto-
sowaniach mobilnych urządzeń, które początkowo służyły głównie do komunikacji 
(SMS-y, MMS-y). Wraz z postępem technologii i asymilacją Internetu przez te urzą-
dzenia nastąpi zapewne proces przejmowania przez nie obsługi wszystkich zasobów 
dostępnych w Sieci (muzyka, RTV, gry) 374. Proces ten jest dostrzegany w odniesieniu 
do operatorów telekomunikacyjnych, którzy rozwijają zastosowania mariażu Sieci 
z mobilnymi urządzeniami, oraz do użytkowników widzących w telefonach komór-
kowych kolejne urządzenie łączności z Internetem i przez Internet.

Rysunek 16. Prognoza rozwoju grup społecznościowych na świecie w latach 
2007–2012 (% użytkowników telefonów komórkowych)

Źródło: eMarketer, Apr. 2008.

374 Badania fi rmy Informatm [maj 2008] wskazują, że globalny rynek wszystkich form mobilnej 
rozrywki osiągnie wartość 31,7 mld USD.
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Fundamentalną cechą Web 2.0 jest indywidualny udział użytkowników Internetu 
w tworzeniu i odbiorze informacji oraz wykorzystywanie potencjału magazynowania 
informacji w Sieci. Ponadto ideą Web 2.0 jest niczym niezakłócana wymiana infor-
macji oraz wykluczenie jakiegokolwiek udziału maszyn w tworzeniu i modyfi kacji 
udostępnianych informacji (jak ma to miejsce w komunikacji aktywnej i autonomicz-
nych maszyn). Spełnia to przyjęte kryteria komunikacji pośredniej – Sieć pełni tylko 
rolę przekaźnika wyposażonego w pamięć uniezależniającą wymianę informacji od 
czynnika czasu. Reprezentatywną ilustracją tego są społecznościowe strony z wiado-
mościami, które pozwalają ich użytkownikom dostarczać informacje, własne opra-
cowania, materiały multimedialne i dzielić się nimi z innymi użytkownikami, a za 
ich pośrednictwem z opinią publiczną jako całością. Niektóre z tych wiadomości są 
w szczególny sposób wyróżniane, m.in. liczbą głosujących na nie czytelników (wspo-
mniane wcześniej tagowanie). Poza wynikami głosowania, o pozycji zamieszczanych 
na stronach Web 2.0 informacji decydują profesjonalni edytorzy. Sygnalizuje to zmia-
nę formuły publikacji materiałów w ramach Web 2.0. Jest to pochodną stopniowej 
komercjalizacji ruchu społecznościowego w Sieci375. 

Internauci – obywatele wirtualnego świata – pozostają ludźmi z całym bogactwem 
odcieni swoich charakterów i zachowań. Często na różne sposoby manifestując swoją 
indywidualną niezależność, jednocześnie podkreślają swoją grupową jedność. Mimo 
wzrostu populacji świata wirtualnego Internet staje się bardziej lokalny376. Owa lokal-
ność przejawia się bliskością zainteresowań określonych grup osób, które nie zawsze 
są sobie bliskie geografi cznie (wspomniana wcześnie eksplozja wirtualnego świata). 
Zazwyczaj przyzwyczajenia, przechodzące w odruch grupowej komunikacji sieciowej, 
kreowane są przez narodowe społeczności sieciowe gromadzące się wokół monoję-
zycznych grup językowych (np. Grono, Nasza Klasa). Zważywszy na ugruntowujący 
się kosmopolityzm, w szczególności wśród młodych ludzi, doświadczenia wyniesione 
z geografi cznie lokalnych grup społecznościowych są przenoszone na międzynarodowe 
serwisy obejmujące zainteresowanych z różnych krajów świata377. Zjawisko to wydaje 
się potwierdzać tezę M. McLuhana o naturalnym społecznym odruchu obronnym przed 
implozją ograniczającą wolność zbyt zależnych i powiązanych ze sobą członków spo-
łeczeństwa informacyjnego378. Niewielkie, najczęściej liczące do 150 osób, często geo-
grafi cznie odległe od siebie grupy jawią się jako forma omijania i łagodzenia konfl ik-

375 Najbardziej popularne strony z wiadomościami (USA): Digg, Reddit, i Propeller. Za: L. Hu-
ang, Connecting Customers to Your Content, Part 1, The ClickZ Network, Sep. 26, 2008.

376 J. Postyll, Localizing the Internet Beyond Communities and Networks, „New Media & Socie-
ty” 2008, vol. 10, nr 3, s. 413–431.

377 Jaskrawym przykładem takiego serwisu, gromadzącego także młodych ludzi z Polski, jest 
Facebook. Serwis ten w czasie zaledwie jednego roku zdobył ponad 150 mln nowych użytkowni-
ków. Za: Facebook Reaches 200 Million Users, Apr. 10, 2009, http://www.emarketer.com/Articles/
Print.aspx?1007034 [kwiecień 2009].

378 M. McLuhan, Zrozumieć…, jw., s. 94.
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tów wynikających z nadmiaru informacyjnej bliskości379. Ten naturalny odruch obronny 
społeczności wirtualnej – nowej technologicznej platformy kontaktów międzyludzkich 
– jest formą ucieczki przed nadmiernym usieciowieniem, koncentracją, standaryzacją, 
a w konsekwencji przed podatnością na manipulowanie użytkownikami Sieci380. Wyda-
je się to ostrzeżeniem przed krystalizującym się paradoksem efektu sieciowej unifi kacji 
– polegania na jedynych dostępnych w Sieci prawdach (więcej w rozdziale 5). 

Powstawanie grup jest formą przeciwstawiania się monopolizacji –  tworzeniu on-
linowych gigantów, których funkcje społeczne i ekonomiczne są coraz bardziej odle-
głe od rzeczywistych ludzkich oczekiwań. Koncentracja  wspomagana technologiami 
informacyjnymi potęguje ponadto niebezpieczeństwo szybkiego rozprzestrzeniania 
się kataklizmów (społecznych, ekonomicznych, a także technicznych) w ramach jed-
nego organizmu niż wśród wyróżniających się i względnie odległych od siebie bytów. 
O sile takiego zagrożenia świadczy m.in. wywoływanie kontrolowanych fal spamu 
służącego dezinformacji lub celowemu wprowadzaniu w błąd jego adresatów. Wy-
miar tych działań uzmysławiają sztucznie prowokowane zmiany cen notowań, które 
służą giełdowym nadużyciom. Różnorodność wydaje się niezbędna, by uchronić nas 
przed destrukcją, którą niesie ze sobą sygnalizowana forma monopolizacji. 

Zazwyczaj wirtualne grupy funkcjonują w Internecie, uzupełniając wspólną ak-
tywność w świecie rzeczywistym lub tylko jako grupy wirtualne, które nie oczekują 
kiedykolwiek bezpośrednich kontaktów. Ich członków łączy chęć bycia osobami ano-
nimowymi, poszukiwanie intelektualnej bliskości, wspólne zainteresowania czy też 
sentyment do ojczyzny (dotyczy to emigrantów)381. Przykładem tej formy integracji, 
okazywanej w sposób jaskrawy w różnych miejscach na całym świecie, jest fl ashmob  
– grupa, najczęściej młodych osób, która zbiera się we wcześniej ustalonym przez 
Sieć miejscu, wykonuje trwającą krótko akcję (działanie) i szybko się rozchodzi382. 

Innym przykładem świadczącym o randze problemu grup i będącym jednocześnie 
zapowiedzią komercjalizacji tej tendencji jest sieć MySpace, zakupiona przez poten-
tata medialnego R. Murdocha. Jej celem jest tworzenie nieograniczonej geografi cznie 
platformy komunikacyjnej. Umożliwienie wymiany informacji jest katalizatorem łą-
czenia się w grupy osób o podobnych zainteresowaniach, szczególnie wyróżniających 
się indywidualności w wirtualnym świecie. Członkowie grup wymieniają się fotogra-
fi ami, utworami muzycznymi, kontaktują się z przyjaciółmi i wzajemnie korzystają 
z blogów383.

379 It’s the Links, Stupid. Among the Audience, a Survey of New Media, „The Economist” 2006, 
Apr. 22.

380 M. Castells, Galaktyka…, jw., s. 145. 
381 J.M. Zając, M. Zbyszewski, Wpływ Internetu na przekształcenia społeczności amatorskich 

lig piłkarskich, „Studia Medioznawcze” 2005, nr 3; H. Schmidt i in., Wirtualna reunifi kacja? Dia-
sporyczne kultury w rosyjskim Internecie, „Studia Medioznawcze” 2005, nr 3.

382 http://fl ashmob.republika.pl/.
383 Old Mogul, New Media, Special report, „The Economist” 2006, Jan. 21. 
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Internet zwiększa efekty polaryzacji, zwłaszcza gdy członkowie grup utożsamiają 
się z nią w pełni384. Zauważalny jest brak w Sieci głosów umiarkowanych. Znaczenie 
wirtualnych grup jest trudne do przecenienia. Wskazuje ono na atomizację społeczeń-
stwa na grupy, które są znacznie mniejsze od społeczeństw sprzed ery Internetu, ale 
jednocześnie bardziej spójne. 

Tworzone grupy wirtualne są bardziej kreatywne od podobnych grup osób pra-
cujących razem, mających możliwość bezpośredniej rozmowy, członków zespołu 
przeprowadzającego wspólnie burzę mózgów. Sieć podobnie jak praca indywidualna 
ogranicza efekt zahamowań, wyzwalając pomysłowość indywidualistów. Łączność 
sieciowa okazuje się znaczącym katalizatorem skutecznej współpracy w Sieci385. Der-
rick de Kerckhove wręcz twierdzi, iż wirtualny świat staje się miejscem spotkania 
umysłów, prowadząc do wykształcania kolektywnej inteligencji386.

Tabela 7. Teoria motywacji Maslowa online 

Potrzeba
Egzemplifi kacja 

w świecie 
rzeczywistym

Natura 
potrzeby Działania online

Samore-
alizacja I 

mentorstwo, dziele-
nie się wiedzą społeczna 

• częste dzielenie się profesjonalną 
wiedzą bez ujawniania swoich da-
nych 

• specjalistyczne, bezpłatne doradz-
two online 

Samore-
alizacja II 

maksymalne wyko-
rzystanie swojego 
potencjału intelektu-
alnego 

indywi-
dualna 

• programowanie własnych rozwiązań 
• wdrażanie najnowszych narzędzi 

internetowych 
• występowanie jako innowator 

Samore-
alizacja III 

symetria, równowa-
ga wewnętrzna 

indywi-
dualna 

• perfekcyjny design i funkcjonalność 
serwisu 

Szacunek autorytet, władza społeczna • występowanie w charakterze eksper-
ta w forach dyskusyjnych 

Uznanie rozpoznanie, prestiż społeczna 

• zbudowanie prywatnej witryny 
internetowej 

• zamieszczenie nazwiska 
w publikacjach online 

Przynależ-
ność 

interakcja z innymi 
ludźmi, akceptacja 
z ich strony 

społeczna 
kontakt e-mailowy • 
komunikacja natychmiastowa • 
fora dyskusyjne • 

384 P. Wallace, Psychologia…, jw., s. 105.
385 Tamże, s. 109.
386 D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Micom, War-

szawa 2001.
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Bezpie-
czeństwo 

unikanie nieszczęść 
oraz zabezpieczanie 
się przed nimi 

indywidu-
alna 

• bezpieczeństwo transakcji online 
• bezpieczeństwo danych osobowych 

w Sieci 

Fizjolo-
giczna 

schronienie, po-
żywienie, ubranie, 
dochód 

indywidu-
alna 

• fi zyczny dostęp do Sieci 
• intuicyjny interfejs pozwalający 

na wręcz fi zjologiczne korzystanie 
z Internetu 

Źródło: D. Banks, K. Daus, Consumer. Community, San Francisco 2002. Za: G. Mazurek, Fun-
damenty budowania wirtualnych społeczności, „Modern Marketing” 2003, nr 4, s. 31.

Pozytywne aspekty nowego wymiaru wirtualnego świata – Web 2.0 – pomniejsza 
nieco pojawiająca się tendencja do zacierania granicy pomiędzy rzeczywistością i fi k-
cją – przekraczania progu zasygnalizowanej wcześniej komunikacji aktywnej, gdzie 
partnerem człowieka przestaje być inny człowiek – staje się nim maszyna. Złudzenia 
zastępują rzeczywisty obraz, stwarzając poważne wyzwanie poprawnej interpreta-
cji otoczenia łączącego świat realny z wirtualnym. Dzieje się to dzięki Internetowi 
i innym mediom – aurze prezentowanych w nich kampanii reklamowych oraz cha-
rakterom produktów i usług dostępnych w Sieci. Następuje „współdziałanie postaci 
rzeczywistych i wymyślonych, posługując się technikami animacji komputerowej do 
łączenia elementów rzeczywistości z nierzeczywistością”387. 

Ucieczka do wirtualnego świata to także nowe zjawisko w sposobie zagospo-
darowania wolnego czasu, dni urlopowych. Polega ono na godzinach spędzanych 
na wirtualnych plażach, w nocnych klubach i na jachtach pływających po morzach 
widzianych w postaci kolorowych pikseli na ekranach monitorów komputerowych. 
Wirtualny świat przestaje być już namiastką świata realnego, staje się faktyczną for-
mą odpoczynku. Mieszkańcy tego świata mogą tworzyć swoje otoczenie i kreować 
nowe sytuacje. Z tej formy wypoczynku  korzystają miliony osób na całym świecie. 
Wycieczki do takich miejsc przybierają formę aktywnych gier trójwymiarowych, 
m.in. w postaci spotkań z innymi osobami z całego świata, zakupów w egzotycznych 
miejscach lub uczestniczenia w wydarzeniach sportowych. Przykładami tego rodzaju 
przedsięwzięcia są wirtualne światy tworzone na potrzeby promocji, komercji przez 
różne instytucje (SecondLife, Miasto Plusa). Kwestię życia jakby w dwóch światach 
jednocześnie, co obecnie dotyczy coraz większej liczby osób, w sposób jaskrawy uka-
zano w fi lmie zatytułowanym „Matrix” . Istnieją w nim dwa światy – realny i wirtual-
ny. Stawiane tam ważne pytanie, który ze światów jest prawdziwy, pozostaje bez od-
powiedzi. Pogłębia to zwątpienie w rzeczywistość świata realnego: czy bohaterowie 
nie są przedmiotem zabawy nastolatka odległej przyszłości, np. bawiącego się tysiąc 
pierwszą wersją Simsów?

387 B. Jung, Ponowoczesność…, jw., s. 143.
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Technologie informacyjne stwarzają szansę ograniczania zauważonych w rapor-
cie Delorsa388 napięć między tym, co uniwersalne, a tym, co jednostkowe. Sieć staje 
się sprawnym medium łączności i katalizatorem zmian wzajemnych relacji trzech 
grup społecznych w krystalizującej się nowej informacyjnej infrastrukturze. Chodzi 
tu o społeczność twórców – generujących nowe idee, społeczność intelektualistów – 
wzbogacających informacje oraz społeczność konsumentów informacji389. Podobne 
zjawiska zauważono w odniesieniu do obecności jednostek w wirtualnym świecie. 
Mimo samotności towarzyszącej obecności w Sieci, odrywaniu przez nią ludzi od 
innych rodzajów aktywności – badania dowodzą, że każdy, kto się czuje w potrzebie, 
odnajdzie pomoc w stosownej wirtualnej grupie wsparcia, i to w szerokim zakresie 
– od problemów związanych z zabawą, szkołą, pracą aż do spraw ostatecznych zwią-
zanych ze śmiercią390.

Z drugiej strony zauważane jest wspomniane wcześniej gloryfi kowanie doświad-
czeń wirtualnych391.

 Atrakcyjne formy social networkingu (w tym blogów, Wiki) oraz liczba czyn-
nych użytkowników tych społeczności szybko spowodowały zainteresowanie ko-
mercyjnym wykorzystywaniem zastosowań wszystkich form aktywności grup spo-
łecznościowych w Internecie. Dotyczy to reklamy, poprawiania wizerunku i efek-
tywności fi rm prywatnych oraz instytucji państwowych. W rezultacie widoczny jest 
początek oddalania się wizji wolności informacyjnej Web 2.0. Następuje majoryza-
cja Web 2.0. przez komercjalizację społecznościowych form aktywności w Inter-
necie392. Sztandarowi przedstawiciele serwisów społecznościowych (np. MySpace, 
YouTube) zawiedzeni zbyt małymi zyskami z reklam adresowanych do zagranicz-
nych odbiorców, np. w krajach Europy Wschodniej, ograniczają swoją aktywność 
w tym regionie (m.in. zmniejszaniem pasma dostępu do oferowanych materiałów). 
Nakłady ponoszone na utrzymanie szerokopasmowych łącz są za wysokie w sto-
sunku do osiąganych zysków393.

 Coraz większa liczba fi rm adaptuje technologie Web 2.0 do swojej statutowej 
działalności. Ocenia się, iż np. blogi – jedna ze sztandarowych form Web 2.0 – w 90% 
są tworzone na zlecenie fi rm394. W rezultacie wartość bezstronności dostępnych źró-
deł informacji w społecznościowej części Internetu szybko ulega dewaluacji. Zacie-

388 Jacques Delors – francuski ekonomista i polityk, w latach 1985–1994 przewodniczący Ko-
misji Europejskiej ówczesnej Wspólnoty Europejskiej. W 1989 r. opublikował raport dotyczący 
perspektyw zjednoczenia Europy.

389 A. Straszak, Sieciowa infrastruktura edukacyjna społeczeństwa informacyjnego, [w:] Rola 
i miejsce technologii…, jw.

390 P. Wallace, Psychologia…, jw., s. 304.
391 M. Castells, Galaktyka…,jw., s. 137.
392 Tamże, s. 153–180.
393 B. Stone, M. Helft, In Developing Countries, Web Grows Without Profi t, „The New York 

Times” 2009, Apr. 27.
394 Splogging is Clogging Up Blogosphere, „Financial Times” 2006, Oct. 31. 
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rają się granice pomiędzy tradycyjną Siecią a tworzoną przez jej użytkowników. Na 
przykład czołowy serwis społecznościowy Facebook stał się już de facto jedną z form 
aktywności klasy B2B395. Wartość gromadzonych i udostępnianych w Web 2.0 infor-
macji jest obciążona partykularnymi interesami fi rm biorących czynny udział w two-
rzeniu Web 2.0396. 

Ta zanikająca, w swojej masowości, forma aktywności, z ideami głoszonymi 
m.in. przez T. Friedmana niezakłóconej demokracji informacyjnej w Sieci, zapew-
ne będzie ważnym etapem w rozwoju Internetu jako całości, wzbogacając wirtual-
ny świat o nowe funkcje, nowe wartości397. Ruch społecznościowy w Sieci ulega 
jednak marginalizacji (w zakresie liczby indywidualnych, niezależnych twórców, 
a także czytelników). Wkrótce stanie się zapewne nową formą – hybrydą tradycji 
(WWW ubiegłego wieku) i współczesnej nowoczesności (Web 2.0), w której prym 
będą wiodły komunikacyjne i interaktywne funkcje Sieci zdominowane przez sze-
roko rozumianą komercję398. 

Rysunek 17. Przebieg zmian (wg umownej miary) liczby osób poszukujących 
informacji dotyczących Web 2.0

Źródło: Opracowanie własne na postawie: http://www.google.com/trends?q=web+2.0 [sier-
pień 2008].

395 Social Networks Get Down to Business, eMarketer, Aug. 18, 2008; H. Gold, Seven Ways to 
Advertise on Facebook, The ClickZ Network, Aug. 19, 2008.

396 K. Vernon, C. Taylor, Community Server, White paper, Dallas 2008.
397 T.L. Friedman, Świat…, jw., s. 104, 135.
398 Widoczna jest niemal 50% utrata zainteresowaniem siecią społecznościową – dotyczy to 

głównie Japonii, Słowacji, Kanady, Polski i USA. Social Networking Survey, Synovate, Sept. 1, 
2008. Za: Social Networks Are Not Yet Universal, eMarketer, Sept. 3, 2008. 
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3.4. KOMUNIKACJA AKTYWNA

3.4.1. Zakres komunikacji aktywnej

W kolejnym etapie rozwoju komunikacji sieciowej, po komunikacji bezpośredniej 
i pośredniej, wraz z doskonaleniem technologii informacyjnych, informacja pokonu-
jąc w Sieci drogę od nadawcy do odbiorcy, ulega różnej wielkości modyfi kacji, selek-
cji – komputerowemu przetwarzaniu. O jego skali decydują nie tylko umiejętne ko-
rzystanie z mocy obliczeniowej współczesnych maszyn, ale także wielkość i wartość 
analizowanych oraz wykorzystywanych przez komputery zasobów informacyjnych, 
które opisują podmioty uczestniczące w procesie komunikacji. Pełniejsze informa-
cje o uczestnikach aktu komunikacji (personalizacja), podobnie jak w bezpośrednich 
kontaktach międzyludzkich, podnoszą poziom relacji informacyjnych człowiek – ma-
szyna.

Rysunek 18. Model komunikacji aktywnej

Źródło: opracowanie własne.

W procesie zbierania informacji tworzących zasoby sieciowe coraz mniejszą rolę 
pełnią ludzie, pozostawiając inicjatywę maszynom. Komputery w szybko rosnącym 
zakresie autonomicznie uczestniczą w procesie gromadzenia i opracowywania infor-
macji, samodzielnego dysponowania nimi oraz – za pomocą odpowiednich narzędzi – 
ich selekcjonowania i udostępniania. W rezultacie ingerencja maszyn w przekazywa-
ne przez Sieć informacje, operowanie multimediami oraz czas, a nie odległość, stają 
się znaczącymi wyznacznikami efektywności komunikacji sieciowej. Sieć przestaje 
być tylko pasywnym uczestnikiem procesu wymiany informacji, lecz aktywnie bie-
rze udział w transporcie, jak również w zmianach informacji przesyłanych pomiędzy 
nadawcą i odbiorcą (por. rysunek 18). 

Mając na uwadze skuteczność działania, a także względy ekonomiczne, maszy-
nom oddaje się decyzyjność informacyjną. Sieć pełni coraz więcej funkcji, które wy-
nikają z niezmiennych procedur opisanych formalnymi algorytmami. To maszyny 
autonomicznie segregują informacje na te, które zostaną udostępnione (z zachowa-
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niem personalizacji i innych kryteriów) internaucie, i te, które nie zostaną wyświe-
tlone na ekranie jego monitora komputerowego. Przykładem takich zachowań Sieci 
są systemy generujące reklamy (ad-servery), które bez udziału człowieka dokonują 
automatycznego wyboru reklamy i jej wyświetlenia stosownie do kontekstu odbie-
ranych przez internautę treści, a także jego wcześniej ustalonego profi lu (płeć, wiek, 
zainteresowania itp.). 

Wyróżnionymi w niniejszej książce ilustracjami szerokiego spektrum najdynamicz-
niej rozwijającej się obecnie kategorii komunikacji sieciowej są: media, edukacja, wy-
szukiwarki, handel i banki, gry oraz reklama. Obszary te nie obejmują całości zastosowań 
aktywnej komunikacji sieciowej, sygnalizują jednak jej podstawowy zakres i umożliwiają 
uchwycenie najważniejszych prawidłowości tej formy wymiany informacji. Każde z tych 
przykładowych zastosowań korzysta z potencjału obliczeniowego maszyn w takim 
zakresie, jaki nie był dostępny w poprzednich etapach komunikacji sieciowej.

3.4.2. Nowe media 

Współcześnie nieaktualne stają się pytania o fundamentalne zmiany w mediach 
lub o czas ich nastąpienia. Zmiany te już się rozpoczęły i nic ich nie powstrzyma. 
Jedynymi pytaniami pozostają, jak długo będą one trwały i jak w przyszłości będzie 
wyglądał świat mediów399. We Francji największym zaufaniem cieszy się Internet 
(29%), znacznie mniejszym TV (20%), prasa (19%) i radio (12%)400. Oczekiwanie 
szefów mediów (zazwyczaj ludzi z dużym doświadczeniem) na ulotność tych zmian 
i powrót do „normalności” sprzed lat jest nieporozumieniem. Nowe media nie są już 
alternatywą lub swoistą niszą – stają się głównym kierunkiem rozwoju mediów jako 
całości401. Media nigdy nie powrócą do dawnego modelu funkcjonowania. Wyzwa-
niem nie jest dostosowanie starych mediów do nowych, ale założenie, iż muszą one 
ulec diametralnym zmianom402. Ich fundamentem jest dynamiczna plastyczność pro-
duktów (na wzór wydań onlinowych) oraz różnicowanie form i treści – stosownie do 
bieżących oczekiwań odbiorcy. Mimo tych zmian, zapoczątkowany cztery wieki temu 
(1605 r.) mało elastyczny model tworzenia i dystrybucji prasy, podobnie radia i TV 
ulega zasadniczym i bezpowrotnym zmianom. 

399 Interesująca jest wizja nowych mediów zaprezentowana w materiale Prometeus The Media 
Revolution, dostępnym w YouTube – http://www.youtube.com/watch?v=xj8ZadKgdC0.

400 Premier baromètre Nurun – IFOP, ”Infl uence des médias sur les décisions d’achats” Inter-
net, premier média sur l’infl uence et la confi ance. http://www.nurun.com/home/utilities/news/press-
releases/2009/Nurun-IFOP/rightParagraphs_en/00/fi le/PREMIER-BAROMETRE-NURUN-IFOP.
pdf [listopad 2009].

401 V. Crosbie, New Media: Through the Great Infl ection Point, The ClickZ Network, Oct. 31, 2008. 
402 Wzrost wpływów z internetowej aktywności „The New York Times” w III kwartale 2008 

roku wyniósł 6,7%, w tym samym czasie wpływy z drukowanego wydania spadły o 15,9%. Za: The 
New York Times Company Reports Preliminary Third-Quarter Results, New York (Business Wire), 
Oct. 23, 2008.
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Odbiorcy mediów na całym świecie z coraz większym zaufaniem korzystają z me-
diów online. Jest ono porównywalne z zaufaniem, jakim darzone są informacje uzy-
skiwane od przyjaciół i z telewizji403. Polscy internauci korzystają z Sieci w pierwszej 
kolejności do przeglądania stron i sprawdzania poczty elektronicznej, ale już w dru-
giej – do odbioru programów telewizyjnych. Z raportu fi rmy Gemius SA wynikało, że 
w 2008 roku: „Trzy czwarte (76%) internautów skorzystało z możliwości oglądania 
telewizji i klipów wideo w Internecie – jest to odsetek większy niż w przypadku in-
nych mediów”404. 

Odnosząc miejsce nowych mediów do komunikacji sieciowej przyjęto, iż nowe 
media to technologie komunikacyjne i informacyjne oraz ich otoczenie społecz-
ne obejmujące narzędzia programowo-techniczne, które mają bezpośredni związek 
z funkcjonowaniem Sieci bądź ułatwiają gromadzenie i udostępnianie informacji na 
drodze komunikacji sieciowej405. Przykładem są elektroniczne wydania niektórych 
gazet, periodyków, onlinowe serwisy informacyjne, w tym newslettery, a także inter-
netowe stacje radiowe i telewizyjne oraz informacyjna aktywność indywidualnych, 
niezależnych użytkowników Sieci (niektóre formy Web 2.0). 

Pojęcie nowe media uwypukla dominację cyfrowej formy informacji i nowych 
technologii operowania nią – ICT (Information and Communication Technologies)406. 
Termin cyfrowe oznacza tu kody binarne, zerojedynkowe, które są wykorzystywane 
do reprezentowania wszystkich informacji sprawnie gromadzonych, przetwarzanych 
i przesyłanych przez cyfrowy sprzęt elektroniczny, głównie komputery, a także apa-
raty telefoniczne, fotografi czne, urządzenia do rejestracji i odtwarzania multimediów 
oraz ostatnio cyfrowy sprzęt radiowo-telewizyjny. Owe technologie i formy informa-
cji stanowią o interaktywności nowych mediów – podstawowego atrybutu decydują-
cego o ich przynależności do komunikacji sieciowej. 

Komunikacja aktywna, w odniesieniu do mediów, stała się możliwa m.in. dzięki 
operowaniu niewielkimi, zwartymi, aktualizowanymi na bieżąco modułami informa-
cji, które są magazynowane w pamięciach komputerów. Owe moduły, na wzór feedów 
stosowanych w technologii RSS, po odpowiedniej selekcji zdeterminowanej danymi 
o odbiorcy i intencjami nadawcy, są składane automatycznie (aktywność maszyn), 
zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy, w całość udostępnianego materiału. 

Udostępniane odbiorcom za pośrednictwem maszyn treści są dobierane indywi-
dualnie w relacji maszyna – użytkownik. Ów dobór jest zgodny z wcześniej spre-

403 Online News Is Now One of the UK’s Most ‘Trusted’ Sources of Information, TNS, http://
www.tnsglobal.com/_assets/fi les/TNS_Global_Digital_Life_trust.pdf [maj 2009].

404 Konsumpcja mediów. Sposoby korzystania z mediów wśród internautów – maj 2008, Gemius, 
lipiec 2008.

405 S. Livingstone, Introduction, [w:] L. Lievouw, S. Livingstone, The Handbook of New Media. 
Social Shaping and Consequences of ICTs, London 2001, s. 7.

406 Por. E. Parker, The new communication media, [w:] Toward Century 21: Technology, Society 
and Human Values, red. C.S. Wallia, New York 1970, s. 97–106; Information and Communication 
Technologies: Visions and Realities, red. W.H. Dutton, Oxford 1996.
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cyzowanymi przez odbiorcę wymaganiami, a także z odpowiednio opisującymi go 
informacjami zgromadzonymi przez nadawcę (por. podrozdział 2.7). Odbiorca korzy-
sta wówczas z personalizowanych zasobów informacyjnych – uruchamia swój indy-
widualny kanał informacyjny. 

Dodatkową, a właściwie podstawową determinantą doboru przekazywanych od-
biorcy informacji jest cel sieciowego medium – kryteria dostarczanych materiałów, 
w tym np. wyselekcjonowanych przez komputer reklam online. 

Media są branżą, w której efektywnie można wykorzystać potencjał komunika-
cyjny Sieci. Nadzieja wydajnego korzystania z technologii informacyjnych służących 
wymianie informacji w mediach niewątpliwie tkwi w szansie, jaką stwarza dla otwar-
tych umysłów, które sprawnie potrafi ą spożytkować nie tylko zasoby informacyjne, 
a przede wszystkim szybkość dostępu do nich, do ich odnawiania, przetwarzania 
i wzajemnej komunikacji407. Monopol tradycyjnych mediów został bezpowrotnie zła-
many. Internet stał się już najważniejszym medium dla dużej części społeczeństwa408. 
Stan ten jest ucieleśnieniem prognozy J. Grzenia mówiącej o tym, iż „wszelkie media 
będą dążyć do integracji z Internetem, ponieważ to medium stwarza największe moż-
liwości w procesie porozumiewania się”409. 

Dzięki komunikacji sieciowej obserwowane jest szybkie przestawianie się z me-
diów masowych (mass mediów) na media osobiste dostosowane do użytkownika. 
Integratorzy tradycyjnych mediów z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi 
zwracają także uwagę na ułatwienia dla przeciętnych internautów szukających atrak-
cyjnych usług medialnych (wspominana wcześniej życzliwość , spolegliwość  IT). To 
wszystko zmierza do tworzenia się masowego rynku410. Jest spełnieniem oczekiwań 
typowych odbiorców, którzy podchodzą do medium jak do człowieka, zwłaszcza gdy 
owo medium tworzy hybryda komputerów i Internetu. Wiele eksperymentów po-
twierdziło, że komputery „pochlebiające swym użytkownikom z reguły uważa się za 
bardziej pomocne i obdarza się większą sympatią”411.

Dziewiętnasty wiek był epoką gazet, dwudziesty – radia i telewizji, a dwudziesty 
pierwszy staje się – dzięki technologiom informacyjnym – okresem personalizacji 
mediów, w którym informacje są dostarczane w chwili, gdy jest na nie zapotrzebowa-
nie, zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami i coraz częściej niezależnie od geogra-
fi cznego miejsca ich odbioru. Niemal dwie dekady obecności mediów w wirtualnym 
świecie skrystalizowały inną ważną cechę tej formy dystrybucji informacji – interak-
tywność, zastępującą linearność, czyli przekazywanie informacji nie tylko w jednym 
kierunku, ale prowadzenie dialogu między komputerem (stroną WWW) a korzystają-
cym z niego człowiekiem. 

407 A. Toffl er, Zmiana władzy, Poznań, 1990, s. 613.
408 Konsumpcja mediów… listopad – grudzień 2007…, jw.
409 J. Grzenia, Komunikacja…, jw., s. 18.
410 M. Dempsey, Life Can be Uncomfortable at the Cutting Adge, „Financial Times” 2005, Oct. 5.
411 E. Griffi n, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003, s. 406–407.
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Użytkownicy Sieci poświęcają więcej czasu na korzystanie z informacyjnych 
i rozrywkowych jej zasobów, a znacznie mniej na robienie zakupów, wymienianie 
się pocztą elektroniczną czy wyszukiwanie informacji412. Znaczącym powodem tego 
stanu rzeczy jest liczba nowych form medialnych dostępnych w postaci cyfrowej, ja-
kimi są na przykład: blogi, Wiki, podcast. Skutecznie zwracają one uwagę na zasoby 
informacyjne dostępne online.

Dzięki Sieci, lepszym parametrom osobistych komputerów i rosnącym pojem-
nościom cyfrowych baz danych zasobne media (rich media ), bogate we wszystkie 
formy multimedialnej informacji, stają się popularnym sposobem dostępu do wszech-
obecnej informacji w postaci cyfrowej. Są one defi niowane jako obrazy, materiały 
audio, wideo i pozostałe wizualnie zorientowane, nieustrukturyzowane zasoby, takie 
jak animacje i prezentacje. Ekspansja takiego bogactwa form informacji jest możliwa 
dzięki szerokopasmowemu dostępowi do zasobów Sieci oraz wachlarzowi sprzętu 
cyfrowego umożliwiającego operowanie cyfrowymi informacjami przez ich twórców 
i odbiorców413.

Niemal połowa odbiorców wiadomości w wieku 18–34 lata poszukuje ich w Sieci 
co najmniej raz dziennie, a tylko co piąty w drukowanych gazetach. W 1964 roku 
czterech na pięciu Amerykanów czytało gazetę, obecnie tylko dwóch. Rosnąca liczba 
drukowanych periodyków całkowicie lub w znacznej części rezygnuje z wydań pa-
pierowych na rzecz publikacji elektronicznych (np. „PC Magazine” po 27 latach ist-
nienia na rynku od 2008 roku jest wydawany tylko online). Proces ten, jak przewiduje 
na podstawie zleconych przez siebie ekspertyz Rupert Murdoch, zakończy się około 
roku 2040, a w konsekwencji „drukowane gazety  przestaną istnieć”414. Zapowiedzią 
osobistego zaangażowania się w tę drogę rozwoju mediów są szybko rosnące inwe-
stycje Murdocha w internetowe rozwiązania. Jego zdaniem należy sprostać oczekiwa-
niom generacji iPodów, która rezygnuje z tradycyjnych dróg pozyskiwania informacji 
na korzyść źródeł onlinowych415. Jest to efektem obecności cyfrowej narodowości 
(digital natives) pokolenia AC (po komputerach) , które wchodzi w wiek produkcyjny 
i ma znaczący wpływ na rynek mediów. Zastępuje ono pokolenie BC (przed kompu-
terami)  – cyfrowych imigrantów, którzy dziś jeszcze stanowią podstawowy, lecz już 
kurczący się rynek dla tradycyjnych mediów. Globalna poczytność gazet drukowa-

412 D. Wendy, OPA: Users Spending More Time At Entertainment And News Sites, http://www.
mediapost.com/dtls_dsp_news.cfm?newsID =276505 [Nov. 2, 2004].

413 Są to m.in.: wideo, cyfrowe aparaty fotografi czne, odtwarzacze MP3, osobiste nagrywarki 
wideo, dyski CD, cyfrowe dyski wideo, wysokiej rozdzielczości TV, narzędzia do trójwymiarowego 
modelowania i bezprzewodowe urządzenia. Za: T. Jenkins, Enterprise Content Management. What 
You Need to Know, Open Text Corporation, Canada, 2004.

414 J. Strupp, Murdoch: Newspapers Must Stop Fearing Web, http://www.editorandpublisher.
com/eandp/news/article_display.jsp?vnu_content_id=1000882643 [April 13, 2005]; Online News 
Reader Demographics, eMarketer, Aug. 26, 2008.

415 A. Edgecliffe-Johnson, Murdoch Calls Summit No. 2 on News Corp Internet Plans, „Finan-
cial Times” 2005, Sept. 7. 
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nych zmalała w ciągu ostatnich piętnastu lat o jedną trzecią. Towarzyszy temu zjawi-
sko starzenia się czytelników tradycyjnych gazet416. 

Internet staje się powszechnie akceptowanym nośnikiem medialnym wszystkich 
form informacji, od tekstu do wideo włącznie. Jest widoczną konkurencją dla tra-
dycyjnych drukowanych mediów, całodobowej telewizji i radia. Zwłaszcza młodzi 
ludzie poszukujący wiadomości znacznie częściej sięgają do źródeł onlinowych niż 
tradycyjnych. Zjawisko to dotyczy form i narzędzi dystrybucji materiałów, ale także 
ich autorów – dziennikarzy, których efekt pracy często pozostaje dostępny wyłącznie 
w wirtualnym świecie. O randze tego procesu świadczy między innymi to, że od 2006 
roku przyznawane są nagrody Pulitzera , w czternastu kategoriach, za materiały publi-
kowane w Sieci417. 

 Synonimem prasy online (e-prasy) są gazety online  (e-gazety , elektroniczne gazety ). 
Tworzą je wszelkie formy publikowania informacji w Internecie, które stanowią całość 
lub część drukowanej postaci dzienników i czasopism o różnych cyklach wydawni-
czych. Gazety online są uzupełniane bieżąco aktualizowanymi informacjami w formie 
multimedialnej. Szczególnym rodzajem gazet online są gazety wirtualne  – publikowane 
tylko w Sieci – niemające swoich odpowiedników w formie drukowanej. 

E-gazety i gazety wirtualne, w przeciwieństwie do tradycyjnych wydań i ich elek-
tronicznych kopii w postaci cyfrowej repliki (więcej na ten temat w punkcie 3.3.2), 
są tworzone przy aktywnym udziale maszyn. Dzięki programowym mechanizmom 
(m.in. CMS-y) zauważalne fragmenty elektronicznych gazet są generowane samo-
dzielnie, z pominięciem bezpośredniego udziału pracowników redakcji. Dotyczy to 
np. widgetów, które przekazują stałe informacje, odbierane z zewnętrznych serwerów, 
dotyczące pogody, ekonomii i innych modułów podnoszących atrakcyjność wyda-
nia. Osiągnięta dzięki temu autonomia maszyn w procesie dostarczania czytelnikom 
informacji jest także widoczna w narzędziach programowych (np. CMS-y), które 
umożliwiają automatyczne konfi gurowanie formy i treści wydania, np. przez wycina-
nie zdezaktualizowanych fragmentów i zamieszczania, zgodnie z harmonogramem, 
wcześniej opracowanych materiałów. Narzędzia te znakomicie ułatwiają pracę redak-
cji e-wydań, przenosząc jednak rosnącą część odpowiedzialności za formę i treści 
zamieszczanych materiałów na maszyny. Niezauważalnie rośnie zaufanie do dzia-
łań komputerów, w tym do ich niezawodności. Zwiększa to atrakcyjność e-wydań, 
a jednocześnie zmniejsza koszty, gdyż bezpośredni udział ludzi w ich tworzeniu jest 
stopniowo ograniczany. 

O poziomie popularności e-gazet świadczy fakt, iż przyrost sięgania do onlinowych 
źródeł informacji jest coraz większy. Różnie to wygląda w odniesieniu do poszcze-

416 W 1990 roku 38% czytelników gazet nie miała 35 lat, w 2002 roku odsetek ten spadł do 31%. 
Za: Old News and New Contender, „The Economist” 2005, June 18. W latach 1995–2003 nakład 
gazet w USA spadł o 5%, w Europie o 3%, a w Japonii o 2%. W 1960 roku 4 na 5 Amerykanów 
czytało prasę, obecnie 50%. Za: Yesterday’s Papers, „The Economist” 2005, Apr. 23.

417 Pulitzers to Allow Online Entries from Newspapers, Reuters, Dec 7, 2005. 
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gólnych właścicieli/autorów elektronicznych serwisów informacyjnych. Zauważalna 
jest prawidłowość postępującej koncentracji czytelników wokół określonych tytułów 
gazet online (znajomość marki). Gazety mają większą poczytność, jeśli równocześnie 
są wydawane w wersji papierowej i online. 

Fundamentem funkcjonowania e-prasy i pozostałych elektronicznych mediów 
jest ich kondycja fi nansowa – w zdecydowanej części uzależniona od komercyjnych 
przedsięwzięć. Są one związane z liczbą odbiorców e-wydań, ich „wartością” dla 
potencjalnych reklamodawców, zastosowanymi technologiami oraz umiejętnym wy-
korzystaniem potencjału maszyn angażowanych do tej działalności; w szczególno-
ści chodzi tu o poprawne korzystanie z informacji o użytkownikach, personalizację 
i kontekstualną prezentację reklam (por. punkt 3.4.7). Miarą efektów onlinowej rekla-
my jest to, że ponoszone na nią nakłady przekroczyły wydatki na reklamę radiową. 
Przewiduje się, iż do 2010 roku reklama w Sieci zdominuje także reklamę w druko-
wanych periodykach418. 

Aktywny udział pracy maszyn jest widoczny niemal we wszystkich składowych 
komercyjnej działalności wydawców elektronicznych mediów:
• Reklama i sponsoring:

o autonomiczne gromadzenie i prezentowanie materiałów reklamowych w po-
staci wyświetlania reklam własnych i odbieranych z sieci reklamowych itp.,

o personalizowane zamieszczanie reklam i materiałów sponsorowanych we 
wszystkich dodatkowych formach online, m.in.: newslettery, webcasty (np. pod-
casty), RSS-y, raporty, gry,

o ciągłe personalizowanie formy i treści materiałów stwarzające korzystniejsze 
warunki dotarcia do potencjalnych adresatów reklam.

• Materiały opłacane przez odbiorcę:
o obsługa opłat za subskrypcję i mikropłatności związanych ze sprzedażą wyróż-

nionych materiałów,
o obsługa odpłatnych archiwów,
o oferta przygotowywanych przez maszyny kombinacji wydań online i druko-

wanych.
• Subskrybowane baz danych i narzędzia do wyszukiwania:

o obsługa opłat za dostęp do danych i za stosowne narzędzia do ich przeglądania,
o autonomiczne udostępnianie katalogów z atrakcyjnymi informacjami i odpo-

wiednimi narzędziami do ich przeglądania.
• Obsługa udzielania/sprzedaży licencji za udostępnianie materiałów innym wy-

dawcom.
• E-handel – autonomiczna sprzedaż cyfrowych i fi zycznych produktów, np. mate-

riały archiwalne online i na CD, gadżety z logo wydawcy.

418 D. Kaplan, Internet ad Spend Set to Overtake Radio in ‘08, Magazines by 2010, Report, pa-
idContent.org., ZenithOptimedia, Dec. 2007. 
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• Małoformatowe (ads) reklamy precyzyjnie personalizowane przez narzędzia pro-
gramowe maszyn uczestniczących w procesie operowania reklamami.

Pozostałe składowe komercyjnej działalności nowych mediów są wspomagane 
maszynami w nieco mniejszym zakresie. Chodzi tu o419: 

- współpracę, podział zysków – wspólną produkcję z partnerami w doskonaleniu 
produktów onlinowych, czyli multimediów, widgetów,

- obsługę wpływów z praw autorskich,
- zlecanie prac podwykonawcom,
- śledzenie podobnych produkcji i konkurencji,
- świadczenie usług konsultingowych za pośrednictwem Sieci.

W kontekście aktywnego udziału maszyn w komunikacji warto przywołać traf-
ne fantazje George’a Orwella, który w powieści 1984 wydanej w 1949 roku pisał 
o maszynie produkującej muzykę dla tłumów. Współcześnie prace nad komputerową 
muzyczną inteligencją są bardzo zaawansowane, o czym świadczy ich komercyjne 
wykorzystanie do ocen utworów muzycznych w poszukiwaniu przyszłych przebojów. 
Stosowane do tego celu programy komputerowe wyróżniają około 30 parametrów 
charakteryzujących muzykę (barwa dźwięku, oktawa, zakończenie, zakres częstotli-
wości, pełnia dźwięku itp.), co pozwala na formalny – w postaci równań matematycz-
nych – opis dowolnego utworu muzycznego. Firma Platinum Blue dysponuje danymi 
o trzech milionach utworów, łącznie z informacjami o ich popularności na różnych 
rynkach świata. Dane te z powodzeniem wykorzystuje program Music Science. Efek-
tem jego użycia było między innymi wskazanie wartości miar podobieństw pomiędzy 
klasycznymi dziełami Bethowena i młodzieżowymi przebojami zespołu U2. Dowodzi 
to, iż programy muzycznej inteligencji – mimo ogromnych zmian w muzyce na prze-
strzeni niemal trzech wieków – są w stanie wyróżnić niezmienne wartości utworów 
nawet z odległych epok. Okazuje się, że odpowiednie wielkości owych miar stanowią 
niemal gwarancję rynkowego powodzenia ocenianego utworu. Jednocześnie stabil-
ność ocen muzyki z dawnych lat świadczy o tym, że jest ona słuchana niezależnie od 
panującej mody i nie grozi jej technologiczna unifi kacja420.

W sposób naturalny stworzyło to nowy rynek dla autorów i wydawców muzyki, 
a także fi rm produkujących narzędzia do jej oceny. Rośnie popularność usług pole-
gających na komputerowej ocenie materiałów dźwiękowych, wraz z sugestiami ich 
zmian, lub wręcz pomagających w podjęciu decyzji przez wydawcę w sprawie wybo-
ru utworu wartego promocji421. 

419 L. Huang , Twelve Approaches to Cash in on Your Digital Assets, July 18, 2008. (http://www.
clickz.com/showPage.html?page=clickz_print&id=3630257) [lipiec 2008].

420 W. Gogołek, Program na hit, „Polityka” z 11 listopada 2006.
421 Roczna opłata za tego typu usługę wynosi 100 000 USD. O jej przydatności świadczą m.in. 

„komputerowo przepowiedziane” sukcesy: Candy Shop; Be the Girl; Unwritten; She says; You’re 
Beautiful.
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Ta forma udziału maszyn w przemyśle fonografi cznym jest mało nagłaśniana – 
nikt nie chce wiedzieć, że słuchany utwór został wybrany przez maszynę, a nie przez 
człowieka, a jego ostateczna postać jest zgodna nie ze wskazówkami eksperta, ale ma-
szyny! Nie zmienia to stanu rzeczy, że narzędziami tymi są zainteresowani tacy giganci 
przemysłu muzycznego, jak: Capitol Records, Universal Music Group, EMI i Casa-
blanca Records; nawet Disney muzykę do swoich fi lmów dobiera komputerowo.

Automatyczna analiza utworów muzycznych umożliwia wiele innych zastosowań. 
Rozważa się m.in. komputerowe wspomaganie pracy prawników w ich ocenie prze-
strzegania praw autorskich, a w konsekwencji wskazywania plagiatów. 

Podobne narzędzia wykorzystywane są do analizy fi lmów dostarczanych klien-
tom za pośrednictwem zamówień online. Celem jest opracowywanie rekomendacji 
fi lmów, które będą zgodne z indywidualnymi gustami oglądających i zamawiających 
w ten sposób produkcje. Chodzi o komputerową analizę każdego fi lmu oglądanego 
przez widza w celu określenia jego oczekiwań i zwiększenia trafności ofert do niego 
adresowanych422. 

Zasygnalizowane formy aktywnego udziału Sieci i tworzących ją maszyn w funk-
cjonowaniu nowych mediów dowodzą, iż bez komunikacji sieciowej i potencjału 
obliczeniowego komputerów ich istnienie nie byłoby możliwe. Sieć wspomaga i jed-
nocześnie uzależnia od maszyn każdą formę działalności związanej z operowaniem 
informacją cyfrową. Świadczy to o nadzwyczajnej randze kontroli zachodzących 
w tym zakresie procesów – ich niezawodności i zabezpieczeń przed ingerencją strony 
trzeciej (por. rozdział 4). Wartość zasobów informacyjnych dostępnych w Sieci oraz 
zainteresowanie nimi sprawiają, że są one narażone na kradzież, manipulowanie czy 
zniekształcanie. Objawem tego jest obserwowana aktywność piractwa medialnego. 

Konsumenci podejmują decyzję zakupu produktów informacyjnych, opierając się 
na wartościach trzech parametrów: ceny, wygody i jakości. Piraci zawsze wygrają 
konkurencję w zakresie cen. Wynika z tego, iż producentom pozostają dwa kolej-
ne parametry, które skutecznie mogą bronić medialny rynek informacji. Idzie tu np. 
o udostępnianie kompletnych, łatwo przeszukiwanych dobrej jakości archiwów (np. 
comedycentral.com; hulu.com).

Obserwowana technologiczna unifi kacja sposobu dystrybucji różnych mediów – 
głównie za sprawą Sieci – zapowiada wspomnianą integrację wszystkich form tradycyj-
nych mediów, począwszy od gazet, a skończywszy na TV. Mimo możliwości swobod-
nego dostępu do różnych źródeł informacji, ich wielość skłania większość odbiorców 
do korzystania ze znanych, powszechnie akceptowanych źródeł (m.in. kwestia znajo-
mości marki). Oczekiwane swobody informacyjne Web 2.0 w wyniku komercjalizacji 
są niestety marginalizowane. W rezultacie następuje integracja prowadząca do konsoli-

422 Ukoronowaniem tych wysiłków jest nagroda „Netfl ix Prize” (1 mln USD), którą zdobył mię-
dzynarodowy zespół siedmiu ekspertów. Za: S. Lohr, A $1 Million Research Bargain for Netfl ix, and 
Maybe a Model for Others, „The New York Times” 2009, September 22.
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dacji, fuzji (teza M. McLuhana mówiąca o informacyjnej implozji), co w konsekwencji 
zagraża dominacją informacyjną  w skali niespotykanej w historii świata.

 Europa – mimo deklaracji polityków przeciw monopolizacji mediów – gwałtow-
nie staje się miejscem ich szybkiej koncentracji. Zagraża to pluralizmowi i nieza-
leżności redakcji. Media są coraz mniej przezroczyste, stając się wręcz narzędziem 
w rękach polityków i biznesu423. Zjawisko to jest widoczne także w wymiarze glo-
balnym, gdzie obserwujemy aktywność „ponadnarodowych mediów i niespotykaną 
dotąd koncentrację własności mediów. Jest czymś zaskakującym, że media stały się 
własnością garstki graczy, którzy, mając do dyspozycji szybkie narzędzia komunika-
cji, decydują w przeciągu kilku minut, jeśli nie sekund, o tym, co pójdzie w świat jako 
informacja”424. W Polsce 70% mediów papierowych jest w rękach dwóch koncernów 
międzynarodowych, a już ponad dziesięć lat temu zaledwie dziewięć fi rm kontro-
lowało w dominującej części dystrybucję informacji w skali całego świata; były to: 
Time Warner, Disney, Sony, General Electric, AT&T, News Corporation, Seagram 
(muzyka i fi lm), Viacom (CBS’s) i Bertelsmann425. Zdaniem P. Guldy „Internet jawi 
się jako narzędzie do realizowania dwóch, niezwykle istotnych z punktu widzenia 
władzy, celów – staje się po pierwsze tubą propagandową o nieznanym do tej pory 
zasięgu i skuteczności, a po drugie – aparatem kontrolnym o nieznanej do tej pory 
przenikliwości”426.

Zasygnalizowany proces koncentracji w odniesieniu tylko do mediów (wcześniej do 
ogólnie rozumianej dystrybucji informacji) jest w wyraźnej sprzeczności z idealistycz-
nym przesłaniem dzieła T. Friedmana o spłaszczonym świecie. Ten dysonans widoczny 
jest także w niemal wszystkich obszarach związanych z operowaniem informacją, także 
w eksponowanym przez Friedmana bezpłatnym oprogramowaniu open source’owym 
jako przykładzie równości współczesnego świata. Tymczasem oprogramowanie tego 
typu stanowi znikomą część profesjonalnych zastosowań informatyki427. Oczekując 
spłaszczenia, wspomniany autor uważa jednocześnie za oczywiste, że „coraz więcej 
prac będzie można dzielić na zadania i bardziej skomplikowane wykonywać w krajach 
rozwiniętych, a prostsze – w krajach rozwijających się”, nie wskazując, kto dokona 
owego podziału w spłaszczonym świecie428. Tymczasem w raporcie The Economist In-

423 Television across Europe: regulation, policy and independence, Open Society Institute EU 
Monitoring and Advocacy Program Network Media Program. Monitoring Reports 2005, http://
www.soros.org/initiatives/media/articles_publications/publications/eurotv_20051011/summa-
ry_20051011.pdf.

424 T. Zasępa, Globalizacja – mass media – Internet, [w:] Internet i nowe technologie – ku spo-
łeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003.

425 B. Siemieniecki, Manipulacja informacją w mediach a edukacja, Toruń 2006. s. 27; S. Lohr, 
Does Deal Signal Lessening of Media Independence?, „The New York Times” 2000, Jan. 11.

426 P. Gulda, Polityczny wymiar Internetu, [w:] Oblicza Internetu, red. M. Sokołowski, Elbląg 
2004, s. 46.

427 T.L. Friedman, Świat…, jw., s. 103.
428 Tamże, s. 281.
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telligence Unit całkiem przeciwnie – centralizację globalnego marketingu jako podsta-
wę zmian ekonomicznych i znaczących wpływów fi nansowych uznano za rzecz natural-
ną. Wskazano na konieczność dbałości o dostosowywanie zabiegów marketingowych 
do lokalnego rynku (kwestie kulturowe, językowe), integrowania z Web 2.0 (pozory 
aktywności prywatnych osób), by trafniej moderować zachowaniami grup docelowych 
– nie tylko w odniesieniu do jednego państwa429. 

Następuje efekt globalizacji Sieci, który został uruchomiony na przełomie XX 
i XXI wieku przez nieprzewidywalny wcześniej proces reakcji łańcuchowej rozwoju 
możliwości zastosowań Internetu. Konsolidacja mediów w wirtualnym świecie sta-
nowi ucieleśnienie przewidywań McLuhana, który twierdził, iż wzbogacanie mediów 
o potencjał technologii informacyjnych wyzwoli potężne moce podobne tych, jakie 
uzyskuje się w wypadku rozszczepienia jądra atomu lub syntezy jądrowej430. Sieć ofe-
ruje ekstremalne zakresy wykorzystania – od konstruktywnych do niebezpiecznych, 
w tym wspomniane zagrożenie totalną kontrolą przepływu informacji w skali świata 
przez kilka prywatnych korporacji. Ta forma władzy jest przez nie pilnie strzeżona, 
obwarowana prawami autorskimi , patentami i innymi regulacjami chroniącymi wła-
sność intelektualną431. Wykorzystując ją, można wręcz zaatakować jakiś naród, obu-
dowując go murem informacji, czy też jakieś ponadnarodowe przedsiębiorstwo, odci-
nając łączność między centralą a jego fi liami położonymi na innych kontynentach432. 

Zasygnalizowane obawy stoją w wyraźnej sprzeczności z optymistycznymi prze-
widywaniami Toffl era, który pisał o wpływie szybkiego rozwoju technologii na decen-
tralizację operowania informacją433. Obserwowany kierunek zastosowań IT, głównie 
Internetu, obfi tuje w dużą liczbę przykładów zjawiska przeciwnego – wspomnianej 
implozji  (odnośnie do przedsięwzięć biznesowych) – koncentracji kapitału fi rm nie-
mal we wszystkich branżach: od bankowości, telekomunikacji do mediów włącznie.

Z faktu, iż wiedza jest najbardziej demokratycznym źródłem władzy wynika, że 
jest ona traktowana jak zagrożenie dla osób ją sprawujących. Wiedza „stanowi trwałe 
zagrożenie dla możnych. Każdy kto dzierży władzę – od prezesa do premiera – chce 
kontrolować ilość, jakość i dystrybucję wiedzy w obrębie swego władztwa”434. Po-
zornie mało znaczące zabiegi sponsorowania wyników wyszukiwarek (na pierwszym 
miejscu listy SERP bywają linki do stron, które wyróżniają się wniesioną opłatą, a nie 
jakością), opłacania przez fi rmy i polityków pozytywnych osobistych opinii bloge-
rów czy konsekwencje fali wszechobecnych praw autorskich i patentów (o czym bę-
dzie mowa w podrozdziale 4.6) zwiastują oddalanie się nadziei na pełną swobodę 

429 Future Tense: The Global CMO, A report from the Economist Intelligence Unit, Economist 
Intelligence Unit, 2008, s. 25.

430 M. McLuhan, Zrozumieć…, jw., s. 91.
431 Tamże, s. 115.
432 A. Toffl er, Trzecia…, jw., s. 481.
433 Tamże, s. 644.
434 A. Toffl er, Zmiana…, jw., s. 45.
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przepływu informacji. Trwa nieustająca walka o zdolność wywierania wpływu na 
media, których immanentną składową stała się Sieć. Dzięki technologiom informacyj-
nym powstaje nowy centralizujący się system mediów globalnych, a informacja jest 
najszybciej rozwijającym się i najpowszechniejszym interesem na świecie435. Kataliza-
torem tego zjawiska jest – wielokrotnie już podkreślana – personalizacja, która zapo-
wiada rychłą śmierć przypadkowości mediów online. Elektroniczne media mają szansę 
przekazywania tylko interesujących informacji, a przypadkowo tylko tych, które służą 
utrzymaniu uwagi, generując zaskakujące wiadomości – niekoniecznie będące wiado-
mościami przypadkowymi. Było to i nadal pozostaje w sprzeczności z deklarowanymi 
i oczekiwanymi cechami Internetu jako medium gwarantującym maksimum swobody 
oraz wolności w zakresie operowania informacją. W tym kontekście płonne wydają 
się obawy N. Postmana o brak kontroli nad przepływem informacji, o poszukiwanie 
spokoju psychicznego i celu społecznego436. Postulowane przez niego stawianie barier 
antyinformacyjnych, umożliwiających poszukiwanie własnego miejsca w świecie prze-
pełnionym informacją, szybko znalazło rozwiązanie w postaci globalnych koncernów 
medialnych. Jawi się nowy problem – kto i w jakim celu będzie stawiał owe bariery? 

 „Telewizja i Internet nie stanowią już »lustra«, w którym odzwierciedlane jest 
społeczeństwo; jest odwrotnie, to życie społeczne staje się »imitacją ekranu«”437. 
Strumień informacyjny nowoczesnych mediów  ma dużą, ciągle rosnącą siłę spraw-
czą, kształtując poglądy i zachowania ich odbiorców. Systemy wykorzystywane przez 
masowe media ze względu na ich cenę są dostępne tylko nielicznym. Posiadanie ich 
stwarza władzom lub ich prywatnym właścicielom nadzwyczaj korzystne warunki do 
realnego wpływu na kulturę i politykę. W konsekwencji następuje szczególny rodzaj 
monopolizacji przemysłu związanego z kulturą. Dysponuje nim niewielka liczba kra-
jów, a ich globalna produkcja w tym zakresie stanowi realne zagrożenie dla tożsamo-
ści kulturowej innych państw438. 

Z. Melosik twierdzi wręcz, iż ludzie zdobywają swoje doświadczenia życiowe 
głównie poprzez kontakt z mediami, których znaczącą część stanowi Internet. W re-
zultacie zagrożone stają się tradycyjne wartości, giną gotowe matryce tożsamości, 
powstają nowe – tworzone przez strumienie informacji współczesnych mediów. Sieć 
tworzy nowy wirtualny świat, który z każdą chwilą anektuje czas spędzany w rzeczy-
wistym, realnym otoczeniu. Ten Nowy Świat staje się coraz bardziej sterowany i za-
ludniony specyfi czną cywilizacją społeczeństwa informacyjnego, która kreuje swoich 
bohaterów, ich szczególne zachowania i swoiste wartości439. Obawy dotyczące tego 
zjawiska wyraził A. Ken w swojej książce o jednoznacznym tytule Kult amatora. Jak 
Internet niszczy kulturę440.

435 Tamże, s. 472; A. Toffl er, Trzecia…, jw., s. 247.
436 N. Postman, Technopol…, jw., s. 88.
437 Z. Melosik, Mass media, edukacja i przemiany kultury współczesnej, [w:] Rola i miejsce…, jw.
438 J. Delors, Edukacja…, jw.
439 A. Gromkowska, Tożsamość wirtualna: konteksty i paradoksy, [w:] Rola i miejsce…, jw.
440 A. Ken, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.
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Tworzenie globalnej polityki medialnej jest zapowiedzią utraty pluralizmu tra-
dycyjnie rozumianych mediów oraz oczekiwanej demokracji informacyjnej, której 
nadzieją był Web 2.0 ze swym dziennikarstwem obywatelskim i mądrością tłumu441. 
Tendencję tej formy unifi kacji przekazu medialnego wzmacnia mariaż skoncentrowa-
nego kapitału z technologiami informacyjnymi, na skutek czego przepływ informacji 
i komunikacja sieciowa stają się ponadnarodowe, ponadkulturowe442. 

Sygnalizowana tendencja unifi kacji, centralizacji, globalnej współpracy fi rm 
w przemyśle medialnym stwarza poważne zagrożenie dla branży, działa na nią de-
strukcyjnie. Trudno sobie wyobrazić budowę przyszłości bez konkurencji i towarzy-
szącej jej motywacji twórczej. Jednocześnie, właśnie nowe technologie sprawiają, że 
niezbędna jest współpraca, ale nadal samodzielnych jednostek, by sprostać wyzwa-
niom współczesnego rynku nasyconego technologiami informacyjnymi.

Globalizacja. Fundamentalnym wymiarem społecznych zmian będących w znacz-
nej części konsekwencją usieciowienia społeczeństwa jest globalizacja. Jest ona ro-
zumiana jako technologiczne, organizacyjne i instytucjonalne możliwości podstawo-
wych komponentów określonego systemu pracującego jako całość w bieżącym lub 
wybranym czasie w skali globalnej. „Jest to, wobec przeszłych form zaawansowanej 
internacjonalizacji, nowe zjawisko, które nie mogłoby zaistnieć bez informacyjnych 
i komunikacyjnych technologii radzącym sobie z obecnym rozmiarem, złożonością 
i szybkością globalnego systemu”443. 

Globalizacja w wymiarze komunikacji jest widoczna we wszystkich sferach życia 
publicznego. Stwarza warunki do wspomnianej wcześniej koncentracji zasobów in-
formacyjnych i ich kontrolowanej dystrybucji, do eliminowania słabszych, a przede 
wszystkim wzmacniania silniejszych ekonomicznie444. 

Dzięki technologiom pękają granice. Następuje proces internacjonalizacji świa-
ta informacji, w tym funkcjonowania wszystkich form mediów. W znaczący sposób 
zmieniła się infrastruktura globalnego informowania. Nowoczesne technologie prze-
kazu informacji swobodnie pokonują granice państw bez pytania ich o zgodę. Istotną 
rolę odgrywają tu szybkość przekazywania informacji i jej zawartość polityczno-ide-
ologiczna. Wskutek tego sterowanie świadomością ludzką przybiera na sile i trudno 
wręcz określić konsekwencje tego zjawiska. Mówi się o tworzeniu globalnej kultury, 
globalnego informowania, a także o oddziaływaniu globalnych mediów na politykę 
regionalną445.

441 M. Raboy, Global Media Policy in the New Millenium, Luton, 2002, s. 23.
442 M. Motta, M. Polo, Concentration and Public Policies in The Broadcasting Industry: The 

Future of Television, „Economic Policy” 1997, nr 25, s. 29. 
443 M. Castells, Toward..., jw.
444 F. Webster, Theories of the Information Society, New York 2006, s. 69 i  nast.
445 A. Jaskiernia, Publiczne media elektroniczne w Europie, Warszawa 2006, s. 49.
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Ten szczególny objaw globalizacji ilustrują: 
popularność produktów informatycznych – np. większość komputerów na całym • 
świecie pracuje pod systemem operacyjnym jednego producenta (Microsoft), 
a niemal wszyscy internauci korzystają z wyszukiwarki Google,
aktywność kulturalna – produkcja ponadnarodowych koncernów wydawniczych • 
czy fi lmowych; ta ostatnia jest zdominowana przez twórczość amerykańską, 
o czym świadczy m.in. fakt, że w historii kina dwadzieścia z najbardziej cenio-
nych fi lmów na świecie zostało wyprodukowanych w USA446; stają się one, jak 
i wspomniane produkty technologiczne, globalnym przekazem, wzorcem, którego 
źródłem jest kultura, historia, a także mentalność twórców ery globalizacji. 

J. Sobczak stwierdza, że: „Zmiany zachodzące w tradycyjnych modelach i sche-
matach komunikacji świadczą, że obecnie mamy do czynienia w kulturze i w życiu 
społecznym z zespołem czynników charakterystycznych dla sytuacji przełomowych 
lub co najmniej dla sytuacji zapowiadającej przełom”. Obserwowane jest „powszech-
ne upodobanie do przyspieszenia tempa życia, zapatrzenia w przyszłość i do komu-
nikacji spazmatycznej, która rozprasza najważniejsze tradycyjne systemy myślenia 
i działania, buduje bezgraniczną wiarę w technikę, niespotykane dotąd zakłócenia 
informacyjne i wstrząsy kulturowe. Spazm komunikacyjny należy uznać za przejaw 
nienormalności i zagubienia, ale obecnie jest on raczej symptomem”447. Autor ten 
uważa, że „globalizacja w płaszczyźnie kulturowej nie sprzyja stworzeniu społeczeń-
stwa kosmopolitycznego, lecz jawi się jako narzędzie agresji”448.

Dostrzegając zagrożenia, jakie w wymiarze informacyjnym stwarza globalizacja 
będąca czynnikiem inicjującym zmiany cywilizacyjne oraz prowadząca do destruk-
cji tradycyjnych instytucji, należy jednak zauważyć proaktywne inicjatywy związane 
z globalizacją, które redefi niują, w sposób fundamentalny, społeczne związki na bazie 
nowych wartości. Nie ma jeszcze miarodajnych ocen wyróżnienia zalet i wad świa-
ta wirtualnego. Obecnie można podać wiele przykładów humanitarnie pozytywnych 
i negatywnych ruchów, jakie towarzyszą rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. 
Wydaje się jednak, że widoczna równowaga korzyści i strat powstającej hybrydy rze-
czywistości i świata maszyn może być wkrótce wyraźnie zachwiana.

3.4.3. Edukacja

Edukacja jest najbardziej wyrazistą ilustracją zastosowań wszystkich kategorii 
komunikacji sieciowej, a w szczególności wyróżnionej tutaj komunikacji aktywnej. 
Stanowi przykładową formę praktyki społecznej, która opiera się na aktywnej interak-

446 F. Webster, Theories…, jw., s. 73.
447 T. Miczka, O zmianie zachowań komunikacyjnych, Katowice 2002, s. 122.
448 J. Sobczak, Dylematy społeczeństwa informacyjnego, [w:] Oblicza Internetu…, jw., s. 21.
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cji podczas wymiany informacji. Może i jest z powodzeniem wykorzystywana przez 
nauczycieli, uczących się i rodziców, a także pracodawców – wszystkich uczestników 
procesu zdobywania wiedzy. 

W ogólności chodzi tu o korzystanie z potencjału ICT jako podmiotu i przedmio-
tu nauczania449. Ta dwoistość technologii informacyjnych i komunikacji jest obser-
wowana we wspomaganiu nauczania na wszystkich etapach edukacji szkolnej, aka-
demickiej i zawodowej, dla każdej grupy wiekowej. Akceptowanym obecnie celem 
edukacji staje się „wykształcenie obywateli informujących się, komunikujących się, 
uczących się i tworzących – w warunkach coraz bardziej powszechnego dostępu do 
technik informacyjno-komunikacyjnych i w konsekwencji do informacji”450.

Technologie z jednej strony służą komputerowemu wspomaganiu zdobywania 
wiedzy z każdej dyscypliny (przedmiotowość), a z drugiej – same stanowią przedmiot 
nauczania (podmiotowość). Generalnie chodzi o kompetencje niezbędne do umie-
jętnego funkcjonowania we współczesnym, nasyconym ICT świecie451. W Polsce 
o aktualnej potrzebie nauczania w tym zakresie świadczą statystyki wskazujące na 
pogarszające się od 2002 roku miary gotowości i osiągnięć we wdrażaniu ICT. Nasz 
kraj został zakwalifi kowany dopiero na 62 miejscu wśród 127 państw452.

Tabela 8. Ranking niektórych miar gotowości ICT w Polsce w latach 2002–2007

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Indeks gotowości sieciowej 39 47 72 53 58 62
Warunki polityczne i regulacje 58 56 79 62 95 90
Infrastruktura 47 56 40 42 40 38
Gotowość biznesu 43 45 50 39 62 59
Gotowość administracji 53 46 95 61 59 96
Indywidualne wykorzystanie 41 42 40 40 43 42
Wykorzystanie w biznesie 25 41 74 57 77 70
Wykorzystanie w administracji 38 78 93 90 88 103

Uwaga: liczby zawarte w tabeli oznaczają numer na liście kolejności państw (1 – państwo naj-
wyżej ocenione).

Źródło: The Global Information…, jw., released today by the World Economic Forum.

449 B. Siemieniecki, Taksonomie zastosowań technologii informacyjnej w edukacji, [w:] Peda-
gogika medialna…, jw., t. II, s. 16.

450 Raport o rozwoju społecznym. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjne-
go, Warszawa 2002.

451 F.W. Horton, Jr., Understanding Information Literacy: a Primer, Paris 2007; R. Catts, J. Lau, 
Towards Information Literacy Indicators, Paris 2008.

452 The Global Information Technology Report 2007–2008, http://www. weforum.org/en/initiati-
ves/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm [lipiec 2008].
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Podmiotowość edukacyjna ICT. Powszechność zastosowań ICT, uzależnienie 
gospodarki, edukacji oraz mediów od kompetencji w zakresie wykorzystania poten-
cjału, jaki niosą ze sobą technologie informacyjne i komunikacyjne, wskazują na ko-
nieczność posiadania umiejętności w tym zakresie – tzw. e-umiejętności. Wyzwanie 
to jest interpretowane jako pytania o innowacje, konkurencję i zatrudnienie: dlaczego 
(i jak szybko) rośnie zapotrzebowanie na umiejętności, jak są one zdobywane i uzu-
pełniane, aby sprostać bieżącym i przyszłym potrzebom, oraz jakie są główne prio-
rytety w rozwoju e-umiejętności ustalane przez administrację państwową i biznes. 
Z doświadczeń wynika, iż oczekiwania w zakresie kompetencji nie dotyczą tylko spe-
cjalistów z dziedziny technologii informacyjnych; są one wymagane we wszystkich 
branżach, niezależnie od poziomu aktywności informatycznej, w których niezbędne 
są kreatywność, innowacja i interdyscyplinarna praca zespołowa. Podobny problem 
występuje także wśród młodych użytkowników Sieci, których wiedza, wbrew pozo-
rom, jest zbyt powierzchowna, aby wykorzystywać dostępne współcześnie technolo-
gie do zaspokajania rzeczywistych potrzeb, a głównie do nauki453.

W sferze biznesu i zarządzania liderzy sektora prywatnego i publicznego powinni 
nie tylko być kompetentni w zakresie IT, lecz także dysponować pogłębioną wiedzą 
z zakresu przywództwa (nowa natura wiedzy e-przywódcy – e-leadership). 

E-umiejętności będą decydowały o poziomym lub pionowym awansie we wszyst-
kich branżach. Tymczasem nie nadążają za tym istniejące systemy edukacyjne. Ob-
serwuje się rosnącą przepaść pomiędzy możliwościami kształcenia w zakresie ICT 
kadr na wszystkich szczeblach a oczekiwaniami współczesnego rynku wymagającego 
pracowników o intensywnie uzupełnianej wiedzy w tym zakresie454.

Wraz z szybko rosnącymi możliwościami funkcjonalnymi technologii informacyj-
nych zauważalny jest niedostatek umiejętności w zakresie efektywnego korzystania 
z komputerów i z zasobów sieciowych. Często naturalna wygoda decyduje o bierno-
ści odbiorców użytkowników IT. Godzą się oni wówczas na korzystanie ze standardo-
wych, z góry ustalonych przez producenta funkcji narzędzi IT lub na wybór dokonany 
autonomicznie przez maszyny (np. na podstawie wcześniej ustawionych fabrycznie 
sposobów używania narzędzi IT).

Ucieleśnieniem idei mariażu edukacji z ICT, w ramach tworzenia społeczeństwa 
informacyjnego, są liczne edukacyjne inicjatywy wykorzystujące Sieć455. Każda 

453 Information Behaviour of the Researcher of the Future, a Ciber Briefi ng Paper, UCL, British 
Library and JISC, Jan. 11, 2008, s. 12.

454 Summary of a chapter of the Global Information Technology…, jw., to be published in April 
2008 by INSEAD and the World Economic Forum.

455 „ePolska Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006”; 
„e-Europe 2002 – An Information Society for ALL”. W ramach polskich inicjatyw wskazanych 
w programie ePolska uruchomiono wiele projektów, m.in.: PIONIER – Polski Internet Optyczny: 
Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego; projekt Interkl@sa; 
Gminne Punkty Informacji Europejskiej; Lokalne Akademie Informatyczne i inne. M. Wojtan, Inicja-
tywy na rzecz popularyzacji technologii informacyjnej w Polsce, [w:] Rola i miejsce…, jw.
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z nich ma bezpośredni związek z edukacją informacyjną – poznawaniem bogactwa 
zasobów Sieci jako narzędzia oraz przestrzeni informacyjnej i nowoczesnej formy 
usług. Decyduje to o sukcesach i porażkach użytkowników oraz twórców nowych 
form komunikowania korzystających z potencjału Sieci. Jednocześnie odzwierciedla 
związek kompetencji obywateli z wyzwaniami edukacyjnymi społeczeństwa infor-
macyjnego456. Stanowi to o randze edukacji w zakresie, który umożliwia funkcjono-
wanie w społeczeństwie nasyconym technologiami informacyjnymi. Mowa jest tu 
o edukacji obejmującej umiejętności korzystania z potencjału IT, dostosowywania 
go do rzeczywistych potrzeb i świadomości jego potęgi. Już teraz się obserwuje, że 
kompetencje użytkowników IT, zarówno osób uczących się, jak i nauczycieli, nie 
nadążają za jego rozwojem.

Nieuchronność postępu technologii informacyjnych powinna wyzwolić jak naj-
większą determinację, by przygotować siebie i społeczeństwo do zachodzących zmian 
w globalnej wiosce. Postulat S. Juszczyka o potrzebie nauczania studentów sposobów 
wykorzystywania potencjału IT w procesie kształcenia, samokształcenia oraz dokształ-
cania oraz używania sieci komputerowych do nauki i dydaktyki oddaje niezmiennie 
aktualne, podstawowe cele edukacji wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego457.

Zważywszy na szybkie i znaczące zmiany zachodzące w branży IT, starzenie się 
wiedzy zdobytej w szkole i na studiach, nie wolno zapominać, iż edukacja w tym 
zakresie musi mieć charakter permanentny458. 

Kompetencje w zakresie komunikacji sieciowej, interpretacji i obróbki informacji 
stają się jednym z ważniejszych elementów w wirtualnej sferze cywilizacji, zwłaszcza 
w odniesieniu do twórców i odbiorców coraz bardziej wyrafi nowanych technologicznie 
mediów. W żadnej innej dziedzinie patrzenie w przyszłość, śledzenie i nadążanie za szyb-
kimi technologicznymi i socjalnymi zmianami nie jest tak istotne, jak w kształceniu tych, 
którzy będą zawodowo zajmować się operowaniem informacją. Stąd waga kształcenia 
permanentnego, przez  całe życie, obejmującego wszelkie formy aktywności związane 
z nauczaniem twórców i konsumentów potencjału komputerów i zasobów sieciowych. 
Celem ciągłego kształcenia jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w tym za-
kresie. Obejmuje ono promocję kompetencji zawodowych (m.in. kwestia zatrudnienia) 
i zdolność wykorzystania IT w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym. 

Usiłując zarysować zakres kompetencji komunikacyjnych, warto zwrócić uwagę 
na przemyślenia McQuaila, który wyróżnia następujące cztery podstawowe składniki 
komunikacji 459:

456 Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010. Pro-
gram prac dotyczący przyszłych celów systemów edukacji. Za: Education and Training in Europe: 
Diverse Systems, Shared Goals for 2010, Luksemburg 2002. 

457 S. Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Katowice 
2000, s. 127.

458 Tamże, s. 129.
459 D. McQuail, Teoria masowego…, jw., s. 21–53.
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• semantyczno-syntaktyczny – wskazujący na znaczenie stosowanych kodów, języ-
ków, konwencji,

• pragmatyczny – zawierający wiedzę na temat norm społecznych i wzorców zacho-
wań regulujących akt komunikacji,

• treningu i sprawności – obejmujący biegłość w posługiwaniu się środkami komu-
nikacji i wytwarzaniu różnego rodzaju przekazów,

• zaangażowania – dotyczący aktywności uczestnika aktu komunikacji; ten składnik 
ma szczególne znaczenie w przedstawionej dalej kategorii komunikacji aktyw-
nych maszyn.

Wyróżnione składniki wskazują na wagę zgodności kompetencji komunikacyj-
nych uczestników wymiany informacji. Rzecz w tym, aby nie tylko właściwie przy-
gotować do tego ludzi, lecz także adekwatnie dostosować maszyny odpowiadające za 
czynności związane z komunikacją sieciową. Troska o spójność owych kompetencji 
wskazuje na rolę stosownego przygotowania konstruktorów maszyn bezpośrednio za-
angażowanych w kreowanie komputerowych funkcji wymiany informacji. Chodzi tu 
o możliwości łatwego i powszechnego wykorzystania maszyn, które stają się dominu-
jącymi pośrednikami i generatorami informacji odbieranych przez ludzi. 

Szybkość zmian zachodzących w wirtualnym świecie wskazuje na fundamental-
ne znaczenie czynnika treningu i sprawności (dostępność IT, mobilność, grupy spo-
łecznościowe, blogi, listy dyskusyjne, ściągi itp.). Często się okazuje, iż następujące 
przeobrażenia w tym zakresie są zbyt intensywne nie tylko dla uczących się, lecz 
także dla części kadry dydaktycznej, która nie może nadążyć za nimi, poruszając się 
w wirtualnym świecie i śledząc jego przenikania do życia codziennego460. W dzie-
sięcioleciu 1997–2007 ocena zaufania do nauczycieli (w skali 1–10) wobec autory-
tetu, jakim cieszy się Sieć (ze swym potencjałem informacyjno-komunikacyjnym) 
u uczniów (wiek: 13+), spadła z 9,2 do 7,3461. Podobne rezultaty uzyskano w sondażu 
przeprowadzonym wśród studentów, porównując oceny szkoły i Internetu jako głów-
nych źródeł wiedzy (por. rysunek 19).

Przedmiotowość edukacyjna ICT. Interakcyjna natura Sieci i komunikacyj-
na aktywność stanowią podstawę jej edukacyjnych zastosowań, przede wszystkim 
jako sprawnego narzędzia wspomagającego zdalne nauczanie. Niemal co drugie py-
tanie adresowane przez wszystkich internatów do Sieci jest związane z edukacją462. 
W zdalnej edukacji spotkania z kadrą nauczycielską zazwyczaj w celu konsultacji 

460 M. Czyżewicz, Wpływ moderowania treści zawartych w Internecie na osiągnięcia studentów 
– wyniki badań, „Pedagogika. Prace Naukowe” 2007, nr 1–2.

461 Bridge Ratings and the University of Massachusetts as Cited in Press Release, Aug. 1, 2007. 
Za: Good News: The Pool of Infl uencers is Growing, Reaching Infl uencers With Word-of-Mouth, 
eMarketer, Aug. 6, 2007.

462 E. Burns, How do the Search Engines Stack Up?, www.clickz.com/stats/sectors /search _to-
ols/article.php/352 8456 [Aug. 18, 2005].
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i egzaminów są tylko uzupełnieniem tej formy zdobywania wiedzy. Zdalne naucza-
nie obejmuje wszystkie poziomy edukacji – najczęściej jest wykorzystywane na po-
ziomie uniwersyteckim. Ta forma zdobywania wiedzy jest kojarzona z e-nauczaniem 
– udostępnianiem ułatwień i form doskonalenia nauczania z udziałem personalnych 
komputerów (np. komputerowe wspomaganie nauczania), czyli masowych nośników 
informacji cyfrowej i Internetu463. Obejmuje także specjalistyczne oprogramowanie 
oraz potencjał Sieci, łącznie z pocztą elektroniczną, listami dyskusyjnymi i innymi 
formami komunikacji bezpośredniej i pośredniej. W skład e-nauczania na bazie po-
tencjału Sieci zaliczane jest tak zwane nauczanie online, które po szeregu, często nie-
udanych, próbach  stanowi obecnie drugą falę zdalnego nauczania. Wykorzystuje ono 
wszystkie dostępne nowe technologie, łącznie z blogami, podcastingiem, onlinowymi 
grami, symulacjami, cyfrową łącznością bezprzewodową i telefonami komórkowymi. 
Dzięki temu wzrasta interaktywność i szansa udziału coraz większej liczby osób, bez 
względu na wiek, w procesie ciągłej edukacji. 

Podstawowym warunkiem odniesienia sukcesu w wykorzystaniu bogactwa dostęp-
nych technologii pozostaje niezmiennie doświadczenie w zakresie edukacji, którego 
dotychczas nie są w stanie zastąpić najbardziej złożone narzędzia teleinformatyczne.

W rezultacie zastosowań innowacyjnych technologii następuje transformacja pej-
zażu współczesnej edukacji. Nauczający są zmuszeni do zmiany swoich relacji z na-
uczanymi. Teraz już studenci nie zawsze przychodzą do jednego miejsca, w którym 
przekazywana jest wiedza, lecz nauczyciele, pamiętając o wyzwaniach Sieci, muszą 
sami trafi ać do uczących się osób, przewidując ich potrzeby, tworząc stosowne mate-
riały oraz kreując nowe formy pomocy stosownie do ich oczekiwań. Nie ma jednego 
modelu nauczania – każdy powinien być elastyczny, odpowiedni do przyjętej tematy-
ki nauczania, grupy docelowej, uwarunkowań technologicznych i aspektów organiza-
cyjnych, łącznie ze skomplikowanym zarządzaniem procesem nauczania online464.

Monopol tradycyjnej edukacji, podobnie jak mediów i wielu innych branż, został 
bezpowrotnie złamany. Internet stał się już najważniejszym źródłem informacji dla 
dużej części społeczeństwa. Dzięki technologiom informacyjnym stwarzane są nowe 
wyzwania powszechnej, nieograniczonej geografi cznie edukacji. Konwergencja tra-
dycyjnych sposobów nauczania z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi 
wynika przede wszystkim z prostoty usług narzędzi informatycznych dla przecięt-
nych użytkowników. Technologie informacyjne, na podstawowym poziomie, mimo 
jeszcze wielu ograniczeń stają się komunikatywne przez swą życzliwość. Umiejętnie 
wykorzystany potencjał ICT i zasobów Sieci powoduje powstawanie ludzkich relacji 
pomiędzy uczniem a maszyną, która obdarzana jest zaufaniem przez uczących się 
na wszystkich poziomach edukacji. Dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum pod-

463 Leksykon e-nauczania, red. R. Tadeusiewicz, R.S. Choraś, R. Rudowski, Łódź 2007.
464 S.M. Kwiatkowski, Komputer w zarządzaniu informacją oraz w szkolnictwie zawodowym, 

[w:] Pedagogika medialna…, jw., t. II, s. 63.
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czas badań, których wyniki ilustruje rysunek 19, otwarcie oceniały naukę wspoma-
ganą przez komputery jako bardziej atrakcyjną, mniej stresującą (komputer nie krzy-
czy i spokojnie powtarza trudne do zrozumienia zagadnienia) formę lekcji. Podobne 
w swojej wymowie opinie wyrażali studenci, manifestując to czasem spędzanym 
w wirtualnym świecie oraz wybierając Sieć, a nie profesora jako podstawowe źró-
dło informacji. Spostrzeżenia te są zbieżne z zauważonym znacznie wcześniej przez 
M. Mead paradoksem, iż „nauczyciele, którzy w przeszłości umieli nawiązać bliski 
kontakt z kolejnymi pokoleniami studentów, dziś są przekonani, że przepaści między 
generacjami nie da się zasypać i że ich poświęcenie dla studentów zostało przez mło-
dych odrzucone, gdy odmówili uczenia się według starych metod”465.

Rysunek 19. Deklaratywne źródło wiedzy (w %)

Źródło: Badania własne466. 

Coraz częściej pracę nauczyciela uzupełniają komputery i Sieć. Ich potencjał gwa-
rantuje nigdy wcześniej niedostępne warunki wykorzystania funkcji nieożywionego 
świata maszyn w procesie przekazywania wiedzy i zdobywania umiejętności. Funda-
mentem tego procesu jest interaktywność – komunikowanie się uczestników procesu 
nauczania. 

465 M. Mead, Kultura…, jw., s. 115.
466 Sondaż przeprowadzono w 2007 roku na grupie 95 uczniów (40 – gimnazjum, 45 – liceum) 

i 120 studentów (70 – III rok, 50 – V rok).
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Jest to spełnienie oczekiwań uczących się osób, które podchodzą do kompute-
ra i Internetu tak samo jak do człowieka. Maszyna przestała być biernym źródłem 
informacji; jest interaktywna, komunikuje się ze swoim użytkownikiem stosownie 
do jego profi lu (personalizacja) i aktualnej sytuacji. Jak już wcześniej wspomniano 
komputery pochlebiające swym użytkownikom traktowane są za bardziej pomocne 
i obdarza się większą sympatią, a także uznaje się je jako swych partnerów podczas 
pracy, nauki i rozrywki. 

Komunikacyjny potencjał technologii informacyjnych stanowi fundament w sa-
modzielnej edukacji wspomaganej komputerem. Dotychczasowe doświadczenia tej 
formy zdobywania wiedzy pozwalają wyróżnić następujące cztery formy technolo-
gicznego wspomagania edukacji:

nauczanie offl ine – wspomaganie samodzielnego uczenia się oprogramowaniem • 
wraz z zasobami informacyjnymi dostępnymi za pośrednictwem osobistego kom-
putera klasy PC,
nauczanie online – podobnie jak w nauczaniu offl ine korzystanie z potencjału sieci • 
lokalnej, korporacyjnej lub Internetu,
moderowanie – pomoc w wyborze wykorzystywanych przez uczących się zaso-• 
bów istniejących w Internecie,
komunikacja – nauczyciela z uczniem oraz uczących się i nauczycieli między • 
sobą.

Komputerowe wspomaganie nauczania online i offl ine (gromadzenie, przechowy-
wanie oraz udostępnianie materiałów dydaktycznych) powinno odpowiadać standar-
dom formułowanym przez wyspecjalizowane organizacje zajmujące się tym zagad-
nieniem467. Znaczącą pozycję wśród tych standardów niezmiennie pełni problematyka 
komunikacji nauczycieli z komputerami (przygotowujących i nadzorujących proces 
e-learningu) i uczącymi się z udziałem maszyn. 

Wśród podstawowych determinant powodzenia nauczania wspomaganego kom-
puterami, poza problemami związanymi z infrastrukturą, jest akceptacja tej formy 
edukacji przez uczących się. Biorąc pod uwagę codzienne internetowe doświadczenia 
młodych ludzi, można uznać, że ta forma nauki jest postrzegana pozytywnie. Ko-
lejnymi uwarunkowaniami e-edukacji są aktywność i kompetencja nauczycieli za-
angażowanych w proces e-learningu. To od nauczycieli zależy, czy przygotowane 
przez nich materiały sprostają wymaganiom i czy dobrze spełniają oni role mentorów 
komunikujących się ze swoimi uczniami za pośrednictwem Sieci.

Komputerowe wspomaganie nauczania charakteryzuje się dużą elastycznością. 
Powoduje ono zwiększenie o jedną trzecią dostosowania treści nauczania do oczeki-

467 ADL – Advanced Distributed Learning, AICC – Aviation Industry Computer-Based Training 
Committee, IEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers i IMS – Global Learning Con-
sortium. 
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wań uczących się osób, szczególnie gdy proces ten jest hybrydą – praca nauczyciela 
wspomagana komputerami468.

W kontekście zastosowań narzędziowych ICT na uczelniach należy podkreślić ich 
nadzwyczaj skuteczną funkcję w zarządzaniu procesem edukacji wspomaganej tech-
nologiami informacyjnymi (m.in. treścią i komunikacją)469.

 Web 2.0 jawi się jako nowy wymiar narzędzi wspomagających edukację. Dzięki 
grupom społecznościowym uzyskano nowy interfejs komunikacji z Siecią i przez Sieć. 
Web 2.0 obejmuje wszelkie formy aktywności informacyjnej internautów w samodziel-
nym tworzeniu i rozpowszechnianiu informacji (consumer-generated media/content). 
Owe formy to przede wszystkim blogi, fora, listy dyskusyjne wideo, audio, osobiste 
profi le, publikowanie zdjęć, Wiki. Web 2.0 staje się bajpasem wirtualnego świata, tra-
dycyjnych pośredników informacji, postrzegany jest jako forum wymiany informacji 
młodych ludzi. Zapewnia nieosiągalny wcześniej wyższy poziom partycypacji uczest-
ników wirtualnego świata w samodzielnym zdobywaniu wiedzy. Naturalna wydaje się 
konieczność obecności edukacji w tym świecie, wykorzystania drzemiącego tam poten-
cjału efektywnego wspomagania nauki. Widoczne jest to np. w angażowaniu się uczel-
ni, w tym polskich, w edukację wspomaganą wirtualnymi oddziałami uczelni470.

Bogactwo istniejącego potencjału informacyjnego w Sieci jest wykorzystywane 
do samodzielnego zdobywania nowej wiedzy i pogłębiania wcześniej zdobytej. Zwa-
żywszy na ogrom zgromadzonych w niej informacji, niezbędne staje się budowanie 
drogowskazów, które pozwalają bezpośrednio dotrzeć do wartościowych wysp in-
formacyjnych wirtualnego świata i ominąć rafy wątpliwej wartości informacji. Jed-
ną z form realizacji tego przedsięwzięcia są niektóre narzędzia towarzyszące roz-
wojowi społecznościowej sieci, której zasoby są tworzone przez jej użytkowników. 
Są to między innymi nauczycielskie oraz społecznościowe listy referencyjne (social 
bookmarking). Wiedza w tym zakresie stanowi nowe wyzwania dla edukacji, zarów-
no w odniesieniu do uczących się jak i nauczycieli – oczekiwanych moderatorów 
strumienia informacyjnego: Internet – uczący się. R. Tadeusiewicz stwierdza, iż „rola 
nauczyciela jako selekcjonera dostępnych uczniom wiadomości staje się – wobec szu-
mu informacyjnego zagrażającego m.in. ze strony wielu nierecenzowanych i często 
wręcz fałszywych informacji nadchodzących z Internetu – jeszcze bardziej doniosła 
i odpowiedzialna, niż w przypadku selekcji lektur szkolnych i informacji pochodzących 
z periodyków”471. Wiąże się to z wyborem i wartościowaniem istniejących zasobów – 

468 D.P. Snyder, The “Post-Industrial University”, „Emerald Group Publishing Limited” 2006.
469 LMS – Learning Management System, LCMS – Learning Content Management System 

i LCS – Life Communication System. 
470 Potencjał edukacyjny wirtualnego świata Second Live wykorzystują m.in. Harvard, Oxford, 

a w Polsce: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ oraz nowosądecka Wyższa Szko-
ła Biznesu.

471 R. Tadeusiewicz, Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do usprawnienia nauczania 
wspomaganego techniką komputerową, [w:] Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer, Kraków 2008, 
s. 270.
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tworzeniem wirtualnego zasobu – mush-up w zdalnej edukacji472. Podstawową formą 
tworzenia takich zasobów, będących nowym wymiarem Web 2.0, są dedykowane temu 
celowi portale wskazujące i wartościujące dostępne online zasoby. Chodzi tu zatem 
o bookmarki, social bookmarking – moderowanie, wartościowanie strumienia informa-
cyjnego: Internet – uczący się oraz o strony referencyjne dla nauczycieli i uczniów. 

Poprawność wykorzystania sieciowego potencjału w nowoczesnej edukacji wią-
że się z nowymi wyzwaniami edukacyjnymi dla uczących się i nauczycieli. Ko-
nieczna staje się uzupełniająca edukacja nauczycieli, uczenie (krytyczne) o narzę-
dziach, zasobach informacyjnych i usługach online, by wiedza nauczycieli o tym 
potencjale nie była mniejsza od tej, którą dysponują uczący się, by nauczyciele 
mogli kompetentnie dokonywać rangowania zasobów informacyjnych, wskazywać, 
które z nich są najbardziej czy też najmniej wartościowe. Ma to szczególne zna-
czenie wobec szybkiego starzenia się wiedzy o tych zasobach oraz pojawiania się 
wątpliwej wartości materiałów w Sieci. Edukacja o potencjale wirtualnego świata, 
o jego wartości musi mieć charakter permanentny, praktyczny i bardzo szybki473. 
Potwierdzeniem skuteczności idei wspomagania nauczania za pomocą istniejących 
zasobów w Sieci są rezultaty badań dowodzące statystycznie istotnej przewagi po-
zytywnych wyników u tych studentów, którzy korzystali z moderowanych zasobów 
sieciowych w procesie nauczania474.

Wniosek ten uzasadniają także efekty badań związku wartości pomiarów inten-
sywności wykorzystywania przez studentów specjalnie przygotowanych dydaktycz-
nych zasobów sieciowych z ocenami, jakie uzyskali po zajęciach obejmujących treści 
zamieszczone w tych zasobach.

Potencjał Sieci wyzwala pragnienie samodzielnej i permanentnej nauki, gdyż cie-
kawość nowej wiedzy jest połączona z inicjatywą w jej zdobywaniu. Edukacja – nie-
zależnie od zorganizowanych form nauczania – staje się zatem bardziej dostępna, 
a także tańsza. Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno na to, by się uczyć, a proces 
kształcenia powinien zapewnić jego uczestnikom wysoki profesjonalizm przez jak 
najdłuższy czas. W najbliższej przyszłości oddzielenie w życiu człowieka okresu na-
uki od okresu pracy stanie się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. 

472 mush-up – zgodnie z podaną wcześniej (s. 90) defi nicją jest to technologia łączenia fragmen-
tów wielu samodzielnych zasobów sieciowych w jeden inny samodzielny zasób. 

473 Skutecznym sposobem uzupełniania wiedzy w tym zakresie byłaby metoda „łat wiedzy”. 
Chodzi w niej o wyróżnianie tylko tych treści, które uzupełniają wiedzę uczących się, tylko w za-
kresie zdiagnozowanych luk wiedzy. E. Mączyńska, Wiedza przedmiotowa nauczycieli informatyki 
w gimnazjum, Radom 2007.

474 M. Czyżewicz, Wpływ moderowania…, jw.
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Rysunek 20. Zależność pomiędzy osiągniętymi wynikami w nauce a czasem 
spędzonym na wskazanej stronie 

Źródło: M. Czyżewicz, Wpływ moderowania…, jw.

Zdobywanie wiedzy przez całe życie jest formą edukacyjnego ruchu zmieniającego 
metody pracy i wpływającego na doskonalenie i kontynuację profesjonalnego rozwo-
ju475. Jest składową pedagogiki często łączoną z edukacją na odległość, e-nauczaniem  , 
nauczaniem w domu lub korespondencyjnymi kursami dla tych, którzy chcą podnieść 
swoje kwalifi kacje, uaktualnić umiejętności lub zmienić charakter pracy. 

Nauka przez całe życie jest nierozerwalnie związana z samodzielnym zdobywa-
niem wiedzy, a to wymaga sprawnego komunikowaniem się w ramach Sieci i z kom-
puterami476. Sieć stanowi uniwersalne narzędzie wspomagające tę część form edu-
kacji, która obejmuje permanentne kształcenie . „Internet może i powinien stać się 
najbardziej znaczącym narzędziem edukacyjnym od czasu wynalezienia druku”, a na-
uka umiejętności korzystania z potencjału Sieci w celu indywidualnego zdobywania 
wiedzy jest „cywilizacyjnym obowiązkiem nauczycieli”477. Technologie informacyjne 
spowodowały największe zmiany w nauczaniu i uczeniu się. Widoczne jest to między 
innymi w rozkwicie edukacji na odległość (zdalne nauczanie) – metody nauczania, 

475 M. Wallace, Lifelong Learning, PREP in Action, Edinburgh 1999.
476 M. Leicester, J. Field, Lifelong Learning, London 2003, s. 73, 209.
477 R. Tadeusiewicz, Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego, 

[w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli, red. J. Migdałek, P. Moszner, Kraków 2000 s. 21.
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w której nie jest konieczna fi zyczna obecność uczącego się w konkretnym miejscu. 
Immanentnym elementem tej metody jest wykorzystanie potencjału Internetu i jego 
komunikacyjnych funkcji służących pozyskiwaniu zasobów informacyjnych i usłu-
gowych. 

Wspomaganie nauki z zastosowaniem narzędzi teleinformatycznych stwarza jed-
nocześnie cenne narzędzie badawcze. Możliwe jest dzięki niemu ciągłe monitoro-
wanie, rejestrowanie, a następnie analizowanie zdarzeń, jakie następowały podczas 
nauki. Tym samym ułatwiony jest proces oceny uczących się – ich postępów, ilości 
materiałów przerobionych i nieprzerobionych. Dokładna analiza tego typu danych 
pozwala na oszacowanie spełnienia zamierzeń organizatorów tego przedsięwzięcia 
i uczących się, dostrzenie nowych oczekiwań i gromadzenie informacje o poszczegól-
nych uczniach, stwarzając szansę na personalizację zdalnego nauczania478. 

Mimo postępu technologicznego, zmian społecznych i ekonomicznych edukacja 
akademicka niemal niewzruszenie tkwi przy swoich zasadach i metodach nauczania. 
Profesorów szkół wyższych utwierdzają w przekonaniu o słuszności obranej drogi 
inżynierowie, ekonomiści, pracodawcy, władze i rodzice studentów. Pielęgnowany 
jest mit o fundamentalnej roli uczelni w budowie naszej przyszłości. Tymczasem bo-
gactwo informacyjne i sprawdzone komunikacyjne funkcje Sieci, obejmujące wielo-
krotnie weryfi kowane materiały dydaktyczne i standardy operowania nimi, znalazły 
podatny grunt w edukacji pozaszkolnej oraz w instytucjach poszukujących możliwo-
ści szybkiego (czas) i efektywnego (koszty) dokształcania pracowników. Inicjatywę 
zastosowań technologii informacyjnych w edukacji wspomaganej maszynami przej-
mują fi rmy komercyjne479. By sprostać tej konkurencji, uczelnie muszą się zmobilizo-
wać i zauważyć dominację Internetu, demografi czne realia (pokolenia AC), istnienie 
fi rm medialnych i producentów oprogramowania. Bez intensyfi kacji prac w zakresie 
e-learningu szkoły wyższe będą zmuszone do kupowania narzędzi od korporacyjnych 
gigantów i ich konsultantów edukacyjnych. Grozi to utratą inicjatywy edukacyjnej 
instytucji, które w sposób naukowo uzasadniony powinny upowszechniać nowocze-
sne formy nauki. Jeśli uczelnie nie rozwiną własnych wspólnych narzędzi IT wspo-
magających naukę, atrakcyjność ich absolwentów będzie oceniana przez rynek coraz 
słabiej. Ponadto e-learning – jako sprawne medium komunikacji zdalnej – zacieśnia 
związek absolwentów z uczelnią, stwarzając perspektywy kursów i szkoleń podyplo-
mowych. 

478 C. Tattersall i in.,Swarm-Based Adaptation: Wayfi nding Support for Lifelong Learners, [w:] 
Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems, red. P. De Bra, W. Nejdl, Third Internatio-
nal Coference, Proceedings, AH 2004 Eindhoven, The Netherlands, August 2004, s. 337. 

479 Niektóre komercyjne narzędzia zdalnej edukacji na polskim rynku: Oracle ilearning; Lo-
tus LearningSpace; WBTExpress4; Tegrity WebLearner; Akademia; LEO – Learning Environment 
Online; ReadyGo Course Builder; Saba Publisher. Za: A. Stecyk, R. Szymański, Kryteria podziału 
systemów e-learningowych. Charakterystyka systemu LAMS, [w:] Informatyczne przygotowanie na-
uczycieli. Kompetencje i standardy kształcenia, red. J. Migdałek, M. Zając, Kraków 2007.
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Bezwładność szkół wyższych stwarza szanse dla tanich uczelni i innych form na-
uczania – elastycznych, praktycznych. Zastosowanie nowoczesnych korporacyjnych 
systemów e-learningu (CAI – Computer-Aided Instruction) zmniejsza koszty szkoleń 
kadry o 15–25% w porównaniu ze szkoleniami z udziałem nauczycieli, a proces ten 
przebiega o ponad 40% szybciej480. 

Edukacja wspomagana technologiami informacyjnymi niesie ze sobą także pewne 
niebezpieczeństwa. Przesadnemu, dotychczas niezdefi niowanemu korzystaniu z za-
sobów Sieci przez uczących się towarzyszy nowe groźne zjawisko – odhumanizowa-
nie niektórych zachowań młodych ludzi. Już dzisiaj chętniej zadają oni pytania Sieci 
niż swoim bliskim czy nauczycielom. Sieć cieszy się autorytetem prowadzącym do 
często bezkrytycznego korzystania z dostępnych tam zasobów (por. rozdział 5). Zda-
niem B. Siemienieckiego wskazuje to na oczekiwania wobec współczesnej szkoły, od 
której „wymaga się działań mających na celu:

wyrobienie dystansu intelektualnego do dostarczonych przez media (w tym Inter-• 
net – przyp. autora) informacji,
tworzenie u odbiorcy umiejętności analizy tych informacji,• 
nabycie umiejętności poruszania się wśród ogromu informacji, trafnego wydoby-• 
wania wiadomości potrzebnych przy podejmowaniu decyzji”481.

Doceniając sukcesy zastosowań nowych technologii informacyjnych, a w szczegól-
ności Internetu w zdalnym nauczaniu, należy jednak pamiętać, że niezmiennie ważny 
jest bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem. Wiedza zdobyta za pomocą dostępnych 
technologii pozostaje nadal formą substytutu – miarą tego są niemal dziesięcioprocento-
we różnice w wynagrodzeniu absolwentów kursów online i z udziałem nauczyciela482.

3.4.4. Wyszukiwarki

Potwierdzeniem tezy Toffl era, że „dzięki technologiom informacyjnym pamięć 
społeczna może być nie tylko rozległa i nieograniczona, ale jednocześnie aktywna” 
jest ogrom zasobów informacyjnych Sieci oraz ściśle związany z tym szybki postęp 
prac prowadzonych nad doskonaleniem narzędzi do ich przeszukiwania i wymiany, 
do komunikacji483. Zdaniem J. Najsbitta „niekontrolowana i niezorganizowana infor-
macja nie jest bogactwem w społeczeństwie informacyjnym, lecz przeciwnie, staje się 
wrogiem pracownika zajmującego się informacją”484. Inicjatywy sprawnego wyszu-

480 Co dziesiąta z fi rm z listy „500” „Rzeczpospolitej” korzysta z e-learningu. Zapotrzebowanie 
na usługi e-edukacji w Polsce rośnie o 30% rocznie. Za: „Rzeczpospolita” z 15 listopada 2007. 

481 B. Siemieniecki, Media a patologie, [w:] Pedagogika medialna…, jw., t. I, s. 217.
482 G. Plimmer, Graduates Seek Degrees of Relevance, „Financial Times” 2005, March 21. 
483 A. Toffl er, Trzecia…, jw., s. 278.
484 J. Najsbitt, Megatrendy, dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997, 

s. 250.
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kiwania w Sieci, budowania drogowskazów informacyjnych w wirtualnym świecie 
są naturalnym ruchem obronnym przed niepewnością i poczuciem ryzyka stwarza-
nym przez zalew informacyjny485. Rodzi się obawa przed zbyt dużą ilością informacji, 
która zamiast pomagać, szkodzi swoją nieprzydatnością wynikającą z jej nadmiaru. 
Tracony jest związek między mówieniem i słuchaniem, między informacją a jej zro-
zumieniem, między nadawaniem i odbiorem486. 

Odpowiedzią na zalew informacyjny i wyzwanie Toffl era – najbardziej się liczy 
wiedza o wiedzy – jest umiejętne, sprawne wyszukiwanie informacji w Sieci487. Służą 
temu narzędzia do efektywnej wzajemnej komunikacji maszyn z ludźmi – zapewnie-
nie oczekiwanego dialogu człowieka z maszyną, który zdaniem J. Grzenia jak do-
tąd – przynosi największe korzyści człowiekowi488. Mając na uwadze współczesny 
poziom narzędzi technologii informacyjnych, trudno jest zgodzić się z twierdzeniem 
N. Postmana, że operowanie informacją wyłącznie służy temu, by „wytwarzać, gro-
madzić i rozprowadzać więcej informacji, wygodniej i szybciej niż dotąd” oraz opinią 
M. McLuhana, iż „w dziedzinie wymiany informacji główną »pracą, którą należy 
wykonać« jest właśnie przekazanie informacji”489. Na obecnym poziomie technologii 
informacyjnych problem tkwi nie w transmisji, wytwarzaniu, gromadzeniu informa-
cji, lecz w jej umiejętnej i obiektywnej ocenie, klasyfi kacji, rangowaniu, a w konse-
kwencji w szybkim i poprawnym jej wykorzystaniu. Stanowi to główne wyzwanie dla 
twórców programów komputerowych, którzy usiłują okiełznać moce obliczeniowe 
maszyn, by zaprząc je do spełniania czwartej, pominiętej przez Postmana, roli tech-
nologii informacyjnych – przetwarzania informacji w celu zapewnienia skutecznego 
dialogu człowieka z maszynami dysponującymi ogromem informacji. Wydaje się, iż 
zapowiedzią rozwiązania tego problemu jest omówiona dalej sieć semantyczna. Ce-
lem jest zatem przekroczenie granic możliwości umysłu ludzkiego w absorbowaniu, 
zapamiętywaniu i przetwarzaniu informacji. A przecież już dawno nieustanny wzrost 
dostępnych zasobów informacji przekroczył wszelkie możliwości indywidualnego 
mózgu. Mimo to osiągnięcie zarysowanego piętnaście lat temu przez T. Gobana-Kla-
sa ideału – „takie uporządkowanie posiadanych i dostępnych informacji, aby z owej 
dżungli danych uformował się dobrze pielęgnowany ogród nauki” – dzięki IT może 
się stać możliwe490. 

Zważywszy na fakt, iż wielkość zasobów informacyjnych  w postaci cyfrowej 
znacznie przewyższa wszystkie inne tradycyjne formy gromadzenia i udostępniania 
informacji (książki, fi lmy, analogowe zapisy magnetyczne) – umiejętność ich klasy-
fi kowania i wyszukiwania staje się jednym z podstawowych wyzwań współczesnych 

485 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, wyd. II, Warszawa 2004.
486 B.S. Noveck, Paradoxical…, jw., s. 23.
487 A. Toffl er, Zmiana…, jw., s. 127.
488 J. Grzenia, Komunikacja…, jw., s. 43.
489 N. Postman, Technopol…, jw., 76; M. McLuhan, Zrozumieć…, jw., s. 340.
490 T. Goban-Klas, Komputer narzędziem humanisty, Kraków 1993, s. 11.
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narzędzi technologii informacyjnych. W szczególności chodzi tu o powszechnie zna-
ne wyszukiwarki (szperacze), tymczasem służące do wspomagania prostego poszuki-
wania mało złożonych informacji. 

Bogactwo Sieci paradoksalnie bywa postrzegane jako jej słabość. Zazwyczaj opi-
nia ta jest rezultatem niechęci, jaką budzi perspektywa kłopotliwego wyszukiwania 
określonych informacji w Sieci (dotychczas tylko w niewielkiej jej części). Polega 
ono na prostym, formalnym, mało spolegliwym dialogu z maszyną (wyszukiwarką), 
która nie zawsze odpowiednio interpretuje pytania osoby poszukującej określonych 
informacji. Ich wyszukiwanie jest drugą, po komunikowaniu się, najpopularniejszą 
formą wykorzystywania Internetu przez internautów na świecie. O ogromie zadań 
stawianych przed narzędziami do wyszukiwania informacji świadczą wielkości opi-
sujące te zasoby (por. punkt 2.6.3 oraz rysunek 9). Dzięki rozwojowi narzędzi do 
przetwarzania informacji analogowych na postać cyfrową (skanery, aparaty cyfrowe, 
karty dźwiękowe) ponad 90% nowych informacji archiwizuje się na nośnikach cyfro-
wych, a każdego roku wielkość informacyjnych zasobów w postaci cyfrowej rośnie 
o jedną trzecią491.

Warto zauważyć, że przeszukiwana przez szperacze część Sieci obejmuje obecnie 
zaledwie niewielki fragment jej zasobów – widoczny wierzchołek pływającej góry 
lodowej. Szacuje się, że tzw. głęboka Sieć (deep Web) obejmuje ponad pięćset razy 
więcej informacji niż płytka – będąca w zasięgu szperaczy. Jest to konsekwencją 
problemów z wyszukiwaniem, lokalizacją zasobów zapisanych na informacyjnych 
nośnikach cyfrowych komputerów podłączonych do Internetu492. Chodzi tu przede 
wszystkim o trudno dostępne zasoby głębokiej Sieci izolowane przez wszelkiego typu 
blokady sieci lokalnych, a w szczególności przez fi rewalle (np. o zasoby udostępniane 
komercyjnie, dane fi nansowe, katalogi, rozkłady jazdy, dane medyczne). W rezultacie 
szperacze zawierają dane o miejscu zapisu niewiele więcej niż jednej setnej świato-
wych zasobów informacyjnych. 

Indeks  – jądro każdej wyszukiwarki – to zasób informacyjny o zawartości po-
szczególnych stron wyróżnionej przypadkowo lub tendencyjnie części Sieci. Zakres 
informacji źródłowej szperaczy jest stopniowo zwiększany (np. wyszukiwarek Yahoo! 
i Google) i obejmuje także indeksowanie milionów książek oraz słów padających 
podczas nadawanych na żywo audycji telewizyjnych, a także wyników komputerowej 
analizy treści niektórych obrazów składających się na te programy493. 

Korzystając z indeksu, szperacz udostępnia zainteresowanym dane o adresach 
stron. Jest to możliwe dzięki temu, iż w indeksie do poszczególnych słów kluczo-

491 http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/ [styczeń 2004]; Me-
asuring the Data Mountain, „The Economist” 2003, Dec. 6.

492 A. Chabiński, Odmęty Sieci, „Chip” 2002, nr 2. W 2002 roku szacowano, iż widoczna część 
zasobów Sieci wynosiła 19 TB, niewidoczna 7500 TB.

493 S. Hansell, Google and Yahoo! Are Extending Search Ability to TV Programs, „The New York 
Times” on the Web, 2005, Jan. 25.
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wych/haseł są dołączone adresy stron, w których hasła te występują (podobnie jak 
w książce telefonicznej do określonej kategorii właścicieli telefonów są przyporząd-
kowane odpowiednio wyselekcjonowane dane teleadresowe fi rm i osób). Proces uzy-
skania takiego spisu – indeksację – w zdecydowanej większości wykonują automaty 
– specjalne programy: pająki, roboty (spidery, crawlery), zainstalowane na serwe-
rach fi rmy świadczącej usługę wyszukiwania informacji w Internecie. Innymi sło-
wy, szperacz udziela odpowiedzi na zadawane pytania o adresy stron zawierających 
określone słowa-klucze, nie wyszukując ich w Sieci, a przeglądając gotowy indeks. 
Zważywszy na to, iż indeks ten w większości jest dziełem maszyn – udzielane na jego 
podstawie odpowiedzi na zadawane szperaczowi pytania są wynikiem samodzielnej 
pracy komputerów, której początkiem jest aktywna komunikacja sieciowa. Inicjatywa 
wyboru i przekazania informacji – odpowiedzi na zadane przez użytkownika pyta-
nie do szperacza – w znacznej części została przekazana maszynom dokonującym 
eksploracji zasobów sieciowych – automatyczną analizę ich struktury, zawartości 
i użytkowania494.

Fundamentem każdego indeksu są metadane  stanowiące sumę informacji o in-
formacjach, dotyczące struktury opisu określonego materiału, np.: nazwa strony, jej 
adres, tytuł, pierwszy akapit. Zazwyczaj metadane gromadzi się w wyróżnionym ka-
talogu i przechowuje w repozytorium szperacza w celu ciągłej kontroli możliwości 
spełniania założonych funkcji prezentacji wyszukanych informacji.

Automaty indeksujące mają, jak na razie, nadal ograniczone możliwości rozpo-
znawania niektórych form zawartości stron. Chodzi tu o zasoby multimedialne (obra-
zy, muzyka) i o skomplikowane składowe stron, których szperacze najczęściej jeszcze 
nie widzą; są to m.in.: ramki, dynamiczne URL-e, fl ashe, obrazy i elementy JavaScrip-
tu. Pamiętając o tych ograniczeniach, co jest ważne zwłaszcza dla fi rm promujących 
się w Sieci, wprowadzono zabieg zwracający uwagę wyszukiwarek na niewidoczne 
dotychczas części stron – uruchamianie tekstowych kopii oryginalnych stron, tzw. 
doorway pages495. Wskazuje to na technologiczne ograniczenia funkcjonalności wy-
szukiwarek; wyróżniają one tylko te zasoby, które wcześniej były rozpoznane.

Szperacze wykorzystują różne technologie pozyskiwania informacji o zawartości 
WWW. Oprócz opisanej już w pełni zautomatyzowanej procedury tworzenia indek-
sów, niektóre z nich tworzą indeksy na podstawie wyników ludzkiej pracy wykony-
wanej przez zatrudnionych do tego celu pracowników. Takie szperacze są nazywane 
katalogami . Z założenia są one uboższe informacyjnie, ale dzięki ręcznej pracy są 
bardziej wiarygodne. W praktyce szperacze mają charakter hybrydowy; tworzenie in-

494 Z. Markov…, jw. s. XI.
495 Doorway pages (DP) – nazywane także: mirror sites; jump page; entry page; bridge page. 

Ich zadaniem jest zdobywanie jak najwyższych notowań w szperaczach. Są specjalnie spreparowa-
ne kopie oryginalnych stron; są łatwe do indeksowania i uwzględniają stosowane przez szperacze 
kryteria ocen. Celem ich uruchamiania jest m.in. zamieszczanie odpowiednio dobranych słów klu-
czowych, które zwracają uwagę „pająków” szperaczy.
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deksów odbywa się automatycznie (w większości) i ręcznie (np. proces przyjmowania 
samodzielnych zgłoszeń nowo powstałych stron)496.

Integralną częścią każdego szperacza jest oprogramowanie porządkujące indeksy 
i obsługujące interfejs użytkownika. Celem tego jest stworzenie (jak na razie mało 
skuteczne) spolegliwych narzędzi ułatwiających komunikację użytkownika ze szpe-
raczem. 

SERP. Wyniki pracy szperaczy prezentowane jego użytkownikom – linki do wy-
szukanych zasobów – są wyświetlane w postaci stronicy search engine results page 
– SERP . Zawartość tej stronicy jest rezultatem przeszukiwania zasobów sieciowych 
według słów kluczowych lub, jak proponuje J. Grzenia, „wyrazów kluczowych”497. 
Jest to wynikiem swoistego dialogu użytkownika z Siecią, w którym wymiana in-
formacji zachodzi pomiędzy maszyną i człowiekiem. W dialogu tym istotny jest ak-
tywny udział maszyny w przygotowaniu i przedstawianiu użytkownikowi informa-
cji będących odpowiedzią na jego pytanie. Tę ugruntowaną procedurę korzystania 
z wyszukiwarek uzupełniają nowe narzędzia (np. SearchTogether), pełniej wykorzy-
stujące komunikacyjną siłę Sieci. Chodzi tu o możliwość współpracy online wielu 
użytkowników podczas przeszukiwania zasobów Sieci. Zwiększa to efektywność ich 
pracy. Dzięki temu, iż jest ona rejestrowana, możliwe jest dzielenie się sprawdzony-
mi procedurami poszukiwania określonych informacji i powtarzanie ich w nowych 
kontekstach.

Konstrukcja list SERP – rezultatów pracy wyszukiwarek – zazwyczaj wynika 
z trzech rodzajów uwarunkowań: z indeksów budowanych przez automaty (pisze o tym 
m.in. Z. Markov) i ludzi oraz z rożnych form opłat za umieszczanie adresów stron na tej 
liście, tzw. sponsoringu498. Stanowi to o kompletnościi wiarygodności SERP. 

Ocena. Na poprawną konstrukcję strony, decydującą o sprawnym przepływie in-
formacji: strona – jej odbiorca, składają się co najmniej dwa elementy: spełnienie 
oczekiwań jej adresatów (treść i forma – por. punkt 2.6.5) oraz wysokie notowania 
przez szperacze stosujące swoje kryteria ocen stron. Celem twórcy strony jest zatem 
uzyskanie jak najwyższej pozycji jej adresu na liście SERP. Jest to dotychczas naj-
skuteczniejsza forma zwrócenia uwagi potencjalnych odbiorców na określoną stronę 
– zainicjowania procesu wymiany informacji, komunikacji. 

O wysokiej ocenie strony (poza sponsoringiem) w dużej części decyduje trafność 
doboru tworzących ją słów. Podczas jej konstrukcji/doskonalenia pomaga analiza 
skuteczności zapytań (słów, fraz) w poszukiwaniu podobnych stron. W szczególno-

496 W indywidualnych zgłoszeniach stron szperaczom pomagają m.in.: Searchenginewatch.com/
webmasters; AddPro; AddMe.com; SubmitExpress. Zgłoszenia kieruje się do: Alexa; ScrubTheWeb; 
AllTheWeb; LookSeek/ ExactSeek; Jayde; Lycos; Dogpile; Metacrawler; Vivisimo [wrzesień 2004].

497 J. Grzenia, Komunikacja…, jw., s. 40. 
498 Z. Markov, D. T. Larose, Eksploracja zasobów internetowych, PWN, Warszawa 2009,
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ści dotyczy to słów kluczowych – haseł lub całych fraz – opisujących treść witryny. 
Najlepsze z nich (wskazujące w szperaczach największą liczbę podobnych stron) są 
umieszczane w określonym miejscu witryny, widocznym dla indeksującego szpera-
cza. Większość szperaczy za najważniejszy element w klasyfi kowaniu/rangowaniu 
strony uznaje jej tytuł. Stwarza to zachętę dla konstruktorów stron, aby w tytule i pod-
tytułach znalazły się słowa kluczowe . Mogą one występować w całym tekście strony, 
jednak częstotliwość ich powtarzania (tzw. gęstość słów kluczowych) nie powinna 
być duża (5–10%). Przekroczenie tego progu może spowodować, iż wyszukiwarka 
potraktuje indeksowaną stronę jako spam. Istotna jest także liczba słów na każdej 
stronicy. Doświadczenia wskazują, iż poprawnie zbudowana stronica, ze względu na 
oczekiwania szperaczy, zawiera około dwustu słów merytorycznie powiązanych ze 
słowami kluczowymi. W stosowanych przez szperacze procedurach rangowania stron 
największą wagę mają umieszczane na nich teksty. 

Inną determinantą wysokich notowań strony są meta tags  – fragmenty niewidoczne 
dla internauty. Początkowo (kilka lat temu) były one traktowane przez szperacze jako 
podstawowe źródło danych o treści strony. Obecnie meta tags są tylko jednym z wielu 
elementów informacyjnych mających wpływ na wyróżnianie przez wyszukiwarki stron 
w Sieci. W tym miejscu strony wprowadzane są opisy strony w liczbie mnogiej, słowa 
kluczowe z błędami (także ortografi cznymi) oraz określenia geografi cznej lokalizacji, 
której dotyczy treść strony. Wszystkie te zabiegi mają na celu jak najpełniejsze spełnie-
nie oczekiwań użytkownika komunikującego się ze szperaczem w poszukiwaniu okre-
ślonych zasobów, by np. niezamierzony błąd wpisywanego słowa-klucza nie ograniczał 
skuteczności procedury przeszukiwania zasobów Sieci. Dzięki temu nawet w przypad-
ku popełnienia błędu we wpisywanym słowie-kluczu szperacz odszuka odpowiednie 
do tego słowa adresy stron. Podobnie informacja związana z geografi czną lokalizacją, 
której dotyczy strona (np. z ofertą handlową, usługową w określonym mieście) umoż-
liwia jej prezentację tylko użytkownikom zamieszkałym we wskazanym regionie. 

Wpływ na ocenę strony, podobnie jak w tradycyjnych publikacjach, ma treść 
pierwszego akapitu. Jest on najczęściej podstawą kwalifi kowania przez internautów 
przydatności konkretnej strony, decyduje o pierwszym (bywa, że ostatnim) wraże-
niu odwiedzającego. Znaczenie mają również: lokalizacja (miejsce na stronie) słów 
kluczowych, częstotliwość ich występowania oraz dobór słów w ich sąsiedztwie. 
O wzbudzeniu zainteresowania stroną decyduje w większości nie całość jej treści, 
a kilka pierwszych stronic, najczęściej pierwsze dwie. 

Ocena nadana przez wyszukiwarkę określonej stronie w dużej mierze jest pochod-
ną liczby wskazujących ją linków umieszczonych na innych stronach. Liczba ta ma 
znaczący wpływ na pozycję linku do określonej strony na SERP-ie. Im większa liczba 
linków do danej strony, tym wyżej jest ona wyświetlana na liście SERP. Jest to wska-
zówka, by jak największa liczba innych stron miała w swoich treściach odwołania do 
promowanej strony. 
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Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż im większa jest liczba kryteriów 
stosowanych do rangowania stron, tym lepszy jest szperacz. Na przykład Google 
wykorzystuje do tego celu ponad sto kryteriów. Istotnym ograniczeniem uzyskiwa-
nia przez strony odpowiednich notowań w szperaczach jest utrudnione rozpoznanie 
przez nie (indeksowanie) nowoczesnych, wyrafi nowanych składowych konstruk-
cyjnych. 

W parze z autonomią wyszukiwarek w ocenie/rangowaniu zasobów Sieci idą usłu-
gi komplementarne, które stanowią o aktywności maszyn w zakresie osądzania po-
prawności budowanych stron – m.in. zasadności stosowanych komponentów stron, 
przyjętej ich konstrukcji. Automaty, w postaci usług sieciowych (np. 7point, Google 
Analytics, validator.w3.org) odpowiadają na pytania konstruktorów stron, np. o ich 
zgodność z kryteriami stosowanymi przez wyszukiwarkę. Maszyny, nie ludzie, wska-
zują błędy stron, przyczyny kłopotów z ich czytelnością. Podpowiadają konstrukto-
rom, co należy zmienić, by ich dzieło było notowane na jak najwyższej pozycji SERP. 
Służą temu także takie rady (udzielane przez system), jak m.in.: czy i jakie słowa-
klucze powodują wyświetlanie strony na dobrym miejscu listy SERP, jakie fragmenty 
strony są popularne, a jakie ignorowane (statystyki). 

Sygnalizowana samodzielność maszyn w ocenach konstrukcji stron i wskazywa-
niu ich niedostatków wydaje się zapowiedzią nieodległych zapewne prób automatycz-
nej budowy perfekcyjnych, z punktu widzenia maszyn, zasobów sieciowych.

Bardziej zaawansowane metody oceny wartości stron stosowane w szperaczach, 
np. podobne do siebie HITS i PageRank (więcej na ten temat dalej), uwypuklają 
specyfi czną popularność ocenianych stron499. Znaczącym uzupełnieniem tego typu 
procedur pozyskiwania informacji o zasobach w Sieci jest inicjatywa kategoryzo-
wania i oceny zasobów na podstawie powszechnie stosowanych rankingów oraz 
ocen wystawianych przez samych internautów (np. del.icio.us, Flickr, Furl, Digg 
czy Technorati)500. Wykorzystane do tego tagi/znaczniki umożliwiają tworzenie 
własnych kategorii informacji, łatwiejsze ich lokalizowanie, a – co najważniejsze 
– społecznościowe wartościowanie. Wydaje się, iż jest to jeden z pierwszych sy-
gnałów obserwowanej ewolucji Web 2.0. Zapewne jego podstawową rolą stanie się 
wkrótce funkcja społecznościowego moderatora. Indywidualni użytkownicy Sie-
ci, którzy swoją mądrością tłumu (folksonomia) przyjmującą kształt kolektywnej 
inteligencji, będą przede wszystkim dokonywali oceny, a nie dostarczania wszel-
kich zasobów Sieci. Wiedza ta zapewne będzie skrupulatnie wykorzystywana przez 
wyszukiwarki. Jednocześnie inicjatywa tworzenia zasobów informacyjnych i usług 
w Internecie, głównie ze względów logistycznych, stopniowo zostanie pozostawia-
na profesjonalistom501. 

499 Z. Markov…, jw. s. 51–60.
500 W. Gogołek, Technologie…, jw., s. 137–139.
501 Na tendencję tę wskazują stabilizacja i malejące zainteresowanie podstawowymi formami 

aktywności Web 2.0. – blog, podcast. Za: statystyki Google Trends [sierpień 2008].
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Uzyskiwane dzięki folksonomii dynamicznie zmieniające się miary popularności 
określonych informacji dostępnych w Sieci stają się kolejną, zapewne najważniejszą 
podstawą oceny wartości określonych zasobów informacyjnych. Sformułowanie to 
wskazuje, iż dzięki folksonomii zauważane będą (za pośrednictwem wyszukiwarek wy-
korzystujących te oceny) nie tylko zasoby zgromadzone w Sieci, lecz także te, które są 
poza nią, ale są dostrzegane przez użytkowników Sieci – uczestników ruchu społeczno-
ściowego. Algorytmy szperaczy wkrótce będą nadawały wartościowanym w ten sposób 
zasobom, odpowiednio do tych ocen, stosowną rangę, która wpływa na miejsce wy-
świetlenia adresu/linku o określonej informacji w stosownej kolejności na liście SERP. 
Dzięki wykorzystaniu społecznościowej ewaluacji zasobów sieciowych miejsce ocen 
uzyskiwanych z formalnych kontekstów, liczb linków, poprawnego dobierania słów 
kluczowych zastąpi sprawdzona, wypróbowana (nie najlepsza) forma – głosowanie. 

Komercja. Szperacze dzięki popularności wśród internautów, skupianiu uwagi 
i znacznej sile informacyjnego oddziaływania tworzą ogromny potencjał marketingowy, 
którego wykorzystaniem zajmuje się branża nazywana SEM  (search engine marketing ). 
O jej nadzwyczajnej sile informacyjnej, niemal graniczącej z perswazją, świadczą do-
świadczenia kryzysu fi nansowego 2009 roku. Branża ta, uznana jako skuteczna metoda 
informowania, poprawiania postrzegania marki i zwiększania sprzedaży, zaczęła w tym 
czasie odnotowywać znaczący wzrost komercyjnych korzyści502. Działania marketin-
gowe w ramach SEM polegają na różnych formach pozycjonowania promowanych ad-
resów stron. Pojawiają się one obok listy adresów wyświetlanych przez wyszukiwarkę 
lub wręcz są na niej umieszczane. Formuła ta z jednej strony jest wyzwaniem dla wszel-
kiego typu zabiegów promocyjnych, ale z drugiej – formą nadużycia zaufania, jakim 
darzone są szperacze. Często wskazują one nie najcenniejsze źródła informacji (linki na 
pierwszych miejscach SERP), a te, których właściciele zainwestowali najwięcej w ten 
specyfi czny sponsoring 503. Stanowi to ważną przesłankę ograniczonego zaufania do dia-
logu z Siecią. Chodzi tu o przemyślane opracowywanie strategii wyszukiwania w Sieci. 
Wskazane jest korzystanie z kilku narzędzi do wyszukiwania, a następnie z adresów 
wyświetlanych przez więcej niż jeden szperacz. Wydaje się, iż kwestią czasu jest wy-
korzystanie tej idei w konstruowaniu niezależnych, komercyjnych szperaczy, których 
działanie będzie polegało na konstrukcji wyważonej listy SERP – uzyskanej od wie-
lu szperaczy i dzięki własnym zabiegom indeksacyjnym. Dzięki temu tendencyjność 
(sponsoring) tej listy będzie mniejsza.

Zaufanie. Innym aspektem problemu ograniczonego zaufania do wyników pracy 
szperaczy, poza sygnalizowanym sponsoringiem i liczbą indeksowanych źródeł, są 
rezultaty wyszukiwań: fałszywe – pozytywne. Dotyczy to sytuacji, gdy wyraz kluczo-

502 Searching for New Customers in the Recession?, eMarketer, Feb. 25, 2009 . 
503 Więcej na temat SEM i sponsorowanych linków (sponsoringu w szperaczach) w punkcie 3.4.7. 
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wy ma wiele znaczeń, a wyniki wyszukiwań wskazują treści niezwiązane z poszuki-
wanym terminem i intencją szukającego. Podobnie jest z wynikami określanymi jako 
fałszywe – negatywne. Powodują one bardziej poważne błędy w procesie poszukiwań, 
obejmują wyniki poszukiwań zgodnie ze zbyt precyzyjnym interpretowaniem wyrazu 
kluczowego. Skutkiem tego jest ograniczenie wyszukiwanych zasobów, gubienie, po-
mijanie ich wartościowych części504. 

Pogłębione badania wskazują na dodatkowy aspekt – dokładność przeszukiwania 
zawartości cyfrowych zasobów informacyjnych. Sygnalizują one pewną tendencyjność 
procedur przeszukiwania materiałów. Wynika ona z przypadków, ale także ze świa-
domej ingerencji edytora. Pomijając zasadność cenzurowania wyników poszukiwań 
(np. treści obraźliwe, niezgodne obyczajami, a nawet niezgodne z polityką państwa), 
stwarza to podstawę do ostrożnej oceny wiarygodności uzyskiwanych za pośrednic-
twem wyszukiwarek materiałów505. Rysunek 21 ilustruje znaczące różnice wyników 
wyszukiwań określonego słowa kluczowego w tym samym materiale źródłowym za 
pomocą różnych systemów wyszukiwawczych. Szczególnie wyraźnie jest to widoczne 
w dzisięcioleciu 1990–1999. Dowodzi tym samym słuszności tezy o istnieniu ryzyka 
tendencyjności narzędzi służących do przeszukiwania zasobów informacyjnych.

Dystans wobec funkcjonowania wyszukiwarek podkreśla problem strategii po-
szukiwań, dialogu z Siecią. Następuje wzrost niezamierzonych skutków poszukiwań 
informacji bazujących na naciśniętym klawiszu. Obfi tość uzyskiwanych wyników za-
mazuje niebezpieczeństwo braku obiektywizmu wyszukanych informacji. Prowadzi 
to do zbytniego polegania na precyzji maszyn, a także ustalonych przez twórców 
wyszukiwarek algorytmach wyszukiwań i wartościowań, a w sumie do tendencyjno-
ści506. Znaczącą implikacją jest ograniczenie wiarygodności m.in. poszukiwań archi-
walnych wydań prasy507: 

poszukiwania tego samego słowa kluczowego w tych samych źródłach, ale udo-• 
stępnianych przez innych dają rozbieżne wyniki, 
zasoby cyfrowe dostępne online są znacznie ograniczone czasowo, zawierają w więk-• 
szości bieżące wydania, obejmują tylko niewielki okres wstecz (por. rysunek 8).

Innego rodzaju utrudnieniem w uzyskaniu rzetelnych wyników poszukiwań jest 
tzw. unityzacja polegająca na łączeniu niektórych materiałów w całość, zamazującym 
tym samym wartościowe wyniki wyszukiwań508.

504 D. Deacon, Yesterday’s Paper and Today’s Technology, Digital Newspapers Archives and 
“Push Button” Content Analysis, „European Journal of Communication” 2007, vol. 22, nr 1, s. 6.

505 Wyniki oceny tak rozumianej wiarygodności zasobów w badaniach Davida Deacona wska-
zują w niektórych przypadkach, iż od kilku do kilkudziesięciu procent wyszukanych wyników nie 
zawiera wiarygodnych materiałów. Tamże, s. 18–21.

506 Tamże, s. 11.
507 Tamże, s. 12–13. 
508 Tamże, s. 21–22.



Kategorie komunikacji sieciowej

204

Rysunek 21. Porównanie liczby artykułów (w skali roku) w „The Times” zawie-
rających słowo kluczowe „quango” identyfi kowanych w zasobach „UK Newspa-
pers” i „UK National Newspapers” dostępnych w Lexis-Nexis (1988–2001)

Źródło: D. Deacon, Yesterday’s…, jw., s. 17.

O wpływie funkcjonowania szperaczy na uzyskiwane wyniki wyszukiwań świad-
czy także to, iż siedmiu na dziesięciu korzystających z tego narzędzia wybiera z uzy-
skanych rezultatów te, które są wyświetlone na pierwszej stronie, a 92% – na pierw-
szych trzech stronach509. Dowodzi to, jak duże znaczenie ma kolejność wyświetla-
nych wyników. Jak zostało wcześniej wspomniane, jest ona autonomicznie ustalana 
przez nie zawsze doskonałe algorytmy wyszukiwarek (wspomniany dalej przypadek 
PageRank). Ponadto, poza kryteriami merytorycznymi wpływ na postać listy SERP 
mają także zabiegi komercyjne (SEM), m.in. sponsoring. 

Aktywna komunikacja sieciowa zawierająca spreparowane odpowiedzi wyszuki-
warek staje się coraz bardziej skuteczna. Wynikająca z tego rezerwa użytkowników 
wobec uzyskiwanych z Sieci informacji została potwierdzona badaniami. Wskazują 
one, iż wraz z upływem czasu użytkownicy z coraz mniejszym zaufaniem podchodzą 
do wyników pracy szperaczy510.

509 iProspect Blended Search Results Study, Apr. 7, 2008. Za: Searching for SEO Searchers Pre-
fer Organic Results, eMarketer, Apr. 17, 2008. 

510 Tamże.
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Powierzenie maszynom tworzenia odpowiedzi na zadawane szperaczom pytania 
stwarza obecnie realne zagrożenie tendencyjnych wyborów treści informacji przeka-
zywanych przez Sieć użytkownikom. Przykładem tego jest sztuczny, nieplanowany, 
niekontrolowany przez konstruktorów szperaczy sposób zwiększania popularności 
określonej witryny. Istota tego zabiegu w Google’ach polega na nieuczciwym wy-
korzystywaniu przez użytkowników mechanizmów modułu szperacza, który odpo-
wiada za automatyczne nadawanie oceny, rangi strony – PageRank. Dzięki niemu 
określona witryna uzyskuje popularność (wysoką pozycję SERP) proporcjonalną do 
liczby wskazujących ją linków na innych stronach. W zabiegu niekontrolowanego 
przez szperacza zwiększania oceny strony wykorzystano efekt uboczny PageRank . 
Polega on na wiązaniu pozycjonowanego linku na liście SERP ze słowami kluczowy-
mi na stronach zawierających link do sztucznie eksponowanej strony. Innymi słowy, 
wystarczy na przykład przekonać stosowną liczbę właścicieli stron i blogów do za-
mieszczenia na nich linków do strony ABC w otoczeniu słowa kluczowego polityk, by 
po wpisaniu słowa polityk szperacz wyświetlił link do strony ABC na wysokiej pozycji 
SERP. Metodę tę skutecznie wykorzystywano podczas wyborów prezydenckich w Pol-
sce (2005 r.), wiążąc nazwiska niektórych polityków z wulgaryzmami i dyskredytują-
cymi ich terminami; efektem tego było np. wyświetlanie na pierwszym miejscu listy 
wyszukiwań Google’a linku do strony danego polityka po wpisaniu słowa kretyn. 

Podobny mechanizm wykorzystywany jest przez fi rmy, które uzyskują wyższe noto-
wania w szperaczach dzięki częstemu występowaniu ich nazw, np. w blogach. Przepro-
wadzone w tym zakresie eksperymenty dowodzą, iż już niewielka liczba sztucznie zało-
żonych blogów (tylko w celach promocyjnych) z odpowiednimi słowami kluczowymi 
powoduje, iż promowana strona pojawia się na wyższych miejscach listy SERP.

Manipulacyjną siłę oddziaływania wyszukiwarek doświadczają nie tylko indywi-
dualni odbiorcy uzyskiwanych za ich pomocą informacji. Zjawisko to jest groźne 
również dla fi rm, których działalność zależy od wysokiej pozycji ich nazwy/linku na 
liście SERP. Celowa lub przypadkowa zmiana algorytmów ustalania przez wyszuki-
warkę owej kolejności powoduje spadek na pozycje niższą i w konsekwencji przyczy-
nia się do mniejszego zainteresowania ofertą fi rmy i często jej bankructwa511.

Zasygnalizowana problematyka wiąże się z kwestią szczególnej roli twórców 
stron. Zmuszani są oni do specjalnej formy konstrukcji treści strony, zabiegania o to, 
by szperacze, a nie człowiek, oceniały – za pośrednictwem rankingu – pracę jej kon-
struktora. 

W widocznej części autonomia Sieci jest efektem selekcji treści informacji, które 
Sieć udostępnia jej użytkownikom i twórcom jednocześnie. Pomijając sprawę komer-
cji (wspomniany wcześniej sponsoring), decydująca część informacji o zasobach jest 
tworzona i udostępniana przez automaty (crawlery), które samodzielnie przeczesują 

511 J. Battelle, Szukaj…, jw., s. 118–119. Przykładem takiego zjawiska był „huragan Floryda” – 
w konsekwencji wprowadzenia w 2003 roku przez Google’a innego algorytmu ustalania postaci SERP.
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miliardy stron na świecie, katalogując je i udostępniając informacje o nich użytkowni-
kom. Istotnym obciążeniem tak wybieranych informacji jest nie tylko ich niekomplet-
ność (wiele zasobów jest blokowanych administracyjnie i technicznie), ale również 
to, że podlegają one procedurze gromadzenia i wartościowania. Bywa, że informacje 
o małej randze dzięki ich sztucznemu nagłośnieniu (np. obecności na wielu stronach 
– wspomniane wcześniej używanie do tego celu blogów) są uznawane za najważniej-
sze i prezentowane jako pierwsze, czyli najczęściej wykorzystywane. Innym czynni-
kiem jest ich wiarygodność, która wynika między innymi z kolejności przeglądania 
zasobów Sieci. Często informacja, która pojawi się pierwsza, staje się ważniejsza 
tylko z tego powodu, iż informacje bardziej istotne zostały zaindeksowane później. 
Na przykład miarodajna opinia eksperta o produkcie lub polityka o zdarzeniu ukaże 
się po zaindeksowaniu mało wartościowych wypowiedzi osób, które tylko z pozoru 
są autorytetami. Jest to efektem tego, iż okres cyklu indeksowania zawartości całej 
światowej Sieci, np. przez Google, trwa około miesiąc512. 

Zauważalna przewaga autonomii funkcji, jaką dysponują współczesne wyszuki-
warki, wskazuje na zasadność traktowania tej usługi jako etapu pośredniego pomię-
dzy komunikacją aktywną i komunikacją autonomicznych maszyn (podrozdział 3.5).

Zasygnalizowane niedoskonałości funkcjonowania szperaczy często są pomijane, 
a opinie ich dotyczące są powierzchowne i wręcz tendencyjne. Na przykład opubli-
kowany zaledwie kilka lat temu (2006 r.) pogląd T. Friedmana o potędze informacyj-
nej Google’a nie znajduje związku z rzeczywistością dynamicznie zmieniającego się 
wirtualnego świata. Dowodzi tego m.in. fascynacja Friedmana bogactwem cyfrowych 
zasobów, które w znacznej części dotyczą amerykańskich realiów. Cytowane przez 
niego opinie typu: „Chciałabym podziękować Google’owi za to, że pomógł mi zna-
leźć miłość mojego życia”, czy własne stwierdzenia, iż „…dzieciaki zyskały nagle 
»powszechny dostęp« do nieprzebranych informacji zgromadzonych w bibliotekach 
na całym świecie” mają dowodzić użyteczność tej wyszukiwarki513. Tymczasem ma 
ona nieukrywane, ograniczone związki z rzetelnością i obiektywizmem w skali całe-
go świata. Dowodzi tego m.in. dominacja indeksowanej przez Google’a informacji 
w języku angielskim (więcej na ten temat w podrozdziałach 3.3 i 5.5). Ponadto, opinia 
Friedmana, iż „jeszcze nigdy w dziejach świata tak wielu ludzi nie miało takiej moż-
liwości – samodzielnego wyszukiwania tylu informacji na temat tylu różnych spraw 
ludzi” pomija istotny fakt – w jaki sposób, według jakich kryteriów i przez kogo do-
branym zbiorze informacje te są wyszukiwane. 

O małej trafności opinii Friedmana o najpopularniejszej wyszukiwarce świata 
(2008 r.) świadczy także stwierdzenie, iż „panuje tutaj (w Google’u – przyp. aut.) 
całkowita równość, […] zmierzamy w stronę świata, w którym komunikacja coraz 

512 M. Grehan, Will the Crawler Survive?, The ClickZ Network, July 14, 2008. Za: http://www.
clickz.com/showPage.html?page=3630195.

513 Tamże, s. 188–189.
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częściej przybiera postać ciągu bitów wędrujących między serwerami rozsianymi po 
świecie. Żaden rząd nie sprawuje kontroli nad tą cyberprzestrzenią”514. Jest ono odle-
głe od faktów dowodzących m.in. restrykcji cenzorskich nałożonych przez Google’a na 
informacje o Tybecie, które są niezgodne z polityką Chin („25 stycznia 2006 r., […] 
szefowie Google zgodzili się na cenzurowanie wszystkich wyników wyszukiwania, 
które zawierają treści związane z zastrzeżeniami władz chińskich”). Podobnie za-
blokowane zostały w marcu 2009 r. niektóre materiały wideo dotyczące Tybetu na 
YouTube czy na niektórych stronach w Iranie515.

Bywa, że pisane i „szeptane” opinie na temat kompletności odpowiedzi uzyski-
wanych przez wyszukiwarki, często trafne, niekiedy wprowadzają jednak w błąd jej 
użytkowników. Grozi to zbytnią ufnością do pozyskiwanych z Sieci informacji i – co 
za tym idzie – kreowaniem wypaczonego obrazu świata. 

Produktem ubocznym pracy wyszukiwarek są tzw. Bazy Danych Intencji. Gro-
madzone są w nich treści miliardów zadawanych przez internautów pytań. Niosą one 
sobą nadzwyczaj cenne informacje związane z każdą działalnością komercyjną, ale 
także polityczną, propagandową oraz z inwigilacją516. Zapisywane przez lata poczy-
nania internautów – strumień kliknięć – służą m.in. doskonaleniu procedur persona-
lizacji dobieranych przez wyszukiwarki informacji. Chodzi tu o manipulowanie od-
powiedziami na zadane przez użytkowników pytania lub wręcz prezentowanie mate-
riałów spersonalizowanych, stosownych do określonych komercyjnych/politycznych 
potrzeb. W rezultacie informacje generowane przez wyszukiwarki mogą być dalekie 
od oczekiwanych „wyników organicznych”, których dobór jest całkowicie niezależny 
od jakiejkolwiek tendencyjności.

Niedostatki współczesnych wyszukiwarek nie przesądzają o ich nieprzydatności. 
Dzięki nim internauci docierają do cennych źródeł informacji o zasobach sieciowych 
na obecnym etapie rozwoju technologii informacyjnych. Niewątpliwie konieczne jest 
zwiększenie kompletności przeszukiwanych informacji, by nie eksponowały dokonań 
określonych kultur czy narodowości, umniejszając znaczenie pozostałych zbiorów 
magazynowanych na cyfrowych nośnikach informacji. 

Drugim wyzwaniem związanym z rozwojem wyszukiwarek jest doskonalenie sto-
sowanych technologii precyzyjnego lokalizowania informacji w Sieci. Zapowiedzią 
tego jest konsekwentnie rozwijana idea twórcy WWW – Tima Berners-Lee’a – two-
rzenia semantycznej Sieci (The semantic Web), która ma na celu stworzenie narzędzi 

514 Tamże, s. 189, 264.
515 J.S. O’Rourke IV, B. Harris, A. Ogilv, Google in China: Government Censorship and Cor-

porate Reputation, „The Journal of Business Strategy” 2007, vol. 28, iss. 3, s. 12; M. Dickie, Chi-
na Learns to Click Carefully How Technology is Helping Beijing Censor the Internet, „Financial 
Times” 2007, Nov. 13, s. 9; J. Markoff, Cyberwar Iranians and Others Outwit Net Censors, „ The 
New York Times” 2009, May 1.

516 Przykładem wagi informacji zawartych w bazach intencji były przedsięwzięcia (2005 r.) De-
partamentu Sprawiedliwości USA związane z analizowaniem tego typu baz od wielu wyszukiwarek. 
Za: J. Battelle, Szukaj…, jw., s. 215.
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do logicznej komunikacji z Siecią – wyszukiwania informacji za pośrednictwem na-
turalnego dialogu człowieka z maszyną, np. łącząc informacje dotyczące leków, kli-
nicznych badań nad ich skutecznością i opinii pacjentów. Trudność w realizacji tego 
przedsięwzięcia wynika z tego, że forma zasobów informacyjnych Sieci jest dostoso-
wana do oczekiwań ludzi. Automatyzacja ich analizy, z zachowaniem rozpoznawania 
relacji słów stanowiących przedmiot zadanego pytania (np. która budowla jest star-
sza – Pałac Kultury czy Pałac Staszica?), wymaga odpowiedniej organizacji zapisów 
gromadzonych w Sieci. W sieci semantycznej do danych muszą być dołączone dodat-
kowe informacje o relacjach między nimi. Służą temu stworzone i nadal budowane 
standardy zapisu metadanych (np. XML, SPARQL, RDF, OWL) oraz programowe 
narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję i lingwistykę. Wydaje się, iż zadanie 
to, zależnie od intensywności poświęcanych na nie inwestycji, zostanie rozwiązane 
w najbliższym dziesięcioleciu. Stanowić to będzie epokowe wydarzenie w doskona-
leniu komunikacji człowiek – Sieć.

Trzecią kwestią – po kompletności indeksowanych zasobów Sieci i łatwym ich 
przeszukiwaniu – jest oczekiwanie rozwiązania problemów związanych z bezpie-
czeństwem szeroko rozumianego funkcjonowania wyszukiwarek.

3.4.5. Handel

Sieć poza postrzeganiem jej jako medium informacyjnego (nowe media) jest 
najczęściej wykorzystywana jako narzędzie do wzajemnej wymiany informacji po-
między użytkownikami w kontaktach prywatnych i służbowych. Dotyczy to głównie 
poczty elektronicznej, czynnego uczestnictwa w portalach społecznościowych, a tak-
że innych zastosowań Internetu, np. jako kanału dystrybucji dla produktów i usług517. 
Internet (22%), dopiero potem TV (21%), prasa (19%), radio (14%) i inne formy 
informowania, jest uznawany jako oferujący najpełniejszą informację o nabywanych 
produktach518.

Jedną z pierwszych form komercyjnej działalności w Sieci był handel. W praktyce 
był on i nadal jest uwarunkowany interakcją Sieci – jej komunikacyjnymi funkcjami. 
Postęp technologiczny skutecznie ogranicza rolę człowieka w wymianie informacji 
i transakcjach związanych z handlem w Sieci (handel online). Dzięki autonomii maszyn 
proces kupna-sprzedaży w znacznej części odbywa się w relacjach człowiek – maszyna. 
Mamy do czynienia z aktywną komunikacją pomiędzy Siecią a użytkownikiem.

Początkowo przedmiotem handlu online była niemal wyłącznie informacja (por. 
punkt 3.3.5), wkrótce potem inne towary i usługi. Ich liczba szybko rosła, a kupu-
jącymi byli i są nie tylko osoby (B2C), lecz także fi rmy (B2B). Niemal 90% osób 

517 Polacy w Sieci. Komunikat z badań, CBOS, kwiecień 2008; Zagrożenia w Internecie. Komu-
nikat z badań, CBOS, wrzesień 2008.

518 Premier baromètre Nurun – IFOP,... tamże.
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korzystających z Internetu wykorzystuje tę formę zakupów, a handel elektroniczny 
w Europie osiągnął wartość 350 mld USD519. Innym ważnym aspektem udziału Sieci 
w tej branży jest komunikacyjna rola Internetu w zakresie poszukiwanych towarów 
i usług. Ponad połowa internautów dokonując zakupów w tradycyjny sposób, wcze-
śniej sprawdza przedmiot zakupu online. Najczęściej konsumenci decydują się na za-
kupy online ze względu na oszczędności czasu i pieniędzy, a także z uwagi na większą 
niż w tradycyjnych sklepach możliwość wyboru poszukiwanego towaru i dostępność 
informacji o nim. 

Specyfi czną formą handlu elektronicznego są aukcje. Ich funkcjonowanie jest 
w pełni uwarunkowane aktywną komunikacją sieciową – wymianą informacji z czyn-
nym udziałem maszyn w operowaniu przesyłanymi informacjami. O aktywności sie-
ciowych serwerów obsługujących aukcje świadczy ich rola we wprowadzaniu bieżą-
cych aktualizacji, a także realizacji ciągłych, zdalnych – przez Sieć – transakcji kup-
na-sprzedaży. Zaangażowano do tego nowoczesne narzędzia operowania pieniędzmi 
(np. PayPal, Escrow) i telefonii internetowej. Pionierem w tworzeniu rynku konwer-
sacyjnego z udziałem Sieci jest serwis aukcyjny eBay.

Bankowość wydaje się najbardziej spektakularnym przykładem wykorzystania po-
tencjału Sieci – jej aktywnych usług komunikacyjnych oraz dostępnych mocy oblicze-
niowych. Sformalizowanie dużej części operacji wykonywanych w tej branży znakomi-
cie ułatwiło ich przeniesienie do wirtualnego świata, gdzie niemal całość wymiany in-
formacji, w tym transakcje bankowe, jest wykonywana zdalnie za pośrednictwem Sieci. 
W bankowości internetowej Sieć czynnie uczestniczy w procesie obróbki i konstrukcji 
informacji, które są przedmiotem wymiany pomiędzy użytkownikiem a internetowym 
bankiem. Niemal wszystkie czynności bankowe są wykonywane przez maszyny (łącz-
nie z wypłacaniem gotówki przez bankomaty) – zgodnie z poleceniami użytkownika. 
O powodzeniu tej formy zastosowań komunikacji sieciowej świadczy liczba niemal 10 mln 
Polaków, którzy czynnie korzystają z bankowości internetowej520.

3.4.6. Gry

Jedną z najważniejszych współcześnie form aktywności komercyjnej w Sieci są 
onlinowe gry komputerowe. Korzystają z nich osoby należące do wszystkich grup 
wiekowych – niemal każdy nastolatek oraz znacząca część (23%) internautów, któ-
rzy przekroczyli 65 lat. Uczestnicy tej formy rozrywki (w niektórych krajach jest to 
ponad połowa populacji) biorą w niej udział za pośrednictwem Internetu521. Dzięki 

519 World’s Web Users Are Shopping Online, eMarketer, Feb.1, 2008; E-handel detaliczny w Eu-
ropie, http://www.rp.pl/galeria/2,81565.html, [lipiec 2008].

520 Dane Związku Banków Polskich (ZBP), http://gospodarka.gazeta.pl:80/ gospodarka
/1,33181,4806765.html [3 stycznia 2008].

521 Adults and Video Games, Pew Internet & American Life Project Survey, December 7, 2008, 
http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Adult_gaming_memo. pdf [grudzień 2008].
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interaktywności gier i wykorzystywanego przez nie braku ograniczeń geografi cznych 
są one zauważalnym środkiem wymiany informacji w wirtualnym świecie. Następuje 
zamiana pasywnej rozrywki na interaktywną. Grający łączą się w grupy współpracy, 
wymieniając się doświadczeniami, poznając się nawzajem. Powstaje nowy wymiar 
funkcjonowania społeczności onlinowych, które obejmują rosnącą liczbę obszarów 
aktywności społecznej. Procesowi temu towarzyszy korzystanie z urządzeń pośredni-
czących w wymianie informacji. Tradycyjny komputer zostaje zastąpiony łatwiejszy-
mi w użyciu konsolami, szybko zbliżającymi się wyglądem i sposobem użytkowania 
do realnego sprzętu, którego funkcje symuluje gra. Grający dzięki bieżącej komuni-
kacji i wspólnym celom rozpoczynają grupową zabawę, np. współpracując podczas 
walki z wirtualnymi przeciwnikami w popularnej grze Gears of War 2. Tym samym 
gra staje się cennym narzędziem edukacyjnym i diagnostycznym. Na przykład w pro-
cesie wyboru lidera spośród 10-osobowej grupy, ocena silnych i słabych stron rywala 
i stworzenie planu działania trwa zaledwie minutę. Dla obserwatora gra (np. World of 
Warcraft – WoW) staje się bogatym źródłem cennych informacji o jej uczestnikach. 
Wskazuje na umiejętności grupowej współpracy oraz korzystania z zaawansowanych 
systemów informacyjnych (synchronicznie i asynchronicznie). Z badań A. Wodec-
kiego wynika, iż poza zasygnalizowanymi możliwościami, jakie stwarza potencjał 
aktywnych grupowych gier, są one efektywnym narzędziem wspólnej pracy twór-
czej522. Wniosek ten jest zgodny z wcześniej zasygnalizowanymi doświadczeniami 
IBM-a w zakresie stosowania sieciowej komunikacji tekstowej współpracujących ze 
sobą osób (por. punkt 3.2.2).

Nowym, ściągającym uwagę milionów osób na całym świecie, szybko wypełnia-
nym wymiarem gier w wirtualnym świecie staje się ekonomia. Dzięki niej ugrunto-
wuje się internetowa platforma nowych form dystrybucji informacji (w tym reklam). 
Rosnąca liczba graczy spędza wiele godzin między innymi w środowisku gier okre-
ślanych jako massively multiplayer online role-playing games (MMORPGS ). Jedno-
czesne przebywanie w tym środowisku wielu osób spowodowało kreowanie nowych, 
wirtualnych, syntetycznych towarów, które stały się przedmiotem handlu w realnym 
świecie. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju akcesoria, wirtualną broń, wręcz wirtualne 
życia, które grający sprzedają między sobą. Oznacza to, że wirtualne dobra uzyskały 
realną wartość przeliczaną na wszelkie waluty świata. Uczestnicy gry o nazwie Eve-
rQuest tworzą umowny produkt narodowy w wysokości ponad 2000 USD na każdego 
gracza, znacznie więcej niż osiągają to obywatele realnych państw, takich jak Indie 
czy Chiny. Przeciętny zarobek gracza, tak zwanego farmera, wynosi około 3,5 USD 
na godzinę. Nie tylko praca w wirtualnym świecie gier przynosi zyski, podobnie kre-
owane są wirtualne lądy, które stają się obrotem handlu, np. za wirtualną wyspę w grze 
Project Entropia jeden z graczy zapłacił 26 500 USD. Wpływy z tytułu posiadania 

522 A. Wodecki, R. Moczadło, Projekty dydaktyczne w środowisku Second Life – relacja z eks-
perymentu, Poznań 2008.
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tej wyspy zwróciły się za odsprzedawanie praw do prowadzenia innych wirtualnych 
przedsięwzięć na tym lądzie. Uczestnicy tego świata mogą w nim pracować, a realny 
świat staje się dla nich wyłącznie miejscem spożywania posiłków i snu. 

W Sieci, poza pracą, gracze oczekują substytutów realnego świata – od zakupów, 
wzajemnej komunikacji, porady lekarskiej przez rozrywkę do pozyskiwania infor-
macji (treści i reklamy) wcześniej dostępnych wyłącznie za pośrednictwem starych 
mediów.

Jednocześnie właściciele usług w postaci gier odnotowują znaczące przychody, 
np. po dwóch latach World of Warcraft gra ta wygenerowała w 2006 roku 1 mld USD 
wpływów przy 7 mln subskrybentów.

W przyjętej tu interpretacji onlinowe gry komputerowe (w skrócie nazywane dalej 
grami komputerowymi lub grami) są tożsame z anglojęzyczną interpretacją tego termi-
nu video games. Obejmują one szerokie spektrum platform technologiczno-komunika-
cyjnych – włączając komputery klasy PC (90%), konsole do gier (19%), telefony ko-
mórkowe (3%) i inne tego typu urządzenia523. Grający poświęcają setki, nawet tysiące 
godzin na tę formę rozrywki, która staje się ich stylem życia, formą uzależnienia.

Grający pozostawili komfort mieszkania, wielkoformatowe ekrany telewizyjne 
i coraz doskonalsze konsole. Wyłączyli pasywne źródła informacji, wybierając in-
teraktywną – najpełniej wykorzystującą komunikację sieciową – rozrywkę online. 
Dzięki sprawnej wymianie informacji obserwowany jest wśród grających proces so-
cjalizacji, łączenia się z innymi graczami, korzystania z cyfrowych doświadczeń, które 
spełniają ich oczekiwania. Ta grupa społeczna (najczęściej młodych ludzi) świadomie 
wybiera siedzenie przed komputerami, czynne uczestniczenie w wirtualnym świecie 
gier i innych wirtualnych przestrzeniach (grupy społecznościowe) często organizu-
jących się wokół określonych gier. Ta oferta Sieci często wystarcza, by bez wysiłku, 
niewielkim kosztem spełnić wykreowane przez Sieć niemal wszystkie oczekiwania 
graczy w jednym pakiecie. 

 Istotę gier, w ogólnym znaczeniu, którą można odnieść także do świata wirtualne-
go, jednoznacznie ocenił M. McLuhan, pisząc, iż „gra to maszyna, która może działać 
tylko wtedy, kiedy gracze zgodzą się przez jakiś czas występować w roli kukiełek”524. 
Uczestnicy gier, we własnej postaci lub jako wirtualne tożsamości, stają się po części 
marionetkami twórców tej formy zabawy. Niektóre z form gier wręcz wymuszają od 
ich uczestników tworzenie wirtualnych postaci (wirtualne tożsamości w aplikacjach 
typu MUD), które bardzo rzadko odzwierciedlają tę samą osobowość co gracz. Naj-
częściej jest to hybryda własnej osobowości i wyobrażonej, często wręcz całkowi-
cie innej niż sam gracz. Problem rozdwojenia osobowości doktora Jekylla i pana Hyde’a 
nabiera nowego, wirtualnego wymiaru w wyniku brutalności gier – bardzo zbliżone-
go do oryginału dzieła Roberta Stevensona. 

523 Video Gaming Audience Is Fragmented, eMarketer, Apr. 4, 2008. 
524 M. McLuhan, Zrozumieć…, jw., s. 311.
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Gry, a w nich treści i nieobojętne dla ich użytkowników oraz stosowane tam tech-
nologie (J. Naisbitta: technologie nie są neutralne), mają ogromny wpływ na graczy – 
szczególnie gdy są nimi dzieci525. Stanowi to o ogromnej sile perswazyjnej gier kom-
puterowych, o bardzo obiecujących możliwościach ich wykorzystania, np. w edukacji, 
dystrybucji reklam oraz innych ściśle określonych informacji. Z drugiej strony wyda-
ją się nieopacznie otwartą puszką Pandory. Dowodzą tego tragedie, w których dzieci, 
za przykładem wirtualnych postaci gier, mordują swoich rówieśników, strzelając do 
nich jak do fi gur pojawiających się podczas gry na ekranie komputera526. Podobnie 
gry wojskowe, w znacznym stopniu fi nansowane z podatków, adresowane do dzieci 
lansują ekstremalne, często brutalne zachowania młodych ludzi527. Twórcy gier woj-
skowych dostrzegają fascynujące relacje, jakie powstają dzięki temu pomiędzy armią 
(USA) i młodymi ludźmi. Armia widzi i precyzyjnie wykorzystuje związek doskona-
lenia technologii wykorzystywanych podczas gier i umiejętności grających z przy-
szłością armii. Już sam interfejs broni jest niemal identyczny z interfejsem grafi cznym 
(por. podrozdział 2.3), który w dużej części wykorzystują grający online. Wojskowi 
doceniają realizm gier, w szczególności podkreślając na przykład perspektywę strze-
lającego gracza (fi rst person shooters – FPS) – widzenia przez niego (na ekranie mo-
nitora) wirtualnego otoczenia oczami wirtualnego żołnierza wyposażonego w ręczną, 
szybko strzelającą broń. Niemal perfekcyjna wymiana informacji pomiędzy grającym 
a wirtualnym światem powoduje, iż „aktywność mózgu i psychiczne oraz emocjonal-
ne reakcje są niewiele różne od tych, z którymi mają do czynienia żołnierze podczas 
realnej walki. Umiejętność zachowania spokoju przez grających podczas strzelaniny 
i podejmowania decyzji jest wiarygodnym testem ich zachowań w rzeczywistej wal-
ce. Jeśli będą dobrzy w grze, prawdopodobnie będą dobrzy w walce”.528.

W znacznej części gry związane z przemocą wpajają graczom odporność na prze-
moc, kształtując pokolenie łączące przemoc z przyjemnością529. Z drugiej strony ten 
sposób rozrywki niesie ze sobą szereg pozytywnych efektów, zwłaszcza w przypadku 
gier dydaktycznych, strategicznych. W sumie nie przeprowadzono jednak dotychczas 
badań, których wyniki wskazywałyby jednoznacznie na negatywny wpływ gier kom-
puterowych530. 

Problem gier, obnażanie ukrytych zakątków własnej osobowości, ma wpływ na 
widoczne już w skali makro zachowania społeczne531. Rosnąca liczba grających wy-

525 T. Goban-Klas, Komputer…, jw., s. 10.
526 High Tech, high touch. Technologia a poszukiwanie sensu, red. J. Naisbitt, Poznań 2003, 

s. 85, 101.
527 Są to m.in. następujące slogany: „Totalne unicestwienie, nowy krajobraz wojny”, „Zapach 

napalmu”, „Wszystko jak w prawdziwej armii, z wyjątkiem syfi lisu”. 
528 K. Carney, Gamer Get Your Gun, http://www.clickz.com/showPage.html? page =clickz_prin-

t&id=3630404 [kwiecień 2008].
529 High Tech…, jw., s. 99. 
530 M. Laskus, Zakazane zabawy, „Chip” 2006, luty.
531 C. Nuttall, Games Sector Reaches Out to a Wider Word, „Financial Times” 2005, Sept. 
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bierając wirtualny świat, dla części swojego realnego życia tworzy nowy rynek dla 
wszelkich form aktywności komercyjnej, w tym zabiegów marketingowych. Branża 
gier komputerowych przynosi w USA ponad dwukrotnie większe dochody od przy-
chodów Hollywood532. Grający często są nieświadomymi grupami docelowymi ści-
śle kontrolowanego strumienia informacyjnego zawierającego materiały promocyjne 
i informacyjne, w tym instruktażowe służące obalaniu rządów i przejmowaniu wła-
dzy, także brutalne przesłania adresowane do tej części wirtualnego świata. 

Gry komputerowe są najszybciej rosnącą składową najbardziej dochodowej ko-
mercji w świecie rozrywki. Rynek tej formy rozrywki, wraz z grami konsolowymi, 
już w 2004 roku przyniósł w USA 10 mld USD dochodu – więcej od wpływów z bile-
tów do kin533. Widoczna ewolucja gier komputerowych w dużej mierze wynika z ich 
komercyjnych powiązań, a zwłaszcza z reklamą. Promocja za pośrednictwem i za 
pomocą gier komputerowych – advergamingu – staje się bardzo opłacalna i skutecz-
na534. Gry komputerowe są przykładem intensywnego wykorzystywania komunikacji 
sieciowej jako podstawowej siły napędowej funkcjonowania tej formy rozrywki. Ilu-
stracją typowo komercyjnej klasy gry korzystającej z niemal wszystkich form wy-
miany informacji (sieciowa, także tradycyjna – telefon i faks, media) i angażującej 
miliony osób na całym świecie jest alternate reality game (ARG). Historia tych gier 
sięga 2001 roku, kiedy to pojawiła się gra The Beast promująca dzieło S. Spielberga – 
A.I.: Artifi cial Intelligence. Najnowszą produkcją jest gra stworzona przez McDonalda, 
która stanowiła pośrednią formę sponsorowania Olimpiady w 2008 roku535.

3.4.7. Reklama

Wraz z rozwojem mediów powiększa się strumień informacyjny generowany przez 
szybko rosnące spektrum nośników reklamy – od pompejskich afi szy i szyldów po 
współczesne bogactwo reklam w Sieci, prasie, radiu, telewizji i fi lmach. Reklama jest 
kanałem wymiany informacji przynoszącym najlepsze profi ty, zwłaszcza w odniesie-
niu do Internetu, gdzie jednokierunkowość przekazu zastąpiła interaktywność536. 

 Wzrost liczby mediów służących dystrybucji reklamy powoduje nieodwracalny 
proces fragmentacji rynku reklamy. Jednak coraz wyraźniej dominującym, wyrafi no-

6. Największa strona gry w pokera – PartyGaming, największe kasyno – 888.com. Za: S. Goff, 
M. Garrahan, Success on the Cards for Gambling Group, „Financial Times” 2005, June 28 2005; 
A. Yee, Punters Bet on Online Gambling, „Financial Times” 2005, Feb. 8; Online Poker Gamble 
Pays Out for ESPN, „Financial Times” 2005, March 7.

532 High Tech…, jw., s. 85. 
533 L.M. Holson, ‘King Kong’ Blurs Line Between Films and Games, „The New York Times” 

2005, Oct. 24.
534 M. Story, When “Advergame” Isn’t a Bad Word, The ClickZ Network, July 14, 2008.
535 M. Story, How Virtual Game Play Becomes Reality for Consumers, The ClickZ Network, 

Jun. 30, 2008.
536 Rocznik statystyczny przemysłu mediowego…, jw., s. 189.
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wanym narzędziem dystrybucji materiałów reklamowych staje się Internet (reklama 
online), głównie za przyczyną swojej interaktywnej natury, mniejszych kosztów sto-
sowania i prostszej mierzalności uzyskiwanych efektów. Badania CR Media Consulting 
przewidują, iż w Polsce w 2011 roku „Internet będzie drugim co do wielkości ryn-
kiem reklamowym po telewizji”537. Szacuje się, że w tym samym czasie wpływy ze 
światowej reklamy online wzrosną pięciokrotnie538. Po tym jak w 2008 roku reklama 
online zaczęła dawać wpływy większe od radia, należy wkrótce oczekiwać podobne-
go przełomu odnośnie rynku reklam w telewizji.

Spodziewane efekty komunikacyjnego oddziaływania Sieci na indywidualne oso-
by i całe społeczeństwa ilustruje rosnąca siła udziału Internetu w marketingu. Prze-
prowadzone badania wśród kilkuset szefów fi rm na całym świecie wskazały Internet 
jako trzeci (po konferencjach, sponsorowanych wydarzeniach i telewizji) czynnik 
decydujący o powodzeniu zabiegów marketingowych. Rok wcześniej Internet był 
klasyfi kowany na miejscu szóstym (po konferencjach, periodykach, telewizji, wyda-
rzeniach, gazetach)539. 

Reklama onlinowa jest sztandarowym zastosowaniem komunikacyjnego poten-
cjału Sieci540. Jej istota jest podobna do reklamy tradycyjnej. Polega na informowaniu 
– zwracaniu uwagi potencjalnych klientów, nabywców wszelkiej postaci dóbr i usług. 
Cieszy się rosnącym zainteresowaniem polityków, którzy wykorzystują siłę komuni-
kacyjną Sieci w swojej działalności politycznej. Przykładem tego była prezydencka 
kampania wyborcza 2008 roku w USA. Podobnie jak w kampanii wyborczej J.F Ken-
nedy’ego decydującą rolę odegrała telewizja, tak kampania 2008 roku była zdomino-
wana przez informacyjną siłę Internetu. Zwycięzca, nazwany cyfrowym kandydatem, 
tylko w jednym miesiącu zapłacił 8 mln USD za reklamy w Sieci541. Były one obec-
ne w takich portalach, jak: Google, Yahoo, Facebook, na stronach z wiadomościami, 
a także w grach komputerowych. Znaczącą rolę w kampanii odegrały także krótkie 
materiały wideo rozpowszechniane w Sieci (video generator)542.

Kampania 2008 roku była pierwszą kampanią bezpośrednio angażującą głosują-
cych do współpracy w budowaniu sylwetki kandydata, a nie jej poznawaniu. Wyko-
rzystano do tego pełen potencjał Sieci, łącznie z angażowaniem Web 2.0, a nawet 

537 M. Lemańska, Ł. Dec, Internet atakuje telewizję, „Rzeczpospolita” z 5 czerwca 2008. 
538 In-Stat, „World Report on Online Video, August 13, 2008. Za: Web Video Ad Spend 

to Grow Worldwide, e-Marketer, Aug. 21, 2008; Marketers Moving to Digital Media, 
Apr. 30, 2009, http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?1007064 [maj 2009].

539 Future Tense…, jw., s. 17–18.
540 Formy reklamy, organizacja jej funkcjonowania przedstawione są w: W. Gogołek, Technolo-

gie…, jw., s. 166–196.
541 K. Kaye, Obama’s Online Ad Spend Approached $8 Million, The ClickZ Network, Nov. 6, 2008.
542 Podczas kampanii wyborczej materiały wideo Obamy na YouTube były oglądane 92 mln razy 

(McCaina trzy razy mniej). Za: E. Tager, Obama, Web 2.0, and the Best of Behavioral Marketing, 
The ClickZ Network, Nov. 26, 2008.
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tworzeniem specjalnej aplikacji dla mobilnych telefonów (iPhone’ów)543, tworząc 
w ten sposób wirtualne centrum wyborcze. Ułatwiło to łączność głosujących z cen-
trami wyborczymi, poznawanie informacji o zdarzeniach wyborczych, przeglądanie 
stosownych materiałów multimedialnych, dzielenie się opiniami. Narzędzia sieciowe 
umożliwiły także czynne zaangażowanie wyborców poprzez wnoszenie przez nich 
niewielkich wpłat na rzecz kandydatów544. Poczucie osobistego udziału w kampani 
sprawiło, że wyborca-obserwator stał się wyborcą-udziałowcem. Dzięki Sieci obser-
wowany był proces dwukierunkowej współpracy wyborców z kandydatami.

Reklamę sieciową odróżnia od reklamy tradycyjnej medium upowszechniania, 
jakim jest Internet. Zatem reklamą sieciową jest „wszelka płatna forma nieosobowe-
go przedstawiania i popierania towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę” 
w Sieci545. Za Gobanem-Klasem można jeszcze dodać, iż reklama  „jest formą wprowa-
dzenia, rozszerzenia, zastąpienia lub utrwalenia znaczeń przypisywanych przez kon-
sumentów symbolom, którymi oznaczono reklamowane produkty lub usługi”546. Obie 
zacytowane interpretacje należy uzupełnić tym, że reklama internetowa, spełniając 
wszystkie funkcje reklamy tradycyjnej, jest interaktywna. Podobnie jak nowe media 
jest dwukierunkowa: nie tylko przekazuje informacje, lecz także inicjuje odbieranie 
informacji o odbiorcy – w sposób kontrolowany lub poza jego kontrolą. Informacje te 
wykorzystuje następnie w doborze stosownej treści i formy kolejnej reklamy.

Posługując się dorobkiem wszystkich wcześniejszych mediów: tekstu, obrazu, 
dźwięku, a zwłaszcza wideo, Sieć wprowadziła potężne narzędzie skutecznego dosto-
sowania reklamy do jego odbiorcy (personalizacja, marketing behawioralny) – treść 
reklamy jest uzależniona od informacji o konkretnym internautcie dotyczących jego 
wieku, upodobań, miejsca zamieszkania, a nawet pory dnia, w której ogląda rekla-
mę547. Reklama internetowa ( online)  w pełni odpowiada formule planowania reklamy 
AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) – dostrzeżenie, zainteresowanie, pragnie-
nie, kupno548.

Dzięki sprawnej wymianie informacji w Sieci przyszłość reklamy online leży w jej 
personalizacji  – dostosowaniu do danych opisujących adresata tego przekazu. Infor-
macje gromadzone przez odwiedzane strony zawierają dane na temat historii przeglą-
danych stron, pytań zadawanych przez internautów, ich preferencji, historii zakupów 
online, jego adresu IP (w większości trafnie wskazującego lokalizację geografi czną 
internauty). Dane te są skrupulatnie analizowane i wykorzystane do manipulowania 

543 Aplikacja: Obama ‘08: The Offi cial iPhone Application. Za: S. Carton, Conversational Mar-
keting: Fact or Fiction?, The ClickZ Network, Nov. 10, 2008.

544 Za pośrednictwem Sieci Obama zgromadził ponad 600 mln USD, McCain – 217 mln USD. 
Za: E. Tager, Obama…, jw. 

545 Hasło „Reklama” w: Aktualizacje encyklopedyczne, suplement do Wielkiej encyklopedii po-
wszechnej Wydawnictwa Gutenberga, t. 11, Media, red. J. Skrzypczak, Poznań 1998, s. 216.

546 T. Goban-Klas, Cywilizacja…, jw., s. 81.
547 Creative Insights on Rich Media, New York 2008, Sept.
548 T. Goban-Klas, Cywilizacja…, jw., s. 82.
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konsumentem, bez jego wiedzy o tej operacji549. Dostępne są już narzędzia do tego, 
by reklamy były prezentowane o określonych porach dnia w wybranych dniach ty-
godnia, stosownie do użytkowanych systemów operacyjnych, przeglądarek, domen 
adresatów reklam online, a przede wszystkim dostosowane do indywidualnych profi li 
ich adresatów, w tym miejsca zamieszkania. Nowoczesne, dedykowane temu zadaniu 
serwisy internetowe, tzw. ad-servery, dysponują coraz większym zakresem informa-
cji o klientach, dostosowując prezentowane im reklamy nie tylko do wymienionych 
danych, ale także do wieku, płci, geografi cznej lokalizacji oraz takich detali, jak ulu-
bione formy aktywności i preferowana muzyka550. Ad-serverami zwykło się określać 
organizacje, która specjalizują się w świadczeniu usług reklamowych, a w szczegól-
ności zajmują się zarządzaniem, aktualizacją, publikowaniem, śledzeniem i analizo-
waniem rezultatów kampanii reklamowych wykorzystujących do tego celu potencjał 
dystrybucji treści innych stron551.

Niekontrolowane przez konsumenta pozyskiwanie informacji o nim jest o tyle 
ułatwione, że ludzie z natury mają ogromną skłonność do ufania maszynom – mó-
wienia o sobie bez osłonek, ujawniania komputerowi nawet najbardziej intymnych 
informacji. W wywiadzie przeprowadzanym za pośrednictwem komputera w centrum 
leczenia alkoholizmu pacjenci przyznawali się do spożycia alkoholu trzykrotnie czę-
ściej niż pacjenci, z którymi wywiad przeprowadzali lekarze, a szczerość dużej części 
autorów blogów (szczególnie młodych) jest zastanawiająca i skrupulatnie wykorzy-
stywana przez biura marketingowe552.

Z punktu widzenia reklamodawcy, który troszczy się o efektywność swojego pro-
mocyjnego przekazu, można wyróżnić siedem znaczących determinant skuteczności 
reklamy online553:
1. Stosowanie języka, który jest używany i zrozumiały przez konsumenta. Nadawa-

nie odpowiedniej wagi słowom kluczowym.
2. Umiejętne inwestowanie w infrastrukturę, która ułatwi promocję strony w wyszu-

kiwarkach i ocenę skuteczności podejmowanych w tym kierunku wysiłków.
3. Integrowanie onlinowych i offl inowych marketingowych wysiłków fi rmy.
4. Śledzenie nowych możliwości promocji. Analizowanie poczynań konkurencji.
5. Ciągłe testowanie konstrukcji, funkcjonalności stron fi rmowych.
6. Ciągłe dostosowywanie konstrukcji strony do aktualnych technologii i rosnącego 

pasma dostępu do Internetu.
7. Dostosowywanie konstrukcji stron do rangujących funkcji wyszukiwarek.

549 M. Dan, Online Ads vs. Privacy, „The New York Times” 2007, May 12. 
550 V. Vara, Facebook Gets Personal, With Ad Targeting Plan, „The Wall Street Journal” 2007, 

Aug. 23, s. B.1. 
551 Interactive Advertising Bureau Audience Reach Measurement Guidelines Version 1.0, Dec. 8, 

2008, s. 9, http://www.iab.net/media/fi le/Audience_ Reach_ Guidelines.pdf [grudzień 2008].
552 P. Wallace, Psychologia…, jw., s. 263.
553 M. Grehan, What’s a Brilliant Idea in Search?, The ClickZ Network, June 30, 2008.
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Gwałtownie rosnąca od początku XXI wieku rola Internetu w publikowaniu re-
klam stanowi zauważalne zagrożenie dla tradycyjnych mediów – głównych dystrybu-
torów reklam. Rubert Murdoch określił niewielkie reklamy gazetowe (ads) jako rzekę 
złota, która wysycha i rozgałęzia się, kierując w stronę wirtualnego świata554. Rekla-
my w szperaczach (sponsoring, PayPlacement)  dzięki swojej interaktywności oraz 
popularności stają się najbardziej dochodowym medium promocji; 10% wszystkich 
wydatków na reklamę jest przeznaczanych na reklamę online. Dla 25% badanych 
stanowi ona najwartościowsze źródło informacji przy zakupach555. 

Rysunek 22. Wydatki na reklamę w Internecie w  Polsce (w mln zł)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Z. Domaszewicz, Polski Internet się dorabia, „Ga-
zeta Wyborcza” z 28 lutego 2008.

Jednym z zagrożeń dla tradycyjnego rynku reklam jest stosowanie Internetu jako me-
dium komercyjnej promocji – przejęcie inicjatywy rozpowszechniania informacji o pro-
duktach i usługach przez samych konsumentów. Zjawisko to jest nazywane: medium ge-
nerowane przez konsumentów – CGM . Cieszy się ono wielkim zaufaniem i jest konkuren-
cyjne wobec innych form dystrybucji informacji marketingowych. Nabiera ono znaczenia 
w walce konkurencyjnej fi rm i sposobach promocji marki. CGM adaptuje bogate multi-
medialnie media podobnie jak reklama online, np. blogi, moblogi  (wykorzystujące 
telefony komórkowe), vlogi  (dzienniki bazujące na zapisach wideo), podcasting. 

554 Trzy podstawowe formy reklam w Internecie to: „display” lub „banner” (grafi czne prostokąty, 
samodzielne strony, wideo) – 32% wpływów z reklamy, typowe reklamy (classifi ed ads) – 17%, rekla-
ma w szperaczach (search advertising) – 41%. Za: Word of Mouse, „The Economist” 2007, Nov. 8.

555 Online Advertising on a Rocket Ride. The Numbers are Soaring, eMarketer, Nov. 2007; Word 
of Mouth Works Worldwide. The Unbiased Opinion is Trusted Around the Globe, eMarketer, Oct. 9, 
2007. Więcej na temat reklamy online w: W. Gogołek, Technologie…, jw., s. 166–196. 
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Social networking z powodzeniem jest wykorzystywany do nowych, skutecznych 
modeli promocji. Wyróżniającym się jest „marketing szeptany” (Word of Mouth) – je-
den z najstarszych modeli reklamowych, który z powodzeniem został zaadaptowany 
do świata wirtualnego556. Wykorzystuje on zaufanie, jakim darzone są informacje 
wymieniane wśród gron osób połączonych informacyjnie za pośrednictwem róż-
nych form aktywności społecznościowych w Sieci – głównie przez fora dyskusyjne 
i blogi. 

Blogi  coraz częściej służą do komunikowania prywatnych opinii o produktach 
i usługach będących przedmiotem promocji557. W wyborze stosownych (ze względu 
na popularność i tematykę) blogów pomagają specjalistyczne szperacze, a wśród nich 
jeden z najpojemniejszych – identyfi kator 22 mln milionów blogów – http://techno-
rati.com/. Sprzedający świadomi zaufania, jakim obdarzane są blogi, tworzą własne 
z odpowiednio spreparowanymi treściami lub wpływają na treści innych autorów. 
Do tak przygotowanych specyfi cznych narzędzi promocji kierowane są osoby zainte-
resowane zakupem określonego towaru lub korzystaniem z promowanej usługi. 

Blogi ułatwiają konsumentom odszukanie produktów i usług także dlatego, iż ta 
forma komunikowania łączy twórców i czytelników o podobnych demografi cznych, 
psychologicznych i behawioralnych charakterystykach. Komunikacyjna siła blogów, 
w odniesieniu do reklamy, wynika również z ich aktywności informacyjnej – sto-
sowania multimediów i dynamicznych odnośników. Ta nowoczesna forma pamięt-
nikarstwa stworzyła nową konkurencję opinii kreowanych przez tradycyjne media. 
Stanowi ona pionierski obszar doświadczeń oraz ważny przedmiot zainteresowania 
reklamodawców oraz wyszukiwarek.

 Wkroczenie technologii informacyjnych, a zwłaszcza Internetu na rynek reklam 
spowodowało ogromne, niemal fundamentalne zmiany w zakresie i kierunkach prze-
pływu wpływów z tej branży558. W najbliższych latach najdynamiczniej rozwijają-
cą się formą reklamy we wszystkich mediach pozostanie reklama online, zwłaszcza 
w odniesieniu do promocji lokalnej. Sieć dzięki powszechności i interaktywności sta-
je się najpotężniejszym medium dystrybucji reklamy. Dostępność technologii dystry-
bucji i stosowanych form reklam przesądziły o zainteresowaniu reklamami persona-
lizowanymi, które dominują komercję online. Zauważalne zagrożenie – dostrzegany 
przez internautów nadmiar dostarczanych reklam – jest zmniejszane dzięki stosow-
nym procedurom. Wykorzystuje się w nich m.in. tzw. capping –  limitowanie liczby 
odsłon identycznych reklam temu samemu użytkownikowi. 

 Usamodzielniającą się dziedziną komercyjnej działalności staje się wspomnia-
ny wcześniej marketing wykorzystujący potencjał szperaczy (SEM ). Obejmuje ona 

556 D. Tapsott, Growning Up Digital. How the Net Generation is Changing Your World HC, 
McGraw-Hill, New York 1999, s. 198, 207. 

557 Blog Infl uence on Consumer Purchases Eclipses Social Networks, BuzzLogic, San Francisco, 
Oct. 28, 2008, http://www.buzzlogic.com/press/ news.html?postdate =1225203064.

558 Niektóre sieci reklamowe: ad.net; arbo.media; IDMnet; AdClick.



Komunikacja aktywna

219

wszelkie formy aktywności umożliwiające uzyskanie jak najlepszych rezultatów mar-
ketingowych za pośrednictwem szperaczy. Można je podzielić na dwa obszary: wy-
korzystanie promocyjnego potencjału szperaczy, np. poprzez płatne pozycjonowanie, 
i dostosowanie treści (jak najczęściej aktualizowanej) i konstrukcji strony, by była 
ona dostrzegana przez szperacze i bez płatnego pozycjonowania wyświetlana na jak 
najwyżej pozycji na liście rezultatów (SERP). Tym ostatnim zabiegom służy także 
proces tzw. optymalizacji stron (odpowiedniej ich konstrukcji) – SEO  (Search Engine 
Optimization); im wyżej na liście SERP jest umieszczana strona, tym większa liczba 
internautów ją odwiedza. 

Jako metodologię SEM zaadaptowano skuteczny proces zarządzania, stosowany 
także w produkcji, który obejmuje559: 
• defi nicję problemu, np. rozwinąć zbiór słów kluczowych w celu uzyskania jak 

najwyższej pozycji SERP w wyszukiwarce,
• pomiar ilościowy aktualnego statusu, np. pozycji na SERP w zależności od stoso-

wania różnych słów kluczowych,
• analizę możliwych rozwiązań problemu, np. testowanie różnych słów kluczowych,
• doskonalenie, np. wykupienie w szperaczach słów kluczowych (płatne pozycjono-

wanie),
• kontrolę, pomiar rezultatów zastosowanych rozwiązań. 

Obserwowana jest szybka zmiana postaci najbogatszego źródła zasilania fi nansowe-
go Sieci – reklam. Reklamy w grach, w mediach onlinowych, w serwisach społeczno-
ściowych (blogi, podcasting), a także SEM wzbogaciły jej tradycyjne formy, zmieniając 
kształt rynku reklamy. W konsekwencji nastąpiła fragmentacja rynku promocji online, 
wzmacniana telewizją interaktywną, iPodami, setkami kablowych i satelitarnych ka-
nałów telewizyjnych, jak również rozgłośniami radiowymi. W rezultacie tych zmian 
reklamodawcy zmuszeni są do szybkiego zwiększania swoich umiejętności oraz wkła-
dania ogromnego wysiłku, by dotrzeć do tej samej grupy docelowej co wcześniej. 

Nowoczesne technologie informacyjne przyczyniły się do tego, że rzeka informa-
cyjna – będąca reklamą – została skutecznie podzielona na trudniejsze do kontrolowa-
nia strumienie. Realizacja kompleksowej akcji reklamowej staje się znacznie bardziej 
skomplikowana niż wtedy, kiedy podstawowymi nośnikami były pojedyncze tytu-
ły gazet, kilka programów telewizyjnych i radiowych. Powoduje to z jednej strony 
wzrost atrakcyjności i skuteczności zabiegów promocyjnych, ale z drugiej koniecz-
ność zmiany kompetencji i narzędzi niezbędnych do pełnego wykorzystania bogatej 
oferty reklam online i offl ine.

559 R. Hagerty, Search Engine Marketing with Six Sigma, http://www.ediapost.com/dtls_dsp_Se-
archlnsider.cfm?fnl=050224 [Feb. 24, 2005]. Oczekuje się, że wartość SEM w Europie, wynosząca 
856 mln euro w 2004 roku, wzrośnie do 3 mld euro w 2010 roku. Europe’s Search Engine Marketing 
Forecast, 2004 to 2010 from Forrester Research. Za: E. Burns, European Search Marketing to Grow 
Through 2007, www.clickz.com/stats/sectors /advertising/article.php/3521756 [lipiec 2005].
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Marketingowcy byli i nadal są odpowiedzialni za tworzenie treści promocyjnych 
we wszystkich kanałach dystrybucji mediów. Obecnie, gdy niemal wszystkie ko-
mercyjne przedsięwzięcia związane z produkcją i usługami są powiązane z wirtual-
nym światem, rola treści stała się szczególnie ważna. Niemal żadna fi rma związana 
z komercją online nie może mieć nadziei, iż przetrwa na rynku bez odpowiedniej 
strategii obejmującej treści ją promujące. Innymi słowy, odpowiedzialni za marke-
ting stają się wydawcami. Sieć wymusiła taki etap w promocji, który jest związa-
ny ze szczególną troską o publikowane treści. Obecne znajdują one swoje miejsce 
w wielu formach aktywności wirtualnej związanej z komunikacją sieciową – od 
podstawowej w postaci reklam, przez sponsoring, specjalistyczne wydania (new-
slettery), gry online, do tworzenia własnych publikacji onlinowych, które zawierają 
materiały promocyjne. 

Zasygnalizowany zakres i sukcesy marketingu onlinowego, wspomaganego trady-
cyjnym, wskazują na utopijne oczekiwania T. Friedmana, iż współczesny (wirtualny) 
„świat daje każdemu szansę zaprezentowania swojej kultury. […] Teraz każdy może 
napisać piosenkę, nagrać ją w dowolnej wersji językowej i umieścić na jakiejś stro-
nie internetowej, a jeśli ludziom się ona spodoba, prześlą ją innym”560. Godząc się 
z faktem, iż każdy może zamieścić w Sieci dowolny materiał, należy pamiętać, iż bez 
uruchomienia stosownej machiny marketingowej niemal wszystkie indywidualne ini-
cjatywy w wirtualnym świecie są skazane na niepowodzenie. Zazwyczaj dostrzegane 
są te, na które zwrócą swoją uwagę media. 

3.4.8. Zagrożenia

Zdaniem J. Naisbitta technologie służące operowaniu informacjami należy trakto-
wać nierozłącznie z konsekwencjami ich stosowania – zarówno dobrymi, jak i złymi 
– „technologia nie jest neutralna”561. Dowodzą tego m.in. zasygnalizowane przykłady 
wyróżnionych zastosowań i funkcji komunikacji aktywnej – obserwowanej autono-
mii maszyn tworzących Sieć. Widoczne zagrożenia stwarzane przez Sieć są wynikiem 
skutecznego gromadzenia i analizowania wszelkich informacji związanych z otocze-
niem (ludzie, urządzenia, przyroda) oraz podejmowania na tej podstawie działań, któ-
rych sprawczą funkcję przejmują od ludzi maszyny.

Maszyny z powodzeniem wyręczają ludzką pracę polegającą na gromadzeniu, 
opracowywaniu i przekazywaniu użytkownikom, w odpowiedniej formie, wybranych 
treści. Dzieje się to przy pełnej, niczym niezmąconej akceptacji społecznej. W rezul-
tacie Sieć i wykonywane przy jej użyciu działania są obdarzane zaufaniem. To z kolei 
stwarza warunki do manipulowania strumieniem informacyjnym kierowanym przez 
Sieć do użytkowników (sponsoring, SERP, PageRank itp.). 

560 T.L. Friedman, Świat…, jw., s. 514.
561 High Tech…, jw., s. 36.
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Troska o pozytywne oceny funkcjonujących w Sieci stron stawia ich twórców 
w służebnej roli nie tylko wobec ich użytkowników, ale i automatów. Twórcze zabiegi 
projektantów stron nie są już determinowane tylko treścią i formą mającą na uwadze 
oczekiwania ludzi. Strony są budowane także z myślą o szybko i skutecznie realizo-
wanych procedurach przez wyszukiwarki, które decydują o efektach ludzkiej pracy 
(dbałość o pozycję strony na liście SERP). 

Zauważalnym celem działania wykorzystującego potencjał sieciowy jest wspo-
maganie podejmowania efektywnych decyzji i konsekwentne eliminowanie przy tym 
pracy ludzkiej. Rosnąca rzesza osób, których praca była związana z dysponowaniem 
określonymi informacjami i umiejętnością ich przetwarzania, staje się zbyteczna – ich 
funkcje zastępują maszyny. Procesowi temu towarzyszy, możliwa dzięki komunika-
cji sieciowej, zdalna praca wykonywana poza granicami miasta, kraju, kontynentu 
– offshoring . Przewidywanie Toffl era, że „coraz trudniejsze staje się zastępowanie 
jednych pracowników innymi”, się nie sprawdziło562. Sieć gwarantuje wyrównanie 
statusu jej użytkowników nie tylko w ramach fi rm, lecz także w skali globalnej. Dzię-
ki komunikacji liczą się coraz wyraźniej kompetencje – ekspertyzm, jak to nazywa P. 
Wallace – bez względu na lokalizację geografi czną pracownika, jego kolor skóry czy 
wiek563. Offshoring geografi cznie przenosząc zatrudnienie, w swojej istocie nie likwi-
duje jeszcze miejsc pracy w skali globalnej, odsuwa jedynie w czasie nieuchronny 
proces zagrożenia wspomnianej konkurencyjności IT w walce o miejsca pracy564. Wo-
bec tego wyzwania kapitalna staje się świadomość szans (mniejsze koszty produkcji) 
i zagrożeń (konkurencja na rynku pracy), jakie niesie z sobą zdalna praca. Podkreśla 
to konieczność ciągłej troski o miejsca pracy i edukację – odpowiednią do rosnących 
wymagań rynku społeczeństwa informacyjnego. 

Namiastką zmniejszenia tego zagrożenia jest rosnąca liczba nowych zawodów, 
które w znacznej części są wynikiem zmian w zakresie stosowanych technologii, 
przede wszystkim związanych z operowaniem cyfrowymi informacjami565.

3.5. KOMUNIKACJA AUTONOMICZNYCH MASZYN

Do niedawna każda działalność ludzka wiązała się wyłącznie z realnym otocze-
niem stworzonym przez naturę. Stanowiła hybrydę mocy intelektu i ludzkich mięśni, 
z czasem wspomaganych siłą mięśni zwierząt, narzędzi i bardziej złożonych urządzeń 
mechanicznych. Przestrzeń funkcjonowania ludzi tworzyły wymiary świata realnego 
– czas i przestrzeń. Gwarantowało to niezakłóconą symbiozę myśli z dziełem ludz-
kich rąk. 

562 A. Toffl er, Zmiana…, jw., s. 330.
563 P. Wallace, Psychologia…, jw., s. 136.
564 W. Gogołek, Technologie…, jw., s. 282–289.
565K. Nyga, Nowe zawody przyszłością rynku pracy, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/ 

wpis.37 [czerwiec 2009].
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Czas, w którym nastąpiło wspomaganie ludzkiej aktywności intelektualnej, można 
określić jako początek komunikacji aktywnej, etap poprzedzający obecnie powstającą, 
dotychczas najwyższą formę komunikacji sieciowej – komunikacji autonomicznych 
maszyn. Ów etap wypełnia każda działalność ludzka wspomagana siłą maszyn, która 
wcześniej była zarezerwowana wyłącznie dla ludzkiego umysłu. Chodzi tu o urządze-
nia początkowo wspomagające proste obliczenia rachunkowe, potem przetwarzające 
multimedia i symulujące świat realny, umożliwiając manipulowanie czasem i prze-
strzenią w świecie, który jest tylko tworem wyobraźni, np. serwisy społecznościowe 
(Second Life) czy onlinowe gry komputerowe. Obserwuje się początek ogranicza-
nia czynnika ludzkiego w procesie gromadzenia, tworzenia i wymiany informacji 
z udziałem maszyn. Wynika to z sygnalizowanej wcześniej przewagi komputerów 
nad człowiekiem w ilości dostępnej im informacji i trwałości ich przechowywania, 
a nade wszystko z szybkości maszyn. W coraz większej liczbie sytuacji człowiek oka-
zuje się zbyt wolny w swoich działaniach wobec współczesnych oczekiwań szybkości 
przetwarzania informacji. 

„Za sprawą komputera po raz pierwszy w historii komunikowania powstała sytu-
acja, kiedy człowiek może otrzymać wiadomości, której nie wysłał żaden inny czło-
wiek. Co więcej, te urządzenia mogą komunikować się bez udziału człowieka; sytu-
acja taka ma miejsce w sieci komputerowej”566. Prostym przykładem takiego układu 
są światła regulujące na skrzyżowaniu ruch pieszych i pojazdów. Automat bez udziału 
człowieka decyduje, w jakim czasie zapalać odpowiednie kolory świateł. Wydaje się 
to najprostszą ilustracją maszyny, która samodzielnie tworzy i w stałym rytmie udo-
stępnia ludziom powtarzające się informacje (informuje ich, komunikuje się z nimi). 
W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach – wracając do przykładu skrzyżowania – 
informacje te bywają uzupełniane o dane z czujników śledzących intensywność ruchu 
ulicznego i odpowiednio do niego, bez udziału człowieka, automat dostosowuje okre-
sy zmiany kolorów świateł. W tym przypadku następuje już pewna forma przetwarza-
nia informacji, której efektem jest dostosowanie czasu zapalania określonego koloru 
światła – informowania ludzi o decyzji, którą w istocie podejmuje maszyna. Warto 
podkreślić, iż informacji tej nie przekazał automatowi w żadnej formie człowiek. Po-
dobną funkcję pełnią GPS-y wspomagające przemieszczanie się po nieznanych oko-
licach, wskazując na monitorze trasę, jednocześnie generując (wypowiadając) słowa 
pomagające obrać właściwy kierunek wędrówki. Ilustracją jeszcze bardziej zaawan-
sowanej formy komputerowego sterowania ruchem, z wykorzystaniem elementów 
sztucznej inteligencji, jest system Clearfl ow (produkt Microsoftu), który bazując na 
Sieci i informacjach uzyskanych z satelitów, proponuje kierowcy najbardziej opty-
malną, omijającą korki trasę przejazdu (tymczasem w 72 miastach USA). 

Powyższy przykład ilustruje przyjętą tu interpretację autonomiczności maszyn, 
których działanie jest uzależnione od automatycznie (bez udziału człowieka) odbie-

566 S. Juszczyk, Człowiek w świecie…, jw., s. 66.
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ranych na bieżąco informacji. Na ich podstawie maszyna odpowiednio komunikuje 
się z otoczeniem. 

Maszyny samodzielnie tworzą komunikaty, które przekazują między sobą (komu-
nikowanie sieciowe maszyna – maszyna), a dopiero po odpowiedniej obróbce prze-
kazują ludziom (komunikacja maszyna – człowiek). W tworzeniu informacji źródło-
wej człowiek nie bierze udziału (por. rysunek 24). Te formy komunikowania przyjęto 
określać terminem diginetmedia567. 

Powszechność wymiany informacji za pośrednictwem Internetu, także pomiędzy 
urządzeniami (bez udziału człowieka), stwarza nowe wyzwania będące pochodną po-
zornie oczywistego założenia, iż w świecie realnym co najmniej jedną stroną wymia-
ny informacji jest człowiek. Tymczasem wymiana informacji pomiędzy maszynami, 
znacznie intensywniejsza od przebiegającej między ludźmi, przybiera formę bardzo 
zbliżoną do tego, co jest traktowane jako komunikacja. W rzeczywistości przesyłane 
pomiędzy urządzeniami informacje, podobnie jak ma to miejsce w świecie realnym 
między ludźmi, podlegają automatycznej ocenie, klasyfi kacji, wartościowaniu, a także 
wpływają na pełnione funkcje uczestniczących w tym procesie maszyn. Przykładami 
takich procesów są: epidemie wirusów komputerowych, które poza ludzką kontrolą 
uruchamiają funkcje autonomicznej, celowej wymiany informacji (np. umożliwiają-
ce uodparnianie się na programy antywirusowe) i kształtują niektóre „zachowania” 
komputerów; przestępcze przejmowanie zdalnej kontroli nad milionami komputerów 
(zombi, więcej w rozdziale 4); automatyczne rozsyłanie aktualizacji oprogramowa-
nia instalowanego na fi rmowych i domowych komputerach; samodzielne uczenie się 
przez routery (urządzenia zarządzające ruchem informacyjnym w Sieci) obsługi dy-
namicznie zmieniających się sieci (m.in. omijanie niesprawnych lub przeciążonych 
pośreników ruchu informacyjnego) do poziomu złożoności, który pozostaje poza 
ludzką kontrolą; rosnąca liczba funkcji powierzanych cloud computingowi (więcej 
w punkcie 2.6.2). 

Przejmowanie inicjatywy przez maszyny następuje niezauważalnie, pozostawia-
jąc jednak znaczące ślady – jednym z nich jest podszywanie się robotów (specjalnych 
programów komputerowych) pod człowieka. Chodzi tu np. o masowe zakładanie 
przez roboty kont pocztowych, blogów i innych postaci aktywności informacyjnej 
w Sieci, które zarezerwowane były i są wyłącznie dla ludzi. Celem takiej działalności 
robotów jest różnie pojmowana komercja – najczęściej reklama568. 

Aby uniknąć takich zagrożeń, świat ludzi zmuszony jest bronić się przed auto-
matami, stawiając im coraz bardziej wyrafi nowane przeszkody. Na przykład usiłując 

567 Termin ten został zdefi niowany w: W. Gogołek, Technologie informacyjne…, jw., s.75.
568 Na przykład roboty tworząc mechanicznie tysiące blogów, wpisują w nich teksty zawierające 

słowa kluczowe w sąsiedztwie promowanej nazwy fi rmy. Słowa te, ze względu na częste ich po-
wtarzanie, sprawiają, iż wyszukiwarki (w wyniku automatycznego indeksowania zasobów blogów) 
po ich wpisaniu podają linki do promowanej fi rmy. Inny sposób wykorzystania tych robotów to 
zakładanie kont pocztowych w celu rozsyłania spamu.
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ograniczyć rozpoznawanie przez roboty publikowanych w Sieci adresów mailowych, 
stosuje się metodę – tymczasem skuteczną – zastępowania znaku „@” wyrażeniem 
„(małpka)”. Zabieg ten znacznie ogranicza szanse rozpoznania tak zapisanego adre-
su przez roboty, a w konsekwencji niezamieszczania go na liście odbiorców spamu. 
Osoba publikująca w ten sposób swój adres (np. xx(małpka)id.uw.edu.pl) otrzymuje 
znacznie mniejszą liczbę spamu. Bardziej złożona jest procedura obrony przed samo-
dzielnym zakładaniem przez robota nowego bloga (lub konta pocztowego). Polega 
ona na tym, iż podszywający się pod człowieka robot, który chce samodzielnie zało-
żyć konto, musi „udowodnić”, że jest człowiekiem. Służy temu procedura – captcha 
– odpowiada za tego rodzaju identyfi kację. Polega ona na wymuszaniu odczytania 
zamazanego tekstu (zazwyczaj kilka znaków) i wpisania go w określone pole na ekra-
nie monitora (por. rysunek 23). Ze względu na zniekształcenia tych znaków robot nie 
jest w stanie rozpoznać wyświetlanego tekstu, a człowiek robi to bez kłopotu. Zabieg 
ten jak dotychczas jest skuteczny, pojawiają się już jednak narzędzia programowe, 
które są w stanie rozpoznać także owe zamazane teksty. W związku z tym, że ta stra-
tegia walki z automatami stopniowo staje się nieefektywna, wprowadzane są bardziej 
złożone procedury dowodzenia, iż użytkownik jest człowiekiem, a nie automatem. 
Polegają one na konieczności rozpoznania obróconego obrazu o zmienionej orientacji 
(np. drzewa obróconego o 90 stopni) i ustawieniu go w pozycji pionowej.

Rysunek 23. Przykłady captcha

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha.

Podobnym zjawiskiem przejmowania przez maszyny informacyjnej inicjatywy 
jest tzw. spam społecznościowy. Jak na razie jest on ograniczony do konstruowania 
i wysyłania przez maszyny automatycznych odpowiedzi, które są podpisywane przez 
użytkowników tego sposobu wymiany informacji. Próbą obrony przed eskalacją tej 
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formy podszywania się komputerów pod rzeczywiste osoby są specjalistyczne fi ltry. 
Eliminują one korespondencję, która jest wysyłana przez automaty (np. usługa Turn 
This Thing Off).

Szczególnie znacząca rola autonomii maszyn jawi się w funkcjonowaniu wyszu-
kiwarek, w których funkcje indeksowania i wartościowania informacji oraz jej dys-
trybucji niemal w pełni wykonują komputery (więcej na ten temat w punkcie 3.4.4). 
Powstaje nowy wymiar komunikowania się maszyn bez udziału ludzi – świat diginet-
mediów.

Rysunek 24. Model komunikacji autonomicznych maszyn

Źródło: Opracowanie własne.

Powszechnym zastosowaniem autonomicznego pobierania informacji i udostęp-
niania ich ludziom są czujniki i kamery wykorzystywane np. w niektórych dyscypli-
nach sportowych. Maszyny podczas meczu piłki nożnej decydują o uznaniu bramki 
(dzięki technologii umożliwiającej precyzyjne określenie przekroczenia przez piłkę 
linii bramkowej), podczas gry w tenisa wychwytują „wyjście” piłki na aut (tech-
nologia Hawk Eye) czy lokalizują (spalony) gracza na boisku (technologie RFID)569. 
Bardziej złożone systemy, takie jak np. ProZone, oceniają także zachowania gra-
jących – tymczasem sugerując tylko werdykt sędziemu. Technologia ta z powo-
dzeniem jest także wykorzystywana w handlu, rozrywce i w innych branżach.

 Potencjał autonomii maszyn w zakresie operowania informacjami dostępnymi 
w Sieci wykorzystują systemy komputerowe samodzielnie monitorujące media pu-
blikowane w postaci cyfrowej. Przykładem tego jest system wykrywający negatyw-
ne opinie o USA i liderach tego kraju oraz komputerowy monitoring informacyjny 
wspomagający wykrywanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa570. 

569 Hawk-Eye to technologia wprowadzona do praktyki w 2001 roku. Wykorzystywana w teni-
sie, krykiecie, snookerze, piłce nożnej. Używane do tego celu kamery są 10 000 razy szybsze od 
standardowych kamer stosowanych w monitoringu.

570 E. Lipton, Software Being Developed to Monitor Opinions of U.S., „The New York Times” 
2006, Oct. 4.



Kategorie komunikacji sieciowej

226

Interesującym sposobem wykorzystania autonomii maszyn jest wspomaganie ope-
racji wykonywanych przez graczy aukcyjnych. Już w 2001 roku IBM skonstruował 
agenta komputerowego , który – w zadanych ramach fi nansowych i czasowych – mógł 
samodzielnie grać na aukcjach, kupując towary po najkorzystniejszych cenach. Mimo 
iż narzędzie to jest nazywane najgłupszym z graczy, osiąga wyniki (licząc w czy-
stej gotówce) ponad 10% lepsze od najskuteczniejszych graczy-ludzi. Komputerowi 
agenci na pewno są szybsi od grających internautów i nie popełniają błędów (np. 
literówek) w chwili, gdy liczą się sekundy podczas przeprowadzania transakcji na 
internetowej aukcji – często owa zaleta wystarcza571. Przykładami współczesnych na-
rzędzi tego typu są snip.pl obsługujący Allegro i eBaya czy Asystent v3 (www.e-auk-
cje.pl)572. Bardziej złożonym rozwinięciem tej formy wspomagania czynności zwią-
zanych z transakcjami, mającymi bezpośredni związek z operacjami fi nansowymi, są 
programy, które samodzielnie kupują i sprzedają akcje na giełdzie w imieniu ich wła-
ścicieli. Przyjmują one różne nazwy: autonomiczny agent handlowy, algorytmiczne 
handlowanie, robo-trader . Założonym i osiąganym dzięki temu typowi narzędzi pro-
duktem są pieniądze. Robo-trader może samodzielnie podejmować decyzje o sprze-
daży i kupowaniu akcji, zawsze ukrywając intencje klienta. Możliwe jest to między 
innymi na skutek stosowania zasady sprzedaży małych porcji akcji (plasterki salami), 
które są trudniejsze do zauważenia przez innych graczy i pozwalają poprawiać rezul-
taty gry na giełdzie. Głównym atutem efektywnego funkcjonowania tych narzędzi 
jest to, iż profesjonaliści podczas podejmowania decyzji biorą pod uwagę przeciętnie 
trzy, cztery zmienne, a komputer – setki, gromadzonych nawet przez ponad sto lat no-
towań. Ostatecznie decyzje o kupnie i sprzedaży podejmują nie ludzie, ale programy 
komputerowe. Doświadczenia wskazują, iż komputerowi maklerzy uzyskują lepsze 
rezultaty od ludzi573. Obecnie (maj 2009 r.) w centrach fi nansowych City i Wall Street 
„przeprowadza się automatycznie aż do 80 procent wszystkich transakcji. Nie są one 
w żadnym momencie objęte ludzką kontrolą”574.

Przykładami darzenia maszyn wielkim zaufaniem są także komputery, którym 
powierzane jest życie pacjentów na OIOM-ach w szpitalach, autopiloty samolotów 
pasażerskich, statków kosmicznych czy urządzenia komputerowe wspomagające kie-
rowanie samochodem575.

571 K. Chang, New Age Bidding: Against Computers, Humans Usually Lose, „The New York 
Times” on the Web, 2001, Jan. 2.

572 Oprogramowanie (wtyczka) Snip zintegrowane z Firefox i Explorerem obsługuje Allegro 
i wszystkie narodowe e-Bay’e. W kwietniu 2006 roku korzystało z niego niemal 150 tys. osób. 
Pozwala ono na automatyczny udział w aukcjach Allegro i eBay oraz składanie w nich oferty – 
dokładnie o zadanym czasie. Funkcje człowieka podczas operacji licytowania przejmuje maszyna. 
Inne znane snajpery aukcyjne to m.in.: eSnipe.com; AuctionSniper.com; EZ sniper.

573 The March of the Robo-Traders, „The Economist” 2005, Sept. 17; M. Sikorski, Od internauty 
do milionera, „Chip” 2008, wrzesień.

574 M. Czapelski, Szybszych procesorów nie będzie?, „PCWorld” 2009, czerwiec.
575 Przewiduje się, iż do 2015 roku co trzeci wojskowy pojazd w USA będzie kierowany przez 

maszynę. Za: J. Markoff, No Drivers, but a Lot of Drive, „The New York Times” 2007, Nov. 11. 



Komunikacja autonomicznych maszyn

227

Autonomia maszyn to także narzędzia samodzielnie klasyfi kujące pocztę elek-
troniczną (uczące się fi ltry antyspamowe), programy antywirusowe, które bez wie-
dzy użytkownika aktualizują procedury wykonywanych przez siebie czynności 
polegających na samodzielnym nadzorowaniu bezpieczeństwa komputerów czy 
narzędzia umożliwiające przeskakiwanie lub kasowanie reklam zamieszczanych 
w materiałach wideo. 

Inną ilustracją autonomii maszyn są wspomniane wcześniej niektóre interne-
towe stacje radiowe, które dobierają utwory muzyczne zgodnie z oczekiwaniami 
słuchającego. Zastosowane w owych stacjach programy zdobywają wiedzę o zami-
łowaniach słuchającego i stosownie do niej nadają odpowiednie utwory (np. last.
fm, pandora.com, slacker.com). Internetowa stacja Pandora tworzy swoje rekomen-
dacje dla słuchających na podstawie analizy ich oczekiwań oraz ponad 400 różnych 
charakterystyk każdego utworu muzycznego (np. rodzaj muzyki, instrumenty). 
W efekcie do słuchacza są przesyłane utwory najbardziej zbliżone charakterystyka-
mi do jego oczekiwań. Usługa ta gromadzi doświadczenia ponad 6 mln odbiorców 
muzyki576.

Wykorzystywanie autonomicznego potencjału maszyn przybiera skrajne formy. Przy-
kładem tego jest efektywna procedura tworzenia książek będących kompilacją fragmen-
tów tysięcy różnych dzieł zgromadzonych w pamięciach komputerów podłączonych do 
Sieci. Polega ona na odpowiednim wyborze tytułu, stosownego ISBN-u, okładki i specy-
fi cznego tworzenia treści książki. Oryginalny algorytm odczytuje odpowiednie fragmenty 
książek zgromadzonych w pamięciach komputerów Amazona, a następnie łączy je, by 
w efekcie uzyskać nową pozycję. Korzystając z tej procedury, Philip M. Parker „napisał” 
200 tys. książek. Miarami ich wartości rynkowej są cena i imponująca liczba sprzedanych 
egzemplarzy577. Przykład ten ilustruje omówione dalej zjawisko kopiuj i wklej, gdzie rolę 
podmiotu wykorzystującego zasoby Sieci przejmują maszyny. Odbiorcami – najczęściej 
nieświadomymi autorstwa czytanej kompilacji – są ludzie. 

Ekstremalnym współcześnie przykładem autonomii maszyn jest próba kompute-
rowej twórczości prozy. Ilustracją tego jest program Brutus.1 opracowany przez Sel-
mera Bringsjorda – naukowca z Rensselaer Polytechnic Institute i Davida A. Ferruci 
z IBM. Za pomocą tego programu stworzono m.in. opowiadanie zaczynające się od 
słów: „Dave Striver lubił uniwersytet – jego porośniętą bluszczem wieżę zegarową 

W 2006 roku powstała inicjatywa Komisji Unii Europejskiej o „inteligentnym pojeździe”, który np. 
uprzedza inne samochody o śliskiej jezdni na określonym odcinku. Za: Komputery w samochodach, 
„PCWorld” 2008, grudzień. 

576 W. Rothman, A Radio Station Just for You, „The New York Times” 2007, March 29. 
577 N. Cohen, He Wrote 200,000 Books (but Computers Did Some of the Work), „The New 

York Times” 2008, Apr. 14. Przykłady książek: The Offi cial Patient’s Sourcebook on Acne Rosa-
cea (24,95 USD, 168 stron); Stickler Syndrome: A Bibliography and Dictionary for Physicians, 
Patients and Genome Researchers (28,95 USD, 126 stron); The 2007–2012 Outlook for Tufted 
Washable Scatter Rugs, Bathmats and Sets That Measure 6-Feet by 9-Feet or Smaller in India 
(495 USD, 144 strony).
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z mocnej starej cegły, jego zalaną promieniami słonecznymi zieleń i pełną entuzjazmu 
młodzież...”578. 

 Zasygnalizowane funkcje maszyn ilustrują szybko rosnący zakres zadań związa-
nych z szeroko rozumianą komunikacją, które są powierzane autonomicznej pracy 
komputerów. Odnosząc tak interpretowaną aktywność maszyn do funkcji ich komu-
nikowania się z ludźmi, łatwo dostrzec szybko powiększający się obszar samodziel-
ności maszyn w tworzeniu informacji i ich przekazywaniu między sobą i między nimi 
a ludźmi, poza kontrolą tych ostatnich. Podane wcześniej przykłady autonomicznej 
pracy maszyn pokazują, jak ogromny potencjał tkwi w branży technologii informa-
cyjnych. Te niewątpliwie imponujące osiągnięcie budzą jednak również obawy. Oto 
komputery szybko wkraczają w sferę, która do tej pory wydawała się zarezerwowana 
wyłącznie dla człowieka i zupełnie nieosiągalna dla pozbawionych inteligencji oraz 
uczuć maszyn. 

W sposób nieuzasadniony upowszechniane informacje, jakoby maszyny mogły 
robić tylko to, co przewidział programista, od dawna są nieprawdziwe. Ich potencjał 
obliczeniowy, dysponowanie potężnymi zasobami informacyjnymi sprawia, że są one 
bardziej autonomiczne niż wyobrażają to sobie przeciętni użytkownicy komputerów. 
Chodzi tu przede wszystkim o systemy samouczące się, które zmieniają swoje funkcje 
wraz z samodzielnym wzbogacaniem informacji o otoczeniu (np. problem personali-
zacji, inteligentnych antywirusów czy funkcji routerów). Stan ten stanowi o nowych 
wyzwaniach, nadziejach, ale także jest swoistym ostrzeżeniem przed zbyt pochopnym 
oddawaniem inicjatywy intelektu ludzkiego – maszynom. 

Na widoczną autonomię maszyn zwrócił uwagę T. Miczka, poruszając problem 
„cyberciała”, które stanowi doskonalące uzupełnienie człowieka. Stwierdził, iż „po-
ważna dyskusja dotycząca kształtowania tożsamości człowieka w cyberprzestrzeni 
dopiero się zaczyna”. Wagi nabiera już nie tylko połączenie „ludzkiej świadomości 
z cyberprzestrzenią”, ale stworzenie „post-człowieka”, autonomicznie funkcjonują-
cych „mądrych maszyn”, które „przewyższą ludzi inteligencją i będą obdarzone wy-
łącznie dotąd ludzkimi przymiotami, emocjami i walorami duchowymi” 579.

 Dotychczsowe osiągnięcia rozwoju sztucznej inteligencji (AI – Artifi cial Intelligence) 
są widoczne w automatyzacji i zastępowaniu ludzkich funkcji za pomocą urządzeń 
sterowanych komputerami. Maszyny z powodzeniem odbierają i poprawnie interpre-
tują bodźce wzrokowe i dźwiękowe, odpowiadają na zadawane pytania, uczą się, wy-
ciągają wnioski, a nawet rozwiązują niektóre problemy (np. sygnalizowana wcześniej 
komputerowa obsługa giełd papierów wartościowych czy diagnostyka medyczna). 
Przewiduje się, iż komputery osiągną poziom inteligencji dającej im samoświado-
mość oraz umiejętność samodzielnego konstruowania lepszych i szybszych maszyn 

578 D. Akst, An Essay, Literary Luddites Unite! Computers as Authors?, „The New York Times” 
2004, Nov. 22. 

579 T. Miczka, Globalizacja – Internet – Kultura – Tożsamość, [w:] Oblicza Internetu…, jw., s. 25.
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i robotów od tych, które są budowane obecnie przez ludzi. W swoim raporcie Vernor 
Vinge już w 1993 roku określił ten etap rozwoju sztucznej inteligencji „ostatnim wy-
nalazkiem, jakiego dokona człowiek”580. Postęp sztucznej inteligencji, zważywszy na 
jej nieprzewidywalne konsekwencje, wymaga odpowiedzi na ważne pytanie o granice 
jej rozwoju. Chodzi o możliwość konsekwentnej kontroli nad maszynami, które mają 
szybko rosnący udział w szerokim spektrum, do niedawna dostępnych tylko ludziom, 
funkcji związanych z pracą, nauką i rozrywką. Dotyczy to np. autonomicznego gro-
madzenia i dystrybucji informacji, skomputeryzowanych linii produkcyjnych (np. sa-
mochody), wspomnianego wcześniej komputerowego wspomagania nauczania czy 
usług medycznych. Skutecznie kopiując ludzkie zachowania, komputery swobodnie 
nawiązują kontakt z ludźmi (symulując np. życzliwość i empatię). 

Mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia zapowiadające „eksplozję inteli-
gencji maszyn”, poza umiejętnym ich wykorzystaniem należy przewidzieć także za-
grożenia – przede wszystkim utratę ludzkiej kontroli nad bazującą na komputerach 
inteligencją. Jednym z pierwszych wyzwań tak rozumianej samodzielności maszyn 
staje się m.in. kontrola nad systemami AI będącymi w rękach przestępców. Ma to 
szczególne znaczenie wobec bliskości pokonania bariery oddania maszynom najważ-
niejszej decyzji – decyzji o zabijaniu ludzi (np. rozważane są plany oddania takiej 
samodzielności samolotom szpiegowskim klasy Predator)581. 

Problematyka przejmowania mentalnej inicjatywy przez maszyny – Singularity 
– wskazuje na nadzwyczaj ważne, czekające na odpowiedzi pytania o współistnienie 
ludzi z samodzielnymi maszynami. Przejawia się ono w przekraczaniu biologicznych 
i intelektualnych ograniczeń ludzkiego ciała i mózgu. Więź ta, określana cywilizacją 
ludzi-maszyn uznawana jest jako nieunikniona przyszłość rozwoju ludzkości. Singu-
larity reprezentuje kulminację związku biologicznej egzystencji ludzi z technologią 
potwierdzając zacieranie granic pomiędzy człowiekiem a maszyną oraz pomiędzy 
światem realnym a wirtualnym. Powstawanie nadzwyczajnych możliwości,  kontro-
lowanych przez ludzi i autonomicznie wykonywanych, funkcji maszyn stanowi realne 
zagrożenie dominacji maszyn582. Jedną z podstawowych form obrony przed nią jest, 
kreowana przez stosowną edukację, świadomość tego wyzwania dla współczesnej cy-
wilizacji. Chodzi tu o przygotowanie do umiejętnego wykorzystania potencjału inte-
ligentnych maszyn i uniknięcie zagrożeń wynikających z ich potęgi autonomicznego 
operowania informacjami. Przykładem takiej inicjatywy jest aktywność Singularity 
University. Celami tego uniwersytetu są: „gromadzenie, edukacja i inspiracja kadry 
liderów, którzy usiłują zrozumieć i ułatwić rozwój wykładniczo rozwijających się 

580 V. Vinge, Technological Singularity, „Whole Earth Review” 1993, Winter.
581 J. Markof, Scientists Worry Machines May Outsmart Man, „The New YorkTimes” 2009, 

July 26. Predator Drones and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), „The New York Times” 2009, 
July 24.

582 Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, Pengium Group, 
New York, 2005, s. 5–9.



technologii i ich zastosowań, koncentrować i kształtować je na potrzeby wielkich 
wyzwań ludzkości”583.

 
Zaproponowany powyżej podział komunikacji sieciowej na bezpośrednią, pośred-

nią, aktywną i autonomicznych maszyn wskazuje na ewolucję sposobów komuni-
kowania za pomocą Sieci. Kolejne kategorie komunikacji są jednocześnie etapami 
jej zmian, świadczą o rosnącej roli maszyn w procesie komunikowania. Maleje rola 
Sieci jako biernego pośrednika przesyłanych informacji, umacnia się jej autonomia 
– wpływ na formę i treści będące przedmiotem aktu komunikacji. Wiąże się z tym 
doskonalenie narzędzi programowych i zwiększenie możliwości ich wykorzystania. 
Chodzi tu przede wszystkim o kompetencje komunikacyjne, które są dotychczas za-
niedbywanym obszarem nauczania na wszystkich etapach edukacji.

583 http://singularityu.org/overview/ [maj 2009], AAAI Presidential Panel on Long-Term AI Futures, 
2008–2009 Study.
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4. BEZPIECZEŃSTWO

4.1. UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO

Immanentną cechą każdej kategorii komunikacji sieciowej jest jej ogólnie ro-
zumiane bezpieczeństwo. Walka o ten zakres funkcjonowania Sieci będzie głów-
ną częścią ceny, jaką zapłaci usieciowiona cywilizacja. Złożoność tego problemu 
uwypuklają fakty, iż Internet nie ma właściciela, nie posiada centralnej kontroli 
oraz brakuje standardowej, zaakceptowanej przez wszystkich polityki bezpie-
czeństwa i międzynarodowego prawodawstwa w dziedzinie przestępstw kompu-
terowych584.

Z innego punktu widzenia należy zwrócić uwagę na to, iż komputery i łącząca 
je Sieć pełnią rolę aktywnych, często niezastąpionych swoją autonomicznością su-
plementów aktywności intelektualnej oraz fi zycznej człowieka. W wielu rozwiąza-
niach wykluczono możliwości awaryjnego zastąpienia automatów wspomagających 
decyzje podejmowane przez człowieka i jego wysiłek fi zyczny. W efekcie następuje 
utrata bezpośredniego związku pomiędzy myślami i pracą ludzkich mięśni a świa-
tem realnym. Kontrolę nad tym związkiem, jak wykazano to pisząc a autonomicz-
nej komunikacji, szybko przejmują maszyny. Stanowi to o wadze świadomości tego 
stanu rzeczy i jej ugruntowania stosowną edukacją. Zważywszy na nieodwracalność 
tego procesu, niemniej ważna jest troska o szeroko rozumiane bezpieczeństwo (m.in. 
niezawodność) maszyn wspomagających funkcjonowanie pojedynczych osób i grup 
społecznych. 

Bezpieczeństwo komunikacji sieciowej dotyczy także negatywnego wpływu Sie-
ci na ogólnie pojmowane otoczenie. Dotyczy to takich kwestii, jak: propaganda, ma-
nipulacja, indoktrynacja, ideologia, pornografi a itp. Tematyka ta w części stanowi 
przedmiot kolejnego rozdziału książki – „Paradoksy komunikacji sieciowej”.

Sieć niezmiennie postrzegana jest przede wszystkim jako narzędzie wspomagające 
komunikację. Jej udział jest widoczny na wszystkich poziomach wymiany informacji 
– od korespondencji elektronicznej między prywatnymi osobami do przekazywania 
strategicznych informacji decydujących o żywotnych funkcjach całego państwa. Do-
świadczyła tego boleśnie Estonia – kraj uznawany jako pierwszy obiekt wojny pro-
wadzonej w wirtualnym świecie. Dokonany cyberatak spowodował paraliż krajowej 
cyfrowej infrastruktury Estonii, objął instytucje związane z kluczowymi urzędami 
państwa: prezydentem, premierem, parlamentem, agencjami rządowymi, największy-

584 J. Goldsmith, T. Wu, Who Controls…, jw., s. 129–161.



Bezpieczeństwo

232

mi bankami i mediami – głównie gazetami585. Na podobny atak narażona była Gruzja, 
w której usiłowano sparaliżować internetową infrastrukturę. 

Cyberatak to zamierzone działanie mające na celu zmianę, zakłócenie, oszukanie, 
degradację lub zniszczenie systemów komputerowych, sieci, programów służących 
rezydentnej pracy lub umożliwiających wykorzystanie tych systemów albo sieci586. 
Tak rozumiane działania mają związek z technologią, polityką, prawem i etyką. 
Wskazują na nowe wyzwania związane ze skalą wdrożeń komunikacji sieciowej na 
świecie.

Cyberataki są także wykorzystywane do szantażu oraz w konfl iktach politycznych, 
jak i innych destrukcyjnych sieciowych przedsięwzięciach. Rangę tych zjawisk, poza 
widocznymi ograniczeniami funkcjonowania Sieci, potwierdza uruchamianie w nie-
których państwach rządowych instytucji, które mają przeciwdziałać takim zagroże-
niom587. Zdaniem części polityków, w tym prezydenta USA, owo przeciwdziałanie 
powinno „powstrzymywać, zabezpieczać, wykrywać i bronić” przed cyberatakami, 
jednocześnie wprowadzając monitoring ruchu informacyjnego w Sieci, która jest fun-
damentem amerykańskiej komunikacji. Politycy dostrzegając zagrożenia wirtualnego 
świata, zwracają jednocześnie uwagę na możliwości tego potencjału jako ofensyw-
nych cyberoperacji. Znaczenie tej deklaracji podkreśla fakt jej pełnej jawności (do-
tychczas podobne przedsięwzięcia były tajne)588.

Zdaniem R. Tadeusiewicza „rewolucja informacyjna pozostaje jak gdyby niezau-
ważona, albo przyjmowana jest jak coś oczywistego i naturalnego. Ma to swoje do-
bre strony, ponieważ łagodzi szok związany ze skalą pojawiających się nowości, ale 
ma to także złe strony, ponieważ stępia wrażliwość i osłabia czujność niezbędną do 
skutecznego wystrzegania się negatywnych konsekwencji zachodzących zmian”589. 
M. McLuhan widzi natomiast we wprowadzaniu nowych, multimedialnych środków 
przekazu „potężną zbiorową operację chirurgiczną przeprowadzaną na ciele społe-
czeństwa z całkowitym pominięciem środków bakteriobójczych”590. 

Znaczna część wspomnianych niebezpieczeństw, określanych także jako cybercri-
mes, to zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego stające się problemem ogólnospo-
łecznym we wszystkich aspektach funkcjonowania Sieci591. Zagrożenia informacyjne 

585 M. Landler, J. Markoff, War Fears Turn to Cyberspace in Estonia, „The New York Times” 
2007, May 29; J. Schwartz, Bit Wars, When Computers Attack, „The New York Times” 2007, 
June 24. 

586 Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack 
Capabilities, red. W.A. Owens, K.W. Dam, H.S. Lin, Committee on Offensive Information Warfare, 
National Research Council, 2009, s. 1, http://www.nap.edu/catalog/12651.html [lipiec 2009].

587J. Markoff, Before the Gunfi re, Cyberattacks, „The New York Times” 2008, Aug. 13.
588 D.E. Sanger, J. Markoff, Obama Outlines Coordinated Cyber-Security Plan, „The New York 

Times” 2009, May 30.
589 R. Tadeusiewicz, Ciemna strona…, jw.
590 M. McLuhan, Zrozumieć…, jw., s. 111.
591 A. Toffl er, Zmiana…, jw.; J. Goldsmith, T. Wu, Who Controls…, jw., s. 165.
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wirtualnego świata to także pochodna szybkości wędrówki informacji w Sieci. Dzięki 
Internetowi możliwy jest wzajemny przepływ informacji (pozytywnych i złych) w cza-
sie kilku sekund w skali całego globu. Rozpowszechnienie się wirusa na tysiącach kom-
puterów od Ameryki przez Europę do Japonii trwa zaledwie minuty (por. rysunek 25). 

 Podobnie jest z manipulowaną informacją – rozprzestrzenia się zbyt szybko, by 
móc na nią skutecznie zareagować. Chodzi tu o dezinformację lub świadome wprowa-
dzanie w błąd całej opinii publicznej albo grup szczególnych zainteresowań. Umiesz-
czane w Internecie treści pozbawione są kontroli, a „porządkowanie Internetu napoty-
ka liczne przeszkody nie tylko natury etycznej (cenzura), lecz także prawnej”592. 

Nie można założyć, iż komunikacja sieciowa niesie ze sobą zawsze treści pozytyw-
ne lub neutralne593. Przykładową reakcją na tę formę zagrożenia jest inicjatywa rządu 
Australii, który jako jeden z pierwszych, po Chinach, zaproponował wprowadzenie 
narodowego systemu cenzurowania Sieci. System ten ma wymuszać na dostawcach 
Internetu (fi rm oferujących usługę dostępu do Sieci – ISP) blokowanie tysięcy stron 
zawierających kwestionowane lub nielegalne treści594.

Niebezpieczeństwa wirtualnego świata w znacznej części wynikają z rosnącej au-
tonomii maszyn (komunikacja autonomicznych maszyn). Ilustrują to m.in. systemy 
komputerowe, które powodują, iż tysiące domowych, jak również fi rmowych kom-
puterów stają się niewolnikami – zombie. Sieci zniewolonych komputerów wraz z ich 
centrami zarządzania (także maszyny) tworzone są przez tzw. botnety, które rozsyłają 
i uaktywniają na atakowanych maszynach cybernetyczne roboty. Przenoszą one mię-
dzy sobą programy generujące spam i malware, które na zaanektowanych kompute-
rach nielegalnie wyszukuje informacje fi nansowe, dane osobowe, a także instaluje, 
poza reklamą, kolejne specjalistyczne programy szpiegujące595. Czas zainfekowania 
komputera wynosi średnio około pięciu minut. Rola ludzi w tym procederze jest zni-
koma, ogranicza się do inicjowania aktywności kilku botnetów, pozostałe czynności 
wykonują samodzielnie maszyny. Szacuje się, iż 10% komputerów podłączonych do 
Internetu – dziesiątki milionów maszyn – jest zainfekowanych bontnetami596. Innym 
przykładem nadzwyczajnej autonomii w Sieci są takie złośliwe programy, które speł-
niając swoją rolę, blokują jednocześnie działania innych, konkurencyjnych dla nich 
tego typu programów znajdujących się w komputerze ofi ary. 

592 B. Jung, Rozwój rynku multimediów, [w:] Media, komunikacja, biznes elektroniczny, red. 
B. Jung, Warszawa 2001, s. 191.

593 E. Pyrzycka, Information Neocompetences of the Teacher in Gerard to Communicating by 
Means of the Internet with Students, Parents and Other Participants in the Education Process, „The 
Teacher for the Knowledge Society” 2008, nr 3, s. 34. 

594 A. Moses, Filtering out the Fury: How Government Tried to Gag Web Censor Critics, „The 
Sydney Morning Herald” 2008, Oct. 24.

595 ShadowSERWER, http://shadowserver.org/wiki/ [październik 2008].
596 Emerging Cyber Threats Report for 2008, Leading Technology Experts Share Thoughts on 

Top Emerging Internet Threats for 2008, http://www.gtisc.gatech.edu/pdf/GTISC%20Cyber %20
Threats%20Report.pdf [listopad 2008].
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Zagrożenia towarzyszące komunikacji sieciowej związane są przede wszystkim 
z transakcjami wymiany informacji oraz prywatnością internautów. Dostęp do da-
nych osobowych (wszelkich informacji dotyczących zidentyfi kowanej lub możliwej 
do zidentyfi kowania osoby fi zycznej) i ich poznanie ułatwia manipulowanie użytkow-
nikami Internetu. 

Największym problemem bezpieczeństwa jest tak zwana kradzież osobowości. 
Jednym z prostych przykładów tego zjawiska, groźnym ze względu na jego maso-
wość, jest podszywanie się pod kogoś w celach niegodnych, przestępczych597. Konse-
kwencje zagrożeń stwarzanych przez Sieć wyspecyfi kował Goban-Klas, mówiąc, iż 
„niebezpieczeństwo społeczeństwa kontrolowanego oznacza:
 –  ingerencję informacyjną w życie prywatne,
 –  centralizację i zmonopolizowanie informacji”598.

O realności tego typu zagrożenia stanowi obserwowany paradoks polegający na 
często manifestowanej przez użytkowników troski o swoją prywatność, ukrywanie da-
nych osobowych, ale tylko do chwili, gdy automat w portalach społecznościowych zada 
pytania o tego typu dane. Wówczas pytani najczęściej podają swoje prawdziwe dane. 
Prawidłowość tę potwierdziły badania wśród studentów, którzy beztrosko udostępniają, 
w określonych sytuacjach, prywatne informacje o sobie i swojej rodzinie599.

Na bezpieczeństwo związane z wymianą informacji składa się problematyka za-
grożeń, jakie niosą ze sobą zasoby informacyjne, których zawartość koliduje z lo-
kalnymi politykami bezpieczeństwa. Są to m.in. pornografi a, oszczerstwa/paszkwile 
(cyberbulling, Social Phishing) oraz kradzież lub niszczenie sieciowych zasobów 
informacyjnych. Bywa, iż ten rodzaj aktywności w Sieci przybiera formę terroru. 
Doświadczany jest on jako prześladowanie, rozpowszechnianie plotek dotyczących 
ofi ar, tworzenie kompromitujących fotomontaży. Celem jest szkalowanie, wywiera-
nie psychicznego nacisku na wybrane ofi ary – negatywne ukształtowanie onlinowej 
reputacji600. Jaskrawym przykładem nadmiernego znaczenia, jakie jest przypisywane 
informacji przesyłanej przez Sieć, są zachowania młodych ludzi, także dzieci, prowa-
dzące do samobójczych zachowań601. 

Groźne są przypadkowe i świadome działania hakerów – osób o wysokich umie-
jętnościach informatycznych dysponujących odpowiednimi narzędziami umożliwia-

597 Kradzież danych zapisanych na nośnikach cyfrowych w fi rmie Arizona spowodowała ryzyko 
ujawnienia 40 mln numerów kart kredytowych. Była to, jak dotychczas, największa kradzież tego 
typu. Za: H. Fountain, Wory. But Don’t Stress Out, „The New York Times” 2005, June 26; M. Rich-
tel, Enlisting Cellphone Signals to Fight Road Gridlock, „The New York Times” 2005, Nov. 11.

598 T. Goban-Klas, Cywilizacja…, jw.
599 B. Stone, Our Paradoxical…, jw. 
600 A. Pająk, Prześladowanie i terror w Sieci, „Chip” 2009, nr 5, s. 12.
601 Jednym z przykładów takiego zachowania było samobójstwo 13-letniej dziewczynki spowo-

dowane sugestią osoby dorosłej podającej się jako rówieśnik. Za: B. Stelter, Guilty Verdict in Cyber-
bullying Case Provokes Many Questions Over Online Identity, „New York Times” 2008, Nov. 28.
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jącymi włamania do komputerów. Najpowszechniejszym zagrożeniem są destrukcyjne 
funkcje specyfi cznych programów komputerowych, tzw. malware, które służą do niszcze-
nia, modyfi kowania i nieupoważnionego manipulowania zasobami informacyjnymi prze-
chowywanymi na cyfrowych nośnikach informacji. Funkcje te pełnią także wspomniane 
botnety, autonomicznie dokonując spustoszeń informacyjnych w komputerach podłączo-
nych do Sieci. Nie mniejsze straty powodują działania, zbliżone do cyberbullingu, wyko-
rzystujące masowość spamu i innych tego typu sposobów informowania do świadomego 
upowszechniania nieprawdziwych informacji. Są one stosowane w walce politycznej, 
a także w komercji – np. w celu zmiany notowań giełdowych określonych fi rm. Re-
zultatem są milionowe nielegalne zyski dla twórców tego typu operacji602. Stanowi to 
o wadze umiejętności zarządzania onlinową reputacją organizacji i osób prywatnych.

Popularność Web 2.0, a w szczególności jej interaktywna natura (łatwość przesyła-
nia różnych zasobów informacyjnych), powszechne i łatwe w używaniu programowe 
narzędzia do wysyłania i odbierania informacji oraz rosnące kompetencje i doświad-
czenie użytkowników przyczyniają się do stworzenia kolejnego zagrożenia bezpie-
czeństwa Sieci. Ułatwiona komunikacja powoduje intensywniejszą wymianę progra-
mów o destrukcyjnej naturze. Przed etapem Web 2.0 internauci praktycznie wyłącznie 
oglądali zasoby sieciowe lub je ściągali na swoje komputery. Obecnie dzięki pełnej 
interaktywności mają znaczny wpływ na naturę i kształt zasobów Sieci. Efektem tego 
– podczas korzystania z Web 2.0 – bywa niekontrolowana aktywność przeglądar-
ki użytkownika, która w tle, bez jego wiedzy, kontaktuje się z innymi aplikacjami. 
Przykładem jest technologia mash-up wykorzystywana przez sieciowe aplikacje, któ-
re łączą zasoby z wielu źródeł, od różnych autorów. Niektóre z nich mogą stanowić 
miejsce dystrybucji malware. Scenariusz ten umożliwia hakerom instalację złośliwe-
go oprogramowania na odwiedzanych przez internautę stronach, którego funkcje są 
uruchamiane na komputerze ofi ary. Wynika z tego, że coraz wyższą rangę zyskuje 
konstrukcja wykorzystywanych przeglądarek, których podstawowym parametrem oce-
ny jest ich bezpieczeństwo – odporność na sygnalizowane zagrożenia. Innymi często 
eksponowanymi sposobami walki z tego typu zagrożeniami są – edukacja użytkowni-
ków i konstruktorów aplikacji sieciowych oraz przekazywanie ochrony komputerów 
coraz bardziej autonomicznym programom służącym temu celowi603.

4.2. MALWARE

Największe straty fi rm korzystających w swojej podstawowej działalności z tele-
informatyki wynikają przede wszystkim z funkcji, jakie niesie ze sobą komunikacja 
sieciowa. Chodzi tu o kradzież poufnych i chronionych prawem autorskim informacji, 

602 Na przykład manipulowanie informacjami o kondycji fi rmy HBOS (UK) spowodowały stratę 
3,8 mld euro i zysk dla twórców tej operacji – 100 mln euro. Za: M. Sikorki, Od Internauty…, jw. 

603 Emerging Cyber Threats…, jw.
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oszustwa fi nansowe i zagrożenia stwarzane przez malware (mal oznacza coś złego, 
ware – artykuły, rzeczy); są to np. wirusy, robaki, konie trojańskie, spyware – wszel-
kie złośliwe programy mające na celu niszczenie, destabilizację lub inwigilację sys-
temów komputerowych604.

Komunikacja sieciowa – podobnie jak i inne formy przekazywania informacji – jest 
wykorzystywana także w celach przestępczych. Szczególnego wymiaru nabiera ta te-
matyka w przypadku przestępczości zorganizowanej, a zwłaszcza terroryzmu. Świado-
mość tego stwarza ciągłe wyzwania twórcom nowych technologii komunikacji605.

Analizując problem bezpieczeństwa w odniesieniu do komunikacji sieciowej, ce-
lowe jest wyróżnienie obszarów zagrożeń towarzyszących korzystaniu z technologii 
informacyjnych. Obejmują one: zagrożenia użytkowników IT, w tym Sieci (np. utra-
ta prywatności, inwigilacja, niechciana poczta); zagrożenia sprzętu (np. manipulacja 
oprogramowaniem komputera ofi ary prowadząca do fi zycznego uszkodzenia kompu-
tera); zagrożenia, jakie zawierają w sobie treści dostępne w Internecie. 

 Najczęściej spotykanym zagrożeniem bezpieczeństwa zasobów są wirusy. Za-
zwyczaj przenoszone są one przez Sieć (także przez bierne nośniki informacji cy-
frowej, np. CD, DVD, fl ashe), a dynamika ich rozprzestrzeniania się w skali świata 
już w 2003 roku była mierzona w minutach (por. rysunek 25). Dowodzi to ogromnej 
sprawności komunikacyjnej Sieci oraz stwarza nadzwyczaj trudne do sprostania wy-
zwania twórcom narzędzi służących do obrony przed tego typu tworami, które wę-
drują po łączach Internetu.

Rysunek 25. Przebieg ataku robaków CodeRed (doba) oraz Slammer (30 minut) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.caida.org [listopad, 2003].

604 Podobnie jak hardware (sprzęt teleinformatyczny) lub software (oprogramowanie).
605 G. Weimann, Terror on the Internet, The New Arena, the New Challenges, United States 

Institute of Peace Press, Washington 2006.
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Wirusy na ogół rozpowszechniają się losowo. Bez względu na wartość, atrakcyj-
ność zasobów informacyjnych komputera jest on narażony na ataki tych wirtualnych 
istot. Ich działanie jest przypadkowe – najczęściej niszczą dla samego niszczenia.

Robaki komputerowe są inną od wirusów formą malware; nie potrzebują interwen-
cji człowieka, by się powielać – czynią to samoistnie. W zasadzie robaki nie niszczą 
danych w komputerze. Tworzone przez nie zagrożenie tkwi w ich szybkim rozmna-
żaniu się. Blokują swoją masowością np. serwery internetowe, skutecznie zakłócając 
wymianę informacji w Sieci. Mając na uwadze tworzone przez wirusy i robaki za-
grożenie, zanikają między nimi różnice także z tego powodu, że sporą część wirusów 
przenoszą robaki. 

Kolejną powszechną formą malware są trojany (konie trojańskie). Jak sama ge-
nealogia nazwy wskazuje, w sposób niezauważony dla użytkownika instalują się 
samodzielnie na dysku jego komputera i czekają. Często dostają się tam pod pozo-
rem pełnienia pozytywnej/potrzebnej funkcji, np. kalendarza, wygaszacza ekranu, 
synchronizacji czasu, lub jak wirusy przez pocztę, inne nośniki cyfrowej informacji, 
głównie przez tzw. darmowe oprogramowanie (freeware) lub testowe wersje (share-
ware), które nieświadomi podstępu użytkownicy samodzielnie instalują na swoich 
komputerach. Niezauważalnie, po pewnym czasie od instalacji, trojany samodzielnie 
się uruchamiają. Ich funkcje są praktycznie nieograniczone i zależą od pomysłowości 
ich autorów lub zleceniodawców. 

Funkcje trojanów to na przykład analizowanie informacji na inwigilowanym 
komputerze, jej gromadzenie i następnie przesyłanie (przez Internet) zleceniodawcy. 
Celem mogą być adresy mailowe zapisane w komputerze ofi ary, które następnie są 
wykorzystywane do rozsyłania spamu. Proceder ten jest szczególnie opłacalny do 
inwigilowania fi rmowych komputerów, stąd duża część trojanów jest instalowana 
przez fi rmy konkurencyjne. Inne trojany otwierają drogę („od tyłu”) przez Internet do 
atakowanego komputera, tak by zleceniodawca samodzielnie mógł sprawdzić zawar-
tość dysku inwigilowanego obiektu online. Tego typy programy są także nazywane 
backdoorami. 

Te specyfi czne cechy trojanów ilustrują wyróżnioną wcześniej najwyższą formę 
komunikacji sieciowej – komunikację autonomicznych maszyn, które samodzielnie 
gromadzą informacje będące później przedmiotem korespondencji pomiędzy kompu-
terami, bez udziału człowieka. 

Bywa, iż niektórzy autorzy oprogramowania użytkowego dołączają do swoich 
programów trojany. Stworzona w ten sposób hybryda, zainstalowana pod nazwą 
użytkowego programu na komputerze klienta, stanowi zasygnalizowane wcześniej 
nieznane użytkownikowi zagrożenie. Przykład ten wskazuje na wagę dysponowania 
tzw. źródłami programów instalowanych na komputerach (pełna czytelność ich funk-
cji) lub gwarancjami ich pochodzenia (certyfi kat, który będzie omówiony w dalszej 
części podrozdziału). 
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Najczęściej zadaniem trojanów jest pełnienie roli szpiega, który monitoruje zaso-
by inwigilowanego komputera, aktywność internauty w Sieci i następnie co jakiś czas 
przesyła zebrane dane pod określony adres zleceniodawcy – szpiega, będącego osobą 
fi zyczną. Na przykład wirus o nawie Back Orifi ce został tak skonstruowany, by umoż-
liwić hakerowi swobodny dostęp do komputera ofi ary. W efekcie niezależnie od woli 
właściciela komputera osoba z zewnątrz może swobodnie na nim pracować, urucha-
miając zainstalowane na nim programy, przeglądając, zmieniając lub niszcząc zbiory, 
a także bez kłopotu przechwytując hasła. Co gorsze, komputer może się stać w rękach 
hakera marionetką atakującą inne komputery – nawet zaprzyjaźnionych osób. Ten 
sposób komunikacji wskazuje na podkreślaną dużą autonomię maszyn z odpowied-
nim oprogramowaniem. Dialog między maszynami to nie tylko prosta wymiana pole-
ceń, ale inicjowanie skomplikowanych operacji związanych z inwigilacją komputera 
ofi ary.

 Innymi programami szpiegującymi są spyware. Ich zadaniem jest w ukryty spo-
sób gromadzenie informacji o użytkowniku komputera i bez jego wiedzy komuniko-
wanie się ze zleceniodawcą – zazwyczaj w celu wspomagania kampanii reklamowych 
online (pesonalizacja). Danymi tymi najczęściej bywają: informacje o zasobach i tre-
ściach zapisanych na dyskach (poczta, dokumenty), adresy mailowe zgromadzone 
w śledzonym komputerze, hasła i numery kart kredytowych. Ponadto programy tego 
typu często spowalniają działanie komputerów i szybkość połączenia internetowego. 
Spyware, podobnie jak trojany, zazwyczaj są instalowane w darmowych programach 
lub demonstracyjnych wersjach oprogramowania. Owe programy, na ogół wprowa-
dzone do komputerów przez nieświadomych zagrożenia ich użytkowników, są także 
nazywane mięsożercami (carnivore). Pomagają one specjalnym służbom lub zainte-
resowanym fi rmom monitorować zachowania internautów. Operację tę znakomicie 
ułatwia konstrukcja najpopularniejszego na świecie systemu operacyjnego, jakim jest 
Windows. W systemie tym zgromadzono w określonych miejscach (w rejestrach) spis 
zawartości całego dysku. Odczytanie tego spisu nie sprawia najmniejszego kłopotu 
autorom sygnalizowanego oprogramowania szpiegowskiego. Osoby zainteresowane 
danymi o internautach bez kłopotu mogą się zatem komunikować z komputerem wy-
branej ofi ary, by się na przykład dowiedzieć, jakie zasoby informacyjne są na nim 
zapisane606. 

606 Przykładem „mięsożercy” jest Aureate – przedstawiciel szpiegowskiego systemu Aureate-
Radite. Program ten korzystając z zasobów zgromadzonych w komputerze, wysyła swoim „mo-
codawcom” m.in.: imię i nazwisko spisane z rejestru Windows, internetowy adres, czyli numer IP, 
zwrotny DNS adresu (tzw. rev-DNS), który podaje kraj (obszar) i dostawcę usług internetowych, 
spis całego oprogramowania zainstalowanego w komputerze pobrany z rejestru, adresy URL stron 
WWW i FTP, które odwiedził właściciel komputera, a w tym przeglądane reklamy, pobrane z Sieci 
pliki, daty i działania w Internecie, a nawet hasła zapisane gdzieś w komputerze.



Malware

239

Oszacowano, iż przeciętny komputer zawiera 28 nieznanych użytkownikowi mo-
nitorujących programów607. Tworzenie i wykorzystywanie tego typu oprogramowania 
jest bardzo dochodowe608.

Odmianą spyware są adware – programy, których producenci informują zaintere-
sowanych o przeznaczeniu tego narzędzia, udostępniają funkcję jego deinstalacji i za-
chęcają do instalacji, podając cele badań prowadzonych na podstawie pozyskiwanych 
od użytkownika danych i zalety dołączonych funkcji tego typu programów. Polegają 
one głównie na zbieraniu informacji o internaucie i stosownym do ich interpreta-
cji prezentowaniu reklam. Mimo jednoznacznego opisu tych funkcji, użytkownicy 
najczęściej godzą się na nie, ignorując (nie czytając) akceptowaną deklarację, którą 
wyświetla instalowany adware.

Popularnym programowym narzędziem zaliczanym do kategorii niebezpieczne-
go oprogramowania są tak zwane cookies („ciasteczka”). Oprogramowanie to jest 
kolejną ilustracją aktywnej komunikacji komputerów. Podstawowym jego celem jest 
poprawienie procesu komunikacji między internautą a stroną, z którą ów użytkownik 
współpracuje. Dzięki cookies następuje zwiększenie intuicyjności strony, która ma 
dostęp do informacji o internaucie gromadzonych w „ciasteczkach”. Oprogramowa-
nie obsługujące cookies tworzy specjalne komunikaty – w postaci małych zbiorów – 
opisujące konkretnego użytkownika Sieci. Następnie są one zapisywane w kompute-
rze internauty. Operacja ta jest wykonywana autonomicznie przez maszynę w czasie, 
gdy użytkownik jest połączony z określoną stroną w Internecie. Serwer obsługujący 
ową stronę komunikuje się z komputerem internauty i umieszcza w nim zbiór – „cia-
steczko”. Gdy po jakimś czasie użytkownik ponownie połączy się z tą samą stroną, 
„ciasteczko” powiadamia ten serwer, że internauta jest bywalcem strony; nadaje mu 
się określony numer-identyfi kator i opisuje stosownymi informacjami. 

Cookies praktycznie są niedostrzegalne przez internautę, są one zapisywane, 
pozostawiając ślady jego poczynań na określonej stronie, np. co i ile razy oglądał 
w Sieci. Jeśli to miało miejsce np. na stronie będącej gazetą elektroniczną, to po pew-
nym czasie system rozpoznaje użytkownika Sieci i ułatwia kontynuowanie wcześniej 
rozpoczętych wirtualnych wędrówek po zasobach tejże gazety. Innym przykładem 
wykorzystania zgromadzonych w „ciasteczkach” informacji jest dostosowywanie re-
klam (np. unikanie powtórzeń) do znanego dzięki „ciasteczkom” czytelnika. 

607 R. Greenspan, PCs Monitored, E-mail Bugged, ClickZ, Apr. 20, 2004, http://www.clickz.
com/3341831 [kwiecień 2004].

608 Na przykład fi rma Claria ma zainstalowane swoje programy szpiegowskie na 40 mln kompu-
terów, co pozwala uzyskać dochody rzędu 90 mln USD rocznie. Inna fi rma Avenue Media dysponu-
je 2 mln podsłuchiwanych komputerów (przeciętny dochód od jednego zainfekowanego spywarem 
komputera wynosi 2,95 USD rocznie). Przykłady spyware – P2P: Kazaa; Grokster; Morpheus; Au-
diogalaxy; BearShare; iMesh; Limewire. W praktyce użytkownicy tych programów (P2P) godzili 
się na instalowanie na swoich komputerach programów marketingowych pełniących funkcje szpie-
gowskie. Por. R. Stiennon, Spyware: 2004 Was Only the Beginning, http://www.cioupdate.com/
trends/article.php/3464551 [January 26, 2005]. 
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Mechanizm wykorzystywania cookies nie jest skomplikowany. Po wybraniu przez 
internautę adresu określonej strony w Internecie, wraz z przesyłaniem jej treści do 
jego komputera są pobierane „ciasteczka” – wcześniej zapisane w pececie użytkow-
nika – mówiące o tym, jak korzystał z owej strony. Dzięki temu dialogowi dane o do-
świadczeniach internauty w odwiedzaniu stron nie obciążają pamięci wysyłających 
„ciasteczka”; są one przechowywane na komputerze internauty.

„Ciasteczka” są dostępne dla serwera (lub dla upoważnionych przez niego innych 
serwerów), który je umieścił w określonej maszynie. Pozostawienie ich przez użyt-
kownika w komputerze świadczy o pewnym zaufaniu, jakim darzony jest ów serwer. 
Jest to cicha umowa między internautą a serwerem, który udostępnia poszukiwane 
informacje lub usługi. Internauta może w każdej chwili skasować zapisane na jego 
komputerze „ciasteczka”609. Zagrożenia, które są przypisywane cookies, to po pierw-
sze – zakres zawartych w nich prywatnych informacji, a po drugie – niebezpieczeń-
stwo wynikające z możliwości przestępczego wykorzystania w ten sposób zgroma-
dzonych danych. 

 Intencją twórców cookies było ułatwienie komunikacji internauty z Siecią, uczy-
nienie, aby strony były bardziej usłużne, komunikatywne. Wybór w kwestii akceptacji 
instalacji „ciasteczek” pozostawiono internautom. Warto jednak pamiętać, że duża 
część stron, zwłaszcza usługowych, np. internetowe banki, wymaga zgody na instala-
cję cookies na komputerze klienta. Wydaje się, że stwarzanie atmosfery ekstremalnego 
zagrożenia ze strony cookies nie jest w pełni uzasadnione. Podobną, niezauważalną 
sytuację mają klienci sklepów płacący imiennymi kartami płatniczymi i korzystający 
z kart lojalnościowych. Cookies poza negatywnymi elementami (gromadzenie infor-
macji o klientach) pozwalają na większą przyjazność Sieci, ułatwiając komunikację 
z zaufanymi stronami, a także np. eliminując powtarzające się reklamy i spolegliwie 
personalizując oglądane strony. 

 Kolejną formą zagrożeń, które stwarza Sieć, jest phishing. Stanowi on przykład 
dialogu pomiędzy użytkownikiem i Siecią, którego celem jest wprowadzenie w błąd 
użytkownika. Sieć przyjmuje funkcję nieuczciwego rozmówcy. Phishing jest wyko-
rzystywany do wyłudzania informacji o poufnych danych. Medium pośredniczącym 
w owym wyłudzaniu jest najczęściej poczta elektroniczna. Zazwyczaj ofi ara otrzy-
muje alarmujący mail o konieczności potwierdzenia numeru konta, haseł i identyfi ka-
torów od korzystającego z tego narzędzia przestępcy610. Wprowadzona w błąd ofi ara, 
dzięki odpowiednim zabiegom socjotechnicznym, przekazuje przestępcy rzeczywiste 
poufne informacje. Zazwyczaj procedura ta polega na przestępczym, niezauważal-

609 Narzędzia do przeglądania stron, jak np. Internet Explorer, umożliwiają pełną kontrolę nad 
cookies. Wbudowane tam mechanizmy pozwalają na całkowitą blokadę lokowania w komputerze 
„ciasteczek”. Wystarczy zmienić odpowiednie parametry, a wówczas zagrożenia wynikające z co-
okies zostają wyeliminowane.

610 Jest to najszybciej rosnący typ przestępstw fi nansowych, drugi – po kradzieży numerów kart 
kredytowych – pod względem liczby ofi ar. 
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nym przez użytkownika wymuszeniu połączenia się z fałszywą stroną (np. banku) 
i wpisaniu wyłudzanych informacji.

Podobną groźną formą nieuczciwego pozyskiwania informacji o użytkowniku jest 
podsłuchiwanie przekazywanych informacji do komputera. Służą temu tak zwane 
keyloggery – programy, które zapamiętują kolejno wszystkie klawisze naciskane na 
klawiaturze komputera internauty. Zgromadzone w ten sposób informacje (wcześniej 
klikane klawisze) są następnie przesyłane do inicjatora tej formy podsłuchu. 

 Poza zasygnalizowanymi już zagrożeniami ze strony malware, Internet – dzięki 
potencjałowi interakcji, komunikowania się z użytkownikami – stwarza wiele innych 
kłopotów w tym zakresie. Jednym z nich jest informowanie użytkownika (mailem) 
o fi kcyjnym zagrożeniu. Są to tzw. hoaxy (dowcipy, kawały). Idea hoaxa polega na 
wprowadzeniu w błąd adresata odpowiednio spreparowanym mailem, w którym jest 
zamieszczona rada, aby niezwłocznie wykasować określony plik w systemie opera-
cyjnym komputera. Jako argument podaje się, iż np. ów plik jest groźnym wirusem, 
który lada chwila się uruchomi. W rzeczywistości celem jest usunięcie pliku, który 
jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komputera. W efekcie prowadzi to 
do destabilizacji pracy systemu internauty, który zaufał treści spreparowanego maila.

Zważywszy na trudną do przecenienia wartość informacji przechowywanej w Sie-
ci i stanowiącej przedmiot komunikacji, świadomie stwarzane zagrożenia dla tych in-
formacji będą istniały zawsze. Obserwuje się ewolucję tych zagrożeń i rosnący zakres 
ich aktywności. Ilustracją tego są niedawno rozpoznane (2008 r.) zagrożenia DNS-ów 
(specjalistycznych serwerów będących rodzajem automatycznej książki telefonicz-
nej, która zmienia nazwę wybieranej przez internautę strony na jej numeryczny od-
powiednik)611. Zagrożenie to, nazwane pharmingiem, polega na sekretnym przekie-
rowywaniu przesyłanych w Sieci informacji. W wyniku tego przestępcy symulując 
docelową stronę internauty (np. stronę banku internetowego), przechwytują infor-
macje przesyłane do rzeczywistego banku i odczytują tajne hasła użytkowników lub 
modyfi kują treść wykonywanych przez nieświadomego klienta operacji fi nansowych. 
Innymi słowy, polega to na tym, że użytkownik łącząc się ze stroną określonego ban-
ku, może zostać przekierowany do kopii docelowej strony, którą dysponuje haker. 
W efekcie (oczekiwanym przez hakera) niczego nieświadomy użytkownik przekazuje 
hakerskiej kopii wszystkie informacje, tak jak gdyby był połączony z zaufaną docelo-
wą stroną swojego banku internetowego.

 Analizując problem bezpieczeństwa sieciowego, należy wyróżnić dominującą 
w tej formie aktywności postać, jaką jest haker (hacker). Jest to osoba, która włamuje 
się do sieci komputerowej, pokonując zabezpieczenia broniące dostępu do zgroma-
dzonej i przetwarzanej informacji. Ataki dokonywane przez hakerów są oceniane jako 
jedne z najgroźniejszych nie tylko z powodu widocznych szkód, jakich dokonują, 

611 J. Markoff, With Security at Risk, a Push to Patch the Web, „The New York Times” 2008, 
July 30. 
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lecz także trudnych do wykrycia zabiegów, które miały na celu nielegalne pozyskanie 
informacji z komputera podłączonego do Sieci. W tym procederze hakerzy są uzbro-
jeni w specjalne, w znacznej części powszechnie dostępne narzędzia programowe. Ze 
względu na etykę, hakerów dzieli się na trzy grupy612:

black hats• : ludzie niedzielący się zdobytą wiedzą z innymi; nie publikują odkry-
tych luk (specyfi cznych sposobów włamywania się do systemów komputerowych), 
najczęściej działają poza prawem,

• white hats: ludzie, którzy chętnie pomagają innym; o odkrytych lukach informują 
administratorów, nie udostępniają bezpośrednio sposobu na włamanie; wśród nich 
często można znaleźć informatyków, którzy zawodowo zajmują się bezpieczeń-
stwem IT,

• grey hats: ludzie, których trudno przypisać jednoznacznie do wymienionych wy-
żej grup.

Coraz częściej trudnienie się tym zajęciem jest szkołą i przepustką do otrzymania 
intratnej posady w fi rmie, która chce sprawić kłopoty swoim konkurentom, lub w in-
stytucji (często państwowej), gdzie hakerzy stają na straży przeciw swoim kolegom 
będącym po drugiej stronie barykady613.

4.3. OBRONA BEZPIECZEŃSTWA SIECI

Sieć dzięki względnej anonimowości jest jak krzywe zwierciadło – odbija naszą 
rzeczywistość, ukazując ukryte na co dzień wypaczenia, kompleksy i złe strony życia, 
które są związane z wymianą informacji. Mając na uwadze wcześniej zasygnalizo-
wane zagrożenia, które mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem komunikacji 
sieciowej, najczęściej wyróżnia się następujące wymagania mające na celu troskę 
o bezpieczeństwo w Sieci614:

• integralność danych: gwarancja niezmienności informacji przesyłanej od nadawcy 
do adresata, 

• poufność danych: właściwość zapewniająca, że dane nie są czytelne dla nieupo-
ważnionych użytkowników,

• autentyczność: pewność, że informacje otrzymane z Sieci są od nadawcy, który się 
pod nimi podpisuje,

612 J. Kałuży, Robactwo w kodzie, „Hakin9” 2008, nr 4, s. 62.
613 Tydzień po odbyciu kary więzienia za hakerstwo Kevin Mitnick – jeden z najbardziej zna-

nych hakerów – został zatrudniony przez senat USA.
614 B. Stone, As Web Traffi c Grows, Crashes Take Bigger Toll, „The New York Times” 2008, 

July 6. 
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oraz – mające charakter techniczny – nieomawiane dalej w książce: 
• dostępność: informacja musi być dostępna dla uprawnionych użytkowników za-

wsze, kiedy mają taką potrzebę,
• rozliczalność: dostęp do informacji może być przypisany w sposób jednoznaczny 

tylko określonemu użytkownikowi,
• niezawodność: zachowanie i skutki działania (np. aplikacji, urządzeń) są takie, 

jak zamierzone, np. każda godzina przestoju handlowego portalu Amazona.com 
powoduje stratę ponad 1 mln USD.

Zważywszy na przyjęte tu odniesienia komunikacji sieciowej do mediów i eduka-
cji, celowe jest wyróżnienie odrębnej klasy zabiegów mających na celu troskę o bez-
pieczeństwo. Dotyczą one różnych form ochrony praw autorskich. Jednym z rozwią-
zań w tym zakresie jest produkt Microsoftu – technologia DRM  (Digital Rights Ma-
nagement) – system do zabezpieczania komputerowych multimedialnych materiałów, 
w tym muzyki, przesyłanych w Internecie. Umożliwia on przekazywanie osobom 
trzecim publikacji z ograniczonymi prawami (np. bez możliwości wydruku, edycji 
czy zrobienia kopii). DRM nie tylko zabezpiecza dane podczas transmisji kanałami 
publicznymi, lecz także kontroluje późniejsze ich wykorzystanie przez odbiorców 
(potwierdzając przez Internet ważność praw autorskich). Generalnie DRM zabezpie-
cza prawa autorskie właściciela dokumentu poprzez jego szyfrowanie i oznaczanie 
cyfrowym znakiem wodnym (wzór bitów wkomponowanych w oznaczany znakiem 
plik). Odczytanie takiego pliku wymaga posiadania odpowiedniego oprogramowa-
nia615. Innym, bardziej skutecznym od DRM rozwiązaniem mającym na celu unie-
możliwienie nielegalnego kopiowania fi lmów i muzyki jest Protected Media Path 
(PMP). PMP zawiera funkcje zabezpieczające materiały fi lmowe (Protected Video 
Path) i audio (Protected User Media Path).

Zasygnalizowane rozwiązania narzędziowej ochrony utworów objętych prawami 
autorskimi, poza oczywistymi korzyściami dla producenta, budzą szereg kontrowersji, 
w szczególności dotyczących możliwości zdalnego sterowania (przez producenta) za-
kresem udostępnianych informacji w dowolnym zakątku świata, ale również skuteczne-
go ograniczania rozpowszechniania wiedzy – opisanego dalej problemu copy-left.

 Konstruując strategię obrony przed zagrożeniami wynikającymi z przepływu in-
formacji w Sieci, należy się uzbroić w niezbędny arsenał ochronny. Tworzą go pro-
gramy: antywirusy, fi rewalle, antyspyware i antyspam. Te narzędzia programowe 
działają samodzielnie lub łącznie w tzw. pakietach bezpieczeństwa. Stanowią ilustra-
cję komunikacji autonomicznej, gdzie nadawcą i odbiorcą zdecydowanej części ru-
chu informacyjnego są maszyny. W wymianie i kontroli informacji na ogół nie biorą 

615 DRM niesie ze sobą niebezpieczeństwo otwierania drogi dla wirusów, które dostają się do 
komputera jako informacje potwierdzające posiadanie praw autorskich do odtwarzania zakażonego 
pliku.
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więc udziału ludzie. Cała inicjatywa w tym zakresie została przekazana maszynom 
– łącznie z operacjami samodoskonalenia się (w pewnym zakresie) np. programów 
antywirusowych (metody heurystyczne) czy pobierania i instalowania nowych wersji 
programów i jego składowych (np. defi nicji/sygnatur wirusów). Programy antywiru-
sowe są wyposażane w funkcje wykrywania nowych zdarzeń i związków pomiędzy 
nimi, by następnie samodzielnie dostosować procedurę reakcji na nową sytuację – np. 
walkę z nowym wirusem.

Wszystkie współczesne programy antywirusowe, poza możliwością ich ręczne-
go sterowania, mają kilka autonomicznych funkcji. Pierwszą z nich jest monitoring, 
czyli ciągła, niezależna od woli użytkownika (pełne zaufanie do autonomicznych 
funkcji maszyny) kontrola wszystkich wprowadzanych do komputera i wyprowa-
dzanych z niego informacji (rezydentna praca). Następną ważną funkcją progra-
mów antywirusowych jest autodiagnostyka, która polega na sprawdzaniu próby ich 
neutralizacji przez złośliwe programy i przeciwdziałanie ewentualnym skutkom 
takich działań. Strategiczną funkcją programu antywirusowego jest możliwość au-
tomatycznego pobierania aktualnych szczepionek przeciw nowym wirusom – defi -
nicji/sygnatur. 

 Firewalle i proxy to poza antywirusami najczęściej występujące terminy w kon-
tekście bezpieczeństwa wymiany informacji w Sieci. W uproszczeniu: fi rewall (ścia-
na ogniowa, zapora ogniowa) jest zazwyczaj wydzielonym komputerem ze specjali-
stycznym oprogramowaniem (w zastosowaniach domowych jest to program), który 
nadzoruje ruch informacyjny ze świata zewnętrznego do lokalnej sieci (LAN-u) lub 
do pojedynczego komputera, a proxy to oprogramowanie m.in. kontrolujące informa-
cyjny ruch z lokalnej sieci do świata zewnętrznego. W rzeczywistości fi rewalle często 
pełnią także funkcje kontroli ruchu z Sieci na zewnątrz. Narzędzia te są aktywnymi 
ogniwami łańcucha zabezpieczeń przed zagrożeniami sieciowymi i stanowią ważny 
fragment autonomii pozostawianej maszynom616. 

4.4. BEZPIECZEŃSTWO KORESPONDENCJI

W trosce o poufność informacji przesyłanej w Sieci, także gromadzonej na nośni-
kach informacji, stosuje się szyfrowanie. Podstawową zasadą tej obszernej dziedziny 
wiedzy jest to, aby wyróżniona grupa osób mogła móc zachować prywatność swojej 
korespondencji dzięki wykorzystaniu sekretnej metody. Oryginalna informacja jest 
przekształcana za pomocą określonego procesu (programu napisanego wg specjalne-
go algorytmu) w taki sposób, iż otrzymany szyfrogram nie jest możliwy do odczyta-
nia przez nikogo, kto nie zna sposobu odszyfrowania tak przekształconej informacji. 

616 Firewalle i proxy najczęściej są instalowane w fi rmach na dedykowanym komputerze, 
a w mieszkaniach prywatnych na jednym komputerze. 
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Adresat, który zna ów sposób (omówiony dalej klucz), bez trudu może wykonać ope-
rację odwrotną – odszyfrowanie otrzymanej informacji. 

Zazwyczaj z szyfrowaniem treści elektronicznej korespondencji wiąże się podpis 
elektroniczny. W rzeczywistości ma on jednak niewiele wspólnego z szyfrowaniem. 
Oba pojęcia: podpis i szyfrowanie (kryptowanie – od kryptografi i) oznaczają zupełnie 
inne operacje. Odnoszą się jednak do tego samego przedmiotu – do elektronicznego 
dokumentu, np. przesyłanego między komputerami. Istotą owych operacji jest takie 
zabezpieczenie korespondencji elektronicznej, by podczas transmisji nie uległa ona 
zamierzonej lub przypadkowej modyfi kacji (integralność), by osoby trzecie nie mo-
gły jej odczytać (poufność) i by adresat miał pewność, iż podpisany nadawca jest 
faktycznie autorem korespondencji (autentyczność). O jej integralności i autentycz-
ności świadczy podpis elektroniczny, poufność natomiast jest zagwarantowana dzięki 
szyfrowaniu lub inaczej kryptografi i. Zatem mimo odrębności obu pojęć, są one ściśle 
ze sobą związane617. 

Stosowane współcześnie komputerowe narzędzia do szyfrowania informacji za-
zwyczaj są w postaci specjalnych programów. Mają one pozornie oczywistą, jednak 
nadzwyczajną właściwość: do szyfrowania dowolnego dokumentu elektronicznego 
przez praktycznie nieograniczoną liczbę osób można stosować jeden i ten sam kom-
puterowy program szyfrujący. Innymi słowy, w fi rmie, w której wykorzystywany jest 
tylko jeden program szyfrujący, każdy z użytkowników tego programu może szyfro-
wać swoje dokumenty w unikatowy sposób – uniemożliwiający komukolwiek (bez 
odpowiedniego upoważnienia w postaci klucza) odszyfrowanie tak zakodowanej 
informacji. Nadzwyczaj istotną funkcją programu szyfrującego jest to, iż działa on 
zupełnie inaczej (szyfruje w inny sposób) dla różnych kluczy. Oznacza to, że po jego 
uruchomieniu program pyta o klucz, a użytkownik musi go podać. Owym kluczem 
jest zazwyczaj szereg znaków (na ogół ich długość jest podawana w bitach), od któ-
rych zależy sposób przekształcania (szyfrowania) określonej informacji. Im klucz ma 
więcej bitów, tym sposób kodowania jest bardziej skuteczny (trudniej odszyfrować, 
bez uprawnień, zmienioną za pomocą tego klucza informację). W praktyce najlepiej 
przechowywać klucz na zewnętrznym nośniku pamięci (dyskietka, fl ash, karta czipo-
wa), aby ktoś niepowołany nie mógł go odczytać np. z komputera właściciela klucza. 
Klucze do kodowania otrzymuje się z zaufanej fi rmy (CA) lub można je stworzyć 
samemu w ciągu kilku minut dzięki własnościom programu szyfrującego.

Bywa, iż siła szyfrowania dokumentów jest zgubna dla użytkowników tej tech-
nologii zabezpieczania dokumentów. Zagrożenie to tkwi najczęściej w ryzyku zagu-
bienia lub zniszczenia klucza. Jego brak praktycznie wyklucza odczytanie zaszyfro-
wanego dokumentu. Ostatnio nie mniej poważne jest niebezpieczeństwo stwarzane 
przez hakerów, którzy po włamaniu się do komputera ofi ary nie niszczą, ale szyfrują 
zapisane w nim zbiory. Ich właściciel jest następnie szantażowany, np. koniecznością 

617 Więcej na temat podpisu elektronicznego w: W. Gogołek, Technologie…, jw. 
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zapłacenia określonej kwoty hakerowi dysponującemu kluczem do zaszyfrowanych 
zbiorów. Podobny charakter ma zjawisko złośliwego szyfrowania zasobów przez 
zwalnianych pracowników.

Zawiłości procesu zapewnienia bezpiecznej transmisji informacji między dwoma 
komputerami za pośrednictwem Internetu rozwiązał w znacznej części tzw. protokół 
SSL – Secure Sockets Layer Protocol. Korzystanie z tego narzędzia praktycznie nie 
wymaga od użytkownika wykonywania żadnych manualnych czynności. Wszyst-
kie operacje kodowania i dekodowania informacji przebiegają automatycznie dzię-
ki oprogramowaniu stanowiącemu integralną część każdej przeglądarki. W efekcie 
minimalizowane jest ryzyko jakiejkolwiek formy niekontrolowanego zakłócenia 
transmisji między komputerami wymieniającymi się informacjami. Użytkownik jest 
informowany o aktywności SSL wyświetlanym w przeglądarce symbolem zamkniętej 
kłódki. Ryzyko ujawnienia treści transmisji lub jej zmiany pozostaje nadal u nadaw-
cy i odbiorcy tego typu korespondencji. Najczęściej przesyłane są zatem informacje 
wcześniej zaszyfrowane i podpisane cyfrowo.

Analizując sposoby bezpiecznej wymiany informacji w Sieci, warto zwrócić uwagę 
na steganografi ę. Termin ten literalnie oznacza ukryte pismo i polega na specyfi cznej 
metodzie ukrywania treści w plikach multimedialnych. Ukrycie oznacza niedostrzegal-
ne dla oka ludzkiego wpisywanie treści dowolnej korespondencji w obrazy/fotografi e 
lub pliki zawierające muzykę. Internet w tym zakresie stanowi doskonałe medium do 
przesyłania informacji w tej właśnie formie, a jak dotychczas nie znaleziono skuteczne-
go sposobu odczytania, bez odpowiednich uprawnień, tak ukrytej informacji. 

4.5. ANONIMOWOŚĆ I IDENTYFIKACJA 

Anonimowość jest jednym z podstawowych czynników odróżniających komu-
nikację sieciową od porozumiewania się osobistego. Często wyzwala zachowania 
agresywne, „sprzyja także otwartości i w pewnych sytuacjach ułatwia rozwiązywanie 
problemów”618. Granicą anonimowości jest łamanie prawa, które towarzyszy szyb-
kiemu procesowi zaludniania wirtualnego świata, a wraz z nim „przenoszenie się do 
niego również przestępców: złodziei, pedofi lów, stręczycieli, nazistów, terrorystów 
i hakerów”619. Stąd rosnąca troska o identyfi kację użytkowników wszystkich usług 
sieciowych, w tym komunikacji.

Zważywszy na istotę zdalnej komunikacji sieciowej – brak bezpośredniego kon-
taktu podmiotów uczestniczących w procesie komunikacji – nadzwyczaj ważne jest 

618 M. Więckiewicz, Anonimowość w Internecie. Złudzenie czy rzeczywistość?, [w:] Media i spo-
łeczeństwo, red. Marek Sokołowski, Toruń 2008, s. 257; B. Aouil, Internet jako środowisko komuni-
kacyjne, [w:] Kultura i język mediów, red. Maciej Tanaś, Kraków 2007.

619 B. Ciżkowicz, Ciemne strony Internetu, [w:] Media i społeczeństwo, red. M. Sokołowski, 
Toruń 2008, s. 311.
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wzajemne identyfi kowanie owych podmiotów. Chodzi tu o autentyczność: identyfi -
kację osoby/maszyny korzystającej z Sieci lub potwierdzenie autentyczności osoby/
maszyny, z którą jest nawiązywany kontakt sieciowy. W tym kontekście utarło się 
powiedzenie, że nikt nie może być pewny, iż po drugiej stronie Internetu nie siedzi 
pies. Próbą zmiany tego stanu rzeczy jest stosowanie różnych metod uwierzytelniania 
(działań, których celem jest weryfi kacja deklarowanej tożsamości podmiotu). Są one 
dzielone na trzy grupy: 
• coś, co masz (klucz do drzwi, karta magnetyczna),
• coś, co wiesz (hasła),
• coś, czym się charakteryzujesz (odciski linii papilarnych).

Zazwyczaj potwierdzeniem tożsamości podczas odwiedzania wyróżnionych (za-
strzeżonych znajomością hasła) stron w Internecie jest podanie identyfi katora (ciągu 
znaków jednoznacznie identyfi kujących osobę upoważnioną do korzystania z okre-
ślonych usług w Sieci lub systemie informatycznym) i hasła (ciągu znaków litero-
wych, cyfrowych lub innych znanym tylko osobie korzystającej z Sieci lub pracującej 
w systemie informatycznym). Ta forma kontroli pamięta czasy starożytnego Rzymu 
i w zasadzie po setkach lat wcale się nie zmienia. Poza niewątpliwą prostotą, niesie 
ze sobą duże ryzyko niepewności co do wiarygodności przeprowadzonej tą metodą 
identyfi kacji i należy oczekiwać, iż wkrótce zostanie zastąpiona bezpieczniejszymi 
metodami identyfi kacji w Sieci (np. biometryka). 

Niemal połowa użytkowników zapisuje swoje hasła na kartce leżącej obok kom-
putera lub na dysku maszyny, prawie wszyscy przy wyborze hasła kierują się łatwo-
ścią jego zapamiętania, a zdecydowana większość nigdy ich nie zmienia. Programy 
łamiące hasła korzystają ze słowników zawierających: imiona, nazwiska, sporty, licz-
by, znaki interpunkcyjne, słowa obce, nazwiska fantazy/SF. Już niemal dziesięć lat 
temu skuteczność tych programów (w fi rmach, w których jest 10 000 użytkowników 
komputerów) wynosiła od 20 do 50% w pierwszych dwudziestu minutach. W czasie 
doby łamanych było 90% haseł620. 

Skuteczną próbą zwiększenia wiarygodności identyfi kacji jest token – urządzenie 
podobne do małego kalkulatora. Generuje ono automatycznie co kilkadziesiąt sekund 
lub na żądanie unikatowe hasło (tzw. hasło jednorazowe widoczne na niewielkim 
ekranie tokena). W efekcie nawet podsłuchanie hasła nie jest groźne – może ono być 
wykorzystywane tylko jeden raz621. 

Inną, najbardziej sformalizowaną formą potwierdzania autentyczności jest stoso-
wanie tzw. certyfi katów. Ich istota polega na wiarygodnym potwierdzaniu narzędzi, 
które są wykorzystywane w procesie wymiany informacji. „Certyfi kat jest ciągiem 

620 And the Password Is... Waterloo, „The New York Times” on the Web, 2001, Dec. 27.
621 Podobne funkcje pełnią hasła jednorazowe dostarczane za pośrednictwem SMS-ów lub tzw. 

zdrapki – zbiory wydrukowanych haseł przykrytych nieprzezroczystą, możliwą do usunięcia war-
stwą zabezpieczającą.
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danych (wiadomością), który zawiera co najmniej nazwę lub identyfi kator urzędu wy-
dającego certyfi katy, identyfi kator subskrybenta, jego klucz publiczny, okres ważno-
ści certyfi katu, numer seryjny certyfi katu i jest podpisany przez urząd certyfi kacji”622. 
Innymi słowy, certyfi kat potwierdza ważność klucza lub programu.

 Najbardziej zaawansowaną technologicznie formą identyfi kacji jest biometryka. 
Są to narzędzia, które identyfi kują użytkownika na podstawie opisu fi zycznych cech, 
np. brzmienia głosu, kształtu twarzy, linii papilarnych, tęczówki oka. Istotnymi cecha-
mi tego sposobu identyfi kacji są nie tylko wysoka skuteczność, lecz także duże uła-
twienie samego procesu. Osoba identyfi kowana praktycznie nie musi pamiętać żad-
nych haseł ani nosić ze sobą identyfi katorów, by zostać jednoznacznie zidentyfi kowa-
ną. Ponadto tego typu identyfi kacja wielokrotnie zmniejsza możliwości podszywania 
się pod osobę, w ten właśnie sposób rozpoznawaną623. Także i ten sposób identyfi kacji 
niesie z sobą negatywne cechy. Podstawową jest utrata prywatności. Biometryka wy-
klucza anonimowość w każdej sytuacji.

Mając na uwadze troskę o poprawne i efektywne wykorzystywanie Internetu 
w fi rmach, w ramach zabiegów związanych z bezpieczeństwem komunikacji siecio-
wej uruchamia się wiele przedsięwzięć mających na celu ograniczanie korzystania 
z określonych rodzajów zasobów i usług w Sieci. Procedura ta polega zazwyczaj na 
blokowaniu – fi ltrowaniu wyróżnionych zasobów Sieci. 

Obawa przed wymianą niepożądanej informacji (narkotyki, własność intelektualna, 
pornografi a dziecięca, terroryzm i inne zabronione treści) jest na tyle poważna i uzasad-
niona, iż administracja USA zdecydowała o konieczności kontroli zawartości laptopów 
gości i obywateli amerykańskich, którzy przekraczają granice tego kraju624. 

 Internet oraz jego interaktywna natura stanowią także poważne zagrożenie dla 
młodych ludzi (por. podrozdział 2.2.2). Nieświadome kłopotów dzieci beztrosko 
przekazują online osobiste informacje i łatwo dają się wciągać w sprytne pułapki 
zastawiane przez oszustów i inne osoby mogące je skrzywdzić. Zagrożeniem są tak-
że strony upowszechniające treści nienawistne. Próbą obrony przed oglądaniem tego 
typu niebezpiecznych stron są różnego rodzaju programy pełniące rolę fi ltrów blo-
kujących przepływ niektórych informacji, np. określonych treści, nazwisk, numerów 
kart kredytowych czy adresów i numerów telefonów.

Ważną składową komfortu korzystania z Sieci w zakresie jej przeglądania, wyko-
rzystywania usług online, a także dokonywania operacji biznesowych jest poczucie 
anonimowości – „możliwość ukrycia własnej tożsamości, a nawet wykreowania no-
wej”625. Chodzi tu o dyskrecję podczas wysyłania maili, postów do grup dyskusyj-

622 Urząd certyfi kacji w ramach swojej infrastruktury świadczy cztery podstawowe usługi: reje-
strację i wydanie certyfi katu, jego odnowienie, unieważnienie oraz weryfi kację statusu certyfi katu, 
a także wiele innych usług. Więcej: W. Gogołek, Technologie…, jw., s. 336. 

623 Biometryczne dowody osobiste w Polsce zaczną być wydawane w 2011 roku.
624 A. Bogues, Laptop Searches in Airports Draw Fire at Senate Hearing, „The New York Ti-

mes” 2008, June 26.
625 J. Grzenia, Komunikacja…, jw., s. 26.
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nych, niepozostawianie śladów po swoich wizytach na stronach, anonimowość ko-
rzystania z usług P2P. Anonimowość może być wykorzystywana zgodnie z prawem, 
gdy internauta chce dzięki temu uniknąć zagrożenia wynikającego ze znajomości jego 
profi lu przez niepowołaną osobę, co w konsekwencji grozi narażeniem się na bycie 
przedmiotem manipulacji, intensywnego spamu, a nawet szantażu. Z drugiej strony 
anonimowość w Sieci sprzyja przestępcom, hakerom, spamerom, pedofi lom, piratom, 
którzy mogą bezkarnie, niezgodnie z prawem, korzystać z całego potencjału Interne-
tu na szkodę zlokalizowanych (nieanonimowych) internautów. W obu przypadkach 
można stosować odpowiednie procedury i narzędzia zapewniające anonimowość wi-
zyt na stronach. Najczęściej w tym celu gubi się ślady poprzez korzystanie w wę-
drówkach po wirtualnym świecie z wielu pośredników (dedykowanych komputerów 
z serwerami Proxy). Podobne narzędzia (tzw. remailery – sieć serwerów przekazu-
jąca między sobą maila) stosuje się do zachowania anonimowości w korespondencji 
elektronicznej (np. JBN, Ptivate Idaho, Mailcrypt). Ostatecznym sposobem zgubienia 
śladów jest korzystanie z – często jeszcze niewystarczająco zabezpieczonych – bez-
przewodowych fi rmowych i prywatnych sieci lokalnych. Sposób ten polega na anoni-
mowym korzystaniu za pomocą mobilnego urządzenia (laptop, telefon komórkowy) 
z lokalnej sieci bezprzewodowej. 

W najbliższym czasie należy oczekiwać wzrostu ryzyka związanego z atakami na 
środowiska internetowe. Dotyczy to zwłaszcza użytkowników korzystających z tech-
nologii bezprzewodowych (komputerów przenośnych oraz innych mobilnych urzą-
dzeń) poza siecią korporacyjną i szerokopasmowego dostępu do Sieci. 

Poza konsekwentnym rozwojem narzędzi zwiększających bezpieczeństwo telein-
formatyczne, które nie gwarantują jednak pełnego bezpieczeństwa, dużą efektywnością 
charakteryzują się przedsięwzięcia natury organizacyjnej. Chodzi tu przede wszystkim 
o decydującą rolę edukacji w systemie bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także 
o opracowywanie i wdrażanie w fi rmach stosownych regulacji (np. polityki bezpieczeń-
stwa) oraz ubezpieczeń przed konsekwencjami ataków na systemy teleinformatyczne.

 Poszukując sposobów i narzędzi obrony przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą 
wymiana informacji za pośrednictwem Sieci, warto zauważyć, iż technologia rozwią-
że 60% problemów, edukacja 20% – pozostałym może zaradzić tylko dobre prawo.

4.6. PRAWO

W początkowym okresie funkcjonowania Internetu zdominowanego środowi-
skami naukowymi, Sieć jako przestrzeń swobodnej wymiany informacji była ostoją 
i nadzieją absolutnej wolności informacyjnej. Orędownikiem tej idei – idei wolnego 
świata informacyjnego – był autorytet Internetu Jon Postel, który sformułował po-
nadczasowe prawo: bądź konserwatywny w tym, co robisz; bądź liberalny w tym, co 
akceptujesz u innych. Inspiruje ono do budowy globalnej Sieci bez centralnej władzy, 
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bez formalnych ograniczeń. Ten idealistyczny cel Postel ilustrował zachętą do prze-
strzegania takiej formuły pisania programów komputerowych (wolność wypowiedzi), 
która pozwoli na ich poprawne zrozumienie przez każdego, także przez tych, którzy 
nie chcą zaakceptować tej zasady. Ludzkim ekwiwalentem tego wyzwania jest kom-
binacja elokwencji i tolerancji – duch dobrej rozmowy. 

W miarę wzrostu zakresu funkcjonowania Sieci, a także wykładniczego wzrostu 
liczby użytkowników o różnych światopoglądach i odmiennych stylach życia, idea 
wolności informacyjnej przestaje być aktualna. Jest to konsekwencją pojawiającej się 
przestępczości komputerowej, która w odniesieniu do Sieci jest określana jako cyber-
przestępczość lub – inaczej – przestępczość sieciowa626. Stanowiło to o konieczności 
dostosowania, wręcz stworzenia stosownych regulacji prawnych w tym zakresie. „In-
ternet i prawo to pojęcia w pewnym sensie sobie przeciwstawne, które dotyczą bytów 
o diametralnie odmiennej charakterystyce”627. Internet – wcześniej synonim wolności 
– przejmując procesy przebiegające w realnym świecie, wymaga regulacji prawnych, 
a prawo jest „atrybutem władzy i wysoce sformalizowanym instrumentem regulacji 
stosunków międzyludzkich […]” 628.

Mimo starań światowych legislatur brak jest jednoznacznych ram prawnych, któ-
rym została przyporządkowana Sieć. Jedną z pierwszych regulacji uwzględniającą 
elektroniczną formę dystrybucji informacji jest Konwencja Berneńska z 1986 roku, 
której artykuły dotyczące obrony praw autorskich odnoszą się do utworów zapisa-
nych w postaci cyfrowej. Problematyka ta wydaje się wiodąca w kwestii prawnych 
uregulowań związanych z Internetem. Współcześnie podstawowymi regulacjami mó-
wiącymi o ochronie praw autorów w Sieci są – oprócz wspomnianej Konwencji – 
porozumienie TRIPS, WIPO Copyright Treaty oraz dyrektywy Unii Europejskiej629. 
Ważnym aktem jest Konwencja Rady Europy (2001 r.), która określa zasady współ-
pracy międzynarodowej w dziedzinie ścigania przestępstw popełnianych z wykorzy-
staniem technologii przetwarzania informacji. Dokument ten jest uważany za jeden 
z ważniejszych instrumentów międzynarodowego prawa karnego ery społeczeństwa 
informacyjnego630. Wskazuje on na potrzebę karalności wielu form zachowań użyt-
kowników Sieci. Zachowania te zostały podzielone na cztery grupy631:
• przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostępności danych oraz syste-

mów komputerowych,
• przestępstwa związane z użyciem komputera,

626 Więcej na temat przestępczości komputerowej w: A. Adamski, Prawo karne komputerowe, 
Warszawa 2000, s. 30–35.

627 A. Adamski, Międzynarodowa kontrola cyberprzestępczości na tle projektu konwencji Rady 
Europy, [w:] Internet i nowe…, jw., s. 519.

628 Tamże, s. 519.
629 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawo pokrewne, Kraków 2004, s. 165.
630 A. Adamski, Międzynarodowa kontrola…, jw., s. 520.
631 Tamże, s. 527.
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• przestępstwa komputerowe ze względu na treść informacji stanowiącej jej przedmiot,
• przestępstwa przeciwko własności intelektualnej.

Współczesne technologie informacyjne istnieją bez odpowiednio wykształconych 
ram w postaci struktur wartości i wzorców mających wpływ na sieciowe zasoby. 
Z kolei ramy te nie mają stosownych związków z regulacjami prawnymi oraz insty-
tucjonalnymi strukturami.

Piractwo przeciwko własności intelektualnej, zwłaszcza medialne, niezmiennie 
pozostaje podstawowym problemem nowych mediów, a tym samym ma bezpośredni 
związek z komunikacją sieciową. Zjawisko to jest opisywane jako Darknet. Obejmuje 
on wszelkie zabiegi i narzędzia służące nielegalnemu upowszechnianiu chronionych 
prawem informacji (fi lmy, książki, programy komputerowe). Do walki z tym zagro-
żeniem w wirtualnym świecie zaprzęgnięto mało skuteczne doraźne działania oraz 
znacznie bardziej skuteczne odpowiednie regulacje prawne (o czym będzie mowa da-
lej). Zważywszy na lokalność regulacji i obosieczność narzędzi do tego stosowanych, 
piractwo komputerowe nieustannie powoduje znaczące straty. 

Jak zostało wcześniej wspomniane, konsumenci dokonując zakupu dóbr obję-
tych prawami autorskimi, kierują się zazwyczaj ceną, wygodą i jakością. Piraci za-
wsze wygrywają ceną, jednak pozostałe składowe prawnie poprawnej procedury 
zdobywania produktów informacyjnych pozostają w rękach producentów: wygoda 
i jakość.

Mając na uwadze coraz większą wartość informacji, gdy staje się ona w zdecy-
dowanej części podstawowym przedmiotem ludzkiej pracy, Sieć jaskrawie zwraca 
uwagę na komercyjną wartość dóbr informacyjnych zastępujących własność grun-
tów, energii i surowców. Następuje proces kanalizowania dystrybucji wszelkich treści 
i czerpania korzyści z tej operacji. Tylko w USA roczne wpływy z licencjonowanych 
technologii przyniosły w 2004 roku 45 mld, a na świecie ponad 100 mld USD632. 
Dzięki wątpliwej wartości regulacji rodzą się instytucjonalni rentierzy, którzy wy-
łącznie za fakt posiadania praw do oprogramowania, patentów, gazet, książek, mu-
zyki, fi lmów pobierają opłaty możliwe do zaakceptowania tylko przez niektórych. 
R. Tadeusiewicz stwierdza, iż toczy się „zajadła, bezpardonowa walka (m.in. doty-
cząca ustawodawstwa chroniącego prawa autorskie i dobra intelektualne) o zasoby 
i dostęp do informacji, natomiast w przyszłości na tym tle może dochodzić nawet do 
konfl iktów zbrojnych”633. W rezultacie tego pogłębiają się różnice pomiędzy krajami 
i grupami społecznymi będącymi na innych etapach drogi ku społeczeństwu informa-
cyjnemu. Zarysowuje się między nimi przepaść, głównie spowodowana różnicami 
w dostępie do cyfrowych dóbr. Zagraża to społeczną i kulturową stagnacją. Cyfrowa 
przepaść  rodzi powszechne uznanie społeczne przeciwstawianiu copy-right  – copy-

632 A Market for Ideas, a Survey of Patents and Technology, „The Economist” 2005, Oct. 22.
633 R. Tadeusiewicz, Społeczność…, jw., s. 33.
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left , ograniczaniu praw autorskich, które zwalniają rozwój nauki i rozprzestrzeniania 
się wartościowych idei634.

W odniesieniu tylko do kwestii oprogramowania komputerowego, jego producen-
ci, lobbyści, a nawet politycy „ścierają się ze sobą w przekonaniu, że kto zapanuje 
nad oprogramowaniem, ten zapanuje nad technosferą. Władza nad technosferą będzie 
zaś tożsama z władzą nad światem”635. W przypadku oprogramowania zasada copy-
left polega na zobowiązaniu korzystających z wolnego (otwartego – open source) 
oprogramowania do bezpłatnego udostępniania jego modyfi kacji/poprawek w Sie-
ci636. Sztandarowymi przykładami tej idei są: standard open source , a w nim system 
operacyjny Linux, sieciowe oprogramowanie dla serwerów Apache i tworzona przez 
społeczność internautów encyklopedia – Wikipedia oraz inicjatywa Projektu Guten-
berg  (bezpłatne udostępnianie elektronicznych wersji książek). Wszystko to zwraca 
uwagę na celowość rewizji tego, co ma pozostać prywatne, państwowe, a co ogólno-
ludzkie – jak powietrze i woda.

Rysunek 26. Własność intelektualna – wpływy (w mld USD)

Źródło: Athreye and Cantwell, 2005. Za: A Market for Ideas…, jw. 

634 D.M. Berry, Res Communes: The Decline and Fall of the Commons, „Studia Medioznawcze” 
2005, nr 3.

635 E. Bendyk, Antymatrix…, jw., s. 84.
636 M. Castells, Galaktyka…, jw., s. 24.
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Współcześnie niedocenianymi problemami przestrzegania praw autorskich są 
znaczące koszty i skala związanych z tym zabiegów. Dotyczy to nie tylko aktywnie 
zaangażowanych w te zabiegi stron (twórcy, wydawcy, inwestorzy) ale całego społe-
czeństwa. Wznoszone przez prawo fi nansowe bariery swobodnego przepływu wiedzy 
(koszty praw autorskich) mają niebagatelny wpływ na sprawne korzystanie z bogac-
twa intelektualnego społeczeństwa XXI wieku. Niezamierzoną konsekwencją prze-
strzegania obowiązujących praw autorskich jest wpływ procesów legislacyjnych na 
spowolnienie rozwoju technologicznych innowacji. Prawa te są niedostosowane do 
współczesnych oczekiwań społecznych, do funkcjonowania  w szybko zmieniającym 
się, zdominowanym technologiami,  środowisku. W konsekwencji prawa autorskie w 
dzisiejszych czasach, mają negatywny wpływ na innowacje. Spowalniają postępującą 
ewolucję technologiczną. Implikacje wynikające z tego spowolnienia, błędne decyzje 
podyktowane walką o literalne przestrzeganie niedostosowanych do współczesnych 
społeczeństwu informacyjnemu regulacji, ponosić będą pokolenia AC – młodych lu-
dzi urodzonych w otoczeniu cyfrowych narzędzi i informacji i uzależnionych od ich 
sprawnego i ciągłego wykorzystywania. 

Dostęp do cyfrowych zasobów, niedostępne wcześniej możliwości narzędzi służą-
cych ich przeglądaniu i twórczemu wykorzystaniu, w znacznej części pozostają ogra-
niczane przez przestarzałe systemy strzegące dóbr intelektualnych. Objawem tego są 
m.in. dotychczas nieudane inicjatywy prac nad  gromadzeniem i udostępnianiem cy-
frowych kopii zasobów drukowanych świata a także utrudnień w twórczej rearanżacji  
piosenek, tekstów, obrazów i fi lmów637. 

Jaskrawą ilustracją braków legislacyjnych współczesnego prawa obowiązującego 
w Sieci, traktowanej jako pośrednika wymiany informacji jest luka w jednolitości 
regulacji prawnych dotyczących Internetu w różnych krajach. Szczególnym przykła-
dem tej ułomności prawnej jest to, iż  w  wielu krajach regulacje prawne zabraniają 
upowszechniania niektórych rodzajów informacji, reklamowania pewnych towarów 
i zachowań, np. picia alkoholu, palenia papierosów. Dzięki istocie wirtualnego świa-
ta opartego na Internecie – swobodnemu przepływowi informacji ponad granicami 
państw – ograniczenia te praktycznie (poza nielicznymi wyjątkami) nie obejmują ca-
łej Sieci. Wystarczy, że w jakimś państwie nie obowiązują takie przepisy, a wówczas 
np. tworzona na jego terenie reklama online i tak dociera do obywateli krajów, gdzie 
przedmiot reklamy jest prawnie zabroniony. Podobnie jest z upowszechnianiem tre-
ści, których publikacja w jednym kraju jest zabroniona. Ukazują się one na serwerach 
pracujących w innym kraju gdzie ograniczenia dotyczące upowszechniania określo-
nych informacji nie obowiązują.

Zasygnalizowana problematyka regulacji prawnych odnośnie do własności inte-
lektualnej rejestrowanej w postaci cyfrowej i jej obecności w Sieci stanowi zaledwie 

637 John Palfrey,  Urs Gasser, Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Na-
tives, Basic Books, New York, 2008, s. 146–148.



drobną część zagadnień oczekujących na stosowne regulacje prawne w ramach po-
szczególnych państw i całego globu. Dowodzi jednocześnie, iż obrona przed przestęp-
czością w Sieci nie jest tylko technicznym problemem – jest to problem społeczny.
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5. PARADOKSY KOMUNIKACJI SIECIOWEJ

5.1. OGRANICZENIA INFORMACYJNE WIRTUALNEGO ŚWIATA

Przełomowe, najbardziej brzemienne w skutkach w zakresie operowania infor-
macją od czasu wynalazku Johannesa Guttenberga było skierowanie niemal wszyst-
kich inwestycji (materialnych i intelektualnych) właśnie w tym kierunku. Proces 
gromadzenia i dystrybucji informacji uległ nadzwyczajnej intensyfi kacji w latach 
czterdziestych ubiegłego wieku, czyli od okresu, w którym pojawiły się pierwsze 
cyfrowe komputery. Obserwowany od tego czasu postęp technologiczny, utożsa-
miany z doskonalonymi komputerami, dotyczy pełnego spektrum elektroniki, także 
użytkowej służącej do codziennego operowania informacją – RTV, a w tym wszel-
kiego typu rejestratorów i odtwarzaczy. Urządzenia te coraz częściej pracują w Sie-
ci, stają się tańsze, mniejsze, bardziej niezawodne, mobilne, a przede wszystkim 
powszechne (por. rysunek 27). Formy gromadzonych i przetwarzanych przez nie 
informacji (w postaci cyfrowej) wzbogacono najpierw znakami, potem obrazami, 
dźwiękiem, a następnie wideo. 

Rysunek 27. Media i technologie, bez których konsumenci „nie mogą żyć” 
(USA, kwiecień 2007)

Źródło: Internet Keeps Young People Upbeat, eMarketer, Aug. 27, 2007.  
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Osiągnięto zadowalający poziom doskonałości narzędzi gromadzenia, transmisji 
i lokalnego przetwarzania informacji. Owa lokalność odnosi się do informacji, któ-
re są przetwarzane branżowo (bez względu na lokalizację geografi czną). Obejmuje 
to automatyzowanie prostych operacji fi nansowych, edycję tekstów i multimediów, 
rozwiązywanie nadzwyczaj skomplikowanych równań opisujących modele zmian po-
gody i badanie skomplikowanych zjawisk fi zycznych. Okres ten – etap cyfry – ukazał 
potęgę informacji w postaci cyfrowej i możliwości jej przetwarzania. Jego uwień-
czeniem była kolejna wielka zmiana, która trwa od początku lat dziewięćdziesią-
tych – powszechny dostęp do autostrad informacyjnych stopniowo łączących niemal 
wszystkie komputery na świecie – etap sieci. Towarzyszy mu szybko rozwijająca się 
komunikacja sieciowa. Obejmuje ona cały glob, stwarza nigdy wcześniej niedostęp-
ne warunki szybkiej wymiany informacji. Obudziło to nadzieje na nieskrępowaną, 
wolną wymianę informacji, na nieograniczone czasowo i geografi cznie wykorzysta-
nie bogactwa ludzkiej wiedzy, na demokrację informacyjną. Jeszcze kilka lat temu 
M. Castells optymistycznie zakładał demokratyczność mediów. Twierdził, iż o nieza-
leżności mediów stanowi ich pluralizm oraz „ideologia zarabiania pieniędzy”, a nie 
partykularny interes partii politycznych638. Tymczasem następuje proces odwrotny 
– trudne do zauważenia ograniczanie oczekiwanej swobody informacyjnej, ku temu 
zmierza usieciowienie – globalizacja komunikacyjna. Stanowi ona zagrożenie dla 
niezależności i pluralizmu wirtualnego świata639. Poza wszechobecną komercjalizacją 
Sieci (także Web 2.0) wskazują na to m.in. integracje wcześniej niezależnych źródeł 
informacji.

Świadome, bezpośrednie korzystanie ze wszystkich cyfrowych zasobów informa-
cyjnych świata przekracza fi zyczne i intelektualne możliwości każdego pojedynczego 
człowieka – jak trafnie zauważył to Stanisław Lem: „człowiek posiada informacyjną 
przepustowość obecnie taką samą, jak 100 000 lat temu”640. W konsekwencji jesteśmy 
świadkami paradoksu – zgody na ograniczanie oczekiwanych swobód informacyjnych 
wirtualnego świata. Tomasz Goban-Klas pisze, iż „żyjemy w erze przeładowania in-
formacyjnego. Informacja jest jednak obosiecznym mieczem. Zarówno się cieszymy, 
jak i topimy w wiadomościach, blogach, podkastach, zdjęciach, wideo itd. A problem 
będzie się jedynie pogłębiał”641. 

Korzystanie z bogactwa multimedialnych zasobów informacyjnych Sieci – wzbo-
638 M. Castells, A Rejoinder. On Power, Identities and Culture in the Network Society, „New 

Political Economy” 1998, vol. 3, iss. 3, s. 473.
639 J.S. O’Rourke IV, B. Harris, A. Ogilv, Google in China…, jw., s.12; M. Dickie, China 

learns…, jw., s. 9.
640 S. Lem, Bomba megabitowa, Kraków 1999.
641 T. Goban-Klas, Rwący nurt…, jw., s. 53. Nienaturalnym rozwiązaniem sygnalizującym próby 

ingerencji w przyspieszenie odbioru informacji przez człowieka są urządzenia skracające o 30% 
czas odsłuchiwania wcześniej nagranych wypowiedzi, z  zachowaniem niektórych parametrów od-
twarzanego głosu.
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gaconej o spolegliwe narzędzia komunikowania się z jej użytkownikami – sprawia 
poważne zagrożenie wynikające z biologicznego niedostosowania człowieka do nad-
miernie dużego tempa podawania informacji. Człowiek jest bowiem przystosowany 
do przyswajania informacji napływających w tempie normalnej rozmowy. Znany od 
tysięcy lat przekaz ustny w pełni respektował tę właściwość człowieka. Tymczasem 
współczesne technologie informacyjne „umożliwiają bombardowanie użytkownika 
informacją z ogromną prędkością, w rezultacie czego coraz więcej informacji, za-
miast do umysłu świadomego, trafi a do jego podświadomości, wywołując zamęt 
w obszarze wiedzy i totalną dezintegrację w obszarze wartości”642.

 Naturalną konsekwencją bogactwa informacyjnego jest godzenie się na korzy-
stanie z pośredników – narzędzi agregujących wspomagających selektywny wybór 
informacji. Akceptacja tej sytuacji jest milczącą aprobatą ograniczanej swobody in-
formacyjnej. Oczywiste staje się korzystanie ze zagregowanych, odpowiednio opra-
cowanych źródeł informacji – z gotowych rozwiązań. Także na ograniczanie dostę-
pu do informacji – do światowego bogactwa intelektualnego – coraz większy mają 
wpływ prawa autorskie. 

Paradoks polegający na sieciowym ograniczaniu swobód informacyjnych pogłę-
bia multimedialna forma odbieranych z Internetu informacji – w coraz mniejszym 
stopniu wymagająca wyobraźni i własnej kreatywności. Kolejnymi ograniczeniami 
owych swobód stają się sprawne komputerowe odczytywanie przekazów niewerbal-
nych i ściśle z nimi związana personalizacja – dostarczanie takich informacji, które 
najbardziej pasują do profi lu odbiorcy (więcej na temat personalizacji w podrozdziale 
2.7). Katalizatorami wyróżnionych ograniczeń wolności informacyjnej są łączność 
bezprzewodowa oraz konstrukcja urządzeń mobilnych, fi zycznie coraz bliższych 
człowiekowi, tymczasem w postaci wielofunkcyjnych telefonów komórkowych. 

5.2. GOTOWE ROZWIĄZANIA 

Technologie informacyjne dostarczając bezpłatne narzędzia do transmisji infor-
macji i jej gromadzenia oraz kopiowania, szybko ograniczają liczbę miejsc, w których 
powstają wszelkiego rodzaju produkty intelektualne: od rozrywki, przez biznes do 
nauki. Znacznie tańsze stało się ich kopiowanie, a za przyczyną skutecznej i efek-
tywnej reklamy – również dystrybuowanie. Dzięki Sieci, jej potencjałowi sprawnej 
wymiany informacji często wystarczy sam pomysł, by jego rozwiązanie w postaci 
gotowego produktu (np. opisu, projektu urządzenia) zostało szybko zlokalizowane 
w skali całego globu. Stwarza to warunki do korzystania z dobrych, ale gotowych 
rozwiązań. Kosztem uzyskiwanej w ten sposób oszczędności czasu bywa rezygnacja 
z własnej inicjatywy twórczej, z własnej pomysłowości. Jest to jaskrawo widoczne 

642 R. Tadeusiewicz, Ciemna strona…, jw., s. 23.
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wśród uczących się na wszystkich poziomach edukacji – od szkół podstawowych do 
uczelni włącznie. Uczący się tracą zaufanie do tradycyjnych autorytetów (por. tabe-
lę 9), jednocześnie polegając bardziej na zasobach sieciowych niż własnej inwencji 
(por. rysunek 28). 

Tabela 9. Godne zaufania źródła informacji (skala ocen: 1–10)

Źródło informacji 1977 2007
Przyjaciele i rodzina 8,8 8,6
Osoby obce z doświadczeniem 4,2 7,9
Nauczyciele 9,2 7,3
Duchowni 9,0 6,9
Gazety i periodyki 8,1 6,1
Ulubione stacje radiowe 6,8 5,5
Wiadomości telewizyjne 7,5 5,2
Blogi – 2,8
Reklamy 3,3 2.2

Źródło: Bridge Ratings…, jw. 

Krótkie pytanie w wyszukiwarce, która dysponuje informacjami o znikomej tylko 
części rzeczywistych zasobów informacyjnych świata, daje rezultaty w postaci setek 
odpowiedzi, z których część jest poprawna, gotowa do bezpośredniego wykorzysta-
nia. Badania British Library i JISC wskazują, iż 89% studentów rozpoczynając poszu-
kiwanie informacji, korzysta z wyszukiwarek, a 93% jest usatysfakcjonowana wiedzą 
zdobytą za pośrednictwem sieciowych zasobów informacyjnych. Efektem tego jest 
świadoma rezygnacja z własnej inicjatywy twórczej oraz podejmowania jakichkol-
wiek prób uzyskania informacji z innych, znacznie bogatszych źródeł (np. bibliotek). 
Proces ten jest tym intensywniejszy, im studenci potrafi ą lepiej posługiwać się narzę-
dziami służącymi przeszukiwaniu Sieci643.

Korzystanie z gotowych wzorców i przywiązania do schematów ułatwiają myśle-
nie i szybkie rozwiązywanie codziennych problemów. „Stanowią one jednocześnie 
swego rodzaju gorset utrudniający uporanie się z problemami całkowicie nowymi, 
przed jakimi jakże często stawia nas współczesny świat. Nic więc dziwnego, że umie-
jętność przełamywania owych schematów jest szczególnie ceniona właśnie w obecnej 
dobie”644.

Zgodny z naturą ludzką odruch korzystania ze spolegliwych sposobów komuniko-

643 Information Behaviour…, jw., s. 7.
644 B. Kaczmarek, Misterne gry…, jw., s. 202; http://www.bl.uk/news/pdf/googlegen.pdf [kwie-

cień 2009].
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wania i zdobywania informacji stwarza zagrożenie zbytniej ufności w tak uzyskiwaną 
wiedzę, w której wyborze nie uczestniczył człowiek. Ilustracją tego zagrożenia jest 
tytuł popularnej na świecie książki Nie każ mi myśleć. Na jej treść składa się m.in. 
„pierwsze prawo funkcjonalności” Sieci, w szczególności konstrukcji stron, które 
powinny automatycznie ułatwiać (bezmyślne) korzystanie zainteresowanemu z od-
szukanych w Sieci informacji. Wykorzystywane są w tym celu skuteczne metody 
socjotechniczne, które mają wzbudzać zaufanie do zasobów Sieci, wskazując nawet 
możliwość miary „zbiornika zaufania”, jakim darzone są owe zasoby645. W zbytniej 
wierze w informacje otrzymywane z Sieci tkwi także niebezpieczeństwo powielania 
błędów w ten sposób zdobywanych produktów intelektualnych. Stanowi to ponadto 
naturalne wzmacnianie oręża zainteresowanych manipulowaniem informacji za po-
mocą Sieci.

Dopingującą składową zachęcania i ułatwiania korzystania z zasobów sieciowych 
jest anonimowość. Stanowi ona przesłankę do spontaniczności w komunikacji z Sie-
cią – nieskrępowaną „wolność wyboru i wyrażania własnych uczuć z dostępnego ich 
asortymentu […]. Oznacza wyzwolenie od przymusu grania i odczuwania tylko tego, 
czego człowieka odczuwać nauczono”646. Sieć coraz pełniej symulująca zachowania 
ludzkie, jednocześnie dzięki stwarzaniu poczucia anonimowości, dostosowywaniu 
funkcji do indywidualnych oczekiwań odbiorcy (personalizacja) i prostocie wymiany 
z nią informacji (interfejs użytkownika) zacieśnia więź informacyjną z człowiekiem. 
Komputery stanowiące elementy struktury Sieci wzbudzają zaufanie do tego, co ofe-
ruje Internet, zachęcają do bezkrytycznego akceptowania informacji, których źródłem 
jest nie człowiek, ale maszyna.

Akceptując poprawność organizacji sposobów przechowywania w Sieci informa-
cji i dostępność sprawnych narzędzi ich wyszukiwania i pozyskiwania, należy za-
uważyć niebezpieczeństwo nieweryfi kowalnego doboru odszukiwanych w ten sposób 
informacji. Ścieżka dostępu do nich staje się łatwa i przyjmowana bezkrytycznie. 
Znaleziona w ten sposób informacja, która odpowiada na pytanie zainteresowanej 
osoby, satysfakcjonuje ją i zazwyczaj ogranicza potrzebę oceny jej jakości i spraw-
dzenia jej wartości merytorycznej.

Ilustracją sygnalizowanego zagrożenia korzystania z gotowych, także niespraw-
dzonych rozwiązań w Sieci był sondaż przeprowadzony wśród studentów Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Uzyskane rezultaty wprawdzie wskazują na dominującą krytycz-
ną ocenę odbieranych z Sieci informacji, jednak są wyraźne, jeśli chodzi o znaczący 
stopień bezkrytycyzmu lub wręcz kopiowania („kopiuj i wklej”) informacji pozyska-
nych z Sieci (por. rysunek 28). Podobne wyniki uzyskano w badaniach prowadzonych 
wśród studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie, gdzie 63% z nich potwier-
dziło, iż w procesie uczenia się odwiedza strony z gotowymi rozwiązaniami – ze 

645 S. Krug, Nie każ mi…, jw., s. 174.
646 E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2004, s. 151.
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ściągami647. Młodzi ludzie bardzo mało czasu poświęcają ocenie wartości odszukanej 
w Sieci informacji. Jest to wynikiem wygody, niezdolności do sprecyzowania swoich 
potrzeb informacyjnych, jak i braku umiejętności krytycznego komunikowania się 
z Siecią – wyszukiwania informacji w Sieci648.

Rysunek 28. Ocena studentów (w %) korzystania z informacji dostępnych w Sieci

Uwagi: 2007 r. – retrospekcja; 2008, 2009 r. – przewidywanie.
Źródło: Opracowanie na podstawie wyników uzyskanych z własnych badań649.

Alarmujące wydają się wyniki badań wskazujące na nieukrywaną przez studentów 
tendencję do rosnącego zainteresowania gotowymi rozwiązaniami, które są dostępne 
w Sieci.

Rysunek 29. Średnia liczba godzin w tygodniu poświęcanych na korzystanie 
z wybranych zasobów Sieci 

Uwagi: 2007 r. – retrospekcja; 2008, 2009 r. – przewidywanie.
Źródło: Opracowanie na podstawie wyników uzyskanych z własnych badań650.

647 I. Pulak, Wyszukiwanie informacji jako element edukacji informatycznej przyszłych nauczy-
cieli, [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Koncepcje…, jw., s. 301.

648 Information Behaviour…, jw.
649 Badania przeprowadzono w 2007 roku na grupach studentów od III do V roku na Uniwersy-

tecie Warszawskim i Politechnice Radomskiej; łącznie przebadano 135 studentów.
650 Jak wyżej. 
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Rosnące zainteresowanie lekturą treści dostępnych bez wysiłku w Sieci, o czym 
świadczą liczby godzin poświęcane na zdobywanie tą drogą wiedzy, jawią się jako 
alternatywa dla własnych przemyśleń, własnego wysiłku twórczego. 

Zjawisko korzystania z gotowych rozwiązań intelektualnych jest pogłębiane przez 
wspomnianą anonimowość poczynań w Sieci. Proceder komunikowania się z Siecią 
w celu skorzystania z gotowych opracowań ułatwiają dostępne narzędzia umożliwia-
jące skuteczne ukrycie swojej tożsamości. 

Rysunek 30. Co najbardziej pomaga w pracy twórczej? 

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników uzyskanych z własnych badań. Za: Badania..., jw.

Badając problem samodzielności uczących się, stwierdzono, iż podczas pracy 
twórczej studenci najchętniej korzystają z zasobów Sieci, komunikacji, książek 
i prasy – własna pomysłowość sytuowana jest przez nich jako najmniej przydatna. 
Szybko zdezaktualizowały się niektóre stwierdzenia raportu J. Delorsa Edukacja. 
Jest w niej ukryty skarb, w którym podkreślano, iż „rozwój nowej technologii nie 
odbywa się wcale ze szkodą dla słowa pisanego, lecz przywraca jemu zasadniczą 
rolę, a książka, chociaż nie jest już jedynym środkiem dydaktycznym, zajmuje nadal 
centralne miejsce”651. Badania potwierdzają zasygnalizowaną wcześniej tezę o in-
tensywniejszym korzystaniu z gotowych rozwiązań, które są dostępne w Internecie. 
Sieć, a nie własna wiedza i kreatywność stała się – w opinii badanych – głównym 
źródłem odpowiedzi na pojawiające się pytania związane z pracą, nauką i własnymi 
zainteresowaniami. 

651 J. Delors, Edukacja…, jw.
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Obserwuje się zjawisko korzystania z gotowych, tanich, łatwo dostępnych pro-
duktów intelektualnych – „kopiuj i wklej”. Implikując tę prawidłowość, mając 
na uwadze zachodzące procesy koncentracji kapitałów, branż, można stwierdzić, 
że liczba producentów nowych rozwiązań dramatycznie maleje, pozostawiając 
rynek dla tanich, łatwo powielanych „wytrychów”. Zważywszy na duże koszty 
tworzenia nowych intelektualnych rozwiązań, następuje monopolizacja produk-
cji opartej na wiedzy, umiejętności myślenia oraz korzystania z dotychczasowych 
doswiadczeń. Coraz szybciej malejąca grupa osób ma szansę tworzenia, a potem 
sprzedawania swoich intelektualnych produktów. Jest to konsekwencją dyspono-
wania odpowiednimi środkami i wystarczającą motywacją. Prowadzi to do obser-
wowanej kumulacji produkcji dóbr intelektualnych i ich dominacji w praktycz-
nych zastosowaniach.

5.3. BOGACTWO FORM INFORMACJI 

Oczekiwany w Sieci pluralizm informacyjny skutecznie ograniczają elektroniczne 
gazety i portale, oszczędzając czas osobom szukającym interesujących ich wiado-
mości w powodzi informacyjnej wszystkich mediów. Media drukowane (tradycyj-
ne) pozostawiały odbiorcy duży margines swobody informacyjnej. Stanowiła o tym 
nieograniczona wyobraźnia dźwięków, obrazów i ruchu, inspirując samodzielność, 
rozbudzając fantazję i twórcze myślenie. Radio pozostawiało już tylko swobodę wy-
obraźni obrazów, barw i ruchu. Informacje multimedialne, początkowo tylko dźwięk, 
potem obrazy, barwy i ostatecznie wideo, ograniczają potrzebę jakiejkolwiek wy-
obraźni odbierającego przekaz informacyjny. 

Jakość informacji w postaci odpowiednio spreparowanych (za pomocą maszyn) 
obrazów, dźwięków i fi lmów sprawia, iż są one szybciej i chętniej odbierane niż te 
stworzone w sposób naturalny. Dowodzą tego między innymi sukcesy komercyjnych 
przedsięwzięć polegających na tym, że odpowiednie oprogramowanie ocenia jakość 
kompozycji muzycznych oraz wskazuje sposób i zakres ich modyfi kacji652. Służą 
temu także m.in. narzędzia programowe doskonalące riffy fortepianowe i gitarowe. 
Program taki – na podobieństwo automatów usuwających czerwone oczy na fotogra-
fi ach – selektywnie wskazuje błędy komponowanego utworu653. Analizując proble-
matykę cyfrowego tworzenia, zapisu i odtwarzania muzyki, warto zwrócić uwagę na 
prace nad komputerową „muzyczną inteligencją” (por. punkt 3.4.2). 

652 W. Gogołek, Program na hit, „Polityka” z 11 listopada 2006. 
653 Na przykład program Direct Note Access. Za: A. Eisenberg, In Search of Perfect Harmony, 

Through Software, „The New York Times” 2008, June 22. 
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Następuje zauważalny powrót do średniowiecznej idei Biblii pauperum – troski 
o czytelność przekazu. Dotyczy to nie tylko treści, lecz także sposobów komuniko-
wania się z maszynami – tzw. ikonografi i, języka symboli i obrazków654. Ta niewątpli-
wa zaleta nowoczesnych przekazów informacyjnych stanowi jednocześnie drugi, po 
gotowych rozwiązaniach, wymiar ograniczania swobód informacyjnych użytkownika 
Sieci. Profesjonalnie dobrana forma przekazu stwarza warunki do jego bezkrytyczne-
go odbioru.

Dzięki doskonaleniu formy i personalizacji dostarczanych użytkownikowi infor-
macji wyobraźnia zostaje studzona. Podczas odbierania informacji pozostaje coraz 
mniejszy margines na wysiłek intelektualny jej odbiorcy. W konsekwencji natural-
ny odruch dążenia do jak najmniejszego wysiłku podczas wykonywania wszelkich 
operacji przez człowieka oraz atrakcyjność przekazu profesjonalnie przygotowanych 
multimedialnych informacji determinują wybór źródeł informacji. Popularnością cie-
szą się przekazy, które są najatrakcyjniejsze pod względem formy i najpełniej sprosta-
ją manifestowanym i ukrytym oczekiwaniom odbiorcy (personalizacja).

5.4. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 

Przyjazna współpraca z komputerem obejmuje wszystkie czynności związane 
z przekazywaniem informacji w relacji maszyna – człowiek. Pomijając doskonalo-
ne tradycyjne technologie komunikacji werbalnej człowiek – maszyna (klawiatura, 
mysz, monitor), rosnące znaczenie mają zabiegi formalne i urządzenia ze stosownym 
oprogramowaniem, dzięki którym komputery coraz częściej dorównują naturalnym 
dla człowieka sposobom przekazywania i odbierania informacji. Spełniając oczeki-
wania komunikacji werbalnej, umożliwiają także w części komunikację niewerbalną 
(więcej w podrozdziale 2.3). 

Komunikacja niewerbalna jest najbardziej zaawansowanym kanałem informacyj-
nym stwarzającym zagrożenie dla swobody informacyjnej użytkownika Sieci. Dzięki 
możliwości stosowania zaawansowanej personalizacji, np. poprzez automatyzowanie 
procesu określania stanu aktywności emocjonalnej, odczuć człowieka, możliwe jest 
precyzyjniejsze niż kiedykolwiek wcześniej dostosowanie funkcji maszyn do zacho-
wań człowieka. Chodzi tu o dostosowywanie informacji przekazywanych przez ma-
szynę stosownie do wyników automatycznej interpretacji werbalnych i pozawerbal-
nych sygnałów użytkownika655. 

Celem jest tworzenie przez maszyny takich komunikatów, takich form informacji, 
by ich odbiór przez człowieka był jak najmniej uwarunkowany jego wolą (więcej na 
ten temat w podrozdziale 2.3). Zabiegowi temu przede wszystkim służy personaliza-

654 Obiegowo ten sposób komunikacji określa się mianem: interfejs grafi czny.
655 W. Gogołek, O pewnym modelu…, jw.
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cja wyróżniona tutaj jako kolejny czynnik stanowiący o zagrożeniu swobód informa-
cyjnych użytkowników Sieci (więcej na temat personalizacji w podrozdziale 2.7). 

5.5. DOMINACJA JĘZYKOWA

Dla rosnącej części społeczeństwa zasoby Sieci często są podstawowym źródłem 
informacji w pracy i życiu codziennym w zakresie kultury, rozrywki i nauki. Ze 
względu na selektywność udostępnianych dzięki niej informacji oraz często bezkry-
tyczne ich akceptowanie przez odbiorców powstaje zagrożenie polegające na unifi -
kacji, a nawet manipulowaniu odbiorcami. Owa selektywność w dużej mierze jest 
konsekwencją tego, że w Sieci nadal dominują treści dostępne tylko w języku angiel-
skim. Mimo rosnącej części zasobów informacyjnych w językach narodowych, warto 
zwrócić uwagę na to, iż były francuski prezydent Jacques Chirac określił zjawisko do-
minacji językowej jako „ważne zagrożenie dla ludzkości”656. Przykładem takiego za-
grożenia jest selektywne dobieranie książek z określonych kręgów kulturowych (np. 
związanych z językiem angielskim), które są dostępne w postaci cyfrowej w Sieci. 
Stwarza to oczywistą przewagę w popularności (dzięki Internetowi) owych tytułów 
wobec tych, które są także dostępne, ale tylko w formie drukowanej, tylko w niektó-
rych bibliotekach i tylko dla niektórych osób. Amerykocentryzm Sieci, szczególnie 
wyraźnie widoczny w zakresie informacji zgromadzonych w Internecie, dostrzegł 
J. Sobczak zauważając, iż „następuje przenikanie elementów różnych kultur, zacie-
ranie barier, ale w praktyce, w procesie homogenizacji pozycję dominującą zdobywa 
kultura amerykańska”657. Proces ten jest wzmacniany przez globalny biznes, który 
przeznacza ogromne sumy na tłumaczenia oryginalnych stron anglojęzycznych na 
inne języki (tylko w Azji jest ponad dwukrotnie więcej osób niż w USA, które korzy-
stają z Sieci). W efekcie strony te stają się czytelne dla większego audytorium, a do-
datkowo są indeksowane przez wyszukiwarki w narodowych językach, zwiększając 
łatwość ich odnalezienia, a tym samym podnosząc ich popularność.

Owo zagrożenie – kolejna forma ograniczania swobód informacyjnych – określo-
ne jako siła jutra (the power of tomorrow) ma związek z inicjatywą Google’a – Book 
Serach, która przyjęła nazwę Google Books Library Project. Dotyczy ona przedsię-
wzięcia zamiany na postać cyfrową 15 mln anglojęzycznych książek i udostępnianiu 
ich w Sieci658. Zabieg ten w sposób naturalny spowoduje skierowanie większej uwa-

656 J. Goldsmith, T. Wu, Who Controls…, jw., s. 50.
657 J. Sobczak, Dylematy społeczeństwa informacyjnego, [w:] Oblicza Internetu, Internet…, jw., s. 21.
658 Przedmiotem zainteresowania Google’a są m.in. zbiory 12 uniwersytetów amerykańskich 

(np. University of Michigan, University of Iowa i University of Illinois) oraz 11 bibliotek Uniwer-
sytetu Kalifornijskiego. Za: M. Helft, An Elephant Backs Up Google’s Library, „The New York 
Times” 2008, Oct. 13. 
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gi na materiały napisane w języku angielskim659. Uzupełnieniem tej inicjatywy jest 
zamiar Google’a zamiany na postać cyfrową wszystkich książek w każdym języku 
(w pierwszej kolejności anglojęzycznych). Dotychczasowy postęp prac w tym zakre-
sie (kwestia praw autorskich) stwarza warunki do realizacji tego przedsięwzięcia, ale 
z ograniczeniem dostępu do cyfrowych bibliotek Google’a tylko na terenie USA660. 
Podobną inicjatywę, na nieco mniejszą skalę, zgłosił Microsoft, jednak uznając do-
minację Google’a w tym zakresie po digitalizacji około miliona książek, zrezygnował 
z tego przedsięwzięcia661. 

Sygnałem świadczącym o powadze sytuacji – zapowiedzi dominacji kultury an-
glosaskiej – jest próba ograniczenia popularności wyszukiwarek tworzonych przez 
Amerykanów (tym samym stronniczej unifi kacji informacyjnej internetowych zaso-
bów) poprzez inicjatywę francusko-niemiecką z udziałem Bertelsmanna w budowie 
europejskiej multimedialnej wyszukiwarki Quaero  (łac. szukam). Celem jej konstruk-
torów było stworzenie ogólnodostępnego narzędzia porządkującego, rozpoznającego 
i indeksującego dane o zasobach: w formie audio, w obrazach, wideo i tekstach. Ini-
cjatywa ta, ze względu na źródła fi nansowania, którymi są środki publiczne, a nie jak 
w Google pochodzące z działalności komercyjnej (głównie reklamy), ma wymiar kul-
turalny i polityczny662. Podobny, rozszerzający zakres indeksowanych zbiorów o inne 
obszary kulturowe ma Theseus – wyszukiwarka fi nansowana przez rząd niemiecki. 
Podobne do Quaero i Theseusa inicjatywy ułatwienia dostępu do regionalnych bo-
gactw informacyjnych to World Digital Library (platforma prezentująca zasoby będą-
ce dobrami kulturowymi całego świata) oraz Europeana (europejska multimedialna 
biblioteka cyfrowa). Zasygnalizowane inicjatywy tworzenia przeciwwagi dla domi-
nujących na świecie wyszukiwarek amerykańskich, jak dotychczas nie przyniosły 
oczekiwanych rezultatów.

Bezpośredni związek z wyróżnioną tu dominacją językową mają wyszukiwarki 
oraz zakres przeszukiwanych zasobów sieciowych. Jak już wspomniano, szacuje się, 
że zaledwie jeden procent owych zasobów jest odnotowywany w bazach wyszukiwa-
rek i potem udostępniany poszukującym informacji w Sieci663. Zatem osoby polega-

659 A. Riding, France Detects a Cultural Threat in Google, „The New York Times” 2005, Apr. 11. 
W najbliższych dziesięciu latach Google zamierza wydać na to przedsięwzięcie do 200 mln USD. 
Także wartościowa literatura francuskojęzyczna będzie sukcesywnie umieszczana w Sieci (roczny 
budżet – 1,35 mln USD). Za: E. Wyatt, Googling Literature: The Debate Goes Public, „The New 
York Times” 2005, Nov. 19. 

660 N. Cohen, A Google Search of a Distinctly Retro Kind, „The New York Times” 2009, March 4.
661 M. Palmer, Microsoft in Deal with British Library to add 100,000 Books to the Internet, „Fi-

nancial Times” 2005, Nov. 4; M. Helft, Microsoft Will Shut Down Book Search Program, „The New 
York Times” 2008, May 24.

662 Attack of the Eurogoogle, „The Economist” 2006, March 11.
663 Procedura gromadzenia tych informacji polega na indeksacji (budowie indeksów) – przy-

porządkowywania słowom kluczowym adresów stron, które zawierają te słowa. Więcej w punkcie 
3.4.4. 
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jące na zasobach sieciowych i na skuteczności funkcjonowania wyszukiwarek mają 
stukrotnie zawężany (przypadkowo lub nie) widoczny dla nich horyzont informacji 
w postaci cyfrowej.

5.6. SWOBODA DOSTĘPU DO SIECI 

Najważniejszym czynnikiem sprawnej komunikacji sieciowej jest nieograni-
czona geografi cznie i technicznie transmisja danych. Potencjał ten z jednej strony 
stanowi o swobodzie dostępu do informacji i łatwości komunikacji, z drugiej – 
paradoksalnie – stwarza skuteczne narzędzie ograniczające tę swobodę. Nadaw-
ca informacji, dysponujący odpowiednim zapleczem logistycznym i ekonomicz-
nym, dzięki sprawnej łączności (także bezprzewodowej) i sprawnym urządzeniom 
(w dużej części mobilnym) znacznie łatwiej dociera ze swoimi celowo dobiera-
nymi przekazami do określonej grupy osób (np. reklamy sms-owe, telefoniczna 
agitacja polityczna).

Telefony komórkowe i podobne urządzenia (iPody, iPhony) jako naturalne narzę-
dzia komunikacyjne stają się użytecznymi pośrednikami multimedialnych informa-
cji, pełnią ponadto funkcję odbiorników radiowych i telewizyjnych. W odróżnieniu 
od tradycyjnych komputerów fi zycznie są coraz bliżej organizmu ludzkiego, nawet 
w formie zbliżonej do implantów – tymczasem w postaci bezprzewodowych słu-
chawek wkładanych do ucha. Zapowiedzią fi zycznego zmniejszania dystansu mię-
dzy człowiekiem a światem informacji są zaawansowane prace nad wykorzystaniem 
ludzkiej skóry do przesyłania danych, wspomniany wcześniej patent Microsoftu two-
rzenia personalnej sieci oraz ludzkich implantów w postaci czipów przechowujących 
dane o ich nosicielach664. 

Dzięki nowoczesnym technologiom następuje ograniczanie barier przepływu 
informacji, także tych, które wynikały wcześniej z fi zycznych utrudnień korzysta-
nia z urządzeń elektronicznych. Urządzenia te zaczynają stanowić niemal nieod-
łączną część garderoby (ubieralne komputery), którą (tymczasem) można zmienić 
lub wyrzucić. Transmisja informacji pomiędzy światem nieożywionym a ludzkim 
organizmem zaczyna mieć charakter ciągły, jest tania i użyteczna. Człowiek staje 
się elementem hybrydy łączącej w sobie jego organizm i suplement zmysłów – 
mobilne narzędzia służące do komunikacji ze światem informacji cyfrowych. Po-
wstaje jednak kolejne pytanie o swobodę informacyjną obywatela współczesnego 
świata. 

664 B.J. Feder, Remote Control…, jw.
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5.7. KREATYWNOŚĆ Z SIECIĄ

Paradoks polegający na ujemnym związku bogactwa zasobów informacyjnych 
Sieci z kreatywnością jej użytkowników (zwłaszcza tych intensywnie korzystających 
z Internetu) potwierdziły wyniki badań. Ich zamiarem było określenie siły związku 
pomiędzy tendencją do korzystania z gotowych rozwiązań dostępnych w Sieci a kre-
atywnością badanych osób. Do tego celu wykorzystano narzędzie Stanisława Popka 
– Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH665. Jego sformalizowana postać 
umożliwiająca uzyskanie ilościowych miar oraz dowiedziona wartość informacyjna 
otrzymanych wyników o twórczej i odtwórczej postawie badanych ułatwiły poszuki-
wanie zasygnalizowanego związku666. 

Uzyskane dzięki kwestionariuszowi odpowiedzi (na 60 pytań) pozwoliły na osza-
cowanie wartości liczbowych następujących postaw twórczych: konformizm (K), 
nonkonformizm (N), zachowania algorytmiczne (A) i zachowania heurystyczne (H). 
Wartości parametrów K i A oceniają postawę odtwórczą badanego, N i H – twórczą667. 
Kwestionariusz KANH został uzupełniony o 16 dodatkowych pytań, które dotyczyły 
sposobu i intensywności korzystania z Sieci przez badanych. Kluczowe pytania uzupeł-
niające dotyczyły zaufania do informacji odbieranych z Sieci. Badani studenci tylko na 
niektóre formy aktywności w Sieci (poczta, Wiki, specjalistyczne serwisy, media, Web 
2.0) poświęcają średnio w tygodniu 34 godziny. Dowodzi to znaczącej intensywności 
korzystania przez nich z zasobów Sieci (niemal 5 godzin każdego dnia).

Uzyskane wyniki potwierdzają znaczącą korelację (0,41; p < 0,01) postawy od-
twórczej studentów z ich samooceną bezkrytycznego korzystania z zasobów siecio-
wych. Zaobserwowano przewidywany proporcjonalny związek między miarą za-
ufania studentów do informacji odbieranych z Sieci a miarą ich odtwórczej postawy 
oszacowanej za pomocą kwestionariusza KANH. Studenci charakteryzujący się za-
chowaniami twórczymi są bardziej krytyczni wobec zasobów informacyjnych Sieci. 

Równocześnie zauważono naturalną – potwierdzającą wiarygodność uzyskanych 
wyników – zależność wskazującą korelację samooceny własnej wiedzy i pomysło-
wości z miarą oceny postawy twórczej i odwrotnie proporcjonalną z oceną postawy 
odtwórczej. 

Wyróżniająca okazała się korelacja (0,45; p < 0,01) samooceny intensywności ko-
rzystania z innych kategorii komunikacji i zdobywania informacji za pośrednictwem 
Sieci (portale społecznościowe, blogi) z miarą odtwórczego zachowania – zachowa-
nia algorytmicznego, które „wyznaczane jest przez nastawienie kopiujące i reproduk-

665 Podczas procedury badawczej autor skorzystał z merytorycznej pomocy eksperta psychologii 
– profesora Bożydara Kaczmarka z UMCS.

666 S. Popek, Kwestionariusz twórczego zachowania KANH, Lublin 2004. 
667 Badania przeprowadzono wiosną 2008 roku, anonimowo, na 161 studentach studiów dzien-

nych i wieczorowych Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Dziennikarstwa. W. Gogołek, Pa-
radoks Sieci, [w:] Komputer w edukacji, red. Janusz Morbitzer, Kraków 2008.
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cyjne” badanego668. Wynik ten oraz wartość korelacji postawy odtwórczej z bezkry-
tycznym korzystaniem z sieciowych zasobów pozwalają zauważyć, iż intensywność 
korzystania z tych zasobów ma odwrotnie proporcjonalny związek z kreatywnością 
użytkowników Internetu. 

Podobne wnioski zostały sformułowane przez Nicholasa Carra powołującego się 
na szereg badań eksperymentalnych. Dowodzą one wpływu Sieci na kreatywność jej 
użytkowników. Wskazują ponadto na sieciowe zagrożenia – „spłycenia własnej inte-
ligencji na obraz i podobieństwo sztucznej”669. Wydaje się, iż jest to nieco pochopna, 
zbyt daleko idąca konkluzja. Zdaniem Carra maszyny „w coraz większym stopniu 
decydują o tym, w jaki sposób ludzie odnajdują potrzebne im informacje i wyciągają 
z nich wnioski”670. Waga tych stwierdzeń oraz zasygnalizowane wcześniej wyniki ba-
dań własnych wskazują na celowość dalszych pogłębionych analiz w zakresie związ-
ków zachowań twórczych i odtwórczych z bezkrytycznym korzystaniem z informacji 
sieciowych. Chodzi tu o poszukiwanie optymalnej proporcji pomiędzy docierającym 
do internautów pęczniejącym strumieniem informacyjnym (ilość odbieranych infor-
macji i czas, w jakim się to odbywa) a twórczymi zachowaniami użytkowników Sieci. 
Jednocześnie warto zauważyć, że osoby, które są dobrze wykształcone i mają wysokie 
przychody, intensywniej korzystają z Internetu w pracy671. 

5.8. KONSEKWENCJE 

Zasygnalizowana problematyka wymiany informacji pomiędzy człowiekiem 
i Siecią wydaje się w znacznym stopniu spełniać sformułowaną przez E. Berne’a in-
terpretację stosunków społecznych, w których komunikowanie jest rozumiane jako 
reakcja transakcyjna (każda forma odpowiedzi) na bodziec transakcyjny (forma py-
tania). W przypadku gdy reakcja ta jest właściwa, oczekiwana i następuje z natural-
nym porządkiem zdrowych stosunków – komunikacja przebiega gładko672. Do takiej 
sytuacji zmierzają konstruktorzy projektujący takie maszyny i oprogramowania, które 
po części przejmą funkcję adwersarza, bezkonfl iktowego, spolegliwego partnera ko-
munikacji.

Zgodnie z terminologią McLuhane’a, po etapie rozgraniczenia mediów na ciepłe 
i chłodne mamy do czynienia z ciągłym ich podgrzewaniem, czyli z mediami efektyw-
nie ograniczającymi swobodę informacyjną ich odbiorców, którzy mogą częściowo 
wyłączyć swój umysł. Nowoczesne media oraz pozostałe zasoby wirtualnego świata, 
wzbogacone życzliwymi narzędziami komunikacji, pozostawiają coraz mniej miejsca 

668 S. Popek, Kwestionariusz…, jw., s. 24.
669 N. Carr, Is Google Making Us Stupid?, „Atlantic Monthly” 2008, vol. 302, iss. 1. 
670 Tamże.
671 The Web at Work: a Mixed Blessing, More Productivity, More Stress, eMarketer, Oct. 1, 2008.
672 E. Berne, W co grają…, jw., s. 21–22.
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na samodzielność, wyobraźnię i swobodę wyboru673. Ilość dostępnych informacji oraz 
naturalny odruch ograniczania kłopotu związanego z ich przeszukiwaniem zachęca do 
korzystania z agregatorów (najczęściej są nimi wyszukiwarki), które same – zamiast 
zainteresowani odbiorcy – dokonują klasyfi kacji i wyboru upowszechnianych w Sieci 
informacji. Jawnie deklarowanym celem Google’a nie jest „wyszukiwanie” informa-
cji, ale „uporządkowanie światowych zasobów informacyjnych”674. W wyniku tego już 
same wyszukiwarki zawężają horyzont informacyjny użytkownika, pomniejszając go 
dodatkowo do jednego procenta wszystkich informacji zgromadzonych w Sieci (tylko 
tę część Sieci indeksują wyszukiwarki). Mimo to liczba gotowych – odszukanych za 
pomocą wyszukiwarek – odpowiedzi, a nawet kompletnych rozwiązań napotykanych 
problemów (już wcześniej gdzieś, przez kogoś rozwiązanych) często okazuje się wy-
starczająca, by pokusa korzystania z gotowego produktu informacyjnego pobranego 
z Sieci zwyciężyła. Powiedzenie „kopiuj i wklej” nabiera realnego znaczenia. Ofero-
wane przez Sieć ułatwienia odbioru informacji przez użytkownika skutecznie ograni-
czają jego wysiłek intelektualny niezbędny do odbioru odpowiednio spreparowanej 
informacji. Potęga sieciowych zasobów i wynikające z niej ograniczenia upoważniają 
do konkluzji wskazującej na to, że współczesność zdominowana technologiami infor-
macyjnymi ogranicza także radość twórczych zachowań, wspomnianą wcześniej kre-
atywność. Nietrudno jest dostrzec zjawisko wtórności zdobywanej wiedzy – głównie 
od ludzi wybranych ze względu na podobieństwo do naszych gustów i doświadczeń.  
Coraz częściej odkrywamy to, co już ktoś wcześniej poznał.

Ze względu na trafność uzyskiwanych dzięki IT informacji osoby będące po dru-
giej stronie wykluczenia informacyjnego (korzystające z nowoczesnych technologii) 
stają się – paradoksalnie – osaczane informacyjnie. Przestrzeń dostępnej, ale skana-
lizowanej, moderowanej przez maszyny informacji, dzięki jej atrakcyjności i perso-
nalizacji, pozostawia użytkownikom coraz mniejsze pole swobodnego wyboru. Co 
gorsze – większość użytkowników Sieci akceptuje ten model współpracy z maszyna-
mi. Istnieje zgoda na to by Sieć dostarczała takich informacji, które są zgodne z ocze-
kiwaniami, profi lem użytkownika. Inicjatywa doboru strumienia informacji odbiera-
nych przez użytkowników Sieci świadomie oddawana jest maszynom675.

Powszechnie akceptowane postrzeganie otoczenia narzuca widzenie odrębności 
realnego świata i tworzącego się wirtualnego świata jako podstawowy objaw zmian 
zachodzących w społeczeństwie informacyjnym. Tymczasem wyróżnione wcześniej 
paradoksy komunikacji sieciowej wskazują, iż w zmianach tych fundamentalną rolę, 
poza bogactwem sieciowych zasobów, pełni symbioza technologii z człowiekiem. 
Następuje ona dzięki technologicznemu doskonaleniu rosnącej liczby funkcji i zmy-
słów człowieka. 

673 M. McLuhan, Zrozumieć…, jw., s. 410.
674 J. Battelle, Szukaj…, jw., s. 183.
675 Online Population Ready, Willing & Able for Personalized Ads, http://www.qinteractive. 

com/pressSingle.asp?rId=254&CS=&ID=1 [czerwiec 2009].
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Liczba i znaczenie zasygnalizowanych paradoksów są zastanawiająco duże i wska-
zują na zasadność rozpatrzenia ich raczej w kategorii prawidłowości – powstawania 
nowego zjawiska – niż zaskakujących wyjątków. Przyjmując to założenie, można 
stwierdzić, iż na obecnym etapie rozwoju cywilizacji umowny podział na świat real-
ny i świat wirtualny zamazuje rzeczywistą rolę technologii informacyjnych. W istocie 
mamy do czynienia z intensywną konwergencją ogólnie rozumianych technologii 
operowania informacją z organizmem ludzkim i – w szerszym wymiarze – z gru-
pami społecznymi i całym społeczeństwem informacyjnym. Chodzi tu o potencjał 
maszyn traktowanych jako integralne, niezbędne, często niezastąpione, uzupełnie-
nie funkcjonowania społeczeństw. To, co zaledwie jedno pokolenie wcześniej wy-
dawało się z naukowego i czysto praktycznego punktu widzenia nierealne, wręcz 
śmieszne, stało się faktem. Dowodzi tego uzasadniona obawa, iż raptowny brak 
dostępu do usług Sieci i tworzących je komputerów spowodowałby (podobnie jak 
wcześniej brak umownych ołówków) kataklizm w funkcjonowaniu całych społe-
czeństw. Powagę tego zagrożenia tylko w drobnym zakresie ilustrują doświadcze-
nia wynikające z byłych obaw i nadzwyczaj kosztownych przygotowań do milenij-
nego przełomu.

W pierwszej kolejności uzależnienie od maszyn przekroczyło umowny próg sa-
modzielnego funkcjonowania instytucji, grup społecznych i całych organizmów pań-
stwowych, które uległy dominacji szeroko rozumianej technologii. Nieco później 
podobny kierunek zmian nastąpił w odniesieniu do bardziej złożonych bytów – in-
dywidualnych jednostek. Człowiek coraz bardziej jest zależny od technologii wspo-
magających jego funkcjonowanie, a nawet życie (np. urządzenia wspomagające pracę 
serca i innych organów). Technologie stają się niezbędnym wzmocnieniem ludzkich 
zmysłów, uzupełniają naszą pamięć i – tymczasem – tylko niektóre funkcje związane 
ze zdolnościami intelektualnymi676. 

Uwypuklone tu pomostowe, w książce nazwane jako komunikacyjne, funkcje Sie-
ci umożliwiają powszechne korzystanie z zasobów wirtualnego świata. Jego bogac-
two (mimo iż ograniczane) dzięki ułatwionemu dostępowi często jest traktowane jako 
autorytet – twór, który sprawnie i spolegliwie informując, decyduje o zachowaniach 
wielu osób. Część z nich w sposób naturalny ograniczając wysiłek niezbędny do sa-
modzielnego korzystania z innych źródeł informacji, uznaje Sieć za podstawowe, wy-
starczające, wiarygodne źródło informacji – uniwersum wiedzy. Jest to zapowiedzią 
przekraczania progu uzależnienia od technologii w odniesieniu do ludzi.

Podkreślany zakres wykorzystania zasobów sieciowych zwraca uwagę na krytycz-
ny, dotychczas nierozstrzygnięty problem kryteriów gromadzenia i doboru/selekcji 

676 Służą także wielokrotnemu wzmacnianiu ludzkich mięśni. Przenoszenie kilkusetkilogramo-
wego ciężaru przez osobę korzystającą ze specjalnego kombinezonu, wyposażonego w silniczki 
elektryczne (HAL-5), nie wymaga szczególnego wysiłku, a chorzy z ograniczeniami ruchowymi 
dzięki kombinezonowi mogą się swobodnie poruszać. Kontrolowanie sztucznych mięśni obywa się 
intuicyjnie – tak jak prawdziwych.
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informacji dostarczanych ludziom przez maszyny. Treść książki dowodzi, iż dobór 
tych informacji jest obciążony m.in. specyfi cznymi miarami ich wagi (tagowanie, 
PageRank), zastosowaniami komercyjnymi (np. reklama online), propagandowymi 
(liczba głosów uzyskana przez promowanego polityka) i kulturowymi (np. dominacja 
językowa). Inne kryteria (w niektórych państwach – religie) zazwyczaj kształtuje, 
zasygnalizowane tylko w książce, dalekie od doskonałości i odmienne w różnych kra-
jach prawo dotyczące Sieci.

Proces rosnącego zakresu technologicznego wspomagania funkcjonowania grup 
społecznych i pojedynczych osób trwa i przebiega na wzór przewracających się ko-
stek domina. Szybkość jego jest pochodną postępu naukowego oraz miarą tempa 
postdarwinowskich zmian cywilizacji początku XXI wieku. 

Symbioza technologii z człowiekiem zwraca uwagę na problem zagrożeń wynika-
jących już nie tylko z manipulacyjnej roli Sieci, ale z utraty samodzielności, niebez-
piecznego uzależnienia intelektualnych i fi zycznych funkcji człowieka od maszyn. 
Tymczasem owo zagrożenie nie tkwi w wirtualnym świecie, a w technologiach, któ-
re służebnie pośredniczą w łatwym sięganiu do zasobów Sieci. Pokusa korzystania 
z bogactwa tych zasobów, stwarzana przez „pomostowe technologie” – komunikację 
sieciową – często okazuje się wystarczająca, by zrezygnować z samodzielności w wy-
konywaniu niektórych czynności związanych z wysiłkiem intelektualnym, a nawet 
z samodzielnej pracy koncepcyjnej prowadzącej do osiągnięcia istotnego celu. W tym 
kontekście nadzwyczaj aktualne jest stwierdzenie Seneki, iż „błądzenie jest rzeczą 
ludzką” (errare humanum est) i trzeba je traktować jako wskazanie przywileju, a nie 
jako ułomności. Już dzisiaj w wielu rozwiązaniach wykluczono możliwości awaryj-
nego działania polegającego na zastępowaniu automatów przez świadome, meryto-
rycznie uzasadnione manualne sterowanie. Wskazuje to nie na potrzebę rezygnacji 
z potencjału wirtualnego świata (na wzór luddystów niszczących 200 lat temu parowe 
maszyny), ale na zrównanie szans wykorzystywania ludzkiej kreatywności z dostęp-
nością do jej „cyfrowych substytutów” oferowanych przez Sieć i tworzące ją kompu-
tery. Chodzi o świadome postawienie intelektualnej bariery pomiędzy tym, co należy 
zarezerwować dla potęgi ludzkiego umysłu, a potencjałem wirtualnego świata. By 
jednak nie przekroczyć granicy wyznaczonej testem Turinga677. Bywa, iż jeden wła-
sny pomysł jest więcej wart od efektów ciężkiej pracy całego ludzkiego życia według 
sprawdzonych (także dostępnych w Sieci) wzorów.

Tymczasem obserwujemy objawy totalitaryzmu nowych technologii. Konformizm 
i zachowania algorytmiczne sprzyjają tworzeniu ludzi-automatów w sferze mentalnej 
i biologicznej. Cechy te jest łatwo przyswoić. Będąca w opozycji konstruktywność, 

677 Sformułowany przez A. Turinga warunek uznania maszyny jako tworu obdarzonego sztucz-
ną inteligencją został przedstawiony w postaci testu polegającego na prowadzeniu przez sędziego 
rozmowy z człowiekiem i maszyną jednocześnie. Jeśli sędzia na podstawie rozmowy nie będzie 
w stanie rozróżnić rozmówców (który jest człowiekiem, a który maszyną), to znaczy, że maszyna 
przeszła test.
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którą charakteryzują nonkonformizm i zachowania heurystyczne, po pierwsze wystę-
puje rzadziej, a po drugie jest znacznie trudniejsza do kształtowania. Między innymi 
z tych powodów zagrożenie jest duże.

W konsekwencji zasygnalizowanych zjawisk nieoczekiwanie część osób będących 
po drugiej stronie wykluczenia informacyjnego – korzystająca z nowoczesnych techno-
logii – paradoksalnie doświadcza zniewolenia informacyjnego we współczesnym świe-
cie, znajduje się po stronie b-wykluczenia. B-wykluczenie dotyczy osób znajdujących 
się – w wyniku umownego podziału użytkowników Internetu – po korzystniejszej stro-
nie wykluczenia informacyjnego. Podział ten tworzy grupę, która w pełni świadomie, 
krytycznie korzysta z zasobów Internetu jako jednego z wielu źródeł informacji, i drugą 
grupę, która bezkrytycznie powiela informacje odebrane z Internetu jako podstawo-
wego dla niej źródła informacji. W konsekwencji poddaje się „sugestiom wirtualnego 
świata”, korzysta ze sprawdzonych, nieoryginalnych wzorców.

Jak nigdy wcześniej szanse mają indywidualności, umysły, które skutecznie opie-
rają się korzystaniu z gotowych, narzucanych rozwiązań, szybkiego, skanalizowane-
go dostępu do informacji. Dzięki poszukiwaniom, a nawet błądzeniu po różnorod-
nych zasobach informacyjnych, znacznie rosną szanse na oryginalność i kreatywność. 
Spełnia to trafny postulat sprzed wielu lat M. Mead – troski o „gotowość każdego 
z nas do użycia wiedzy, którą już zdobył, ze świadomością, że nie jest to jeszcze wie-
dza wystarczająca”678. 

678 M. Mead, Kultura i tożsamość…, jw., s. 16.
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ZAKOŃCZENIE

Dla rosnącej liczby użytkowników Sieci świat wirtualny niezauważalnie, ale 
skutecznie, staje się naturalnym uzupełnieniem świata realnego. Ta nowa przestrzeń 
funkcjonowania milionów ludzi na całym świecie, dzięki dostępnym w niej zaso-
bom oraz spolegliwym narzędziom komunikacji, jest postrzegana jako specyfi czny 
organizm ze wszystkimi odcieniami dobra i zła. Jednocześnie jak każdy organizm 
ewoluuje i rozwija się. 

Wirtualne zasoby usług i informacji stają się alternatywą w niemal wszystkich 
zakresach intelektualnej aktywności człowieka. Zanikają granice między fi kcją 
a rzeczywistością, między światem realnym a wirtualnym. Wyłomy w tych grani-
cach tworzy doskonalona wciąż komunikacja sieciowa. Postęp w jej rozwoju na-
stępuje ewolucyjnie, jednak w dających się wyróżnić etapach. Widać dobre i złe 
kierunki owej ewolucji. Zauważalne zmiany następują w środowisku dynamicznie 
rozwijających się technologii informacyjnych. W rezultacie przekształcanie się ko-
lejnych kategorii komunikacji sieciowych przebiega intensywnie. Wielkość i szyb-
kość tych przekształceń stanowi znaczące utrudnienie w poprawnej, dogłębnej 
ocenie społecznej zachodzących zmian. Zachodzą one szybciej niż kiedykolwiek 
w przeszłości, wywierając ogromny wpływ na postęp cywilizacyjny. Zjawisko to, 
wobec nadzwyczajnego przyspieszenia rozwoju zastosowań technologii informa-
cyjnych, trafnie opisuje Freeman Dyson, twierdząc, iż po niemal trzech miliardach 
lat darwinowska era przeminęła – „epoka gatunkowej rywalizacji zakończyła się 
około 10 tysięcy lat temu, gdy tylko jeden gatunek, Homo Sapiens, zapoczątkował 
swoją dominację i reorganizację biosfery. Od tego czasu, kulturalna ewolucja zastą-
piła biologiczną jako siły sprawczej zachodzących zmian. Kulturalna rewolucja nie 
jest darwinowską. […] Zachodzi tysiąc razy szybciej niż darwinowska, zabierając 
nas do nowej ery kulturalnej niezależności, […]”679.

Przyspieszeniu zmian cywilizacyjnych, będących pochodną możliwości techno-
logii informacyjnych, towarzyszy zjawisko wykluczenia informacyjnego – podziału 
społecznego na tych, co potrafi ą, i tych, co nie potrafi ą korzystać z potencjału techno-
logii informacyjnych. Można się więc spodziewać, iż następować będzie unifi kacja 
tej części społeczeństwa, która jest na krawędzi „nie”. Będzie się ona niezmiennie 
godziła na ofertę informacyjną tradycyjnych, jednokierunkowych mediów narzuca-
jących odbiorcy, co ma myśleć, co powinno go cieszyć, a co martwić, jak oceniać 

679 F. Dyson, The Darwinian Interlude. Biotechnology Will do Away With Species. Good: Cultu-
ral Evolution is Better Than Natural Selection, „Technology Review” 2005, March.
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zdarzenia i innych ludzi, a także, które towary i usługi są stworzone dla niego680. 
Z drugiej strony osoby będące po „lepszej” stronie krawędzi, czyli korzystające z po-
tencjału Sieci, zaczynają wpadać w pułapkę b-wykluczenia – zbytniej ufności w se-
lektywnie dobierane przez automaty porcje informacji z niekompletnych zasobów 
sieciowych. Doświadczają systematycznego ograniczania swobody informacyjnej. 
Jest to w znacznej części pochodną progów możliwości intelektualnych człowieka 
wobec potencjału Sieci oraz wygody i akceptacji istniejących systemów (często po-
zostających poza wolą człowieka) selekcji odbieranych informacji. 

Cyfrowe zasoby informacyjne, nawet tylko te dostępne za pośrednictwem Sieci, to 
niekwestionowane dobro ogólnospołeczne. Ale manipulowanie nimi i personalizacja 
ich dostarczania – to już zagrożenie. Fundamentalnym problemem współczesnego 
świata staje się utrata prywatności i swobody informacyjnej681. Maszyny tworzące 
Sieć dysponują często większą ilością informacji o użytkowniku niż jego bliscy. Usi-
łują ich naśladować, np. zwracając się do internauty po imieniu. Znając jego płeć, 
wiek, wykonywany zawód, sytuację rodzinną, przewidują jego intencje, a nawet ro-
dzaj ulubionej muzyki. Obserwowany jest proces pozbawiania użytkownika szansy 
samodzielnego, choćby zawężonego wyboru, na rzecz ściśle wyselekcjonowanych 
produktów dla nieprzypadkowo wybieranych odbiorców. Świat wirtualny przejmuje 
inicjatywę, staje się intuicyjny, wyprzedza oczekiwania użytkownika, pozbawiając go 
samodzielnego podejmowania decyzji. 

Aparat perswazji odbioru określonych usług i produktów jest doskonalony do nie-
bezpiecznego poziomu. Osiąga pułap zagrożenia prywatności i ograniczenia wolności 
wyboru. Naturalną formą obrony przed tym niebezpieczeństwem, poza korodowaną 
komercją ideą Web 2.0, będą te źródła usług i informacji, które zapewnią poufność, 
satysfakcję i świadomość szacunku do prawa samodzielnego wyboru. Mimo to ob-
serwujemy, iż „technologia przy wszystkich swoich zaletach powoduje zmianę funk-
cjonowania społecznego […]. Problem współczesnego człowieka polega na tym, że 
technologie determinują jego życie i otoczenie”.682.

 Postęp nauki i jej wykorzystywanie do specyfi cznych jednostronnych zastoso-
wań, w znacznej części dzięki komunikacji sieciowej, powoduje redefi nicję związ-
ków pomiędzy kulturą i naturą, które charakteryzują erę społeczeństwa informacyj-
nego. Związki te są rejestrowane w świadomości, przenikają do ludzkich umysłów 
i wpływają na sposób naszego życia, produkcji, konsumpcji i postrzegania samego 
siebie. Jesteśmy na początku największej kulturowej transformacji, która zmienia dia-
metralnie sposób funkcjonowania dominujących od czasu Oświecenia grup na świe-
cie683. W zdecydowanej części zmiany te następują za przyczyną wpływu technologii 

680 R. Tadeusiewicz, Kryzys…, jw., s. 39.
681  „Rozwinięte kraje świata (zwłaszcza USA) ponad 50% swojego dochodu w handlu zagra-

nicznym uzyskują ze sprzedaży praw autorskich”. Tamże, s. 47. Don Tapscott, Grown …, jw., s. 7. 
682 B. Siemieniecki, Komunikacja…, jw., s. 28.
683 M. Castells,  Toward…, jw., s. 693.
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informacyjnych, w tym komunikacji sieciowej na obserwowany kształt przeobrażeń 
cywilizacji. Owa transformacja, w wyniku przyspieszenia zachodzących procesów 
społecznych słusznie określana jako postdarwinowska, stanowi o ogromnej odpo-
wiedzialności twórców oraz konsumentów tych zmian. Dotyczy ona szybko roz-
wijających się, na granicy intelektualnej kontroli, dziedzin nauki: genetyki, bio-
technologii, elektroniki, także Sieci – jej roli w codziennym życiu rosnącej części 
obywateli świata (w 2008 roku ponad 1,5 mld osób miało dostęp do Internetu). 
Przewiduje się, że do 2012 roku zastosowania Internetu będą zauważalne w każdej 
grupie wiekowej oraz w większości domów na świecie. Jednocześnie nastąpi stan-
daryzacja korzystania z potencjału wirtualnego świata widoczna w dominacji po-
tentatów dysponujących zasobami dostępnymi online. Katalizatorem tego procesu 
jest komunikacja sieciowa – bardziej personalizowana, bardziej mobilna i bardziej 
intuicyjna684. 

Każda kolejna kategoria komunikacji, poza bezpośrednią, czyni Sieć pośredni-
kiem, który izoluje człowieka od naturalnego środowiska. Ograniczany jest bezpo-
średni związek między ludzkimi zachowaniami i naturalną reakcją otoczenia. Sieć 
pełni rolę selekcjonera odbieranych i nadawanych informacji. Zakłócone jest kształ-
towane przez wieki sprzężenie zwrotne pomiędzy człowiekiem a jego naturalnym 
środowiskiem, w którym żyje. Bilans strat i zysków wynikający z tego procesu nie 
został jednoznacznie dotychczas oceniony. Wydaje się, że należy oczekiwać siły mą-
drości tłumu, idei Web 2.0, która mimo obserwowanych zmian będzie gwarantem 
zachowania minimum poziomu wolności informacyjnej w Sieci. 

 Podstawową i chyba jedyną współcześnie formą przeciwdziałania zasygnalizo-
wanym zagrożeniom jest umiejętnie sprecyzowany i realizowany system edukacji 
– inny dla wymagających uzupełnienia wiedzy o Sieci (wykluczeni informacyjnie) 
i możliwościach jej wykorzystania oraz inny dla tych (b-wykluczenie), którzy ze 
zbytnią ufnością i łatwością z owych zasobów korzystają. Wobec zalewu informacyj-
nego szczególnie istotna jest rola wiedzy rozumianej jako umiejętność interpretacji 
informacji i jej wykorzystania. Taką wiedzę posiadają tylko nieliczni685. Ważna jest 
zatem umiejętność uczenia się, która ma podstawową, wymagającą szczególnej troski 
determinantę – ciekawość686.

 Zasygnalizowany stan komunikacji z udziałem Sieci, możliwości operowania in-
formacją, malejąca potrzeba samodzielnego konstruowania odpowiedzi, a także za-
nikająca swoboda jej wyboru (b-wykluczenie) nieuchronnie prowadzą do kolejnego 
etapu rozwoju technologii informacyjnych. Zapewne zaskoczy on wszystkich, także 
jego głównych twórców, gdy moc połączonych ze sobą maszyn będzie w stanie po-
wiązać znacznie większy zbiór zasobów informacyjnych niż mogliby to zrobić ludzie 

684 Information Behaviour…, jw., s. 26, http://www.internetworldstats.com/stats.htm [czer-
wiec 2009].

685 Tamże, s. 45.
686 T.L. Friedman, Świat…, jw., s. 311–313.
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mający ograniczony zasób energii, sił, zdolności czy umiejętności – nie w poszukiwa-
niu odpowiedzi spełniających warunek Alana Turinga, ale aby zadać przekraczające 
ludzką wyobraźnię pytania. 

Być może stanie się to przekroczeniem progu niepokojącej ludzkość wizji wyboru, 
znacznie bogatszej (bo nie w pełni poznanej?) od otaczającego nas świata przestrzeni 
wirtualnej (cyberprzestrzeni). Zapowiedzią tego są przepych cyfrowych zasobów in-
formacyjnych i usług rosnącej autonomii maszyn, coraz doskonalsze gry komputero-
we, a także wirtualne enklawy, w których rzeczywiści ludzie spędzają znaczną część 
swojego życia687. 

687 W. Gogołek, Technologie…, jw., s. 75.
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Network communication

Conditions, categories and paradoxes

Due to the Internet (Net), the traditional media monopoly has been irretrievably 
broken. Available technologies have created unavailable earlier conditions for global 
communication. There are fi ve major parts of the book devoted to this problem. 

In the fi rst the importance of communication network was defi ned, together 
with the presentation of the primary terminology that has direct link with the digital 
exchange of information. 

The second part shows the basic conditions of the network communications 
development with respect to the reality of information society. Among the conditions 
there are: an analysis of data of the Internet’s users, discussion about human-computer 
communication (KODI – human-computer dialog) – CMC (Computer-Mediated 
Communication), including examples like: Augmented Reality – AR, Wii, Brain Gate and 
other examples of nonverbal information exchange; the ways of the Internet resources 
construction, managing of the Internet’s Sites; access to the Net – the role of the domain’s 
names, physical access to the Internet (dialup, broadband, via satellite, wireless, radio, 
PLC, mobile phones); digital resources (information, services) and tools of the Net 
communication – browsers, accelerators, teleporters and others ICT services; technology 
of the virtual world –  discussion about power of computers (including cloud computing) 
and digital memory. There is presented the new notion – the memory of the Net and the 
experimental data of human-the Net durability of memory comparison (man – one day is 
equal to the Net – one year). There is stressed a problem of life time cycle according to the 
digital information storage. Finally the second part of the book speaks of the universalism 
and personalization of computers and digital resources of the Net. 

The information distribution in virtual world is accompanied by more and more 
precise personalization enables the manipulation of tastes and views belonged to the 
growing part of society. The gradual information bombarding concerning the citizens 
of growing number of countries is starting to happen. Thanks to personalization 
and the confi dence placed in this procedure, the subject of information received by 
Internet users is more and more canalized. We can observe a process of approaching 
o the perfect personalization, interactivity and operational effi ciency of information 
on the Net. 

It is a result of extraordinary plasticity of digital information and power of tools 
used for its processing and transmission. It makes a hope of waited “information 
democracy”, objectivity, impartiality of content published in the virtual world – social 
network (Web 2.0 treasures e.g. blogs, forums, CGM). In fact environment determined 
mainly by economic makes it impossible. 
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The third part of the book is the most imported one. There is an original proposition 
of categorization of the Internet Communication: synchronous (direct, e.g.: VoIP, Instant 
messaging, audio and video online), asynchronous (indirect, e.g.: e-books, online 
newspapers, databases, RSS, Web 2.0), highly active (e.g.: the new media, education, 
search engines, online trade, games and advertising) and communication of autonomous 
machines. 

The book shows the evolution of ways of communication with the Network. The 
categories of the communication are also the stages of its evolution. We can see the 
decreasing role of the network as a passive element of information exchange. The 
Network increases its autonomous role in the communication process. The proposition 
of the categorization is illustrated by socially acceptable ways of the Internet usage 
(media, education, business and advertising).

 The fourth part of the book is a supplement devoted to the security of the Network 
communication. There were stressed threats problems (e.g.: malware, manipulation, 
cyberbulling, hackers) and the ways of defense (e.g.: cryptography, identity, anonymity, 
managing of reputation). The weakness of the law was underlined. 

The fi fth part is the kind of a recapitulation of the book. And shows the Internet’s 
power, as paradoxes of the Net potential and its way of using it. E.g. conscious and 
direct, effort, to use all the Word digital information services is beyond of physical 
and intellectual human capabilities. It makes necessary to use information aggregators 
which help to fi nd appropriate information. This is the fi rst steep to narrowing the 
information freedom in the virtual world. The next step – multimedia. They limit the 
imagination (voice, pictures, video) and fi nally – the human creativity. Additionally 
the amount of Internet resources of the Internet encourages and tempts for using 
ready made solutions („paste and copy”). The third step of this process – effi cient and 
friendly interface human-computer, which even covers nonverbal communication. 
It makes the new dimension of personalization of all information contacts between 
computer and human being. Furthermore the new mobile devices (mobile phone, 
iPod) make that virtual world is physically much more closer to human body (even 
human implants). 

All those things, paradoxically, make that people who are on the better site of the 
digital divide, who use the best tools of information technology, use the only small part 
of information freedom. They are forced to use narrowed information from, the name 
only, free virtual world.  We can see the new step of the digital divide – “b-divide”.

But the most important consequences of computer’s potential and its resources is 
“intelligence explosion” – risk of loss of human control of computer-based intelligence. 
Vernor Vinge called it “Singularity”. 

In the book’s conclusion was said that we can observe a process of more and 
more perfect personalization, interactivity and operational effi ciency of information 
on the Net. It is a result of extraordinary plasticity of digital information and 
power of tools used for its processing and transmission. It makes a hope of waited 
“informational democracy”, objectivity, impartiality of content published in virtual 
world-social networking in the form of Web 2.0 treasures (blogs, forums, CGM). In 
fact environment determined mainly by economic makes it impossible. 
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