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Chciałabym gorąco podziękować Partnerom tegorocznego TrendBooka 
– Intel Polska, Partnerowi Strategicznemu oraz Universal McCann, 
Partnerowi Wydania – za merytoryczne wsparcie, dostęp do analiz, 
raportów i wewnętrznych danych, możliwość kontaktu z najwybit-
niejszymi ekspertami w swojej dziedzinie oraz autentycznie bliską 
i partnerską współpracę. 
Julek, Tadeusz – to ogromna przyjemność pracować już kolejny rok 
właśnie z Wami.

Dziękuję również wszystkim ekspertom, naprawdę wybitnym (i bardzo 
zajętym) osobom, którzy zgodzili się skomentować trendy w tegorocznym 
TrendBooku – za poświęcony mi czas oraz chęć dzielenia się swoimi 
doświadczeniem, spostrzeżeniami i wiedzą.
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wstęp

Na początku tego roku zadzwoniła do mnie dziennikarka z branżowego 
tytułu z pytaniem, jakie czekają nas trendy w 2014. Wspomniałam o sa-
mochodach podłączonych do sieci, rozgadałam się bardziej o szeroko 
pojętej automatyzacji, robotach i dronach. Dziennikarka wysłuchała, 
co miałam do powiedzenia, a następnie zapytała: „Pani Natalio, a nie 
może pani powiedzieć czegoś bardziej przy ziemi? Na przykład, że 2014 
to będzie rok mobile’a?” W pierwszej chwili to pytanie mnie zmartwiło.  
W drugiej – pomyślałam, że nie jest tak nieuzasadnione, jak na pierw-
szy rzut oka mogłoby się wydawać. Nie, nie zamierzam pisać, że 2014 
będzie rokiem mobile’a. To, co chcę napisać to fakt, że mamy problem 
z odpowiedzią na pytanie, czym tak naprawdę są trendy. Ja sama, dla 
porządku i własnych potrzeb, dzielę je na kilka kategorii. 

Pierwsze są megatrendy – istotne globalne zmiany – ekonomiczne, 
społeczne, klimatyczne. Zaliczam do nich chociażby postępującą 
urbanizację, globalne ocieplenie czy wreszcie – z rzeczy nam bliż-
szych – bycie dostępnym 24/7. Na jeden megatrend składają się co 
najmniej kilka trendów wiodących – i tak megatrend 24/7 tworzą 
mobilność, chmura, internet rzeczy etc. Trendy wiodące poznaję nie 
po statystykach (te, choć ważne w prognozowaniu trendów, bywają 
czasem mylące – stąd to nieustanne oczekiwanie na rok mobile’a w na-
szym kraju), ale po tym, że mają wpływ na nasze zachowanie  
i dotykają każdej sfery naszego życia (mimo relatywnie niskiej smart-
fonizacji w Polsce – niewiele ponad 30% – rozwiązania mobilne wy-
korzystywane są wszędzie, zaczynając od handlu, a na religii kończąc). 

Dalej wyróżniam kontrtrendy (widoczna reakcja na trend wiodący 
lub megatrend, choć w rzeczywistości mająca niewielki wpływ i zde-
cydowanie mniejszy zasięg – kontrtrendem dla 24/7 jest chociażby 
zjawisko wylogowywania się, o którym pisałam w pierwszym (sic!) 
TrendBooku w 2011 roku) i mikrotrendy (istotna zmiana, choć jeszcze 
o niewielkim zasięgu i w związku z tym z dosyć niepewną przyszłością 
– równie dobrze może okazać się modą, która przeminie lub stać się 
trendem wiodącym). 

Osobiście, mikrotrendy są dla mnie najważniejsze – ich właściwe 
i szybkie zdiagnozowanie pozwoli nam, marketerom, przedsiębior-
com, start-upowcom, na odpowiednią reakcję rynkową jeszcze przed 
konkurencją. O mikrotrendach właśnie, w tej wyjątkowej chwili, kiedy 

nie są jeszcze wykorzystywane powszechnie, a już widać ich ogromny 
wpływ na nasze życie, ich przemianę w trend wiodący, staram się 
pisać w TrendBooku. Zerknijcie chociażby na cały rozdział o samo-
chodach podłączonych do sieci. Niby nic takiego, a jednak zmiany 
będą kolosalne. Bo dziś internet w samochodzie, a jutro – właśnie 
dzięki niemu – cała era samojezdnych pojazdów. Samojezdnych, a więc 
bezwypadkowych (dziś 95% wypadków drogowych spowodowanych 
jest błędem człowieka). Skoro bezwypadkowych, to z kolei pojutrze 
samochody wcale nie będą musiały wyglądać tak jak dziś – Elliot Gar-
bus, wiceprezes Grupy IoT w Intelu twierdzi np., że zamiast ze stali będą 
mogły być produkowane z lekkich plastików (por. wywiad na s. 41 ). Ile 
możliwości i dróg to otwiera!

Mam nadzieję, że właśnie tak będziecie czytać tegorocznego TrendBooka 
– zamiast szukać gotowych rozwiązań, próbować odnaleźć odpowiedzi 
na pytanie, jak tegoroczne trendy wpłyną na Wasz biznes i Waszą kate-
gorię w długiej perspektywie. Najfajniejsze w prognozowaniu trendów 
jest bowiem to, że rzadko kiedy dane są wprost. 

Wielu inspiracji i dobrej lektury :).

Natalia Hatalska
Gdańsk, maj 2014
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internet rzeczy

To naprawdę słowo-klucz w 2013 roku, zwłaszcza w kontekście me-
diowym – wystarczy spojrzeć na wykres z Google Trends (wykres 1) 
przedstawiający zainteresowanie tym tematem w ciągu ostatnich 10 
lat (2004–2014). Geometryczny wręcz przyrost widać pod koniec 2013 
roku. Internet rzeczy był także jednym z głównych tematów tego-
rocznego CES. CEA (Consumer Electronics Association) umieściła go 
zresztą w swoim raporcie dotyczącym pięciu najważniejszych trendów 
technologicznych (5 Technology Trends to Watch, 2014). W ubiegłym 
roku widzieliśmy także wyraźne przesunięcie tego obszaru z kategorii 
gadżetów (skarpetki, szczoteczki, torby podróżne etc. podłączone do 
sieci) w kierunku rozwiązań bardziej użytkowych (np. takich jak Nest 
– przejęty zresztą przez Google na początku tego roku za ponad 3 mld 
dolarów). Trendwatching.com w swoim raporcie Internet of Caring 
Things (kwiecień 2014) wskazywał z kolei na wykorzystanie tego 
obszaru w kategoriach dbania o ludzi (czyli związanych głównie ze 
zdrowiem, dobrym samopoczuciem, aktywnością fizyczną, ale także 
bezpieczeństwem). Wyraźnie widać, że marketingowe zastosowanie 
internetu rzeczy opiera się dziś przede wszystkim na dostarczaniu
użytkownikom nowych produktów i użytecznych rozwiązań. W opub-
likowanym w grudniu 2013 raporcie (Forecast: The Internet of Things, 
Worldwide, 2013) Gartner prognozuje, że do 2020 roku rozwój internetu 
rzeczy zdecydowanie przewyższy rozwój innych urządzeń połączonych 
(connected objects). Liczba smartfonów, tabletów i PC-tów ma osiągnąć 
do tego czasu wartość 7,3 mld jednostek na świecie, a wszystkich innych 
przedmiotów podłączonych do sieci – 26 mld. 
Komunikacja między urządzeniami, będąca naturalnym następstwem 
internetu rzeczy, nie jest wizją przyszłości, a pojawia się w codziennych 

sytuacjach. Na zdjęciu poniżej komunikat, który pojawił się na moim 
Kindle’u w momencie, gdy mój mąż i ja czytaliśmy w tym samym czasie 
tę samą książkę, choć na dwóch różnych urządzeniach. Mój tablet i mój 
Kindle, „myśląc”, że książkę czytam tylko ja, „rozmawiały” ze sobą za 
moimi plecami, żeby ułatwić mi ten proces. Kwestia dopasowywania 
się urządzeń do użytkowania ich przez kilka osób w tym samym czasie 
to problem, który projektanci produktów z obszaru internetu rzeczy 
muszą jeszcze zaadresować – rozmawiam o tym m.in. z Mattem Webem 
z BERG (s. 5) i Elliotem Garbusem z Intela (s. 41). 

Już dziś urządzenia potrafią rozmawiać ze sobą, żeby poprawić konkretne 
doświadczenie użytkownika. Problem polega na tym, że wciąż nie do końca rozu-
mieją, że w tym samym czasie mogą być użytkowane przez kilka różnych osób.

wykres 1
Zainteresowanie hasłem internet of things na przestrzeni lat, 
2004–2014, dane z Google Trends.

http://nest.com
http://trendwatching.com
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„Nie uważam, żeby dobrym pomysłem było tworzenie 
takich urządzeń, które będą próbowały mnie wyręczyć.”
O internecie rzeczy i urządzeniach podłączonych do sieci rozmawiam z Mattem Webbem, założycielem i CEO 
firmy BERG uznawanej przez Fast.Co za jedną z 50 najbardziej innowacyjnych firm na świecie.

Natalia Hatalska: W Polsce BERG jest najprawdopodobniej najbardziej 
znany z projektu Little Printer, ale jako firma nie zajmujecie się tylko 
własnymi produktami, które potem sprzedajecie. Pracujecie też dla in-
nych firm.
Matt Webb: BERG bardzo się zmienił w ostatnich miesiącach. Zaczy-
naliśmy jako firma doradcza w zakresie projektowania i pracowaliśmy 
dla różnych firm przez ostanie kilka lat. Stworzyliśmy pierwszą platfor-
mę dla magazynu na iPada, którą nazwaliśmy Mag+; współpracujemy 
z wydawnictwem Bonnier. Zaprojektowaliśmy prototypy wideofonów 
dla Google i pracowaliśmy nad projektami, o których tak naprawdę nie 
mogę mówić dla firm takich jak Intel czy Samsung. Jednak w ostatnich 
kilku latach robiliśmy coraz więcej projektów z kategorii connected 
objects i tak powstała Little Printer, trochę jako sposób na testowanie 
naszych własnych pomysłów w technologii, która pozwoliłaby nam 
łatwiej tworzyć nowe produkty. I faktycznie jest to bardzo interesujące. 
Zorientowaliśmy się, że zbudowaliśmy coś, co ma wiele innych zastoso-
wań - platformę, która stoi za Little Printer. Pod koniec ubiegłego, 2013 
roku zebraliśmy nieco funduszy (1,3 mln dolarów od takich inwestorów, 
jak Index Ventures, Connect Ventures oraz Initial Capital – przyp. NH) 
i od firmy doradczej zrobiliśmy krok w kierunku start-upu technolo-
gicznego. Teraz naszym celem jest komercjalizacja platformy, którą 
rozwijamy. Dzisiaj wszystko, co robimy, to BERG. BERG to platforma, 
BERG to firma, BERG to ludzie. Przez kilka miesięcy testowaliśmy inną 
nazwę, BERG Cloud, ale teraz nazywamy to po prostu BERG.

NH: Pracujecie teraz również dla Twittera…
MW: Tak, ludzie przychodzą do nas, szukając pomocy w tworzeniu 

produktów podłączonych do sieci. A przychodzą do nas, bo mamy plat-
formę, która umożliwia budowę tych produktów w łatwiejszy sposób. To 
znaczy, że możemy się bardziej skupić na samym projekcie wizualnym. 
Tak przyszli do nas ludzie z Twitter UK i poprosili o pomoc w zbudowaniu 
zegara z kukułką, który śpiewa, kiedy dostaniesz tweeta. Zaprojektowali-
śmy i zbudowaliśmy takie urządzenie, zrobiliśmy im kilkanaście zegarów, 
a oni je rozesłali do swoich najlepszych klientów reklamowych. To były 
naprawdę piękne przedmioty. Lubimy pracować, od czasu do czasu i przy 
specjalnych okazjach, z firmami, gdzie możemy im naprawdę pomóc 
przyspieszyć proces twórczy, używając platformy BERG.

NH: Platforma, którą dostarczacie jest bezpłatna.
MW: W tej chwili tak, póki nie dopracujemy jej na tyle, żeby była dla 
ludzi naprawdę użyteczna. Już w tym momencie jest użyteczna dla 
nas i dla innych, ale sposób na jej monetyzację wymyślimy w miarę, 
jak będzie się dalej rozwijała.

NH: Docelowo zamierzacie więc na niej zarabiać.
MW: Tak, taki jest pomysł. Widzimy, że coraz więcej ludzi tworzy pro-
dukty z kategorii internetu rzeczy. A naprawdę trudno jest je budować 
– musisz zbudować urządzenie, co już samo w sobie jest trudne i mu-
sisz zrobić „starą dobrą” stronę internetową, sieciową część usługi, co 
również jest trudne. A my tworzymy technologię, która łączy te dwa 
elementy, bo tak naprawdę nie powinnaś się tym przejmować. 

NH: W Polsce projekt Little Printer okazał się sporym sukcesem, zwłasz-
cza w mediach branżowych. Właściwie wszyscy o nim mówili. Czy 

Matt Webb
BERG

Jest współzałożycielem i CEO firmy BERG, 
uznanej przez Fast Company za jedną z 50 
najbardziej innowacyjnych firm świata. BERG 
udostępnia usługi w chmurze dla produk-
tów podłączonych. Firma stworzyła Little 
Printer, drukarkę internetową, nominowaną 
do nagrody Designs of the Year 2013. Matt 
Webb jest jednym z najważniejszych czem-
pionów Tech City i wcześniejszego Silicon 
Roundabout. Znalazł się w rankingu 2012 
Wired 100 List magazynu Wired jako jeden 
z najpotężniejszych agentów technologii cy-
frowych, tzw. digital power broker. Jest też 
współautorem Mind Hacks (O’Reilly, 2004), 
popularnej serii zgłębiającej działanie mózgu 
człowieka.
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równie duży był sukces sprzedażowy?
MW: Myślę, że jednak sukces medialny był większy niż sprzedaż. Sprze-
dała się przyzwoita liczba urządzeń, kilka tysięcy, nadal się sprzedają. 
Little Printer jest zresztą trochę jak sieć, dodając nowe funkcje, mo-
żemy sprawdzać, co sprawia, że klienci są zadowoleni. Jedna z rzeczy, 
o której się dowiedzieliśmy to to, że w codziennym zastosowaniu lu-
dzie lubią używać naszego produktu do wysyłania wiadomości, tak jak 
z faksu, lubią też treści związane z życiem rodzinnym i skierowane do 
dzieci. Tak więc, im więcej potrzeb Little Printer spełnia, tym większy 
odnosi sukces. Jedną z rzeczy, którą odkryliśmy, a której zupełnie się 
nie spodziewaliśmy, jest fakt, że ludzie znajdują dla Little Printer róż-
ne zastosowania biznesowe, np. używają jej do akceptacji zamówień 
z sieci i drukowania ich w restauracjach, np. zamówień na wynos, albo 
używają jej w magazynach do tworzenia fizycznych zapisów stanów 
magazynowych. Zupełnie nie przewidzieliśmy takich zastosowań. Dla-
tego teraz robimy również biznesową wersję Little Printer, która nie 
ma być zabawką, a bardzo praktycznym narzędziem.

NH: Wyprzedziłeś moje pytanie :). Kiedy pierwszy raz zobaczyłam 
Little Printer, pomyślałam, że służy tylko do zabawy, więc pomyślałam, 
że internet rzeczy zaczyna zmierzać od praktycznych zastosowań do 
innych scenariuszy. Jednak wygląda na to, że nadal jesteśmy w fazie 
praktycznej. Mam rację?
MW: Tak. Mam przeczucie, że jeszcze sporo czasu upłynie, zanim wy-
myślimy, jakie są najlepsze zastosowania dla produktów podłączonych 
do sieci, a jeszcze trochę więcej zanim zaczniemy wynajdywać zupełnie 
nowe produkty. Jeżeli chodzi o internet rzeczy, to wciąż jeszcze jeste-
śmy w takiej epoce, jakim był internet przed Google, czyli na wczesnym 
etapie rozwoju. W tej chwili, ważną kwestią związaną z internetem 
rzeczy jest to: czy potrafimy wytwarzać urządzenia, które mogą być 
zhakowane po to, żeby znaleźć dla nich naprawdę dobre zastosowania. 

NH: Czy możemy hakować istniejące produkty? Tak, jak to zrobiliście 
z pralką Zanussi? Czy powinniśmy rozwijać nowe produkty?
MW: Cóż, jest kilka etapów. Myślę, że pierwszym etapem będzie 
tworzenie większej liczby gadżetów lub nowych wersji istniejących 
produktów, które poprzez fakt, że są podłączone, będą po prostu nieco 
inne, jednak nie będą się różniły fundamentalnie. Następnie ludzie za-
czną tworzyć rzeczy zupełnie nowe. Nie jesteśmy jeszcze pewni, czym 
będą te rzeczy. Trochę spekuluje-
my, patrząc chociażby na niektóre 
cechy naszej podłączonej pralki. 
Ale jednocześnie nasza zhakowa-
na pralka Zanussi to nie jest coś, 
co ludzie zrobiliby swojej własnej 
pralce, byłoby to dosyć trudne. My 
zrobiliśmy to w ramach prototy-
powania.

NH: W jednym ze swoich wcześ-
niejszych wywiadów, powiedziałeś 
fantastyczne zdanie: „Chodzi o to, 
żeby projektować urządzenia dla 
świata takiego, jakim powinien być, nie takiego, jakim jest teraz.” Czego 
w takim razie powinniśmy się spodziewać, jeżeli chodzi o urządzenia 
podłączone do sieci?
MW: To jest naprawdę trudne pytanie. Uważam, że jesteśmy teraz 
w fazie odkrywania. W tym momencie dobrze jest eksperymentować. 
Myślę, że jedną z rzeczy, która mi się w Little Printer podoba, jest to, że 
urządzenie należy do grupy ludzi i wiele osób na swój sposób wchodzi 
z nią w interakcje. Zastanawiam się, czy więcej będzie podobnych 
zjawisk w projektowaniu produktów przyszłości.

NH: Kiedy człowiek patrzy na Little Printer, wydaje się ona mieć pewien 
rodzaj osobowości. Ma twarz, włosy. Wierzysz w to, że produkty pod-
łączone mogą mieć własną osobowość, mogą być sprytne, inteligentne, 
w przyszłości mądrzejsze od nas?
MW: Może nie mądrzejsze niż my. Nie uważam, że tak będzie. Myślę, że 
będą trochę mądre. Ostatnio pojawił się w sieci artykuł o Little Printer, 
gdzie była mowa o tym, że fakt, że Little Printer zmienia się w czasie, 
rosną jej włosy, czasem ma okulary, sprawia, że ludzie odbierają ją jako 
dosyć szokujące przypomnienie, że mają w swoich domach produkt, 
który nie do końca kontrolują. Uważam, że to jest bardzo ważna obser-
wacja. To JEST faktycznie szokujące, że masz w domu urządzenia, nad 
którymi tak napraw-
dę nie masz kontroli. 
Przedmioty podłą-
czone charakteryzu-
je to, że kontrolują 
je osoby spoza two-
jego domu. Z Little 
Printer zrobiliśmy to 
specjalnie, daliśmy jej 
osobowość i w pewnym sensie zmieniającą się twarz po to, żeby przy-
pominać ludziom, że mają w swoich domach produkt, nad którym nie 
do końca mają kontrolę. Będzie to jeszcze ważniejsze, kiedy zamieszkają 
z nami poważniejsze urządzenia. 

NH: Inna kwestia, że uczłowieczamy te przedmioty. Kiedy na nie pa-
trzymy, zaczynamy myśleć, że są w pewnym sensie żywe.
MW: Tak, może powinniśmy je rozpatrywać w kategorii zwierząt do-
mowych. Ze zwierzakami jest tak, że rozumiemy, kiedy czasem zrobią 
coś nieprzewidywalnego. I to byłby fajny sposób na projektowanie 
tych przedmiotów.

NH: Wspomniałeś, że Little Printer jest bardzo społeczna, że może 
być używana przez wiele osób. To według ciebie jedna z ważniejszych 
cech przedmiotów podłączonych – że mogą być używane przez rożne 
osoby w tym samym czasie i że w tym samym czasie dostosowują się 
do indywidualnych preferencji różnych użytkowników.
MW: Myślę, że przedmioty podłączone powinny rozumieć, że są używa-
ne przez grupy, nie przez indywidualne osoby. Mój smartfon skonstru-

owany jest według paradygmatu 
peceta. Jest moim telefonem i na-
prawdę ciężko mi się nim dzielić 
z grupami ludzi. Nawet mój iPad, 
który mógłby być bardzo dobrym 
współdzielonym komputerem, 
stworzony jest tak, żeby się na nim 
logować do jednego konta; mam 
w nim osobiste ustawienia e-mail 
i tego typu rzeczy. Ale kiedy spoj-
rzysz na Cloudwash (zhakowana 
przez BERG pralka Zanussi – przyp. 
NH) albo mój termostat Nest, lub 
na Netflixa w moim telewizorze, 

wszystkie te rzeczy są stworzone tak, aby mogły z nich korzystać grupy 
ludzi. Chociaż Netflix, produkt, który przecież odniósł niezwykły sukces, 
nie do końca jest produktem podłączonym. Nie do końca bowiem rozu-
mie, że jest używany przez grupę ludzi. Kiedy go używam w domu, ma 
w pamięci moje preferencje programowe i preferencje mojej żony, co 
znaczy, że rekomendowane programy nie będą jej do końca odpowiada-
ły. I tak, wiem, że są tam profile, między którymi można się przełączać, 
ale ja nie chcę się logować do swojego telewizora. Jak te przedmioty 
mogłyby zrozumieć, że są użytkowane przez wszystkich mieszkańców 

Little Printer – miniaturowa drukarka internetowa stworzona przez 
londyńską firmę BERG. Służy m.in. do otrzymywania najświeższych 
publikacji z ponad 160 światowych tytułów (od New York Timesa 
po przepisy z BBC Good Food) oraz odbierania i drukowania zdjęć 
i wiadomości od przyjaciół. Przy pomocy aplikacji można wybierać 
źródła oraz częstotliwość drukowania informacji, dzięki czemu 
Little Printer każdorazowo tworzy spersonalizowaną gazetę dla 
swoich właścicieli. Kieszonkowa drukarka znalazła nabywców 
m.in. w Anglii, Australii, USA, Hong Kongu i Hiszpanii. Była także 
nominowana do wielu nagród w kategorii designu. 
http://www.littleprinter.com/

 Jeżeli chodzi o internet 
rzeczy, to wciąż jeszcze 
jesteśmy w takiej epoce, 
jakim był internet przed 
Google, czyli na wczesnym 
etapie rozwoju.

http://bergcloud.com/case-studies/cloudwash/
http://bergcloud.com/case-studies/cloudwash/
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jednego domu? To naprawdę trudne. Jedną rzeczą, którą mógłby zro-
bić Netflix, to zrozumieć, że platforma na moim telewizorze powinna 
sugerować inne programy niż w moim telefonie. Dlatego, że Netflix na 
telefonie będzie tylko mój, a na telewizorze będą go oglądały też inne 

osoby. To właśnie by-
łoby przystosowanie 
do pracy z grupą wie-
lu użytkowników. To 
jest nowe wyzwanie.

NH: Jakie są jesz-
cze inne wyzwania 
w projektowaniu 
przedmiotów połą-
czonych?
MW: Myślę, że stoi 
przed nami wiele wy-

zwań inżynieryjnych. Zasilanie to jedno – budowanie przedmiotów 
w taki sposób, że nie będzie trzeba ich bez przerwy ładować. Jestem 
bardzo ciekaw, jak będzie wyglądało, kiedy Apple faktycznie wypuści 
na rynek swojego smartwatcha. Czy będę musiał go ładować co dzień 
lub dwa? To by było bardzo słabe. Ale myślę, że w kwestii wyzwań 
związanych z interakcją, użytkowanie grupowe jest szczególnie ważne, 
tak jak dopasowanie urządzeń do naszych dotychczasowych czynności. 
Widziałem wiele przedmiotów podłączonych, które dopiero się pojawiły 
i w rzeczywistości czekają, aż zrozumiemy, do czego dobrze się nadają. 
Widzisz inteligentne lodówki, które mają na drzwiach książki z prze-
pisami i myślisz sobie: „Naprawdę? Czy ja faktycznie chcę wyświetlać 
przepisy na lodówce?”. 

NH: Czyli wszystko rozbija się o wartość dla użytkownika końcowego. 
A jeżeli chodzi o design czy nie jest tak, że dziś jest bardziej istotny od 
samej technologii?
MW: Tak, design jest bardzo ważny. Z mojego punktu widzenia to 

wygląda tak, że technologia stworzona około roku temu jest już wy-
starczająca. Moduły wi-fi są już wystarczająco tanie, dobrze działa Blu-
etooth, wszystkie te technologie będą jeszcze ulepszane, ale w sumie 
to już są gotowe do użytku. Teraz nasze zadanie polega na tym, jak 
robić z nich produkty tam, gdzie ma to sens. Dlatego, myślę, że jednym 
z najbardziej interesujących zastosowań jest coś co właśnie widziałem 
kilka dni temu, nowe urządzenie Amazona (Amazon Dash – przyp. NH) 
do zamawiania produktów spożywczych, które jest bardzo, bardzo 
dobrze dopasowane do czynności, którą od dawna wykonujemy. Ska-
nujesz kod paskowy, a produkt dodaje się do twojego koszyka. Możesz 
do urządzenia powiedzieć, czego potrzebujesz i też zamówi potrzebny 
ci produkt. To jeden z pierwszych produktów podłączonych, które 
sprawiły, że pomyślałem: „Tak, to ma sens. Pasuje.”

NH: Myślę, że wynika to z faktu, że Amazon chce być najbardziej zo-
rientowaną na klienta firmą na świecie. Z tego samego powodu odpalili 
tzw. Mayday Button. Jeśli masz jakiś problem podczas używania swo-
jego Kindle, naciskasz przycisk Mayday i ktoś ci odpowiada na pytanie 
w czasie rzeczywistym. Prawdziwy człowiek, nie bot. Najważniejsze 
w tym wszystkim jest user experience.
MW: Myślę, że Amazon dobrze rozumie, o co chodzi w ich biznesie. Ich 
celem jest sprzedawanie ludziom tego, czego chcą – jednocześnie uła-
twiając to, jak tylko jest to możliwe. Patrząc na Amazon Dash, zadaję so-
bie pytanie: czemu żaden z offline’owych supermarketów, offline’owych 
sprzedawców de-
talicznych na to nie 
wpadł. Myślę, że to 
dlatego, że sprze-
dawcy zapomnieli, 
że ich biznes polega 
na sprzedawaniu. Myślą sobie pewnie: „nasza przewaga to fizyczne 
sklepy”, „pomagamy ludziom wymyślić, co chcą zjeść na obiad.” Robią 
masę innych rzeczy i nie skupiają się na swoim celu, a Amazon w całości 
opiera się na jednej czynności, ulepszaniu. 

To JEST faktycznie 
szokujące, że masz 

w domu urządzenia, nad 
którymi tak naprawdę 

nie masz kontroli. 
Przedmioty podłączone 

charakteryzuje to, że 
kontrolują je osoby spoza 

twojego domu.

Przedmioty podłączone 
powinny rozumieć, że są 
używane przez grupy, nie 
przez indywidualne osoby.

Drukarka Little Printer stworzona przez BERG. 
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https://fresh.amazon.com/dash/
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201364620
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NH: Jakie mogą być konsekwencje projektowania i później korzystania 
z produktów podłączonych?
MW: Myślę, że musimy pamiętać o intymności. Produkty podłączone, 
kiedy wkraczają w ludzkie życie, mają tendencję do dominowania tej in-
terakcji. Bardzo łatwo jest wyłączyć ekran i wsadzić telefon do kieszeni. 
Jednak kiedy produkt jest w twoim domu, łatwo jest powiedzieć: „to coś 
powie ci, kiedy skończy ci się mleko” i to daje mi moc sprawczą. Może 
mnie też zmusić do tego, żebym się zalogował, a to już naprawdę strasz-
na rzecz; taka sytuacja może sprawić, że poczuję się jak obcy we włas-
nym domu. Dlatego intymność to jedna z tych rzeczy, o których trzeba 
pamiętać, mówiąc o produktach podłączonych. Druga, to użytkowanie 
grupowe. Wcześniej o tym rozmawialiśmy, ale to ważne, że te przed-
mioty będą używane przez wiele osób. Powiedzmy, że masz system 
rozpoznawania mowy w swoim domu, możesz np. zadać pytanie „co 
dziś wieczorem jest w telewizji?” Jeśli nie mieszkasz sama, wiele osób 
będzie używało tego systemu i zadawało to samo pytanie. Jak sprawić, 
żeby system dobrze działał? Wreszcie są kwestie związane z wyglądem 
tego typu przedmiotów. Chodzi o to, że pewne rzeczy dobrze wyglą-

dają i dobrze działają 
i to może sprawiać 
wiele radości. Daje 
to w konsekwencji 
wiele możliwości. Jak 
możemy zaprojekto-
wać charakter urzą-
dzenia? Ale nie mam 

na myśli dorobienia przedmiotowi twarzy, to najbardziej oczywisty 
sposób. Chodzi mi o to, żeby rzeczy były bardziej przyjemne, kiedy 
się je ogląda lub pokazuje znajomym. Tego rodzaju kwestie są ważne.

NH: Wspomniałeś o tym, że przedmioty podłączone mogą być prze-
rażające. Mówiłeś o byciu obcym we własnym domu. Czy uważasz, że 
wszystkie rzeczy powinny być podłączone do sieci? Czy może są takie, 
które powinny pozostać niepodłączone?
MW: Myślę, że w dłuższej perspektywie, podłączenie do sieci będzie rów-
nie naturalne jak podłączenie do prądu. Jak większość rzeczy, po prostu 
będzie miało sens. Trochę jednak nam zajmie, zanim do tego dojdziemy. 
I myślę, że będziemy musieli uważnie szukać zastosowań, które będą miały 
znaczenie, ale jednocześnie nie będą nas przerażać. Spójrz na Cloudwash, 
jest tam opcja, że możesz nacisnąć przycisk i zamówić proszek do prania. 
Ale istnieje kilka sposobów, jak mogliśmy to zrealizować. Moglibyśmy np. 
sprawić, żeby system liczył, ile masz proszku, np. zamawiałby go auto-
matycznie po 10 praniach. Dla mnie to by było straszne, to tak jakby to 
urządzenie mnie monitorowało. Myślę, że lepiej było zostawić decyzję 
w rękach klienta, mówiąc: „Zrobimy tak. Tu dla własnej wygody masz 
przycisk. Nie musisz go używać. Jeśli sobie sama pojedziesz po proszek, 
to w porządku. Ale masz też guzik i możesz go użyć, jeśli chcesz.” Ważne, 
żebyśmy pamiętali o takich rzeczach, projektując te urządzenia. I dopóki 
będziemy o tym pamiętać, wszystko będzie OK. Z drugiej strony to jest 
też interesujące, bo to oznacza, że faktycznie ten produkt nie jest wcale 
taki mądry. Jest pod ręką, jest wygodny i po prostu sobie na ciebie czeka. 
Nie uważam natomiast, żeby dobrym pomysłem było tworzenie takich 
urządzeń, które będą próbowały mnie wyręczyć, wymyślać czego chcę i mi 
to oferować. Myślę, że to byłoby nieco zbyt inwazyjne. Po prostu niech mi 
oferują odpowiednią możliwość, wtedy kiedy chcę – to już będzie dobre. 
To próbujemy osiągnąć. Podłączone, ale nie inteligentne.

NH: Jak marketerzy mogą użyć tego trendu w swoich działaniach?
MW: Teraz, w 2014 i 2015 roku, najważniejszą cechą produktów podłą-
czonych jest ich bardzo, bardzo duża możliwość angażowania użytkow-
nika. Kiedy coś jest w czyimś domu lub na czyimś biurku, to jest tam 
na stałe, możesz to bez przerwy odświeżać. Musisz więc te urządzenia 

budować tak, żeby ludzi nie denerwować tym, że są stale włączone. 
To ma o wiele większą moc niż notyfikacje typu push. To jest potężne 
narzędzie marketingowe, jeśli ludzie zechcą go w ten sposób używać.

NH: Czy możesz podać mi jakieś zrealizowane przykłady marketin-
gowe?
MW: Myślę, że największy wpływ mają te, które teraz są sprzedawane 
jako produkty i sprawiają, że ludzie myślą o samej koncepcji. Jakiś rok 
temu… kojarzysz Evian?

NH: Tę wodę? Tak.
MW: Evian wypuściło na rynek magnes na lodówkę w kształcie kropli, 
który był awatarem ich subskrypcyjnego modelu dostawy wody.

NH: Nie słyszałam o tym.
MW: To mnie skłoniło do myślenia, że produktem może być konkretna 
relacja w życiu człowieka. To coś potrafi ci odpowiadać i mówić, ile 
wody do ciebie jedzie. Tu jest naprawdę wiele możliwości. Kiedyś, ten 
produkt byłby zbyt drogi w produkcji, żeby mógł go zbudować marketer. 
Dzisiaj to jest możliwe.

NH: Ale tak naprawdę chodziło tu o publicity bardziej niż o faktycznie 
korzystanie z tego urządzenia.
MW: Tak. Tamten produkt to działanie PR-owe. Myślę, że kolejna fala 
możliwości nie wiąże się tyle z internetem rzeczy, co z całą rewolucją 
hardware’ową. O wiele łatwiejsze staje się wypuszczanie krótkich serii 
urządzeń, podłączonych czy nie. Łatwiej jest zarządzać fabrykami; 
łatwiej jest projek-
tować przedmioty. 
Można produkować 
rzeczy w setkach, za-
miast setkach tysięcy 
sztuk. A jeśli potrze-
bujesz dodatkowego 
finansowania, możesz użyć Kickstartera. I to wszystko stało się możliwe 
w ostatnich latach. Uważam, że to bardzo ciekawe. Obserwujemy trend, 
w którym dążymy do sytuacji, gdzie otwarcie firmy produkcyjnej będzie 
równie proste co założenie biznesu internetowego.

NH: Jak wymyśla się takie rzeczy jak Cloudwash? Dla mnie, to nie tylko 
kwestia projektu wizualnego, produktów, to również swego rodzaju 
sztuka. Sztuka użytkowa.
MW: Z ciekawości, jak się na polski tłumaczy słowo „design”?

NH: Projekt. Myślę, że chodzi o „projekcję” rzeczy, „przewidywanie” 
jak będą wyglądać.
MW: To chyba w duńskim, dosłowne tłumaczenie brzmi „sztuka użyt-
kowa”. Uważam, że to bardzo ciekawe. W niemieckim są chyba dwie 
wersje: „nadający formę” i „narzucający formę”. Design to interesująca 
kwestia, bo wszyscy wiemy, czym jest, kiedy to widzimy, ale nie do 
końca wiemy, jak to opisać. Jest taki proces, który nazywamy „myśle-
niem przez tworzenie”. Lubimy opowiadać o rzeczach, ale nie wiemy, 
gdzie dokładnie w naszych dłoniach rodzi się design. Więc próbujemy 
eksperymentować, tworzyć metodą prób i błędów. Kiedy eksperymen-
tujesz, odnajdujesz nowe możliwości, a materiał, nad którym pracujesz, 
w pewnym sensie ci podpowiada. Kiedy pracowaliśmy nad Cloudwash, 
działaliśmy właśnie według metody „myśląc poprzez tworzenie” i cza-
sem myśleliśmy „o, to się przyda”, „o nie, to zbyt wkurzające”, lub „o, 
a to robi coś innego niż myśleliśmy, że będzie robiło”. W ten sposób 
twój projekt do ciebie mówi, a ty musisz tylko słuchać i rozmawiać 
z zespołem. Ostatecznie, udaje ci się wymyślić coś nowego. Myślę, 
że proces tworzenia to zawsze konwersacja pomiędzy projektantem 

Produkty podłączone, 
kiedy wkraczają w ludzkie 

życie, mają tendencję 
do dominowania tej 

interakcji.

W dłuższej perspektywie, 
podłączenie do sieci 
będzie równie naturalne 
jak podłączenie do prądu.
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a briefem. Napisanie dobrego briefu z klientem jest bardzo ważne. Tak 
jak wybór materiału. I fakt, że ubrudzisz sobie ręce, robiąc coś sama.

NH: Czyli znów wracamy do koncepcji, że produkt, czy przedmiot jest 
żywy…
MW: Tak. Taki wniosek można wyciągnąć z procesu tworzenia. To jest 
zawsze proces zespołowy, współpraca pomiędzy członkami zespołu, 
ale również z materiałem.

NH: Ciekawe jest, jak istota designu się zmienia. Kiedyś design to były 
głównie meble, budynki, architektura. Teraz, zwłaszcza producenci no-
wych technologii wiedzą, że muszą implementować design w strategię 
tworzenia produktu od samego początku.
MW: Myślę, że design jest o wiele ważniejszy dzisiaj niż był 10 lat temu. 
Zgaduję, że są ku temu dwa powody. Jeden to to, co powiedziałaś, masz 
rację, sama technologia nie jest aż tak ważna. Ale to pewnie dlatego, że 
stała się tak bardzo skomplikowana. Mój smartfon, moja pralka mogą 
wszystko. Musimy wymyślić sposób, żeby to wszystko uczłowieczyć. 
To jedno. Myślę, że kolejny powód jest taki, a w zasadzie bardziej mam 
nadzieję, że ludzie są bardziej wyedukowani w kwestii designu. Myślę, 

że teraz każdy jest 
o wiele bardzie krea-
tywny niż kiedyś. Lu-
dziom bardzo łatwo 
przychodzi robienie 
filmów na YouTube, 

nagrywanie własnej muzyki i dzielenie się nią ze znajomymi, projekto-
wanie własnych wizytówek. Staliśmy się bardzo kreatywni.

NH: Chris Anderson twierdzi, że wszyscy jesteśmy twórcami.
MW: Większych i mniejszych rzeczy. Miło jest patrzeć, jak ludzie two-
rzą albumy ze zdjęciami, obrabiają zdjęcia w Photoshopie i tworzą na 
potrzeby swoich rodzin. Myślę, że to znaczy, że jak już sama zaczniesz 
rozumieć, czym jest design, stajesz się bardziej wymagająca wobec 
produktów, które kupujesz. Możesz sama nie wiedzieć, jak projektować 
i wymyślać nowe przedmioty, ale potrafisz sobie wyobrazić, jak można 
je ulepszać. Stajesz się mniej tolerancyjna wobec samej formy. 

Proces tworzenia to 
zawsze konwersacja 

pomiędzy projektantem 
a briefem.
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#Flock, zegar z kukułką, która śpiewa, gdy dostaniesz tweeta - zbudowany przez BERG dla Twittera.
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wearable computers

Wearable computers, wearable devices czy po polsku technologia no-
szona/ubieralna mimo tego, że wciąż jest we wczesnej fazie swojego 
rozwoju, przeszła w ubiegłym roku istotną zmianę. Zaczęła być po-
strzegana nie tylko jako gadżet dla geeków, ale także w kategoriach 
lifestyle’owych. O smartwatchach pisały m.in. takie magazyny, jak 
Elle czy Shape, a nie tylko media technologiczno-branżowe. Reklama 
smartwatcha Samsung Galaxy Gear pojawiła się także na lotnisku Okę-
cie w Warszawie. Kategoria inteligentnych zegarków nie była jednak 
najszybciej rosnącą w obszarze wearable devices (producenci tego typu 
urządzeń muszą m.in. wciąż jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jaka 
mogłaby być ewentualna przewaga smartwatchy nad smartfonami – 
na ten temat rozmawiam z Chrisem Dancy, por. s. 12) – znalazła się 
na 3. pozycji po urządzeniach z kategorii sport/ fitness oraz zdrowie  
(por. tabela 1). Większość raportów i analiz prognozuje, że dopiero 2014 
rok będzie rokiem sukcesu smartwatcha (pod warunkiem, że pokonane 
zostaną niektóre bariery, w tym długość życia baterii – o pozostałych 
pisze Bartosz Rychlicki z Quantum Labs, s. 11). 

tabela 1
Sprzedaż technologii noszonej, wg kategorii 
(w milionach). Źródło: ABI Research World 
Market Forecast, 2013–2019.

Reklama Samsunga Galaxy Gear na warszawskim Okęciu. 

2013 2014 2015

ubieralne kamery 6,64 13,61 15,81

inteligentne okulary 0,01 2,13 10,57

inteligentne zegarki 1,23 7,44 24,92

zdrowie 13,45 22,59 34,25

sport/śledzenie aktywności 32,46 42,64 57,42

ubieralne czujniki śledzenia ruchu 3D N/A 0,87 2

inteligentna odzież 0,03 0,72 1,24

W sumie 53,9 90 164,2
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Bartosz Rychlicki
CEO, Quantum Labs
Wearable devices (urządzenia ubieralne – przyp. NH) na pewno są tematem wielu konferencji, 
targów, artykułów. Są modne i sporo osób kupuje takie urządzenia, jak Jawbone, Fitbit i inne. 
Sam zaliczam się do grona klientów tych firm. Czas jednak na zasadnicze pytanie odkrywające 
karty: „po co?”. Po co nam urządzenia mierzące kroki i czas snu (bo prawda jest taka, że niewiele 
więcej na chwilę obecną mierzą). Na jaką potrzebę odpowiadają te urządzenia? Jaką wartość 
dają swoim użytkownikom? 

Moim zdaniem, dziś odpowiadają przede wszystkim na próżność swoich właścicieli. Dlatego 
najlepiej sprzedają się urządzenia świetnie zaprojektowane. Wzbudzają ciekawość w towarzy-
stwie, dają namiastkę czegoś nowego i przyciągają uwagę. Nie zrozumcie mnie źle, to nic złego. 
Ale jeżeli mają stać się czymś tak popularnym jak telewizor czy radio w poprzednim wieku, 
to sam efekt „wow” wywarty na znajomych nie wystarczy. Oczywiście, zdarzają się sytuacje, 
kiedy ktoś ma konkretne pytanie, na które takie urządzenie pozwala mu odpowiedzieć (czy 
śpię wystarczającą ilość czasu?, ile spalam kalorii?, czy ruszam się w pracy wystarczająco?). 
Jednak wtedy zmienia się rola takiego urządzenia. Nie jest to już wearable device, a po prostu 
urządzenie pomiarowe, które zakłada się na siebie i traktuje tak samo, jak znany już od dawna 
ciśnieniomierz.

Zwróćmy uwagę, czym są te urządzenia i jakie jest ich główne zadanie póki co. Są urządzeniami 
które mają zbierać cenne i inaczej niedostępne dane dla nas. A za co płacą konsumenci? Za de-
sign, za płytki PCB, za części i formę. Wydaje mi się, że przed urządzeniami ubieralnymi jeszcze 
długa droga, a pierwszym krokiem będzie zmiana modelu biznesowego, w którym podstawą 
będzie wykorzystanie danych, a nie samego urządzenia sprowadzonego do roli ornamentu. Ten, 
kto opracuje taki produkt i model biznesowy, zdobędzie sporą przewagę nad konkurencją. Bę-
dzie to trudne, bo nie lubimy płacić za coś, gdzie nie widać bezpośredniego kosztu związanego 
z wyprodukowaniem i dystrybucją (dlatego łatwo nam przychodzi nielegalne ściąganie muzyki 
z internetu, ale nie traktujemy tego na równi z kradzieżą iPada ze sklepu). 

Niewątpliwie rynek wearable devices będzie się rozwijał i z czasem stanie się częścią naszego 
życia – tak, jak kiedyś zrobiła to motoryzacja, urządzenia AGD i internet. Żeby tak się stało, 
urządzenia ubieralne muszą zacząć być pomocnym narzędziem, a przestać być modną zabaw-
ką. Obstawiam, że drogę utorują nam zastosowania medyczne. Tam najłatwiej wykazać kon-
kretną wartość dla użytkownika oraz usprawiedliwić model zarabiania na danych, gdyż w grę 
wchodzi często ekspertyza lekarza czy interwencja wyszkolonego personelu. Na pewno też 
wejście urządzeń, nazwijmy to roboczo „drugiej generacji”, czyli np. Google Glass, które mogą 
więcej niż opaski z akcelerometrem, da nowe możliwości w tym zakresie i wprowadzi więcej 
dojrzałych rozwiązań na rynek.
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„Twoje ciało nie jest programem, który powinien być 
zhakowany.”
O urządzeniach ubieralnych, ogromnej ilości danych, które te urządzenia generują i o tym, jak ciało człowieka 
może zmienić się w przyszłości rozmawiam z Chrisem Dancy znanym jako „The Most Connected Human on Earth”.

Natalia Hatalska: Korzystasz w sumie z około 700 czujników, urządzeń 
i aplikacji, które monitorują wszystko na twoim ciele, w twoim domu 
etc. Jakie urządzenia i aplikacje posiadasz?
Chris Dancy: Właśnie wysłałem ci listę, żebyś mogła zobaczyć nazwy 
(por. s 14 - przyp. NH). Wszystkie moje urządzenia zostały podzielone 
na czarne lub białe, jak mój Google Glass i zegarek Pebble. Urządzenia 
białe wyświetlają dane, a czarne je zapisują, na przykład monitor pracy 
serca, czujnik na plecach, czujniki w mojej ręce. Mam też Galaxy S4, 
który mierzy światło otoczenia, temperaturę i wilgotność powietrza 
w pokoju, kiedy jestem w podróży, w domu mam wszystkie czujniki na 
miejscu, m.in. czujniki środowiskowe, aktywowane czujniki oświetlenia. 
Psy też mają czujniki. Detektory ruchu są rozmieszczone w całym domu, 
więc gdy wchodzę do pokoju, ta czynność jest zapisywana. Materac 
ma czujnik, bo noszenie na sobie sprzętu w nocy jest męczące i nie jest 
łatwo z tym spać. No i mój samochód. Mnóstwo rzeczy. Widziałaś listę.

NH: Rozumiem, że wszystkie te urządzenia są ze sobą połączone. Gdy 
się budzisz, Twój ekspres do kawy się włącza? 
CD: Tak. Wszystkie zapisane przeze mnie dane idą do kalendarza, 
prostej bazy danych oraz arkusza kalkulacyjnego i zasadniczo pewne 
dane uruchamiają zdarzenia. Jeśli więc mój sen był niespokojny, mogę 
przyciemnić światła, zmienić temperaturę w domu. W tym celu ko-
rzystam też z aplikacji o nazwie Zapier, aby pobrać dane i uruchomić 
odpowiednie zdarzenia w moim domu lub na moim ciele.

NH: Tak naprawdę nie chodzi więc tylko o zbieranie danych, ale 
przede wszystkim o analizę ogromnych ilości informacji. Czy są one 

analizowane automatycznie? Nie siedzisz przed komputerem, w Excelu?
CD: Nie. Na początku byłem zmuszony tak robić, bo musiałem zro-
zumieć, dokąd szły wszystkie dane. Nie miałem żadnych kategorii. 
Teraz wszystkie dane są podzielone na kategorie: zdrowie, rozrywka, 
środowisko, media społecznościowe, praca, podróże, opinia, tworzenie 
treści oraz duchowość.
 
NH: Duchowość?
CD: Chciałem nauczyć się medytacji, ale nie wiedziałem, na czym ona 
polega. Przez wiele lat słuchałem, co mówią różni ludzie, ale i tak nie 
potrafiłem do końca jej zrozumieć. Postanowiłem więc użyć czujników, 
aby spróbować zrozumieć: czy moje ciało medytuje? Czujniki na to 
pytanie nie odpowiedzą, ale ich wykorzystanie pozwoliło mi zrozumieć, 
że mój organizm odpoczywał. Uzyskanie tej świadomości umożliwiło mi 
powiedzenie sobie „och, patrz, obserwuję siebie, jestem tutaj”. Potem 
zastanowiłem się: „jak mógłbym wejść w to głębiej?”. Wtedy właśnie 
zacząłem zabawę z oświetleniem, wilgotnością powietrza, posturą 
i innymi rzeczami. 
Czasami zastana-
wiam się, czy jest 
jakiś sposób na 
szybsze wprowa-
dzanie tych staty-
styk. Bo czasami twój umysł jest tak bardzo zajęty. Mój głos ma teraz 
74 decybele, ale gdybym obniżył go do 71 decybeli, spowolni się rytm 
mojego serca i będę lepiej oddychać. To, co zmieniło się w moim życiu 
to fakt, że wciąż dostaję informację zwrotną. 

Chris Dancy
Znany głównie jako „najbardziej podłączony 
człowiek świata” lub człowiek, który potrafi 
zmierzyć wszystko. Wykorzystuje syste-
my informatyczne od ponad 25 lat, gdzie 
pracował na wielu stanowiskach. Obecnie 
jest Ambasadorem Przyszłości pełni funkcję 
Kartografa Wszech Danych – korzysta 
z 300-700 czujników, urządzeń, aplikacji 
i usług w celu analizowania i optymalizowa-
nia tylu aspektów swojego życia, ile tylko 
wymyśli. Mierzenie wszystkiego pozwala mu 
obserwować relacje pomiędzy inaczej niewi-
dzialnymi danymi, co pozytywnie wpływa na 
jego stan zdrowia, produktywność i jakość 
życia.

To, co zmieniło się 
w moim życiu to fakt, że 
wciąż dostaję informację 
zwrotną. 

http://zapier.com/
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NH: Jednak posiadanie tak dużej ilości połączonych ze sobą syste-
mów, urządzeń gromadzących dane może być bardziej rozpraszające 
niż uspokajające. Nie rozprasza cię to w interakcjach z innymi ludźmi, 
w nawiązywaniu z nimi kontaktu?
CD: Staram się nosić przedmioty niewidoczne dla ludzi. Kiedyś, gdy 
szedłem spać, zakładałem urządzenie pomiarowe na głowę, ale to roz-
prasza i jest niewygodne, zwłaszcza gdy się z kimś śpi. Przerzuciłem się 
więc na coś, co jest zainstalowane w pobliżu mojego łóżka. Rozumiem 

twój punkt widzenia. 
Kiedy masz na sobie 
Google Glass, inni 
ludzie myślą „czy on 
mnie nagrywa?”. Sta-
ram się stale szukać 
nowych usług i apli-
kacji, nowych czujni-
ków, nowych, mniej 
przeszkadzających 

urządzeń. Chodzi o to, że ja nie muszę ich widzieć i jeśli nie musiał-
bym ich nosić – tym lepiej. Czujnik mógłby być w krześle, nie na moich 
plecach. Spędziłem pięć lat, planując to wszystko, więc wiem, że może 
to rozpraszać. Ale w moim wypadku tak nie jest, bo pracuję naprawdę 
ciężko, szukając sposobów na pobieranie danych z urządzeń bez żadnej 
ingerencji z mojej strony oraz chowanie ich pod rękawami, żeby nikt 
ich nie widział. Zdaję sobie jednak sprawę, że niektórzy mogą czuć się 
z tym niekomfortowo.

NH: O swoim ciele wiesz prawie wszystko i to w czasie rzeczywistym. 
Czy takie ilości danych nie są dla ciebie przytłaczające?
CD: Na początku było to bardzo przytłaczające i właściwie dlatego by-
łem tak zainteresowany nauką medytacji. Pewnie widziałaś zrzuty ekra-
nowe z mojego kalendarza Google. Możliwość wizualizacji danych czyni 
je łatwiejszymi do zrozumienia. Tak naprawdę problem pojawia się, gdy 
chcemy się pozbyć jakiegoś nawyku lub zmienić pewne zachowanie, 
i mamy odpowiednie dane, aby je zrozumieć – wówczas zamieniamy się 
w eksperyment naukowy. Czasem ciężko być obiektywnym, bo chodzi 
o ciebie. Tymczasem nie trzeba naprawiać wszystkiego. Twoje ciało nie 
jest programem, który powinien być zhakowany. Myślę, że posiadając 
dużo informacji o sobie, bardzo łatwo jest próbować je wykorzystać 
do optymalizacji siebie.

NH: Urządzenia ubieralne to nie jest ostateczny krok. Prawdopodobnie 
za parę lat będziemy mieć chipy w naszych ciałach. Zdecydujesz się na to?
CD: Oczywiście. Chętnie sprawdziłbym, jak działa technologia im-
plantów podskórnych. Sądzę, że pod pewnymi względami żyłoby się 
z takimi systemami łatwiej. W ostatecznym rozrachunku chciałbym 
właśnie tego.

NH: W swoich wypowiedziach zwracasz uwagę nie tyle na problem 
prywatności, co intymności danych. Co masz dokładnie na myśli?
CD: Moje zdanie na temat intymności nieco się różni od zagadnienia 
prywatności. Spotykam ludzi z całego świata, ponieważ podróżuję 
i mam wiele wystąpień. Interesujące jest to, że wiele osób chce się ze 
mną łączyć w intymnych sieciach społecznościowych, takich jak jak 
FitBit i 23andMe, zanim dodadzą mnie do obserwowanych lub znajo-
mych na LinkedIn, Facebooku czy Twitterze. Uważam, że ludzie nie do 
końca rozumieją intymność w odniesieniu do informacji. Może jestem 
staromodny, ale uważam, że dzielenie się informacjami powinno być 
jak randkowanie. Pierwsza randka – być może wyjście na obiad, druga 
randka – trzymanie się za ręce, powoli. Wydaje mi się, że niektórzy 
mają problem ze zrozumieniem, jak intymne są ich dane, kiedy i z kim 
powinno się nimi dzielić.

NH: Jednak gdy korzystają z serwisów typu 23andMe, robią to w okre-
ślonym celu, chcą dowiedzieć się więcej o sobie, swoim dziedzictwie, 
historii. Może dlatego starają się nawiązać tam z tobą kontakt.
CD: Ale to ludzie, z którymi nie dzielę genów. Napotykam ludzi chcą-
cych nawiązać ze mną kontakt, bo widzieli mnie na konferencji. Wiem, 
że nie ma w tym nic złego. Są ludzie, których nawet nie znam, którzy 
tylko przeczytali o mnie w gazecie, a którzy chcą się ze mną połączyć na 
FitBit. To zupełnie coś innego niż udostępnianie zdjęcia swojego obiadu.

NH: Myślę, że ten problem dotyczy generalnie wszystkich mediów 
społecznościowych, nie tylko tych, które zawierają informacje bio-
logiczne. Wielokrotnie zdarzało mi się, że ludzie, których poznałam 
na konferencji i z którymi rozmawiałam tylko raz, dodawali mnie 
do znajomych na moim prywatnym profilu na Facebooku, mimo że 
mam zasadę, że dodaję tam tylko ludzi, których znam osobiście i od 
pewnego czasu.
CD: Tak naprawdę musimy podnieść dyskusję na temat danych i urzą-
dzeń noszonych, ponieważ nie zrobiliśmy tego w przypadku poczty 
elektronicznej. W czasach, gdy dorastałem, można było za dodatkową 
opłatą zastrzec swój numer telefonu. W latach dziewięćdziesiątych 
mogłaś zapłacić, żeby twojego numeru nie było w książce telefonicz-
nej. Ale później kiedy mieliśmy adres e-mail, w zasadzie dawaliśmy go 
wszystkim i w momencie, gdy chcieliśmy, żeby był prywatny, było już 
za późno. Potem zaczęliśmy się angażować w sieci społecznościowe 
i wiele osób stwierdziło „och, po prostu zaproszę wszystkich, bo lubię 
widzieć, co wszyscy porabiają”. Ci ludzie zapomnieli jednak, że dla mnie, 
i być może też dla ciebie, nasz telefon, e-mail, nasze sieci społecznoś-
ciowe i biologiczne sieci społecznościowe to bezpieczne miejsca. Ja 
tam mieszkam. Nie wprasza się, ot tak po prostu, do czyjegoś domu. To 
nie chodzi nawet o to, że to jest złe, większość ludzi po prostu o tym 
nie myśli. Sądzę, że niektórzy będą się denerwować, że nie nawiążę 
z nimi kontaktu. Ale zawsze im mówię: „porozmawiam z tobą, zrobię 
pięć hangoutów i dwie rozmowy na Skype, żeby coś z tego wyszło”. 
Nie znaczy to jednak, że musimy zaczynać naszą relację od intymnych 
danych. Ludzie naprawdę tego nie rozumieją.

NH: Całkowicie się z tobą zgadzam. Z drugiej strony – jaki jest twój 
stosunek do wykorzystywania danych osobowych przez na przykład 
firmy ubezpieczeniowe? Mogą ustalać stawki ubezpieczenia na pod-
stawie twojego aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz danych 
dotyczących twojego ciała.
CD: Myślę, że firmy ubezpieczeniowe uważają, że jest to bardzo inte-
resująca propozycja dla ludzi z płatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. 
Weźmy za przykład ubezpieczenie mojego samochodu – jeśli pozwolę 
im na umieszczenie w nim urządzenia śledzącego, obniżą koszt ubez-
pieczenia, bo będą wiedzieli, że dobrze jeżdżę. Firma, w której pra-
cowałem, liczyła mi mniej za ubezpieczenie zdrowotne, jeśli nosiłem 
krokomierz i osiągałem odpowiednie wyniki w ćwiczeniach fizycznych. 
To już się dzieje i wie-
lu ludzi w Stanach 
Zjednoczonych jest 
gotowych zamienić 
bardzo prywatne 
dane na zniżki. Wie-
rzę, że w przyszłości 
w zamian za groma-
dzone przez nas dane 
osobowe nie tylko będą oferowane zniżki, ale ta forma zastąpi dzisiejszą 
formę płatności. Jeśli idziemy tą drogą, to powinniśmy iść na całość 
i powiedzieć „zaraz, zaraz, dam wam moje dane, ale chcę ubezpieczenie 
za darmo, a nie ze zniżką”.

Chętnie sprawdziłbym, 
jak działa technologia 

implantów podskórnych. 
Sądzę, że pod pewnymi 

względami żyłoby się 
z takimi systemami 

łatwiej.

Wydaje mi się, że 
niektórzy mają problem 
ze zrozumieniem, jak 
intymne są ich dane, 
kiedy i z kim powinno 
się nimi dzielić.

http://www.23andme.com/
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NH: Czyli w jakiś sposób stajemy się swoimi pieniędzmi. Wymieniamy 
nasze ciała za usługi.
CD: Dokładnie. Wierzę, że w ciągu dziesięciu lat nasze dane osobowe 
zastąpią tradycyjną walutę.

NH: Wróćmy jeszcze do smartwatchy. Można powiedzieć, że obecnie 
są na zakręcie, wciąż nie wiadomo, jaka mogłaby być ich przewaga 
nad smartfonami. Jaką rolę pełni twój Pebble wśród innych urządzeń?
CD: W moim przypadku jest Google Glass, który funkcjonuje jako HUD 
(heads up display – przyp. NH), następnie smartwatch oraz telefon. Jeśli 
przychodzi pilna wiadomość od kogoś, kogo znam lub jest to coś bardzo 
ważnego, na co czekam, wówczas powiadomienie idzie do Google 
Glass. Jeśli jest to coś niewymagającego ode mnie odpowiedzi i nie 
muszę nic pisać, idzie do mojego Pebble. Jeśli to coś o bardzo, bardzo 
niskim priorytecie, wówczas idzie do mojego telefonu.

NH: Czy te wspomniane trzy urządzenia to rzeczy, bez których nie 
możesz żyć?
CD: Nie sądzę, żeby były jakiekolwiek, bez których nie mógłbym żyć. 
Jesteś jedyną osobą, która mnie kiedykolwiek o to zapytała. Mogę żyć 

bez nich wszystkich, 
teraz gdy rozumiem, 
jak działają i jak mogą 
ze sobą pracować, 
choć nie zbudowali-
śmy odpowiedniej do 
tego infrastruktury. 
Sprawiają, że życie 
jest prostsze. Fajnie 

jest mieć smartwatcha, żeby nie musieć wyjmować telefonu z kie-
szeni, żeby przeczytać smsa. Zdecydowanie łatwiej jest mi używać do 
szukania drogi Google Glass niż telefonu. Jednak nie uważam, żeby 
były niezbędne.

NH: Czy wyobrażasz sobie życie bez żadnych urządzeń?
CD: Mam nadzieję, że pewnego dnia nie będę miał żadnych urządzeń 
zewnętrznych, że wszystkie będą już tylko wewnętrzne.

NH: Więc to jest przyszłość technologii noszonej? Chipy i implanty?
CD: Tak. Powinniśmy się dzisiaj umówić na kolejną rozmowę na ten 
temat i ustawić termin w kalendarzach za sześć lat, bo myślę, że wielu 
ludzi zdecyduje się na implanty. Już teraz wiele osób ma rozruszniki, 
pompy insulinowe, implanty ślimakowe; jest wielu pacjentów, którzy 
dostali bioniczny wzrok. Jeśli przeniesiemy się pięć lub sześć lat w przy-
szłość, do końca tej dekady, sądzę, że niektórzy zgodzą się na elektro-
niczne części ciała, tak jak dzisiaj zgadzamy się na chirurgię plastyczną.

NH: Czyli zgadzasz się z prognozą, że na początku XXII wieku część 
ludzi będzie bardziej przypominać komputery niż istoty biologiczne.
CD: Już mamy ludzi zachowujących się jak komputery, nawet bez im-
plantów. Uważam, że będziemy mieli do czynienia z cyborgami około 
roku 2030. Skontaktowała się właśnie ze mną pewna firma, która 
zaoferowała transfer moich danych do Watsona IBM. Co prawda nie 
wydaje mi się, żebyśmy zobaczyli to przed końcem dekady, ale kon-
cepcja przesyłania ogromnych ilości danych do czegoś na kształt su-
perkomputera zdolnego do zaawansowanego uczenia się jest możliwa. 
Można by wówczas rozmawiać z samym sobą albo po naszej śmierci 
inni mogliby się wciąż z nami komunikować. To bardzo realne. To nawet 
nie jest kwestia, czy to możliwe. Już mi to zaoferowano. 

Wierzę, że w przyszłości 
w zamian za gromadzone 
przez nas dane osobowe 

nie tylko będą oferowane 
zniżki, ale ta forma zastąpi 
dzisiejszą formę płatności.

Chris Dancy nosi na sobie:
1. Narrative Camera
2. Google Glass
3. Body Media Fit
4. Fitbit
5. Blue HR (wahoo) – monitor pracy serca
6. Lumoback
7. Pebble watch
8. iPhone 5s
9. Samsung Gear
10. Galaxy S5

Ma wokół siebie:
1. Netatmo – dźwięk, jakość powietrza, temperatura
2. Wemo – czujniki ruchu
3. Aria – waga wi-fi
4. Hue – żarówki wi-fi
5. Tagg – czujniki aktywności psów
6. NetGear VueZone 
7. Nest Thermostat 
8. Nest Protect 
9. Beddit – poszewka na materac do pomiaru snu
10. Automatic – statystyki dotyczące jazdy samochodem
11. Estimote 
12. Sonos – głośniki wi-fi
13. Cube Sensors – temperatura, jakość powietrza, wilogotność,  
 hałas, światło, ciśnienie 
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big data i prywatność

W 2013 roku temat prywatności danych w internecie został zdomi-
nowany przez Edwarda Snowdena oraz aferę wokół PRISM i toczył 
się głównie wokół kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji 
w sieci i stopniem inwigilacji internautów przez rządy i korporacje. 
Mimo gorącej dyskusji, internauci nie do końca przejęli się tym prob-
lemem. Polacy wciąż na wielką skalę wrzucają na Instagrama zdję-
cia swoich dowodów osobistych, kart kredytowych i paszportów. 
Z badania Wave 7 wynika, że obecnie w Polsce 67,4% responden-
tów zgadza się ze stwierdzeniem: „jestem zaniepokojony/-a ilością 
informacji, które są dostępne online” – jeśli jednak porównamy ten 
wynik do wyniku ubiegłorocznego (62,2% respondentów zgadzających 

się z tym samym stwierdzeniem), to zważywszy na kontekst, wzrost
ten nie jest bardzo wysoki (zaledwie 5 pp.). Z drugiej strony prawie co 
trzeciemu respondentowi w Polsce nie przeszkadza, że firmy śledzą 
jego aktywność online (por. wykres 2). W rzeczywistości big data to 
obszar przede wszystkim związany z internetem rzeczy i koniecznością 
przetwarzania niewyobrażalnie wielkiej ilości danych w czasie rzeczy-
wistym – m.in. po to, żeby poprawić komfort użytkownika (w tym roku 
na ten temat rozmawiam między innymi ze Scottem Sedlikiem z INRIX, 
firmy, która w czasie rzeczywistym monitoruje informacje dotyczące 
prędkości i kierunku jazdy ponad stu milionów pojazdów i smartfonów 
na całym świecie – por. s. 44). 

-

wykres 2
Obawa przed ilością prywatnych danych 
dostępnych online vs stosunek do tego, 
że firmy śledzą naszą aktywność w sieci 
(dane dotyczą Polski) Źródło: Społecz-
nościowy kod złamany, raport Wave 7, 
Universal McCann, listopad 2013.Niepokoi mnie ilość osobistych danych, które są wprowadzane online.

raczej się zgadzam
zdecydowanie się zgadzam

http://www.inrix.com/
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Michał Sadowski
założyciel i CEO Brand24
Internet generuje nie tylko coraz więcej treści, ale są to treści opisane lepiej niż kiedykolwiek. 
Dodajemy tagi, hashtagi, rozległe opisy publikowanych materiałów. To daje niespotykane do tej 
pory możliwości. Ponadto, trend big data technologicznie dogonił wspomniany ogrom treści, 
jakie publikują użytkownicy internetu. Spółki tworzące technologie baz danych w duchu big 
data sięgają niebotycznych wycen. Warto tu wspomnieć o niedawnej wycenie Mongo DB na  
1 miliard dolarów. Według raportu Gartnera, big data wygeneruje prawie 4.5 miliona miejsc 
pracy na całym świecie do 2015.

Zainteresowanie usługami operującymi na ogromnych ilościach danych również potwierdza 
popularność tego trendu. Wszelkiego typu analityka mediów społecznościowych sprzedaje się 
świetnie zarówno za granicą, jak i w kraju. Ogromnym wyzwaniem dla tego typu usług będzie 
analiza treści pozbawionych metadanych. Chodzi tu m.in. o monitoring obrazu i wychwytywanie 
tekstu, logotypów, czy nawet twarzy ze zdjęć pozbawionych opisów. Naturalnie, wyzwanie 
wiąże się z gigantyczną ilością treści do przetworzenia. 

W najbliższym czasie będziemy także obserwować coraz więcej usług wykorzystujących big data 
w widowiskowy i niespodziewany sposób. Mowa o takich usługach, jak serwis SickWeather.
com, który w oparciu o dane z Twittera tworzy epidemiologiczną mapę świata. Bardzo łatwo 
sprawdzić, czy w naszym regionie panuje np. epidemia grypy.

Ciekawy będzie również mariaż big data z nowymi typami urządzeń mobilnych (np. wearable 
tech). Możliwość przetwarzania danych np. z kamery w aparacie Google Glass i przetwarzanie 
ich w czasie rzeczywistym będzie tworzyło nowy ekosystem, który da pole do tworzenia no-
wych, ekscytujących usług.

Bartosz Nowakowski
Business Development Manager, FanTuner
Już w ubiegłym roku było wiadomo, że big data jest ogromne ze względu na skalę i rozmiar 
generowanych danych. Po części jest to spowodowane łatwością gromadzenia informacji (strony 
www, sieci społecznościowe, internet rzeczy, itd.), ale także znaczącym spadkiem kosztów ich 
przechowywania. Ostatnie dwanaście miesięcy pokazało jednak, że wykorzystanie potencjału 
takiej ilości danych nie jest rzeczą prostą. Z tego powodu niektórzy komentatorzy nazywają 
obecny etap wiedzy o big data fazą gromadzenia danych. Według nich będą one użyteczne 
dopiero w przyszłości, gdy wypracowane zostaną techniki ich analizy celem odkrycia ukrytych 
zależności. Krytycy powyższego stanowiska mogą uznać taką opinię za przesadzoną. Wszak 
możliwe jest już na przykład dość dokładne przewidzenie (ze skutecznością 70%), że użytkownik 
Facebooka rozpocznie związek w oparciu o analizę jego interakcji z innymi użytkownikami. Dane 
ze smartfona mogą tymczasem posłużyć do określenia prawdopodobnej lokalizacji użytkownika 
o zadanej porze dnia (określenie z prawdopodobieństwem 80%). Powyższe przykłady niewąt-
pliwie dostarczają pewnej wiedzy, którą można wykorzystać chociażby do celów marketingo-
wych. Ich przydatność, skuteczność oraz skala zastosowania nie zbliża się jednak do poziomu 
wartości dodanej generowanej przez poprzedników, jakimi są techniki Data Mining lub Business 
Intelligence stosowane na zbiorach danych mniejszych o co najmniej kilka rzędów wielkości. 

W moim odczuciu najbardziej obiecującym sposobem wykorzystania big data jest automatycz-
ne tworzenie behawioralnych modeli użytkowników, które mogą pozwolić na personalizację 
komunikacji i dostosowanie oferty w oparciu o realne upodobania klienta. Obecne rozwiązania 
w tym obszarze są zbyt ogólne i mało dokładne (Google Ad Sense) lub nie pozwalają na dotarcie 
do mocno sprecyzowanej grupy odbiorców (Facebook Ads). Portale społecznościowe otwierają 
przed marketerami nowe horyzonty zarówno pod względem ilości danych do analizy, jak ich 
jakości. Odkrycie pełni potencjału drzemiącego w gromadzonych danych jest zdecydowanie 
przed nami. 

http://sickweather.com/
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Społeczeństwo danych
Zbieranie big data jest pojęciem często źle rozumianym. 
Co oznacza naprawdę i jakie korzyści może przynieść 
społeczeństwu?  

2,5 kwintyliona Wiedziałeś, że
Bajtów danych tworzonych 
każdego dnia.

Aplikacje takie jak Saga 
integrują wszystkie sieci 
społecznościowe po to, 
aby dowiedzieć się, jak 
użytkownik spędza dzień 
i sprawić, żeby jego życie 
było bardziej wydajne. 

Strony używają danych, 
aby pokazać miejsca 
dostępne na prywatnych 
podjazdach lub parkingach, 
których właściciele 
zasubskrybowali usługę.

90% danych na świecie zostało 
stworzonych zaledwie w ciągu
ostatnich dwóch lat?

Liczba miejsc pracy 
spodziewanych w ciągu 
5 lat, potrzebnych jedynie 
do przetwarzania danych.

500 000

Jak ludzie mogą uzyskać do nich
dostęp, aby uczynić swoje życie 
lepszym? Intel Labs kładzie 
szczególny nacisk na badania, które 
mogą przynieść korzyści miliardom 
ludzi na całym świecie.

Użycie czujników do monitorowania 
ekstremalnych warunków pogodowych 
w celu możliwości dystrybucji informacji 
w czasie rzeczywistym.

Global Pulse Initiative pod 
szyldem ONZ mapuje dane, 
aby wskazać wrażliwe miejsca.

Dane zebrane przez satelity pozwalają 
naukowcom mapować trendy i wykrywać 
zmiany spowodowane wylesianiem 
i zmianą klimatu.

Źródło: Wzrost populacji miejskiej (World 
Health Observatory); Cisco Visual Networking 
Index, Global Mobile Data Traffic Forecast 
Update 2012-2017; Intel Data

 

85%

 

Jak dane mogą 
zmienić świat

Prognoza Prewencja Ochrona

Szersze spojrzenie MODELE 
RUCHU ULICZNEGO

Intel Labs pracuje z danymi w formie historii 
zakupowych i cyfrowych list życzeń, które mogą 
pomóc we wręczeniu spersonalizowanych prezentów.

PRZEMYŚLANE PREZENTY

The Intel Science 
and Technology 
Center for Big Data 
pracuje nad rozwojem 
analizy ludzkiego 
genomu,  która poprzez 
przyglądanie się 
strukturom DNA 
pozwala pacjentowi 
na ocenę ryzyka 
zachorowania na 
chorobę genetyczną. 

ZARZĄDZANIE 
ZDROWIEM 
I SPRAWNOŚCIĄ 
FIZYCZNĄCODZIENNE PLANOWANIE

Oto niektóre z wielu dziedzin, czerpiących 
korzyści ze zbierania i udostępniania danych.

         Inżynierowie tworzą 
rozwiązania chroniące 
prywatność użytkownika 
podczas transferu 
danych.

               użytkowników 
smartfonów 
i komputerów twierdzi, 
że podjęło kroki w celu 
ochrony swojej prywatności.

REZERWACJA PODRÓŻY
Niektóre aplikacje mogą 
przedstawić użytkownikom 
spersonalizowane sugestie 
dotyczące planu podróży, 
bazując na danych zebranych 
ze stron takich jak Facebook 
czy Expedia.
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humanizacja maszyn

Pisząc w ubiegłym roku o humanizacji urządzeń, skupiłam się przede 
wszystkim na jednym aspekcie – automatach vendingowych. W rze-
czywistości cały obszar produktów posiadających jakieś ludzkie cechy 
w ostatnim czasie eksplodował. Wisienką na torcie był oczywiście film 
Ona w reżyserii Spike’a Jonze’a i z Joaquinem Phoenixem w roli głów-
nej, dotykający istotnego problemu, czy system operacyjny (sztuczna 
inteligencja) może zachowywać się zupełnie jak człowiek. Film ten 
przy okazji przeniósł relację człowiek-maszyna na jeszcze wyższy po-
ziom, wywołując dyskusję, czy człowiek może zakochać się w systemie 
operacyjnym. 

To, że zmieniły się nasze relacje z urządzeniami, zwłaszcza jeśli te 
urządzenia pomagają nam w codziennym życiu, są intuicyjne i łatwe 
w obsłudze, nie ulega wątpliwości. Ale nie jest tak, że chcemy budo-
wać relacje wyłącznie z nimi, że nie potrzebujemy kontaktu z drugim 
człowiekiem. Według danych z Intel Innovation Barometer (październik 
2013) Generacja Y (Millennials, grupa wiekowa 18–24) w kontaktach 
z urządzeniami oczekuje z jednej strony daleko posuniętej personalizacji 
(36% wszystkich respondentów twierdzi natomiast, że to technologia 
powinna się uczyć, jak funkcjonują ludzie, a nie na odwrót), a z drugiej 
aż 61% z nich (vs 53% w grupie powyżej 25 lat) twierdzi, że przez po-
stępującą technologię czują się oni mniej ludźmi. 

W zeszłym roku ukazała się także bardzo ciekawa książka – It’s Com-
plicated. Autorka, Danah Boyd, dowodzi w niej, że młodzi ludzie mają 
ogromną potrzebę kontaktów społecznych. Ze względu na fakt, że 
żyjemy w tzw. kulturze strachu i ich rodzice nie pozwalają im spędzać 
wolnego czasu w miejscach publicznych (tak, jak spędzaliśmy go my – na 
podwórkach, trzepakach etc.) młodzi ludzie budują tę przestrzeń online. 

Zdjęcie z tegorocznego festiwalu SXSW w jednej z kawiarni znajdujących się 
w pobliżu centrum konferencyjnego. Wbrew pozorom ludzie nie budują relacji 
z komputerem czy urządzeniem mobilnym, ale za pomocą tego urządzenia budują 
relację z drugim człowiekiem.
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„Nie sądzę, że w przyszłości będzie jeden centralny układ 
nerwowy i wszystko inne podłączone do niego.”
O produktach, które mają własną osobowość, pamięć i własne motywacje, o projektowaniu zorientowanym 
bardziej na przedmiot niż na człowieka rozmawiam z Simone Rebaudengo, inżynierem interakcji we Frog, 
autorem głośnego projektu Addicted Products (por. ramka - s. 21).

Natalia Hatalska: Zdobyłeś popularność dzięki swojemu projektowi 
Addicted Products. Jaki był jego cel?
Simone Rebaudengo: Nad projektem pracowałem we współpracy 
z Usmanem Haque, założycielem Pachube, dzisiaj Xively, jednej z pierw-
szych platform dla internetu rzeczy. Jakiś czas temu sprzedał swój start-up 
większej firmie i wrócił do eksperymentowania z nowymi technologiami. 
Tak czy inaczej, skontaktowałem się z nim, żeby wspólnie zacząć pra-
cę nad kwestią uzależnień. Moim głównym celem było przyjrzenie się 
temu, czy uzależnienie może być także formą zachowania produktu. Tak 
naprawdę nie zacząłem od produktów połączonych, dotarłem do nich 
w wyniku mojej pracy. Chciałem stworzyć presję społeczną pomiędzy 
przedmiotami, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy przedmioty są połą-
czone. Dzięki temu mogą nawiązywać relacje, a poprzez nawiązywanie 
relacji, mogą się porównywać. A co z punktu widzenia produktu oznacza 
„porównywać się”? Odpowiedź na to pytanie to także próba odpowiedzi 
na takie pytania, jak: co to znaczy łączyć produkty? jakie powstają między 
nimi relacje? czy jeśli przedmioty są przynajmniej częściowo inteligen-
tne, czy to oznacza, że mają jakiś cel, albo że jakiś algorytm nakreśla 
ich zachowania? To jest o wiele bardziej skomplikowane, kiedy łączysz 
przedmioty o dwóch różnych celach. Co wtedy zrobią takie przedmioty?

NH: Zaczekaj chwilę, mówisz o uzależnieniu, relacji, presji społecznej, 
posiadaniu celów, różnych zachowaniach. Jednocześnie nie mówisz 
o ludziach, tylko o przedmiotach, rzeczach nieruchomych. Czy uwa-
żasz, że przedmioty połączone są w pewnym sensie żywe i posiadają 
cechy ludzkie?

SR: Nie lubię tego uczłowieczania, uważam, że to bardzo podchwytli-
we określenie. Nie chcemy, żeby produkty były uczłowieczane, to nas 
przeraża. Jednak wiele technologii właśnie w tym kierunku zmierza. 
Myślę, że istnieje zbyt wielka presja na rozwój technologii. Wszczepia-
my technologie wewnątrz naszych organizmów, a tworząc przedmioty, 
które same się kontrolują, pozwalamy im działać poza naszą kontrolą. 
To są dwa ekstrema, a pomiędzy nimi jest miejsce na odrobinę czło-
wieczeństwa w technologii.

NH: Jakie powinny być zatem produkty połączone? 
SR: Myślę, że powinniśmy celować w pewien złoty środek. Uważam, 
że produkty nie powinny funkcjonować całkowicie niezależnie, żyć 
własnym życiem. Podoba mi się to, co mówi Matt Webb – budowanie 
rzeczy tak mądrych jak szczeniak, którego relacja z człowiekiem daje 
mu możliwość uczenia się, ale nie pozwala mu stać się całkowicie 
niezależnym. To jest bardzo niebezpieczna kwestia. Jeśli mówisz o hu-
manizacji technologii, natychmiast przychodzi myśl „O Boże, nie chcę 
żeby mój toster tyle potrafił.” Naprawdę podoba mi się reakcja ludzi 
na mój projekt, bo są tacy, którzy myślą sobie „Ojej, to jest wspania-
łe, chcę mieć przedmioty, które będą miały osobowość”, a z drugiej 
strony są tacy, którzy mówią „WTF? Poszaleliście? Czy tak wygląda 
nasza przyszłość?” Dla mnie, był taki moment, kiedy pomyślałem 
sobie „OK, to jak traktujemy przedmioty, to bardzo problematyczna 
kwestia.” W pewnym sensie, przyglądałem się uzależnieniu ludzi od 
konsumpcjonizmu, użytkowania przedmiotów, a potem pomyślałem 
„co jeśli odwrócimy sytuację i sprawimy, że produkt będzie uzależniony 

Simone Rebaudengo
Frog

Jest inżynierem interakcji w firmie Frog 
w Monachium, gdzie zajmuje się projekto-
waniem cyfrowych, fizycznych i behawioral-
nych interfejsów i czasem poddaje torturom 
różne urządzenia. Jego praca skupia się na 
sprawdzaniu, jakie mogą być następstwa 
projektowania produktów, które mają swoje 
zachowania, które posiadają pamięć, cele 
i funkcjonują w różnych relacjach. W 2011 
we współpracy z Usmanem Haque opraco-
wał Addicted Products, hipotetyczną usługę 
opartą na potrzebach samych przedmiotów. 
Jeden z takich produktów próbował zain-
stalować w biurze Davida Camerona, ale nie 
udało mu się to ze względu na zastrzeżenia 
służb specjalnych. Laureat nagród Best in 
Show i Best in Engaging Interaction Awards 14 
oraz Speculative Design Core 77.

http://www.addictedproducts.com/
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ode mnie?”, co w zasadzie będzie przeciwieństwem uzależnienia czło-
wieka od maszyny.

NH: Czyli taka jest koncepcja? Tak jak zbudowałeś maszynę, która nie 
wie czego chce, ale chce tego więcej?
RS: Tak, zrobiłem na początku pewien eksperyment, który ostatecznie 
przyjął formę tostera. Nie chodziło mi nawet o sam toster, raczej o po-
mysł posiadania przedmiotów, które mają własny cel i dążąc do niego, 

podejmują określone 
decyzje, które cza-
sem mogą być inne 
niż nasze oczekiwa-
nia. Takie rozumo-
wanie działa zresztą 
trochę na naszą nie-
korzyść – jako ludzie 
generalnie chcemy 
mieć więcej i więcej 

przedmiotów, chcemy je zatrzymać. W przypadku Addicted Products, 
idea polega na tym, że to przedmiot w pewien sposób realizuje swój 
własny cel, nie jest więc tak, że człowiek wchodzi w posiadanie czegoś, 
a potem decyduje, czy chce to zatrzymać. W moim projekcie chodzi 
głównie o dwie rzeczy – jedna to, jakie mają znaczenie połączone 
przedmioty, druga – potrzeba zmiany tego, jak konsumujemy produkty.

NH: Więc odwracasz relację człowiek-produkt do góry nogami. Lu-
dzie, konsumenci zamiast być użytkownikami, sami są „używani” przez 
przedmioty, zgadza się?
RS: Tak. Myślę, że to jest coś, o czym musimy pamiętać, projektując 
urządzenia. Kiedyś projektowaliśmy maszyny tak, żeby były użyteczne 
dla ludzi. Konieczny był interfejs, który pozwalał człowiekowi rozumieć 
maszynę, bo maszyny były bardzo skomplikowane, ale jednocześnie 
trochę jakby głupie. Projektowaliśmy urządzenia przede wszystkim, 
mając na uwadze potrzeby użytkownika. Teraz, kiedy produkty stały się 
o wiele bardziej inteligentne, musimy je projektować, pamiętając o tym, 
że one same są również użytkownikami systemu. Ponieważ produkt 
też ma własne życie, nie chodzi już tylko o projektowanie interakcji 
z człowiekiem, trzeba też przewidzieć ciągłą interakcję z otoczeniem, 
również sieciowym, która nie polega jedynie na „włącz” i „wyłącz”. 
Przedmiot ciągle się uczy, wymienia się danymi, a wynika to ze sposobu, 
w jaki został zaprojektowany. Ma to wpływ na jego zachowanie i dane, 
które zbiera. To jest o wiele bardziej skomplikowane.

NH: Wrócę potem jeszcze do problemu projektowania urządzeń po-
łączonych. Teraz chciałam zapytać, czy projekt Addicted Products 
naprawdę zadziałał? Pamiętam, że wyprodukowałeś pięć tosterów 
i rozdałeś je ludziom w Londynie. 
RS: Tak. Zbudowałem ich pięć i w najlepszym momencie miałem jedno-
cześnie trzy lub cztery urządzenia, które funkcjonowały. Tweetowały, 
wysyłały dane, a interfejs żył. Mogłaś obserwować dzienną liczbę 
wyprodukowanych tostów i powstała nawet taka dziwna sytuacja, że 
kiedy jedno biuro zrobiło więcej tostów, w drugim robiono imprezę 
tylko po to, żeby zrobić ich jeszcze więcej. Być może to jedna z wersji 
naszej przyszłości – zamiast kupować produkt i posiadać siłę nabywczą, 
będziemy posiadać siłę polegającą na możliwości zatrzymania czegoś 
na dłużej. To jakby odwrócenie wartości przedmiotu. Nie sądzę, że to 
faktycznie jest to, czego chcemy, tzn. rzeczy, które mają ekstremalnie 
rozwinięte osobowości, ale istnieje jakaś wartość w możliwości nawią-
zania relacji z przedmiotem.

NH: Widziałeś film zrealizowany jakiś czas temu przez markę Erics-
son „Social Web of Things” o mężczyźnie, który wchodzi do domu, 

a wszystkie przedmioty wewnątrz przewidują, czego ten człowiek 
w danej chwili od nich oczekuje…
SR: Tak.

NH: Czy coś takiego masz na myśli? Taki rodzaj relacji? Sytuację, w któ-
rej człowiek woli spędzać wieczory w towarzystwie swojego inteligen-
tnego domu niż w towarzystwie swojej dziewczyny?
SR: To jest dosyć smutne. Po pierwsze, naprawdę nie podoba mi się ten 
pomysł domu jako ośrodka inteligencji. Dużo bardziej wierzę w małe 
i głupie rzeczy. Nie uważam, że w przyszłości będziemy mieć jakiś 
jeden centralny system nerwowy i wszystko będzie do niego podłączo-
ne. Myślę, że nadal będziemy mieli rzeczy, które będą bardzo, bardzo 
głupie, jak mój czajnik, który raczej nie stanie się urządzeniem inteli-
gentnym. Być może jednak będziemy mieli inne produkty, które będą 
nieco mądrzejsze. Nigdy nie będzie sytuacji idealnej, w której wszystko 
działa doskonale. Nie chciałbym być w związku ze swoim domem. To 
było bardzo zabawne, oglądać również film Ona (Her, reż. Spike Jonze 
z Joaquinem Phoenixem w roli głównej – przyp. NH) i tę przyszłość, 
która tak naprawdę nie jest przyszłością. Z naszymi telefonami mamy 
takie relacje, nie mają głosu, ale…

NH: Staramy się je uczłowieczać, prawda? Traktujemy je jak coś oso-
bistego, tęsknimy za nimi, złościmy się na nie. Już dziś żyjemy z nimi 
w związkach.
SR: Być może uczłowieczanie niezupełnie polega na mapowaniu ludz-
kich zachowań w urządzeniach, chyba bardziej chodzi o odnalezienie 
sposobów, w jakie możemy z nimi nawiązać relacje, co tak naprawdę 
jest czymś zupełnie innym. Uważam, że chodzi bardziej o towarzystwo, 
o rzeczy, które mają pewien zakres samokontroli, ale nie są całkiem 
niezależne. Do prawidłowego funkcjonowania nadal potrzebują ciebie 
jako swojego użytkownika.

NH: Czy uważasz, że kiedy przedmioty i produkty stają się mądrzejsze 
ludzie głupieją? Urządzenia zaczynają myśleć za nas, na przykład Brad 
toster wie, jak robić tosty i przypomina nam o nich. Słyszałeś kiedyś 
o inteligentnych skarpetkach?
SR: Tak. Dla mnie to nie są projekty, tylko bardziej efekty uboczne inter-
netu rzeczy. Tak łatwo jest podłączyć przedmioty do sieci i nagle wszę-
dzie pojawiają się problemy. Wierzę jednak, że te rzeczy niekoniecznie 
powodują, że głupiejemy. Ale to również zależy od tego, jak zostały 
zaprojektowane. Dla 
mnie uczłowiecza-
nie to niekoniecznie 
kwestia samego za-
chowania, ale, być 
może, też pewnych 
n iedoskonałośc i . 
Ostatnio sporo czy-
tałem o pamięci 
i fascynuje mnie jej 
niedoskonałość, są 
ku temu konkretne 
powody. Jest tak dla-
tego, żebyśmy mogli się trzymać przy zdrowych zmysłach, żebyśmy 
mogli żyć, podnieść się po upadku. 

NH: To tak jak system kopiujący nasze DNA – musi być niedoskonały, 
żebyśmy mogli ewoluować. Gdyby był doskonały i zawsze dawałby ten 
sam wynik, to ludzkość stałaby w miejscu.
SR: Dla mnie niedoskonałość to najbardziej ludzka cecha. Jeśli coś jest 
doskonałe, jest nie do zaakceptowania, a jeśli jest doskonalsze od nas, 
wtedy staje się jeszcze mniej akceptowalne. Jeśli nas naśladuje, jest 

Teraz, kiedy produkty 
stały się o wiele bardziej 

inteligentne, musimy je 
projektować, pamiętając 

o tym, że one same są 
również użytkownikami 

systemu.

Nie uważam, że 
w przyszłości będziemy 
mieć jakiś jeden centralny 
system nerwowy 
i wszystko będzie do 
niego podłączone. Myślę, 
że nadal będziemy mieli 
rzeczy, które będą bardzo, 
bardzo głupie.



 21 co się sprawdziło z prognoz na 2013?

dziwne. Więc myślę, że sama przyczyna tej humanizacji musi być prze-
myślana od nowa; musimy się ponownie zastanowić nad tym, co przez 
to rozumiemy. Być może humanizacja to nie jest właściwe określenie.

NH: Jakiego słowa byś użył w zamian?
SR: Nie wiem. Gdybym tylko miał na to odpowiedź… Może to kwestia 
gry słów i chodzi bardziej o słowo ludzki, niż uczłowieczony. „Uczło-
wieczony” oznacza kopiowanie zachowań, podczas gdy „ludzki” znaczy 
bardziej akceptowalny. Ale to niewielka zmiana. Nie jestem pewien, czy 
odpowiadam na twoje pytanie. Chyba trochę popłynąłem :).

NH: Jakie są implikacje projektowania przedmiotów połączonych?
SR: Po pierwsze, w porównaniu z innymi produktami, istnieje różnica 
w skali oraz w materiałach potrzebnych w procesie projektowania. 
Istnieją różne poziomy. Normalnie skupiamy się na interakcji jeden na 
jeden z użytkownikiem. Dlatego design jest skoncentrowany na potrze-
bach użytkownika (user-centered), bo w centrum uwagi jest człowiek, 
a wokół niego ekosystem, produkt posiada interfejs i chcemy, żeby 
doświadczenie płynące z używania go było doskonałe. W przypadku 
przedmiotów połączonych, wiele procesów jest niewidocznych. Nawią-
zujesz relacje z innymi przedmiotami, za nimi stoją firmy, które zbierają 
konkretne dane i dostosowują zachowanie przedmiotu, w zależności od 
pozyskanych danych. Czas jest w tym przypadku materiałem, którym 
również musisz się zająć, bo jak się nad tym zastanowisz, na przykład, 
w przypadku produktów, które się uczą, trzeba przemyśleć całą ścieżkę 
tego procesu, tzn. muszą one być zaprojektowane w taki sposób, żeby 
wiedziały, czego się uczą i jak mają się uczyć.

NH: Mówisz o druku 4D?
SR: Nie, nie, mam na myśli coś takiego jak, na przykład, Nest.

NH: Czyli o obiektach, które się od nas uczą, a następnie dostosowują 
do naszych zachowań.
SR: Tak, czyli musisz zaprojektować, jak się uczą, kiedy się uczą, jak się 
komunikują w trakcie tej nauki. I teraz, zapleczem tego procesu jest 
cała infrastruktura, która jest bardzo interesująca. Jaki jest związek 
pomiędzy tym przedmiotem a ekosystemem w domu lub ekosyste-
mami, w których znajdują się inne 
podobne produkty? Przy moim 
własnym projekcie próbowałem 
się temu przyjrzeć: jeśli przedmiot 
jest zdolny do tego, żeby nawiązać 
więcej niż tylko relację jeden na 
jeden, to jakie są tego następstwa 
i co będzie potem potrafił ro-
bić taki przedmiot? Wokół niego 
są inne przedmioty, są podobne 
produkty w sieci, są inni ludzie. 
Zastanawiałem się też nad współ-
pracą z piekarnią, na przykład, żeby 
sprawdzić, czy taki toster mógłby 
uzyskać rabat w imieniu swojego 
posiadacza i kupić pieczywo, kiedy 
się skończy. To są te wszystkie rze-
czy, które są nieco dziwne, ale takie eksperymenty są najważniejsze. Nie 
odnoszą się do rzeczywistości, ale sprawiają, że zadasz sobie pytanie 
jakie są granice, które taki przedmiot mógłby przekroczyć. Dla mnie 
to jest fascynujące. Ocean możliwości.

NH: Czy to jest właśnie to, co fascynuje cię najbardziej w pracy z przed-
miotami?
SR: Odkąd zacząłem pracować nad projektami, z jakiegoś powodu 

zawsze chciałem, 
żeby przedmioty się 
rozwijały. Chcę, żeby 
rzeczy się zmieniały 
i wyglądały na star-
sze, żeby inaczej się 
zachowywały. I dziś 
to jest właściwy mo-
ment. Dziesięć lat 
temu na takie rzeczy 
ludzie reagowaliby 
inaczej. Obecnie to 
jest w pewnym stopniu możliwe i w pewnym stopniu akceptowalne. Po 
pierwsze, technicznie nie jest to zbyt skomplikowane. Poza tym, ludzie 
nie mają z tym już problemu. Dziesięć lat temu byłoby zupełnie inaczej. 
Ludzie pytaliby: „a co to znaczy, że przedmioty mnie słuchają?” Ile jest 
rzeczy, które żyją własnym życiem, mają swoje zachowania i procesy, 
których się trzymają? Mamy tyle urządzeń z kamerami, czujnikami, 
mikrofonami i zaczynamy rozumieć, że to są ci bardziej aktywni agenci 
w całym systemie. 

NH: Myślisz, że ludzie faktycznie rozumieją tę nową rzeczywistość? 
Czy po prostu nie zdają sobie z tego sprawy?
SR: Nie sądzę, żeby w tym momencie każdy sobie zdawał z tego sprawę, 
ale na pewno jest to bardziej zrozumiałe, że telefon potrafi mówić, 
a termostat może się uczyć. Zaczynamy się godzić na pewne procesy, 
które dziś są o wiele bardziej skomplikowane niż kiedyś. Wcześniej, 
to była domena robotyki, która od naszej codzienności jest bardzo, 
bardzo odległa. Dzisiaj mówimy o przedmiotach codziennego użytku, 
czyli chodzi tu bardziej o kontekst, którym dzisiaj jest coraz bardziej 
nasza rzeczywistość.

NH: Mówisz o perspektywie produktu. Jednak kiedy spojrzymy na tę 
nową rzeczywistość, czego ludzie – konsumenci – oczekują od produk-
tów? Co ich najbardziej cieszy w interakcji z produktem? Czy chodzi 
o fakt, że przedmiot jest w stanie im odpowiedzieć, że ich rozumie, czy 
że wie czego chcą, zanim powiedzą, że tego chcą?

SR: Wracamy do poprzedniego 
pytania, czyli tego, co jest w tej 
chwili akceptowalne, czy to nie 
jest zbyt niepokojące. Myślę, że 
jest to kwestia równowagi, pomię-
dzy kontrolą, którą oddajemy dla 
wygody i którą utrzymujemy, żeby 
czuć się bardziej ludzko. Myślę, że 
są pewne rzeczy, które lubimy 
dlatego, że są trudne i takie, które 
chcemy upraszczać. Na przykład 
gra na instrumencie na zawsze po-
zostanie skomplikowanym, przy-
jemnym zadaniem, a sterowanie 
ogrzewaniem to takie coś, przy 
czym chętnie skorzystamy z pomo-
cy urządzenia. Więc chodzi o to, 

żeby znaleźć te rzeczy, z którymi potrzebujemy pomocy, a te trudne 
przyjemności i wyzwania zostawić ludziom.

NH: Kiedy patrzę na twoją pracę, to oczywiście skupiasz się na projek-
towaniu, ale dla mnie, to trochę bardziej jak sztuka. Czy bardziej czujesz 
się jak projektant, czy jak artysta? A może jedno i drugie?
SR: Istnieje coś takiego jak critical design. To fajny sposób dla nas, 
projektantów, na wskazanie pytań raczej niż rozwiązań, kiedy nad 

Uczłowieczanie 
niezupełnie polega 
na mapowaniu 
ludzkich zachowań 
w urządzeniach, bardziej 
chodzi o odnalezienie 
sposobów, w jakie 
możemy z nimi nawiązać 
relacje.

Addicted Products - dyplomowy projekt Simone Rebaudengo 
realizowany podczas stażu w firmie Haque Design & Research 
w Londynie. Efektem prac jest toster Brad oraz grupa innych ko-
munikujących się ze sobą za pomocą internetu tosterów, które 
wymieniają się informacjami o tym, w jakim stopniu są używane 
przez właścicieli. Projekt zakłada, że tosterów nie można nabyć 
na wyłączność oraz że na maszyny (podobnie jak na ludzi) oddzia-
łuje presja rówieśnicza. Dlatego jeśli efektywność tostera (liczona 
w ilości wypieczonych tostów) na tle innych skomunikowanych 
urządzeń jest niska, maszyna czuje się porzucona i rozgląda się 
za nowym właścicielem. Projekt zyskał wiele nagród łącznie z 1 
miejscem Best in Show oraz Best in Category Engaging podczas 
nagród Interaction Awards 2014.
 http://www.addictedproducts.com/

 http://www.addictedproducts.com/
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czymś pracujemy – zwłaszcza, gdy są to prawdziwe projekty. Sztuka 
dla mnie czasem bywa bardzo daleka od rzeczywistości. Ja cały czas 
rozmyślam o sytuacjach, w których są ludzie, w których są reakcje. 
Sztuka robi to samo, ale w o wiele bardziej abstrakcyjny sposób. Ja 
muszę zwracać uwagę na użyteczność i mechanizmy. Do tej pory moja 
praca polegała głównie na kwestionowaniu pewnych rzeczy niż na 
znajdowaniu rozwiązań. I na tym polega największa różnica, to nie jest 
kwestia tego, czy jesteś artystą czy designerem. Chodzi o możliwość 
zadawania pytań, a nie tylko odnajdowania najlepszych rozwiązań. 
Nadal jestem projektantem, nadal uwielbiam rozwiązywać problemy 
i pracować z prawdziwymi życiowymi projektami, ale jednocześnie cza-
sem muszę mieć możliwość popracować na wyższym poziomie, gdzie 
mogę odkrywać różne scenariusze, które w rzeczywistości nie istnieją. 
Istnieją dwie takie wyspy, niezwykle atrakcyjne dla społeczności pro-
jektantów, critical design i design fiction. Gdyby moja praca była jedynie 
koncepcyjna , istniała tylko na papierze, nie miałaby takiej samej wagi, 
bo to co się ostatecznie liczy to fakt, że produktu, który powstanie, 
będą używali prawdziwi ludzie, ich doświadczenia są prawdziwe i to 
sprawia, że moja praca ma o wiele większe znaczenie.

NH: Jakie są w takim razie rzeczywiste konsekwencje internetu rzeczy?
SR: Dla mnie największy problem jest taki, że nadal nie widzimy 
wartości wielu przedmiotów, które mogą być podłączone do sieci. 
Jedna rzecz, którą zawsze staram się podkreślić to to, że cały czas 
rozmawiamy o tych samych scenariuszach, o których mówiliśmy 20 
lat temu. Zawsze skupialiśmy się na perfekcji, na przyszłości, w której 
najważniejsza będzie wydajność, gdzie wszystko działa doskonale, bez 
zarzutu. Budzik, lodówka. Dla niektórych to jest świetne. Ja nie sądzę, 
żeby to był nasz cel. Dla mnie, największym problemem w tej chwili 
jest odnalezienie ciekawych powodów, dla których warto podłączać 
przedmioty do sieci i nie chodzi mi tylko o wydajność i cele firm. Bo 
na koniec dnia, kiedy rozmawiamy o relacjach maszyny z maszyną, 
zawsze projektujemy ją tak, żeby zwiększyć wydajność dla producen-
ta – próbując zrozumieć, jak działa produkt, jak można uaktualniać 
oprogramowanie. Nadszedł jednak czas na odnalezienie ciekawszych 
powodów, które nie opierają się głównie na wydajności. Np. jak można 
sprawić, że przedmioty same będą eksperymentowały albo staną się 
ciekawsze? Na razie jest jednak jeszcze za wcześnie. To tak jakbyśmy 

znali rozwiązanie problemu, nie do końca zdając sobie sprawę, czym 
jest problem. Moim zdaniem to jest kwestia stopniowego kompliko-
wania każdego prostego przypadku użycia. A ty jak uważasz?

NH: Myślę, że przechodzimy teraz do większych problemów, ponieważ 
przy okazji rozmowy o internecie rzeczy, dużo się mówi o tym, jak ży-
jemy w świecie danych, o prywatności. Dla mnie internet rzeczy wiąże 
się bardziej z przedmiotami, które są użyteczne.
SR: Zgadzam się, tak. Pomimo tego, że mój projekt był eksperymentem, 
jego celem była zmiana zachowania, sprawienie, żeby ludzie zdali sobie 
sprawę z tego, jak używają produktów i czy są do nich przywiązani 
i jeśli tak, to dlaczego. Dziś jako projektant masz możliwość tworzenia 
bogatszych doświadczeń. Dlatego, że przedmiot zbiera dane z większej 
liczby punktów, dlatego, że jest połączony z większą liczbą innych 
przedmiotów, więc może wchodzić na inny poziom interakcji, wreszcie 
dlatego, że przedmiot może się zwracać do ludzi lub innych przedmio-
tów poza swoim bezpośrednim otoczeniem. Myślę, że dążymy do 
osiągnięcia pewnej skali, która nie była dotychczas możliwa. 

Platforma komunikacji w projekcie Addicted Products. 
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świat hybrydowy

Przyznam szczerze, kiedy zabrałam się za tegorocznego TrendBooka 
i podsumowanie trendów ubiegłorocznych i zobaczyłam na liście „świat 
hybrydowy” – szczerze się zdziwiłam. W ciągu tego roku ten trend stał 
się na tyle powszechny i tak się zestarzał, że miałam wrażenie, że wspo-
minałam o nim ze 3 lata temu. Przez producentów wykorzystywany był 
maksymalnie i to na wielu obszarach – w kampaniach marketingowych 
(chociażby kampania H&M pod hasłem #HMLookNbook), w sprzedaży 
(Tweet Shop uruchomiony przez Marca Jacobsa) czy w merchandisingu 
(aplikacje takie, jak chociażby ShopKick, które nagradzają użytkowników 
za wejście do fizycznego sklepu i pokazują lokalizację produktów oraz 
najszybszą drogę, jak do nich trafić). W Polsce jedną z głośniejszych 
akcji wpisujących się w trend świata hybrydowego była kampania re-
krutacyjna zrealizowana przez Hypermedia Isobar – za pomocą łazika 
(Isobar Explorer) można było zobaczyć, jak dokładnie wygląda siedziba 

agencji lub porozmawiać z jej pracownikami. Najlepszym jednak przy-
kładem świata hybrydowego było ogłoszone pod koniec ubiegłego 
roku przejście Angeli Ahrendts z Burberry do Apple na stanowisko SVP 
of Retail and Online Stores (oficjalnie objęła je 1 maja br.). Jej słynna 
wypowiedź: „Tradycyjnie hurtownicy sprzedają tylko hurtowo, ludzie 
odpowiedzialni za sprzedaż w internecie mają na względzie wyłącznie 
zwiększanie obrotów w sieci, a kierownik sklepu fizycznego koncen-
truje się całkowicie na sprzedaży w sklepie. My chcemy zburzyć ten 
porządek. Ja mówię tak: «Nie, nie, nie panie kierowniku sklepu w De-
troit, sprzedaż w internecie to też twoja odpowiedzialność. Chcesz mi 
powiedzieć, że nikt w Detroit nie kupuje online? Jesteś w błędzie!»” 
pokazuje, że świat hybrydowy powinien być dzisiaj wpisany bezpo-
średnio w strategię firmy.

W wyniku niestandardowej akcji zrealizowanej przez Hypermedia Isobar do firmy wpłynęło blisko 300 CV. 
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http://www.shopkick.com/
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Sprawdzalność trendów prognozowanych na 2013

TREND TAK NIE PONIEKĄD

internet rzeczy

wearable computers

big data i prywatność

humanizacja maszyn

świat hybrydowy

-



trendy 2014
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INTERNET MIEJSC

Nasze smartfony, mimo 
członu „smart” w nazwie, 
nie są tak inteligentne, jak 
można by się spodziewać. 
Po pierwsze, nie uczą się 
nas i naszych zachowań 
– wiedzą o nas dokładnie 
tyle samo w momencie 
zakupu, jak i po dwóch 
latach użytkowania. 
Po drugie – nie mają 
świadomości, w jakim 
kontekście się znajdują 
– czy jesteśmy w danej 
chwili w ubikacji, czy może 
w centrum handlowym. 
Właśnie tę drugą kwestię 
technologia Bluetooth 
Smart ma szanse bardzo 
szybko zmienić. 

 czyli kontekst i mikrolokalizacja
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Trend
Internet miejsc to trend, który nierozerwalnie wiąże się z rozwojem 
nowej technologii określanej jako Bluetooth Smart. Mimo że ma ona 
w nazwie słowo Bluetooth, niewiele ma wspólnego z bluetoothem, 
jaki przychodzi nam na myśl. Przede wszystkim to technologia niskiej 
energii, nie zużywa baterii jak tradycyjny bluetooth. Po drugie, nie 
wymaga tzw. parowania, co oznacza, że komunikat pomiędzy urzą-
dzeniami przesyłany jest bez większego zaangażowania użytkownika. 
Po trzecie wreszcie, to technologia bliskiego zasięgu – zastosowanie 
jej w jakiejkolwiek fizycznej lokalizacji (sklepy, hotele, dworce, mu-
zea, lotniska, szkoły etc.) pozwala na przesyłanie informacji dosko-
nale dopasowanej do kontekstu, w którym znajduje się użytkownik. 
Technologia „rozumie” bowiem, czy użytkownik, a dokładniej jego 
smartfon (lub tablet), znajduje się od danego miejsca w odległości  
2 czy 20 m i w zależności od tej odległości dopasowuje właściwy ko-
munikat (stąd internet miejsc). Technologia ta domyślnie wbudowana 
jest we wszystkie produkty Apple od wersji iPhone 4s i iPad3, jest 
także w większości telefonów z nowym Androidem i we wszystkich 
telefonach Windows Phone Nokii. Oznacza to, że każdy z nich może 
nie tylko odbierać informacje, ale także je nadawać (w praktyce jednak 

nadajniki najczęściej są dodatkowym urządzeniem – chociażby takim, 
jak te oferowane przez polski start-up Estimote). Biorąc pod uwagę 
wyłącznie liczbę dostępnych na rynku iPhone’ów w wersji 4s i wyższej, 
Ben Bajarin (felietonista Techpinions) szacuje, że na rynku znajduje się 
blisko 200 mln beaconów. 

Ze względu na zmieniający się sposób robienia zakupów przez konsu-
mentów, a zwłaszcza coraz powszechniejszy showrooming (według 
badania mShopper zrealizowanym przez Mobile Institute w kwietniu 
2014 kształtuje się on na poziomie 30% wśród wszystkich Polaków i na 
poziomie 75% wśród użytkowników smartfonów) technologia Bluetooth 
Smart zdaje się być Świętym Graalem przede wszystkim w handlu. 72% 
respondentów deklaruje np., że jest bardziej skłonnych do kupowania 
rzeczy w sklepie fizycznym w wyniku otrzymania oferty wysłanej na 
urządzenie mobilne i dopasowanej do zainteresowań bądź lokalizacji 
użytkownika w trakcie robienia przez niego zakupów (dane Swirl, ma-
rzec 2014). Nic dziwnego, że większość graczy porusza się dziś właśnie 
w tym obszarze. 

Schemat działania technologii Bluetooth Smart 
Umieszczony w fizycznej lokalizacji (np. w sklepie) beacon identyfikuje telefon użytkownika i wysyła mu informację dopasowaną konteks-
towo do miejsca, w którym akurat znajduje się użytkownik. Telefon „słyszy”, co „mówi” do niego beacon i wyświetla tę informację na swoim 
ekranie w ramach danej aplikacji.

http://estimote.com/
http://techpinions.com/
https://www.swirl.com/
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Słowa klucze
mikrokontekst, context is king, beacons/ibeacons, bluetooth smart,  
bluetooth low energy (BLE), bluetooth 4.0 

Trendy towarzyszące
mobilność, showrooming, internet rzeczy, wszystko jest strefą przyka-
sową (retail everywhere), podłączony konsument (connected consumer), 
Generacja L (zwłaszcza w kontekście chęci szybkiego i automatycznego 
otrzymywania informacji zamiast ich samodzielnego poszukiwania)

Przyczyny występowania trendu
Z perspektywy rynku – rozwój właściwej technologii. Owszem tech-
nologie geolokalizacyjne, w tym także NFC i RFID, istniały wcześniej 
(o geolokalizacji i technologiach zbliżeniowych jako istotnych trendach 
pisałam w TrendBooku 2011), ale Bluetooth Smart ma nad nimi co 
najmniej kilka przewag (por. wywiad z Jakubem Krzychem z Estimote 
– s. 29). Z perspektywy konsumenta – nieustający brak czasu, kultura 
nanosekundy i oczekiwanie, że informacja znajdzie nas sama, a nie 
my ją (cecha charakterystyczna Pokolenia L). Wreszcie, z perspektywy 
sprzedawców – nieustanne poszukiwanie rozwiązań pozwalających 
z jednej strony zwalczyć zjawisko showroomingu i odpływania kon-
sumentów do sklepów online, z drugiej – zapewnienie użytkownikom 
lepszych (pełniejszych) doświadczeń związanych z robieniem zakupów 
w sklepie fizycznym i ułatwianie im tych zakupów.

Przykłady trendu we współczesnym świecie
Pod koniec 2013 roku Apple wdrożył tę technologię we wszystkich 
swoich sklepach (łącznie ponad 250) w Stanach Zjednoczonych. Do-
datkowo, w listopadzie 2013 ShopKick (dostawca mobilnej aplikacji 
zakupowej) w ramach programu pilotażowego wdrożył tę technolo-
gię (nazwaną przez nich ShopBeacon) w wybranych sklepach Macy’s 
(w Nowym Jorku i w San Francisco) oraz American Eagle. Wśród funkcji 
realizowanych przez ShopBeacona znalazły się m.in. możliwość perso-
nalizowanego powitania osoby wchodzącej do sklepu oraz oferowania 
jej zniżek i rekomendacji. ShopBeacon jest także kompatybilny z aplika-
cją Shopkick – jeśli więc ktoś w samej aplikacji polubił jakiś konkretny 
produkt, to będąc w sklepie, aplikacja przypominała mu kontekstowo 
o tym produkcie (jeśli danej osobie spodobały się buty, to informacja 
o nich pojawiała się w dziale obuwniczym, a nie tekstylnym). Swojego 

beacona ma także PayPal (PayPal Beacon), który docelowo ma ułatwiać 
proces płatności – może on np. wyglądać tak, że osoba wchodzi do skle-
pu, bierze rzecz, którą chce kupić, podchodzi z nią do sprzedawcy, mówi 
„Płacę PayPalem” i wychodzi – cały proces dokonywany jest bowiem 
bezpośrednio między urządzeniami i sterowany wyłącznie głosem. 
Na rynku beaconów oprócz dużych graczy, jak wymienione wyżej 
Apple, PayPal, Shopkick czy PassMarket Beacon (oferowany przez 
iMobile3 we współpracy z Ingenico), istnieje także wiele start-upów, 
wśród których wymienić należy przede wszystkim nasz rodzimy Esti-
mote czy Roximity oraz takich firm, jak Swirl czy inMarket będących 
platformami marketingowymi do zarządzania beaconami (z usług tych 
dwóch firm korzystały dotychczas m.in. takie marki, jak Timberland 
i Procter&Gamble).

Zastosowanie trendu w działaniach marketingowych
Wręcz nieograniczone, jeżeli przyjmiemy, że najbardziej oczywistym 
zastosowaniem technologii Bluetooth Smart jest połączenie fizycznego 
miejsca z jakąkolwiek cyfrową informacją. Dziś beacony eksploatowane 
są głównie w handlu (ich zastosowanie polega na dostarczaniu użyt-
kownikom np. dodatkowych informacji na temat produktu, gdy znajdą 
się w jego pobliżu, zniżek, organizowaniu konkursów, pokazywaniu tras 
dotarcia do konkretnego miejsca w sklepie, personalizowanych powi-
tań – np. po wejściu do sklepu lub konkretnego działu, płatności etc.), 
ale można je sobie wyobrazić także w wielu innych miejscach. Kiedy 
Apple po raz pierwszy prezentował swoją technologię deweloperom, 
jako przykładu użył muzeum – dodatkowe informacje na temat dzieł 
sztuki pojawiały się na iPhonie w momencie, kiedy użytkownik się 
przy nich zatrzymywał. Technologia Bluetooth Smart może być także 
wykorzystywana na lotniskach (informacja o godzinie odlotu samolotu, 
gdy będziemy na tyle daleko od gate’u – max 100 m – że nie będziemy 
mogli odczytać informacji z tablicy), na stacjach benzynowych (podczas 
tankowania benzyny mogą aktywować kupon na darmową kawę), czy 
w dowolnym miejscu użyteczności publicznej (wskazywać trasę do 
toalety, wyjścia etc.). Beacony mają także wiele zalet z perspektywy 
samych marketerów, umożliwiają bowiem analitykę wewnątrz sklepu – 
za ich pomocą sprzedawca nie tylko może sprawdzić, jak długo klientka 
stała przy danej sukience, ale także ile razy do niej wracała. 

Technologia Bluetooth Smart pozwala na przesłanie użyt-
kownikowi dowolnej informacji, kontekstowo dopasowa-
nej do miejsca, w którym użytkownik akurat się znajduje. 
Na zdjęciu rozwiązanie Swirl dla marki Timberland. fo

t. 
Sw

irl

http://estimote.com/
http://estimote.com/
http://roximity.com/
https://www.swirl.com/
http://www.inmarket.com/
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„Tworzymy system operacyjny dla świata fizycznego.”
O technologii Bluetooth Smart, o tym dlaczego wyprze ona NFC i RFID oraz jakie są jej zastosowania, 
rozmawiam z Jakubem Krzychem, współzałożycielem i CEO firmy Estimote, uznanej za najlepszy start-up 
hardware’owy na TechCrunch Disrupt SF 2013.

Natalia Hatalska: Chciałabym zapytać cię o samą technologię – po 
pierwsze, na czym dokładnie ona polega? Po drugie, która nazwa na jej 
określenie jest właściwa – bluetooth 4.0, beacons, ibeacons czy BLE? 
Czy to w ogóle ma znaczenie, jaka to jest nazwa?
Jakub Krzych: Dobre pytanie. Zacznę od początku. Historycznie rzecz 
biorąc, smartfony, aby łączyć się z prostymi urządzeniami typu głośniki 
czy zestawy słuchawkowe, używały Bluetootha, który jest technologią 
bardzo podobną do Wi-Fi, działa na tej samej częstotliwości, również 
umożliwiającą streaming audio. Tylko że Bluetooth był tak zaprojek-
towany, aby wymagał parowania, a to nie zawsze działało. W związku 
z tym prowadzono prace nad usprawnieniem tego połączenia, to właś-
nie były prace nad Bluetoothem 4.0. W skład tego Bluetootha weszła 
technologia wynaleziona przez Nokię, która była technologią bardzo 
niskiej energii, tzn. umożliwiała wymianę informacji, bardzo malutkich 
porcji informacji, w prosty i łatwy sposób. Technologia ta eliminuje pa-
rowanie, urządzenia mogą wymieniać się porcjami informacji, gdy tylko 
jedno znajdzie się w pobliżu drugiego. W ten sposób tzw. bluetooth low 
energy (BLE – przyp. NH) czy bluetooth smart stał się częścią Bluetooth 
4.0. Organizacja Bluetooth promuje tę technologię, wykorzystując 
marketingową nazwę Bluetooth Smart. Od iPhone’a 4s technologia ta 
instalowana jest w smartfonach.

NH: Wszystkich?
JK: Dziś już w zasadzie we wszystkich. Natomiast rok czy półtora 
roku temu to nie było aż tak wiele urządzeń. Czyli Bluetooth Smart 
to jest po prostu niewymagający parowania Bluetooth, który umoż-
liwia przesyłanie małych informacji i zużywa bardzo, bardzo mało  
energii. 

NH: Jedno pytanie, bo „niewymagający parowania” to znaczy, że jeżeli 
ty chcesz wysłać coś ze swojego telefonu do mojego, to ja dostanę tę 
informację mimo, że nie będę miała włączonego Bluetootha u siebie? 
JK: Nie do końca. Są pewne warstwy, w których musisz się zgodzić tak 
czy siak, wszystkie urządzenia związane z iBeacon wymagają opcji in 
i twojej zgody. Chodzi natomiast o to, że ten Bluetooth nie wymaga 
takiego parowania jak kiedyś. Nie trzeba wpisywać żadnego hasła, 
działa tak, że się naciska przycisk na urządzeniu i już go widać. To jest 
ta różnica. I teraz z technicznego punktu widzenia Bluetooth to jest po 
prostu najzwyklejsze w świecie radio działające na częstotliwości 2.4 
GHz. To radio rozgłasza wokół siebie pewne małe porcje informacji, 
a telefon jest w stanie to radio usłyszeć i gdy tylko usłyszy, zaczyna do 
tego radia coś mówić, a radio zaczyna odpowiadać. Te same częstotli-
wości co Bluetooth wykorzystuje Wi-Fi i mikrofalówka. Tylko, że fale 
emitowane przez Bluetooth Smart są bardzo, bardzo niskiej mocy, nie 
są w stanie niczego ugotować, nie ma obaw. 

NH: To dlaczego w takim razie nie używamy Wi-Fi? W czym ta tech-
nologia lepsza jest od NFC, RFID, GPS-a, od Wi-Fi?
JK: Wi-Fi jest zaprojektowane, żeby przesyłać bardzo duże porcje in-
formacji. Filmy, mp3-ki itd. W związku z tym moc nadawania sygnałów 
przez routery Wi-Fi musi być dużo, dużo wyższa i routery Wi-Fi muszą 
być zasilane prądem. Natomiast moc nadawania Bluetooth Low Energy 
jest bardzo, bardzo niewielka. Bluetooth Low Energy jest zaprojekto-
wany, żeby przesyłać malutkie porcje informacji.

NH: Czyli to jest informacja tylko tekstowa? 
JK: To może być cokolwiek. To są po prostu bity. Niewielkie porcje 

Jakub Krzych
Estimote

Współzałożyciel i CEO spółki Estimote, 
start-upu z portfolio kalifornijskiego akce-
leratora YCombinator. Dzięki pomysłowi na 
małe sensory – beacony – które umożliwiają 
interakcję z konsumentem w przestrzeni 
handlowej, Estimote został nagrodzony 
jako najlepszy start-up hardware’owy na 
TechCrunch Disrupt SF 2013. Przed Estimote 
Jakub Krzych zakładał i współtworzył  
AdTaily, największą sieć reklamy samoobsłu-
gowej w Polsce, gdzie pełnił funkcję Członka 
Zarządu oraz Dyrektora Produktu.
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informacji takie jak URL, jakiś numer, tego typu rzeczy. I teraz jaka 
jest główna różnica? Wi-Fi nie mogło być stosowane do tego typu 
rozwiązań, bo Wi-Fi po prostu wymaga dużego zasilania. NFC jest 
natomiast tzw. systemem pasywnym, tzn. sensory NFC nie mają 
w ogóle zasilania, one są wzbudzane przez antenę. Zwróć uwagę, że 
jak wchodzisz do H&M i bierzesz tam jakiś t-shirt, to ma on w środku 
malutką naklejkę NFC, która de facto jest też anteną. Następnie mu-
sisz podejść do takiej wielgachnej bramki przy wyjściu i ta bramka też 
jest jedną wielką anteną, która emituje fale i dopiero wzbudza prąd 
w tym malutkim NFC. Z oczywistych względów telefon komórkowy 
nie może posiadać tak wielkiej anteny. Dlatego Bluetooth idealnie 
sprawdza się tam, gdzie możemy wsadzić malutką bateryjkę i po 
prostu rozmawiać z telefonu takiego, jakim jest, bez dodatkowych 
modyfikacji. 

NH: Czy w takim razie Bluetooth Smart zastąpi NFC i RFID? Wyprze 
te technologie? 
JK: Tak, tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Zwróć uwagę, że taki beacon 
jak Estimote ma w sobie bateryjkę zegarkową. Na tej bateryjce jest 
w stanie przez dwa lata nadawać wokół siebie informacje i to aż do 
zasięgu 70 metrów. Telefon słyszy obecność tego beacona z 70 metrów 
i co więcej, umie oszacować odległość do niego na podstawie sygnału 
– wiadomo, że im bliżej tego beacona jest, tym sygnał silniejszy – czyli 
telefon jest w stanie ocenić, czy znajduje się w odległości 70m, 10m 
czy 10cm. Skoro telefon słyszy sygnał oraz umie ocenić dystans, to coś 
takiego jak NFC można zastąpić po prostu Bluetoothem, przykładasz 
telefon do beacona, żeby dokonać transakcji. NFC więc z automatu wy-
pada. Natomiast jeśli chodzi o RFID czy kody QR itd., to te technologie 
też znikną, dlatego że wszystko to jest możliwe dzięki Bluetoothowi. 
W dodatku nic więcej nie jest potrzebne: żadna bramka, żadne czyt-
niki, żadne skanery. Wystarczą najzwyklejsze na świecie smartfony 
z Bluetoothem, a tych będzie cała masa.

NH: Co w takim razie musi zrobić konsument, żeby pojawiła mu się ta 
informacja? Wspomniałeś, że zawsze jest funkcja opt-in.
JK: Z technologicznego punktu widzenia to wygląda w ten sposób. 
Wyobraź sobie, że przyklejamy taki niebieski beacon do niebieskiego 
t-shirta w H&M-ie. W momencie, gdy wchodzisz do sklepu, twój telefon 
zaczyna słyszeć sygnał z tego beacona, wie, że ten beacon tam jest 

i słyszy jego numer. I tyle. Dopóki nie masz aplikacji, która wie co z tym 
numerem zrobić, nic się nie dzieje. Natomiast jeśli miałabyś aplikację 
H&M i ta aplikacja nasłuchiwałaby tego konkretnego numeru niebieskie-
go beacona, to wtedy ta aplikacja może wyzwolić jakąś akcję w zależ-
ności od odległości. 
Na przykład jeśli 
podejdziesz na dwa 
metry, to wyświetli 
cenę tego t-shirtu. 
Taka reguła zaszy-
ta jest w aplikacji, 
a ty jako konsu-
ment musisz spełnić 
trzy warunki. Mieć 
włączony Blueto-
oth, w zasadzie większość ludzi ma, bo on jest domyślnie włączany, 
musisz mieć aplikację kompatybilną z tym konkretnym beaconem  
i wreszcie musisz podejść odpowiednio blisko, żeby wyzwolić akcję. 
Jeśli te trzy warunki są spełnione, akcja się zadzieje. Czyli tak naprawdę 
różnica między tą technologią, a innymi technologiami, takimi jak cho-
ciażby wysyłanie SMS-ów, polega na tym, że po pierwsze użytkownik 
ma pełną kontrolę. Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych wiadomości, 
po prostu wyłączasz Bluetooth i w tym momencie jesteś niewidzialna 
dla wszystkich systemów. Po drugie, jeżeli nie chcesz jakichś wiado-
mości to po prostu usuwasz aplikację albo jej nie instalujesz. Dam Ci 
przykład. Jeżeli wchodzisz do IKEA i chcesz szybciej robić zakupy, bo 
zamiast skanowania QR kodów czy zapisywania nazw możesz podejść 
i po prostu dodać do koszyka jakiś przedmiot, to po prostu instalujesz 
aplikację. Dzięki zainstalowanej aplikacji realizujesz swoją potrzebę 
szybciej i lepiej. Ty jako konsument masz dodatkową wartość, ale marka 
czy właściciel sklepu też ma wartość. 

NH: Jaką?
JK: Wszystko to, o czym mówiłem, działa też w drugą stronę. To znaczy, 
aplikacja słyszy beacona i jest w stanie przekazać tę informację do 
serwera. W efekcie, trzymając się przykładu, H&M wie, że ty właśnie 
podeszłaś do tego niebieskiego t-shirta, że byłaś tu już tydzień temu 
i że teraz spędziłaś przy tym t-shircie 10 minut.

Bluetooth Smart to jest 
po prostu niewymagający 
parowania Bluetooth, 
który umożliwia 
przesyłanie małych 
informacji i zużywa 
bardzo, bardzo mało 
energii. 
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NH: To ciekawe. Myślałam, że to działa w ten sposób, że retailer in-
staluje u siebie urządzenie Estimote, a ja w swoim telefonie mam jakąś 
domyślną aplikację Estimote. Ale rozumiem, że w takim razie przygo-
towanie aplikacji zawsze jest po stronie retailera albo tego, kto chce 
nadawać wiadomości? 
JK: Jest kilka rozwiązań. Faktycznie, są modele, w których aplikacja 
jest nasza. Ale model, w którym masz aplikację danej marki, wydaje 
się najprostszy. Inna kwestia, że marki prawdopodobnie będą coraz 
bardziej zmotywowane, żeby właśnie wytwarzać swoje własne apli-
kacje i w ten sposób dostarczać konsumentowi dodatkową wartość. 
Tak naprawdę z czasem technologia ta zastąpi im karty lojalnościowe 
i inne kanały komunikacji, w tym umożliwi też choćby takie rzeczy, jak 
płatności czy analitykę.

NH: Dziś o BLE mówi się głównie w kontekście handlu i większość 
przykładów podawana jest właśnie z tej kategorii. Jakie mogą być inne 
zastosowania Bluetooth Smart poza sklepami?
JK: Wiesz, mówi się o handlu głównie dlatego, że handel jest Świętym 
Graalem dla tego typu technologii. Zwróć uwagę, że cały czas ponad 
95% wszystkich transakcji na świecie dokonywanych jest w sklepach 
fizycznych. Cały eBay, całe Allegro, Google, Amazon i wszyscy to jest 
zaledwie 5% całego handlu. Handel klasyczny w sklepach fizycznych jest 
gigantyczny. Więc tak naprawdę handel jest taką szansą dla tych tech-
nologii, ale oczywiście ona znajduje zastosowań bardzo, bardzo wiele. 

NH: Czekaj Jakub, jeszcze jedno pytanie. Faktycznie, z jednej strony 
wciąż jesteśmy przywiązani do zakupów w sklepach fizycznych, ale 
z drugiej coraz częściej dokonujemy zakupów z telefonem w ręku. Więk-
szość tradycyjnych retailerów bardzo boi się więc zjawiska showroo-
mingu. Tego, że konsument, będąc w sklepie fizycznym, sprawdza ceny 
online i być może nawet kupuje online. Czy w takim razie BLE może być 
rozwiązaniem i szansą dla nich, żeby się tego showroomingu nie bali?
JK: Dokładnie. Ale jedna istotna uwaga. W Stanach obecnie smartfony 
ma 60-70% ludzi, za 2 lata to będzie prawie 90%. W Polsce i w Europie ta 
liczba jest znacznie mniejsza. Natomiast jest to najszybciej rosnący seg-
ment, więc można śmiało założyć, że za dwa lata tych telefonów będzie 
bardzo, bardzo dużo. Trend, o którym wspominasz, dzisiaj jest głównie 
widoczny w Stanach. Tam rzeczywiście jest tak, że wielkie sieci typu Wal-
mart czy Best Buy boją się showroomingu. Niektóre nawet z nim walczą, 
wyłączając np. Wi-Fi czy zabraniając używania telefonów. Ale to jest 

bez sensu. Zamiast 
walczyć, lepiej to zja-
wisko wykorzystać. 
Jeżeli więc spodobał 
ci się telefon czy tele-
wizor, to za pomocą 
aplikacji danego skle-
pu możesz go w do-
wolnym momencie 
zamówić i kupić, nie-

ważne czy to na miejscu, czy w domu. Nie musisz natomiast skanować QR 
kodów, przepisywać numerów, po prostu zbliżasz się, wyciągasz telefon 
i ten obiekt tam już jest. Tak to sobie wyobrażamy. A odpowiadając na 
twoje pytanie – sklepy to przykład, który wszyscy znamy i rozumiemy, 
ale zastosowań beaconów jest więcej – lotniska, szkoły, szpitale. Zwróć 
uwagę, że ta technologia umożliwia dość precyzyjną lokalizację urządzeń, 
a tak naprawdę osób, bo skoro każdy ma telefon przy sobie, to znaczy, 
że za pomocą tego telefonu każdego można zlokalizować. Umożliwiamy 
więc lokalizację ludzi i kontekstową komunikację z nimi. Kontekstową, 
bo jeśli podejdziesz do niebieskiego roweru, to będziesz widzieć komu-
nikat konkretnie o tym rowerze, a nie będziesz mieć całej masy innych 
niepotrzebnych komunikatów tak, jak to było do tej pory. 

NH: Jakie są w takim razie główne bariery, żeby ta technologia była 
szeroko wykorzystywana przez rynek? 
JK: Z punktu widzenia technologii, zarówno hardware’u, jak i software’u, 
wszystko co jest niezbędne, już jest. To, czego brakuje, to po prostu 
świetnych, budujących doświadczenie aplikacji i promowania tego 
wśród klientów. Wiemy, że wiele różnych marek pracuje nad tego typu 
rozwiązaniami, tylko 
zajmie im to jeszcze 
sporo czasu. Zwróć 
uwagę, że ta techno-
logia jest nowa. Poja-
wiła się we wrześniu 
tamtego roku i na-
prawdę trzeba się jej 
nauczyć. Wszyscy się jej muszą nauczyć. Zarówno ci, którzy ją wdrażają, 
jak i sami konsumenci. Inną kwestią jest akceptacja takich wyzwań jak 
te związane z prywatnością na przykład. 

NH: O prywatności za moment, ale jeszcze kwestie bezpieczeństwa. 
Wspominałeś, że beacony działają na odległościach do 70 m, czyli musi-
my założyć, że żeby informacja faktycznie była kontekstowa, to w takim 
sklepie czy na lotnisku tych beaconów musi być set albo może nawet 
jeszcze więcej. Czy taka ilość fal nie ma wpływu na twoje zdrowie? 
JK: Beacony są jak router Wi-Fi, tylko że z dużo mniejszą mocą. W sie-
ciach handlowych routerów jest pełno, dołożenie kilku niczego nie 
zmienia. Były zresztą prowadzone różnego rodzaju badania i z punktu 
widzenia zdrowia nie ma ryzyka. Ale rzeczywiście jest tak, że beaconów 
musi być dużo więcej, żeby mogły pokryć obszar galerii handlowej 
albo lotniska.

NH: A jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych? Beacon PayPala 
umożliwia płatności, czyli taką sytuację, w której mogę np. wejść do 
sklepu, wziąć sukienkę, podejść do sprzedawcy i nawet nie wyciągając 
telefonu, mogę powiedzieć „Płacę PayPalem”, a mój telefon łączy się 
z ich bojką i płatność jest dokonywana pomiędzy ich urządzeniami, 
a ja po prostu wychodzę. 
JK: PayPal rzeczywiście promuje swoją technologię. Tylko prawda 
jest taka, że oni nie mają nawet tych beaconów gotowych. Natomiast 
z technicznego punktu widzenia polega to na tym, że twój telefon, 
będąc w sklepie, słyszy sygnał beacona i gdy podchodzisz do kasy, 
twoja aplikacja wyzwala moduł płatności. Ten moduł płatności po-
biera z twojej karty kredytowej określoną kwotę. Ty ją akceptujesz 
i nie musisz dzięki temu podawać żadnego kodu, wszystko dzieje się 
automatycznie. Takie rozwiązanie mógłby zrobić de facto każdy, nie 
tylko PayPal. A czy to jest bezpieczne? W praktyce tego jeszcze nikt 
nie wie, bo w praktyce takie rozwiązanie jeszcze nie działa. Natomiast 
z punktu widzenia technologii to może być bezpieczne, bo zarówno 
telefon, jak i sam beacon, to są dwa komputery, które są w stanie 
szyfrować dane i raczej nie ma możliwości, żeby te dane wykraść czy 
je zafałszować. To tak jakbyś po prostu przyłożyła kartę kredytową do 
czytnika. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze ciut za wcześnie na takie 
wdrożenia i pewnie takich wdrożeń możemy spodziewać się później, 
pewnie gdzieś pod koniec tego roku. 

NH: Jak rozmawialiśmy ostatnio, wspominałeś, że wasze beacony wy-
słane były do kilkunastu tysięcy programistów na całym świecie. Czy 
w związku z tym są już jakieś pierwsze wdrożenia Estimote, czy na razie 
wciąż jeszcze mamy do czynienia z wersją deweloperską? 
JK: W tym momencie dostarczamy naszym klientom tylko i wyłącznie 
wersję deweloperską. Dlatego, że technologia jest nowa i my uczymy 
się razem z klientami, co można zrobić, jak to powinno działać. Na-
tomiast mamy mnóstwo klientów ze wszystkich kontynentów i to są 

Z czasem technologia 
ta zastąpi karty 

lojalnościowe i inne 
kanały komunikacji, w tym 
umożliwi też choćby takie 

rzeczy, jak płatności czy 
analitykę.

To, czego brakuje,  
to po prostu 
świetnych, świetnych 
naprawdę, budujących 
doświadczenie aplikacji.



 32 internet miejsc

najróżniejsze wdrożenia - od muzeów przez lotniska, sieci handlowe, 
aż po szkoły. Wśród nich jest wiele znanych marek, ale nam nie wolno 
jeszcze ujawniać, z kim dokładnie pracujemy. 

NH: W bardzo krótkim czasie technologia ta została zaadaptowana 
przez wielu różnych graczy: Apple, PayPal, Roximity etc. Rynek jest 
konkurencyjny, jak się na nim wyróżniacie?
JK: Bluetooth Smart to swego rodzaju protokół. Apple ten protokół imple-
mentuje w swoich telefonach i oczywiście dostawców takich rozwiązań 
sensorycznych będzie całe mnóstwo. Wydaje mi się, że to będzie trochę jak 
z napędami czy pamięciami USB. Będzie to coś zwykłego, powszechnego, 
co każdy będzie mógł produkować. Dlatego my od samego początku, od 
pierwszego dnia, staramy się wyróżnić po pierwsze naszą marką, po drugie 
naszą technologią. Sama instalacja beacona to jest jedno, ale później za-
rządzanie całą flotą beaconów, zarządzanie treścią, zarządzanie lokacjami, 
cała warstwa bezpieczeństwa, warstwa płatności itd., to jest cały szereg 
różnego rodzaju rozwiązań, głównie software’owych, które oferujemy na-
szym klientom. Oprócz tego, cały czas prowadzimy badania, jeśli chodzi 
o sam sensor, jego wygląd. To, co sprzedajemy teraz, to pierwsza generacja 
beaconów. W labie mamy natomiast już kolejne generacje i będziemy je 
wprowadzać na rynek. Jesteśmy więc spokojni, że uda nam się utrzymać 
pozycję lidera, również dlatego, że w tym momencie jesteśmy absolutnym 
numerem jeden. Nie ma innych firm na świecie, które wysłałyby do klientów 
tak dużą ilość sensorów jak my i które miałyby na liście tak znakomitych 
klientów jak my. Być może będziesz słyszeć o innych systemach, bo będzie 
się o nich mówić w mediach. Natomiast nasza strategia to jest budować 
wsparcie technologiczne, skupiać się głównie na deweloperach i programi-
stach. Wierzymy, że w długim terminie wygramy właśnie w ten sposób, że 
cała masa deweloperów będzie znała naszą technologię i na rynku będzie 
coraz więcej aplikacji o tę technologię opartych. 

NH: Mówiłeś o designie. Faktycznie wasze beacony są naprawdę hi-
perładne. Ale ja mam trochę inne pytanie. To, co charakteryzuje wasze 
becony to to, że są one w różnych kolorach. Czy ich kolor ma znaczenie? 

JK: Sam kolor nie ma 
znaczenia. Natomiast 
to też jest przemyśla-
na strategia. Pamię-
taj, że z beaconami 
wiąże się swego ro-
dzaju prywatność. 
Beacony będą w sta-

nie spamować lub śledzić użytkowników. My wyglądem naszych sen-
sorów chcemy dać jasno do zrozumienia naszym klientom, że nasze 
beacony nie śledzą użytkowników i są robione wyłącznie w Europie, 
używają europejskich procesorów. Nie ma w nich podejrzanych kompo-
nentów. Jeśli widzimy, że nasz klient źle wykorzystuje nasze technolo-
gie, to zdalnie wyłączamy beacony. Design jest potrzebny tylko po to, by 
konsument wiedział, że jak wchodzi do muzeum albo do sklepu i widzi 
charakterystyczny kształt i kolor naszego beacona, to jest bezpieczny 
i może włączyć Bluetooth, bo nie będzie dostawał żadnego spamu. 

NH: W jednym z wcześniejszych wywiadów powiedziałeś, że chcecie 
budować system operacyjny dla świata fizycznego. Możesz rozwinąć 
tę myśl?
JK: System operacyjny to jest coś takiego, co można w jakiś sposób 
kontrolować. Wyobraź sobie taką sytuację: dzisiaj programiści tworzą 
aplikację na telefon, np. Angry Birds. Piszą ją na konkretny model te-
lefonu, na konkretny system operacyjny. Mnie się natomiast wydaje, 
że w przyszłości aplikacji nie będzie się już pisać na konkretny model 
telefonu, ale na rzeczywisty świat, na miejsce. Ktoś napisze aplikację 
na stadion albo na Kraków. Ale żeby to było możliwe, ktoś inny musi 

najpierw napisać system operacyjny. Prawda? I tak właśnie jest tutaj. 
My najpierw rozklejamy nasze beacony na całym świecie, budując 
swego rodzaju system operacyjny, na który będzie można tworzyć 
różne aplikacje udoskonalające ludzkie życie. 

NH: Czyli według ciebie nasza przyszłość będzie wyglądała tak, że my 
się de facto przeniesiemy do świata wirtualnego? Że nasz świat fizyczny 
stanie się światem wirtualnym - tak możemy powiedzieć?
JK: Ja bym raczej po-
wiedział, że my z po-
wrotem wrócimy do 
świata rzeczywistego. 
Świat fizyczny zawsze 
będzie większy, za-
wsze będzie domino-
wał, a na razie jest 
odłączony. W tej 
technologii my go podłączymy. W tej technologii, kiedy 
wejdziesz do tramwaju, bilet automatycznie ci się sam skasuje. Jeżeli 
wejdziesz na lotnisko, on ci powie, z którego gate’u i o której odlatuje 
twój samolot. Jak wejdziesz na pokład, powie ci, które masz miejsce. 
Kiedy dolecisz na miejsce, powie, co ciekawego zwiedzić w danym miej-
scu. Tutaj chodzi o pewnego rodzaju kontekst. Dzisiaj twój telefon, mimo 
że się nazywa smartfon, jest zwyczajnie głupi. Nie wie, że jesteś teraz 
w domu, że jesteś w kuchni. Ale to się będzie zmieniać właśnie przez te 
wszystkie sensory - różnej wielkości, w różnych miejscach, które będą 
dostarczać kontekst do twojego telefonu. Ale nie tylko. My tu cały czas 
mówimy o telefonach, zwróć jednak uwagę, że ta technologia umożliwia 
komunikację również z innymi urządzeniami, takimi jak zegarki czy urzą-
dzenia ubieralne jak opaski fitness, Google Glass etc. 

W przyszłości aplikacji 
nie będzie się już pisać na 
konkretny model telefonu, 

ale na rzeczywisty świat, 
na miejsce.

Świat fizyczny zawsze 
będzie większy, zawsze 
będzie dominował,  
a na razie jest odłączony.  
W tej technologii my  
go podłączymy.
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Pozornie, od wielu lat 
samochody prawie się nie 
zmieniają. Pozornie – bo 
zmiana dzieje się nie na 
zewnątrz, ale pod maską. 
W ciągu ostatnich lat 
przeszły niezauważalną 
na pierwszy rzut oka 
ewolucję z urządzeń 
mechanicznych 
w urządzenia 
elektroniczne. Dziś 
są niczym innym jak 
jeżdżącymi komputerami 
(o czym przypominać 
może także zapalająca 
się w niektórych z nich 
ikonka Intel inside po 
uruchomieniu silnika). 
Dostęp do internetu był 
więc w ich przypadku 
tylko kwestią czasu. 

czyli Twój 4-metrowy smartfon
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Trend
Podłączony samochód to jeden z najgorętszych tegorocznych trendów. 
Jak podkreśla w rozmowie ze mną Scott Sedlik, wiceprezes INRIX (por. 
s. 44) są 3 fale podłączonego samochodu – aktualnie znajdujemy się 
w drugiej, polegającej na tym, że informacje mogą być przekazywane do 
(nawigacja, media społecznościowe, aplikacje mediowe) i z samochodu 
(dane dotyczące prędkości, sposobu jazdy etc.). Z raportu Connected 
Life Nielsena (styczeń 2014) wynika, że już dziś 63% respondentów 
poszukuje auta podłączonego do sieci podczas podejmowania decyzji 
o zakupie nowego samochodu. Według raportu GSMA (Connected Car 
Forecast, maj 2013) globalny rynek samochodów podłączonych do 
sieci będzie wart 39 mld euro w 2018 roku (3-krotny wzrost w ciągu 6 
lat). Szacuje się także, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba nowych 
samochodów z fabrycznie wbudowaną technologią umożliwiającą łącz-
ność wzrośnie 7-krotnie. Do 2020 ma być ich na drogach łącznie 152 
mln (prognoza Intel). Ten imponujący wzrost napędzany jest nie tylko 
tym, że podłączony samochód posiada wiele zalet, zarówno z punktu 
widzenia użytkownika, jak i producenta (wśród nich największa zaleta 
to zwiększone bezpieczeństwo), ale także – przynajmniej w Europie 

– sprzyjającymi zmianami prawno-regulacyjnymi (w tym także zalecenie 
Komisji Europejskiej, by do 2015 roku we wszystkich nowo rejestrowa-
nych samochodach zamontowany był system eCall), które wymuszają 
dostęp do sieci w samochodach. W kolejnej fali podłączonych samo-
chodów będziemy mieć do czynienia z autonomicznymi pojazdami 
(niewymagającymi kierowcy). IHS Automotive prognozuje, że pojawią 
się one na rynku masowym już w okolicach 2025 roku, a do 2035 będą 
stanowić 9% sprzedaży wszystkich samochodów (Autonomous Cars – 
Not If, But When, 2014).

Słowa klucze
inteligentne samochody (smart vehicles), autonomiczne samochody, 
self-driving cars (SDC), internet of cars/internet of automobiles, A4A (Apps 
for Automotive)

Trendy towarzyszące
internet rzeczy, internet miejsc, big data, podłączony konsument  
(connected consumer), świat hybrydowy

Na warszawskim Okęciu swój samochód podłą-
czony do sieci reklamuje właśnie BMW.

http://www.inrix.com/
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Przyczyny występowania trendu
Co najmniej kilka, przy czym trudno określić, która z nich jest najważ-
niejsza. Po pierwsze, wszystkie kwestie związane z tzw. podłączonym 
konsumentem (tylko w ciągu 2013 roku sprzedano na świecie miliard 
smartfonów; IDC, 2014) żyjącym w świecie hybrydowym (będącym po-
łączeniem świata online i offline) i w kulturze natychmiastowości (kon-
sument oczekuje stałego dostępu do informacji niezależnie od czasu 
i miejsca, w którym się znajduje). Nic więc dziwnego, że przyzwyczajenia 
te i zachowania konsumenci przenoszą także do aktywności związanych 
z prowadzeniem auta – aż 75% użytkowników smartfonów deklaruje, 
że ważne jest dla nich, by ich telefon był podłączony do samochodu. 
Po drugie, potrzeba zrównoważonego rozwoju (por. s. 55). Stanie w kor-
kach, szukanie miejsca parkingowego powoduje nie tylko zwiększoną 
emisję CO2, ale także ma bezpośredni wpływ na straty ekonomiczne 
(czas spędzony w korku mógłby być przeznaczony na pracę). Samochody 
podłączone do sieci dzięki informacjom przekazywanym w czasie rzeczy-
wistym m.in. na temat warunków na drodze, nawigacji, a nawet sposobu 
efektywnej jazdy mają szansę tym problemom przynajmniej w części 
zapobiec (tym bardziej, że sytuacja na drogach będzie się pogarszać 
– szacuje się, że do 2017 na świecie będzie blisko 1,2 mld kierowców; 
INRIX). Po trzecie, zwiększone bezpieczeństwo. Można założyć, że 
masowe wprowadzenie podłączonych samochodów (a zwłaszcza po-
jazdów autonomicznych) będzie takim samym przełomem dla poprawy 
bezpieczeństwa jazdy jak zainstalowanie w samochodach pasów (60% 
wypadków można uniknąć, gdy system wczesnego ostrzegania uruchomi 
się zaledwie pół sekundy przed ewentualną kolizją i 90%, gdy kierowca 
otrzyma ostrzeżenie sekundę wcześniej – por. infografika na s. 37). 
Po czwarte wreszcie, personalizacja oczekiwana obecnie w wysokim 
stopniu przez konsumentów. Rozwiązania, o których rozmawiam m.in. 
z Nancy Lee Gioia (np. analityka pojazdu, serwisowanie, media – por. 
s. 38) i Elliotem Garbusem (np. reagowanie pojazdu na konkretnego 
kierowcę – por. s. 41) pozwolą na oferowanie kierowcy niezwykle do-
pasowanych usług (w tym odpowiedzi m.in. na takie pytania, jak np.: 
Gdzie jest najtańsza benzyna na trasie? Czy szybciej będzie, jeśli dojadę do 
miejsca x i przesiądę się na metro? – tzw. intermodal routing, Jak bardzo 
efektywnie jeżdżę w porównaniu z innymi kierowcami z mojego miasta? 
Jaka jest najszybsza trasa, żeby uniknąć korka, w którym teraz stoję? Gdzie 
jest najbliższe wolne miejsce parkingowe?

Przykłady trendu we współczesnym świecie
Nie ma dziś chyba ani jednej firmy z branży motoryzacyjnej, telekomu-
nikacyjnej, ale także wśród firm technologicznych (w tym także tych 
z obszaru elektroniki domowej, np. Sharp, Whirlpool, Nest) oraz spółek 
mediowych, która nie eksploatowałaby w mniejszy lub większy sposób 
tematu podłączonego samochodu. Systemy z kategorii connected car 
mają właściwie wszyscy gracze, m.in. BMW (BMW Connected Drive), 
Ford (Ford Sync), Toyota (Toyota Entune), Audi (Audi Connect), Nis-
san (NissanConnect), Infiniti (InTouch) i wielu innych. To zresztą jeden 
z problemów podkreślanych przez branżę – że zamiast jednej wspólnej 
platformy, funkcjonuje wiele różnych wykorzystywanych przez różnych 
graczy. Między innymi z tego powodu w styczniu 2014 Google w ko-
operacji z General Motors, Honda, Audi, Hyundai i NVIDIA powołał do 
życia Open Automotive Alliance, którego celem jest wdrożenie i rozwi-
janie w samochodach platformy opartej na Androidzie. Swoją wersję 
systemu operacyjnego „na samochód” (CarPlay) zaprezentował także 
Apple podczas International Motor Show w marcu 2014 w Genewie 
(partnerami Apple są Mercedes, Ferrari i Volvo). W tyle nie pozostaje 
także Microsoft z platformą Windows Embedded Automotive 7 (wśród 
partnerów m.in. Kia i Fiat). Podczas tegorocznego Mobile World Con-
gress Volvo zaprezentowało wersję demo usługi Roam Delivery, która 
umożliwia dostarczanie zakupów bezpośrednio do samochodu. 

wykres 3
Która z funkcjonalności podłączonego samochodu była dla  
ciebie najważniejsza podczas podejmowania decyzji o zakupie? 
Źródło: Connected Life, Nielsen, 2014.

w ogóle nieważne
mało ważne
neutrealne
ważne
bardzo ważne

diagnostyka pojazdu

nawigacja

ostrzeżenia o bezpieczeństwie

rozrywka

pomoc w nagłych wypadkach

analiza jazdy

Podczas tegorocznego CES GM ogłosiło, że w najnowszej, produkowanej od 
przyszłego roku linii samochodów marki Chevrolet wbudowane będzie LTE oraz 
że użytkownik będzie mógł korzystać z dedykowanego sklepu z aplikacjami. Tym 
samym każdy nowy Chevrolet będzie niczym innym, jak smartfonem na kółkach.

http://www.openautoalliance.net/#about
http://www.apple.com/ios/carplay/
http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/windows-embedded-automotive-7.aspx
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Zastosowanie trendu w działaniach marketingowych 
Po pierwsze oferowanie rozwiązań, które ułatwiają kierowcy życie 
(związane nie tylko z serwisowaniem samochodu, znajdowaniem miejsc 
parkingowych, alternatywnych, analizowanych w czasie rzeczywistym 
tras dojazdu, ale także bardziej prozaicznych udogodnień – takich jak 
np. to, że kierowca po wypowiedzeniu na głos nazwy (np. restauracji) 
zapisanej w smartfonowej książce telefonicznej zobaczy nie tylko numer 
telefonu na samochodowym wyświetlaczu, ale system nawigacji pokie-
ruje go od razu do miejsca, do którego dzwonił). Po drugie oferowanie 
aplikacji, które zapewniają kierowcy:
• dostęp do informacji przydatnych w podróży (np. TripAdvisor  

w Nissanie, Yelp w BMW), 
• kontakt z innymi osobami (możliwość wysyłania maili, korzystania 

z mediów społecznościowych, jak np. Facebook lub Twitter), 
• dostęp do szeroko pojętej rozrywki (w tym m.in. Amazon Cloud 

Player, Deezer, Pandora).

Więcej o konkretnych rozwiązaniach, w wywiadach ze Scottem Sedli-
kiem (s. 44), Nancy Lee Gioia (s. 38) i Elliotem Garbusem (s. 41). 

Jednym z obecnych problemów producentów 
podłączonych samochodów jest to, jak zapewnić 
użytkownikowi dostęp do sieci, a jednocześnie 
nie zagrażać bezpieczeństwu jazdy. W najnow-
szym modelu Nissana Qashqai w trakcie jazdy 
można co prawda przeglądać wpisy na 
Facebooku, ale nie można ich komentować 
(pojawia się komunikat: „Uważaj na ruch komu-
nikacyjny. Niedostępne podczas prowadzenia 
pojazdu.”). 
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Inteligentny samochód
(Prawie) tak bystry jak Ty

JUTRO
Właściciele i kupujący 
samochody chcą 

w swoich pojazdach najnowszych
technologii, a bezpieczeństwo jest 
dla nich kluczowe.

DZISIAJ

60% kolizji drogowych można uniknąć 
mając półsekundowe ostrzeżenie 

kolizji drogowych można 
uniknąć mając sekundowe 
ostrzeżenie

69% powiedziało, że skorzystałoby 
z półautomatycznego systemu 
utrzymywania pasu ruchu

63% chciałoby skorzystać z komu-
nikacji międzysamochodowej

63% z chęcią przyjęłoby wbudowane 
w pojazd urządzenie, ostrzegające 
o zmęczeniu

90% 

Kupujący samochody też będą 
mieć nowe wymagania!

Inteligentniejsze zarządzanie ruchem 
mogłoby zredukować czas stania 
w korkach o 40%, a czas podróży o 26%. 
Pomyśl o inteligentnych światłach 
ulicznych i drogach, które lepiej zarządzają 
efektywnością ruchu ulicznego oraz 
znakach drogowych wyświetlających 
istotne, bazujące na lokalizacji dane.

Lokalna analityka może zostać zastosowana w tysiącach 
pokładowych czujników do wskazywania sytuacji odbiegających od 
normy i podejmowania działań naprawczych. Następnie dane te mogą 
zostać przesłane do producentów w celu dokonania dogłębnej analizy 
trendów w całej flocie pojazdów.

Inteligentne Środowiska Ruchu

Internet rzeczy (Internet of Things) wpływa na rozwój innowacyjnych technologii, które 
sprawiają, że samochody mogą zapewniać kierowcom informacje i rozrywkę oraz pomagać 
im jeździć w bezpieczny i wygodny sposób. Oto spojrzenie na to, jak technologia zmienia 
codzienną trasę do pracy teraz i w przyszłości.

Inteligentne serwisowanie

Komunikacja międzypojazdowaDane, wszędzie dane
Do 2020 r. na drogach będą 152 miliony 
połączonych samochodów, generujących 
11 petabajtów danych rocznie. Inteligentne 
samochody mogą zbierać i analizować dane 
jeden od drugiego, z chmury oraz 
infrastruktury transportowej, aby 
dostarczyć właściwych informacji, we 
właściwym czasie i we właściwy sposób, 
z zachowaniem bezpieczeństwa kierowców.

Inteligentne samochody mają potencjał 
do zredukowania 79% wypadków poprzez 
wymianę informacji o lokalizacji, prędkości 
i kierunku jazdy. W rezultacie samochody 
mogą podjąć proaktywne środki w celu 
utrzymania efektywności i bezpieczeństwa 
ruchu.
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„Podłączenie do sieci jest siłą napędową nowych 
rozwiązań.”
O samochodach podłączonych do internetu, o tym, co to oznacza dla użytkowników i jakie możliwości otwiera, 
rozmawiam z Nancy Lee Gioia, dyrektorem Global Electrical, Connectivity and User Experience w Ford Motor 
Company, uznawaną za jedną z najbardziej wpływowych kobiet w sektorze technologicznym na świecie.

Natalia Hatalska: Czym dla Forda jest połączony samochód?
Nancy Gioia: Zawsze staramy się na wszystko patrzeć przede wszystkim 
z punktu widzenia klienta, a ponieważ nasi klienci dzisiaj intensywnie 
korzystają z takich urządzeń jak smartfony czy tablety, ważną cechą 
samochodu połączonego jest to, żeby w bezpieczny sposób zapewniał 
odpowiednią łączność swojemu użytkownikowi. Rozumiemy to tak, że 
kiedy prowadzisz samochód, zamiast brać do ręki i obsługiwać doty-
kowo swoje urządzenie, chcemy byś skorzystał z naszej technologii 
synchronizacji, która pozwoli głosem uruchomić twojego smartfona 
czy tablet i w ten sposób odtworzyć muzykę, uzyskać informacje albo 
nawet wysłać SMS-a. Wszystko to, mając ręce na kierownicy i oczy 
skierowane na drogę.

NH: Czyli tak naprawdę chodzi przede wszystkim o klienta…
NG: Tak. W przypadku samochodu połączonego, z jednej strony waż-
nym elementem jest umożliwienie klientowi stałego dostępu do in-
ternetu w bezpieczny sposób w aucie. Z drugiej chodzi o możliwości, 
które my jako producent uzyskujemy dzięki tym urządzeniom, bo po-
zwalają nam one na świadczenie wielu usług na rzecz klienta. 

NH: Jakich na przykład?
NG: Chodzi o takie usługi jak raportowanie stanu technicznego pojazdu, 
zbieranie informacji i prezentowanie ich po to, żeby ułatwić kierowcy 
podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów związanych z serwi-
sowaniem auta. Chodzi też o pomoc w lepszym użytkowaniu pojazdu, 
np. coaching kierowcy w celu zmniejszenia zużycia paliwa. W końcu, 

możemy też działać w roli zarządcy danych klienta, do których on sam 
dzisiaj nie ma dostępu. W efekcie kierowca będzie miał lepsze wrażenia 
z jazdy, a my w Fordzie będziemy mogli lepiej rozumieć, czego chcą 
klienci i w związku z tym zapewniać im rozwiązania lepszej jakości. 

NH: W jednej ze swoich wcześniejszych wypowiedzi powiedziała Pani, 
że co pół godziny Ford może pozyskać dziesięć terabajtów danych. 
O jakiego rodzaju dane chodzi i jak można ich użyć, żeby zwiększyć 
zadowolenie klienta?
NG: Ta liczba to suma danych generowanych dzisiaj przez naszą hybry-
dę Mondeo. Nie zbieramy obecnie wszystkich danych z tych pojazdów, 
ale jeśli chcielibyśmy to robić, to właśnie taka byłaby ich ilość. Mogą to 
być różne rzeczy - informacje dotyczące tego, jak funkcjonuje pojazd, 
układ hamulcowy, klimatyzacja, jak auto się porusza po drodze, jaka 
jest temperatura w pojeździe. Nie śledzimy natomiast danych z GPS, 
nie zbieramy informacji o lokalizacji. Oczywiście, czasem widzimy przez 
chwilę, jaka jest sytuacja pojazdu w danym momencie i gdzie się on 
znajduje, ale informacja o lokalizacji pojazdu nie jest przekazywana cią-
gle. Sposób, w jaki można wszystkie te dane łączyć, pozwala nam poma-
gać klientowi obserwować, jak spisuje się jego samochód. Możemy np. 
odpowiednio wcześniej rozpoznać, że należy wymienić klocki hamul-
cowe – zauważymy bowiem różnice w funkcjonowaniu hamulców, nie 
w sensie awarii wymagającej natychmiastowej naprawy, tylko niewielką 
różnicę wynikającą z normalnego zużycia; taką, która oznacza, że warto 
zaplanować serwisowanie hamulców. Tę informację możemy przekazać 
klientowi, żeby mógł sam zdecydować, czy w danym momencie chce 

Nancy Lee Gioia 
Ford Motor Company 

Jest dyrektorem Global Electrical, Connec-
tivity and User Experience w Ford Motor 
Company. W listopadzie 2013 wybrano ją 
do Zarządu Brady Corporation (NYSE:BRC). 
Gioia kieruje strategią i planowaniem działań 
firmy związanych z łącznością, elektrycz-
nością w produktach i interfejsami użyt-
kownika. Jest odpowiedzialna za strategię 
korporacyjną i portfolio, strategię produk-
tową i współpracę z dostawcami usług 
oraz agencjami rządowymi. Jest uznawana 
za jedną z najbardziej wpływowych kobiet 
w sektorze technologicznym. W 2014, obok 
Marissy Mayer z Yahoo, Florence Hudson 
z IBM i Julie Larson-Green z Microsoftu zo-
stała uhonorowana tytułem Women of M2M 
przez magazyn Connected World.
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dokonać wymiany 
klocków. W przyszło-
ści możliwe będzie 
też automatyczne 
planowanie wizyty 
w serwisie, jeśli klient 
sobie tego zażyczy. 
Można sobie nawet 
wyobrazić sytuację, 
w której klient korzy-
sta z leasingu z ogra-
niczeniem przebiegu, 
za którego przekro-
czenie przewidywa-
ne są surowe kary 
finansowe. Możemy 

powiadamiać klienta, że zbliża się do limitu i zaoferować mu mniej 
kosztowną alternatywę, jeśli z danych wynika, że klient potrzebuje 
mieć możliwość poruszania się bez tych ograniczeń. Takich usług jest 
wiele. Jednak z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, żeby 
klient zawsze wyraził zgodę na takie działania. Świadomie zdecydował, 
że udostępnia nam te informacje. Jesteśmy stróżami danych w imieniu 
klienta i chcemy, żeby każdy sam powiedział „mogę zyskać, dzieląc się 
tymi informacjami i zgadzam się na to, bo ufam marce Ford i doceniam 
to, co dostaję w zamian.”

NH: Sporo mówi Pani o podłączonym użytkowniku, jednak na pewno 
są także inne ważne czynniki dla rozwoju połączonych samochodów. 
Zrównoważony rozwój to jeden z nich. Kolejnym, o którym Pani wspo-
minała, jest bezpieczeństwo. Jakie są inne?
NG: Myślę, że będzie wiele zalet – zarówno dla klienta indywidualnego, 
jak i dla całego społeczeństwa – wynikających z rozwoju połączonych 
samochodów. Będziemy mogli np. zrozumieć, w jaki sposób ludzie pro-
wadzą samochody, znać informacje, w czasie rzeczywistym, na temat 
ruchu drogowego, wysokości, temperatury. Umożliwi to prowadzenie 
klientów w taki sposób, żeby mogli kierować swoimi samochodami 
wydajniej, spalać mniej paliwa, a w przyszłości nawet dostrajać silnik 
tak, żeby optymalizować jego zużycie np. w trakcie podjazdów, zjazdów, 
albo w korku, w którym samochód co chwilę zatrzymuje się i rusza 
z miejsca. Myślę, że będziemy mieli też większą możliwość pozyski-
wania informacji zwrotnych z oprogramowania w autach, co pozwoli 
na ich optymalizację. Zrównoważony rozwój to więc nie tylko kwestie 
związane z zużyciem paliwa czy emisją spalin, ale również z długością 
życia i zużycia pojazdu – w dłuższej perspektywie pozwoli to na re-
dukcję kosztów po stronie klienta. Im dalej w przyszłość, tym bardziej 
połączone samochody będą rozwijać się w kierunku samochodów 
autonomicznych. W efekcie możliwa będzie komunikacja między pojaz-
dami oraz między pojazdem a elementami infrastruktury drogowej. Już 
dzisiaj przetwarzane przez auta dane pozwalają na ostrzeżenie kierowcy 
w przypadku zjechania z pasa ruchu, automatyczną kontrolę prędkości 
albo awaryjne, automatyczne hamowanie pojazdu w celu uniknięcia 
wypadku. Łączność w samochodach jest jedną z bazowych technologii, 
które nie tylko wszystko to umożliwią, ale pozwolą na dalszy rozwój 
tych rozwiązań w czasie. Trzecim ważnym faktem jest to, że łączność 
jest absolutną siłą napędową zmian. W przyszłości powstanie wiele 
zaawansowanych rozwiązań, także takich, które oznaczają transport 
multimodalny. 

NH: Co to znaczy?
NG: Klient korzystający z rozwiązań sieciowych, jadąc na rowerze 
lub np. na skuterze elektrycznym, będzie mógł dojechać do miejsca, 
w którym będzie miał zarezerwowany samochód w systemie car sharing, 

dodatkowo będzie miał także zarezerwowane odpowiednie miejsce 
parkingowe – wszystko to pomoże w skróceniu czasu spędzonego 
w korkach. Chodzi więc o dobro społeczności, ale także o lepsze wyko-
rzystanie środków transportu – samochodu, ciężarówki, roweru, pocią-
gu. Nad takimi zintegrowanymi rozwiązaniami, zwłaszcza na terenach 
o dużym zagęszczeniu mieszkańców, pracujemy, nie tylko rozmawiając 
z klientem, ale także biorąc pod uwagę infrastrukturę oraz inne firmy 
działające w obszarze rozwiązań komunikacyjnych – w efekcie ma to 
umożliwić lepszą mobilność.

NH: Czyli tak, jak kiedyś Pani powiedziała – chodzi o lepszy transport, 
zarówno w samochodzie, jak i poza nim.
NG: Tak, to kolejny ważny element. Ale ostatnią bardzo ważną rzeczą 
jest to, że w podłączonym do sieci samochodzie możesz z czasem 
uaktualniać oprogramowanie, tak jak uaktualniasz aplikacje na smart-
fony czy tablety. Uaktualnienia będą pozwalały na dodanie nowych 
funkcjonalności, korektę błędów lub poprawę rzeczy, które można 
ulepszyć. Taka według nas jest przyszłość aut. Dzisiaj nowy samochód, 
kupiony przez klienta, spełnia jego oczekiwania, ale nie staje się lepszy 
w miarę upływu czasu. W przyszłości będzie inaczej - auto będzie moż-
na udoskonalać. Z jednej strony to wyzwanie dla przemysłu, z drugiej 
wartość, jaką chcemy proponować klientowi.

NH: Jakie są główne bariery, które stoją dziś przed branżą w kwestii 
połączonych samochodów?
NG: Cóż, z pewnością istnieją wyzwania techniczne, ale tak naprawdę 
najważniejsze są kwestie bezpieczeństwa; dotyczy to zresztą całego ob-
szaru połączonych urządzeń. W przypadku samochodów bezpieczeń-
stwo to poufność danych oraz możliwość gwarancji, że system będzie 
działał tak, jak zostało to zaplanowane. To oznacza, że dzisiaj stawiamy 
bariery wokół niektórych modułów po to, żeby ich oprogramowania nie 
dało się naruszyć. W przyszłości, w miarę jak będziemy wprowadzać 
uaktualnienia, musimy być pewni, że tworzone będą przy wykorzystaniu 
najnowocześniejszych i najodpowiedniejszych systemów zabezpieczeń. 
Chodzi o to, żeby pojazdy zawsze działały prawidłowo. Żeby efekt 
był dokładnie taki, jaki zaplanowaliśmy. To jeden element. Kolejny, 
to upewnienie się, że kiedy dane są już dostępne, to przetwarzane są 
w sposób bezpieczny i poufny – zarówno w samochodzie, jak i poza 
nim. W różnych miejscach na świecie są różne obostrzenia prawne, 
a my musimy być pewni, że przetwarzamy dane tak, jak chciałby tego 
klient i w zgodzie ze wszystkimi lokalnymi przepisami.

NH: Jeśli mowa o bezpieczeństwie, to jest jeszcze jedna strona medalu. 
Aplikacje, które rozpraszają kierowcę. Czy według Pani liczba aplikacji 
dostępnych w samochodzie powinna być ograniczona?
NG: Świetne pytanie. Wszystko, o czym rozmawiamy, w jakimś stopniu 
odwraca uwagę kierowcy od kierowania pojazdem. To bardzo ważna 
kwestia. Dlatego stworzyliśmy technologię AppLink –w Europie po raz 
pierwszy będzie ona 
dostępna w modelu 
EcoSport. Technolo-
gia ta wbudowana 
jest bezpośrednio 
w aplikację i dzia-
ła w ten sposób, że 
użytkownik jadąc sa-
mochodem, nie musi 
dotykać urządzenia, 
które ma przy sobie; 
wszystkie komendy może wydawać za pomocą przycisku na kierow-
nicy lub poleceń głosowych. Jeśli nie możemy umożliwić, żeby do 
zarządzania urządzeniem wystarczyły proste komendy głosowe, to 

W przypadku samochodu 
połączonego, z jednej 

strony ważnym 
elementem jest 

umożliwienie klientowi 
stałego dostępu do 

internetu w bezpieczny 
sposób w aucie. Z drugiej 

chodzi o możliwości, 
które my jako producent 

uzyskujemy dzięki tym 
urządzeniom.

Dzisiaj nowy samochód, 
kupiony przez klienta, 
spełnia jego oczekiwania, 
ale nie staje się lepszy 
w miarę upływu czasu. 
W przyszłości będzie 
inaczej – auto będzie 
można udoskonalać.
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nie autoryzujemy aplikacji do użycia w samochodach naszej marki. 
Co istotne, Ford udostępnia AppLink w standardzie otwartym, każdy, 
kto chciałby jej użyć, może to zrobić. Staramy się, żeby to był dobry 
i bezpieczny sposób na wdrażanie aplikacji, standard na skalę całej 
branży. Liczba partnerów, którzy zaczynają używać tej technologii 
jest imponująca. 

NH: Naprawdę podoba mi się motto Forda – ręce na kierownicy i oczy 
skierowane na drogę. Wspominała Pani o komendach głosowych, eks-
perymentujecie też ze sterowaniem za pomocą gestów, np. żeby można 
było otworzyć dach, wskazując na niego palcem. Jakie inne technologie 
rozwijacie?
NG: Dziś to sterowanie głosem i z poziomu kierownicy. Pracujemy też 
nad kilkoma innymi interfejsami. Nie mogę zdradzić szczegółów, ale 
powiem, że przyglądamy się różnym sposobom komunikowania się 
człowieka i maszyny – interfejs ma być bezpieczny, prosty i intuicyjny. 
Mówiąc inaczej, żeby działał tak, że klient po prostu wsiada i z niego 
korzysta. 

NH: Być może to jeden z ostatnich etapów przed wprowadzeniem 
w pełni autonomicznych pojazdów. Podobno chcecie wprowadzić je 
na rynek w 2025 roku. Skąd ta data? Czemu zajmie to aż tyle czasu?
NG: Nie przypominam sobie, żebyśmy złożyli jakąś konkretną dekla-
rację. Z tego co wiem, mówiliśmy tylko, że samochody autonomiczne 
staną się rzeczywistością w okolicy 2025 roku. To tylko tytułem wy-
jaśnienia. Dzisiaj mamy kilka półautomatycznych lub wspomagających 
kierowcę opcji w naszych autach. Oczekujemy, że ich liczba wzrośnie. 
Niezbędnych jest jednak jeszcze wiele rzeczy, żeby autonomiczne po-
jazdy mogły działać i chodzi tu zarówno o technologie, jak i same 
pojazdy. To także kwestia wydajności połączeń pomiędzy systemami  
i infrastrukturą. Oczywiście badamy wszelkie możliwości i w miarę, jak 
technologia się rozwija, Ford chce być liderem w rozwijaniu niektórych 
z nich. Ale zależy nam też na tym, żeby były to elementy, które będą 
skutecznie działały jako część całego systemu.

NH: Moje ostatnie pytanie dotyczy przyszłości samochodów. Czy 
możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym, kiedy autonomiczne 
pojazdy staną się codziennością, nie będą nam zupełnie potrzebne 
prywatne samochody? Będą tylko auta publicznie dostępne?
NG: Myślę, że w niektórych częściach świata zdecydowanie jest to 
możliwe. Natomiast w innych model własności samochodu, który zna-
my dzisiaj, będzie kontynuowany przez dziesięciolecia. W dużej mierze 
będzie to zależało od innych technologii, które umożliwią ludziom 
przemieszczanie się. Tak więc w megamiastach, w gęsto zaludnionych 
obszarach, alternatywy powstaną na pewno. Czy tak jednak będzie dla 
wszystkich warstw społecznych i wszystkich potrzeb związanych z po-
jazdami? Chciałabym to wiedzieć, wiedziałabym w co inwestować.  
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„Bezpieczeństwo danych to jedna z najważniejszych 
kwestii samochodu podłączonego do sieci.”
O bezpieczeństwie danych w samochodzie podłączonym do internetu, o personalizacji doświadczeń i o tym, 
jak dostęp do sieci w samochodach może zmienić ich wygląd zewnętrzny, rozmawiam z Elliotem Garbusem, 
wiceprezesem Grupy Internet of Things (IoT) i dyrektorem generalnym Automotive Solutions Division w Intel 
Corporation.

Natalia Hatalska: Samochód wydaje się być potencjalnie ciekawą plat-
formą dla internetu rzeczy.
Elliot Garbus: Tak, z kilku powodów. Na pytanie: „czemu chcesz, żeby 
dane urządzenie było podłączone do sieci?”, w rzeczywistości są dwie 
odpowiedzi. Jedna z nich to efektywność działania: chcesz obniżyć 
koszty. Drugą z nich jest możliwość tworzenia nowych obszarów dzia-
łalności, nowych sposobów, żeby wzbudzić zachwyt klienta.

NH: To porozmawiajmy o poprawie efektywności.
EG: Niedawno mogliśmy obserwować, że wiele firm motoryzacyjnych 
wycofywało z rynku swoje pojazdy. Te wycofania w dużym stopniu spo-
wodowane były wadami oprogramowania, niekoniecznie w jednostce 
centralnej, czy systemie IVI, ale np. w systemie ładowania, układzie 
hamulcowym i innych częściach pojazdu. Tymczasem łączność daje 
możliwość naprawienia podobnych problemów bez konieczności zwra-
cania samochodu do salonu i tym samym zakłócania wygody swoich 
klientów. To z kolei ma realny związek z efektywnością operacyjną 
firmy motoryzacyjnej.

NH: A tworzenie nowych obszarów działalności?
EG: Ten drugi kierunek jest na wiele sposobów dużo bardziej interesują-
cy i otwiera olbrzymią liczbę możliwości. Myślę, że dopiero zaczynamy 
słyszeć o niektórych z tych pomysłów. Jest wiele scenariuszy, które 
można sobie wyobrazić – fakt, że samochód będzie podłączony do sieci, 
spowoduje zmianę komfortu jego użytkowania. Dla wielu użytkowników 

serwisowanie pojazdu to nieprzyjemne doświadczenie – wiesz, że masz 
problem, ale nie wiesz, co za nim stoi. Posiadanie w samochodzie czujni-
ków i dostępu do sieci pozwala na dokładne zbadanie, w czym problem 
i jakie są koszty z nim związane. To zmienia relacje pomiędzy centrum 
serwisowym a klientem. Można również wykorzystywać technologię, 
żeby lepiej rozumieć klienta i jego zachowania. Producenci samocho-
du wiedzą, że użyłaś konkretnego modelu telefonu albo że słuchałaś 
muzyki za pośrednictwem konkretnej aplikacji. Te informacje pozwolą 
im oferować nowe rozwiązania. Ponadto, i to jest nawet ważniejsze, 
kiedy spoglądamy w przyszłość i zaczynamy myśleć o samochodach au-
tonomicznych, ogromne znaczenie będzie miało to, że samochód umie 
rozpoznawać środowisko, ukształtowanie terenu, będzie mógł w tym 
celu zresztą wyko-
rzystywać np. spo-
łecznościowe źródła 
informacji. Chodzi 
o to, że kiedy pojazd 
musi wykonać ma-
newr, żeby uniknąć 
kolizji, istnieje infor-
macja, z której może skorzystać – mogą to być dane informujące o sta-
nie drogi, o tym jak wyglądają krawężniki, dzięki temu będzie mógł 
dostosować prędkość i zapewnić maksymalnie komfortową podróż 
przy możliwie niskim zużyciu paliwa. Dodatkowo, skoro rozmawiamy 
o pojazdach autonomicznych, sporo może się wydarzyć w kwestiach 

Elliot Garbus 
Intel Corporation 

Jest Wiceprezesem Grupy Internet of Things 
(IoT) i dyrektorem generalnym Automotive 
Solutions Division w Intel Corporation. Jest 
odpowiedzialny za realizację wizji Intela 
w zakresie samochodów podłączonych do 
sieci, począwszy od informacji i rozrywki we-
wnątrz auta (In-Vehicle-Infotainment) i au-
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Fakt, że samochód 
będzie podłączony 
do sieci, spowoduje 
zmianę komfortu jego 
użytkowania.
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związanych z bezpieczeństwem. Podzielę się z tobą moją fantazją. Mój 
syn jest nastolatkiem, ale jeszcze nie prowadzi samochodu. Mogę sobie 
wyobrazić, że pewnego dnia, w niedalekiej przyszłości, moje auto wy-
syła mi wiadomość i daje mi znać, że mój syn jest świetnym kierowcą, 
przestrzega przepisów i ograniczeń prędkości i nie przyspiesza lub nie 
hamuje zbyt gwałtownie.

NH: A jeśli złamie przepisy, będziesz mógł interweniować?
EG: Przede wszystkim chciałbym mieć możliwość nagradzania go za 
to, że jest dobrym kierowcą.

NH: Później wrócę do kwestii pojazdów autonomicznych. Chciała-
bym się na chwilę zatrzymać przy temacie danych w samochodzie. 
W jednym z wcześniejszych wywiadów powiedziałeś, że „wartość 
danych, które auto może dostarczyć producentowi lub innym firmom, 
jest wyższa od wartości samego samochodu.”
EG: Myślę, że mamy tu do czynienia z kilkoma różnymi czynnikami. 
Powiem o kliku. Wspomniałem pobieżnie o prewencyjnym monito-
rowaniu danych serwisowych. W samochodach już dziś jest wiele 
danych i montowane są liczne czujniki. Otwarcie dostępu do zbieranych 
przez nie informacji pozwoli na zwiększenie niezawodności pojazdów, 
pozwoli też lepiej planować serwisowanie i dzięki posiadanym danym 
serwisowanie to będzie łatwiejsze. To się może przekładać na większy 
poziom zadowolenia klienta, i jak wierzę, również wyższe przychody. 
Istnieje także wiele rzeczy, które mają bezpośredni związek z zachowa-
niem klienta. Oczywiście, wywołuje to dyskusję w temacie prywatności 
użytkowników i z tym musimy sobie odpowiednio poradzić, ale jeśli 
moje auto wie, gdzie pracuję, gdzie mieszkam i potrafi zauważyć zmiany 
w tym schemacie, to stwarza możliwość dla biznesu. Można bowiem 
lepiej dopasować ofertę do klienta w oparciu o te fakty. Nie różni się 
to specjalnie od mechanizmu reklamy internetowej i temu podobnych.

NH: W jaki sposób może to funkcjonować?
EG: Samochód może odpowiedzieć kierowcy na pytanie: „gdzie kupię 
paliwo?”, albo „gdzie pójść na zakupy?”. Jako branża, motoryzacja wciąż 
się uczy, że prędzej czy później to się wydarzy. Jak właściwie pokazać 
kierowcy wszystkie te usługi? Wiadomo, że nikt nie chce przeszkadzać 
mu w prowadzeniu auta, ma się on skupić przede wszystkim na jeździe. 
Oprócz tego istnieje cała masa możliwości związanych z eksploatacją 
aut służbowych i transakcjami b2b. Np. wypożyczalni samochodów 
można dać możliwość lepszego monitorowania floty – kiedy samochody 
wymagają serwisowania? W jaki sposób unikać problemów, które mają 
ich klienci, m.in. wyładowane akumulatory czy przedziurawione opony? 
Technologie internetowe dają nie tylko możliwości lepszego zarządzania 
flotą, ale także tworzą dodatkową wartość dla klienta – „chcesz usługę 
typu concierge na życzenie za niewielką dopłatą?” „Chcesz mieć lepszą 
ofertę programową w swoim radiu za niewielką opłatą?” To są ciekawe 
możliwości, które otwierają technologie internetowe.

NH: Moje kolejne pytanie dotyczy bezpieczeństwa wszystkich tych, 
prywatnych przecież, informacji. Jak powinny być zabezpieczone? Czy 
myślisz, że możemy się w przyszłości spodziewać cyberataków na 
samochody połączone?
EG: Masz rację. To w samochodzie połączonym będzie faktycznie naj-
ważniejsze – nasza prywatność. Dlatego jednym z pierwszych zadań, 
jakie realizujemy, jest budowa obszernego modelu bezpieczeństwa 
danych dla aut połączonych, który będzie obejmował bezpieczeństwo 
danych wewnątrz pojazdu oraz informacji przechowywanych w chmu-
rze. Kwestie związane z tym, kto jest właścicielem danych, gdzie są 
one przechowywane oraz możliwości łatwego usuwania najbardziej 
osobistych informacji, kiedy auto jest sprzedawane, są najważniejsze. 
Już dzisiaj mamy klientów, którzy bardzo dbają o swoją prywatność. 

Jako przykład możemy podać sytuację, w której celebryta lub dyplo-
mata ma w pamięci samochodu zapisaną książkę telefoniczną, a oddaje 
auto komuś do zaparkowania. Jak zabezpieczyć wrażliwe dane? Branża 
pracuje nad rozwiązaniami podobnych problemów, a naszym celem 
jest dostarczenie technologii, które zapewnią łączność i bezpieczeń-
stwo zarówno na poziomie sprzętu, jak i oprogramowania, od wnętrza 
pojazdu po ich miejsce przechowywania w chmurze.

NH: Skoro rozmawiamy o osobistych informacjach przechowywanych 
w pamięci samochodu, moje kolejne pytanie dotyczy personalizacji 
doświadczeń. Wygląda na to, że jest to ważny element wszystkiego, 
co się wiąże z internetem rzeczy.
EG: Tutaj też istnieje wiele możliwości. Mamy świetne laboratorium 
UX, które pozwala badać takie rzeczy. Powstał już pewien prototyp, 
być może wkrótce 
będziemy mogli po-
kazać ci zastosowane 
w nim rozwiązania. 
Tymczasem podam 
przykład. Jedną z in-
teresujących moż-
liwości jest użycie w samochodach kamer. Istnieje wiele sposobów 
ich zastosowań, poprzez rozpoznawanie twarzy i skojarzenie jej ze 
smartfonem kierowcy, samochód może przeprowadzić jego identyfika-
cję – w efekcie pozwoli ci odpalić silnik i uzyskać dostęp do wszystkich 
danych. Jeśli okaże się, że jesteś innym kierowcą niż ten z głównymi 
uprawnieniami, nie będziesz miała dostępu do wszystkich funkcji. 
Oddzielna kamera mogłaby też rozpoznać twarz osoby uprawnio-
nej siedzącej na miejscu pasażera i w zależności od decyzji tej osoby, 
umożliwić funkcjonowanie pojazdu i dostęp do danych. Istnieje wiele 
innych przykładowych zastosowań technologii w pojazdach, które 
badamy. W jaki sposób umożliwić dzielenie się listami utworów, róż-
nymi innymi treściami i informacjami? Chodzi na przykład o możliwość 
odtworzenia filmu z urządzenia zewnętrznego przy użyciu nagłośnienia 
w samochodzie. Dalej, załóżmy, że twój znajomy prosi o podwiezienie 
lub rodzic odbiera dziecko ze szkoły. Istnieją aplikacje umożliwiające 
uzyskanie informacji o lokalizacji danej osoby przy użyciu ich telefonu. 
Odebranie takiej informacji i przekazanie jej do nawigacji w samocho-
dzie ułatwiłoby odnalezienie osoby czekającej na ciebie – takie testy 
też już przeprowadziliśmy.

NH: Czyli to tak, jakby w pewnym momencie Twoje auto stawało się 
Twoim osobistym asystentem?
EG: Myślę, że nadchodzą czasy nieograniczonych możliwości, które 
poprawią nasze doświadczenie jazdy, w miarę jak samochód będzie na-
prawdę rozumiał swoje otoczenie. Przykład: jeśli jestem w samochodzie 
na parkingu o godzinie 18.00, to prawdopodobieństwo, że wybieram się 
do domu, jest na poziomie 90%. Zanim dojadę do pierwszych świateł, 
zadzwonię do żony. Podaję to jako przykład, bo faktycznie tak to u mnie 
wygląda. Dzisiaj mój samochód nie robi nic, żeby mi w tym pomóc, 
mimo tego, że codziennie powtarzam te same czynności. To, co mógłby 
zrobić, to na przykład powiedzieć mi, jaki jest ruch na drodze. Nie mam 
też ochoty wprowadzać punktu docelowego do systemu nawigacji, 
wiem jak dojechać do domu. Gdyby samochód przewidział, gdzie jadę, 
mógłby mi powiedzieć o wypadku, który miał miejsce na autostradzie 
po drodze i zaproponować inną drogę do miejsca docelowego. To by 
była fantastyczna wartość dodana. Potem mógłby mnie w nieinwazyjny 
sposób zapytać, czy chciałbym zadzwonić do żony i umożliwić mi po-
łączenie po naciśnięciu tylko jednego przycisku zamiast zwyczajowych 
dwóch czy trzech kliknięć w menu telefonu. Byłbym zachwycony. Im 
większa jest świadomość kontekstu po stronie urządzenia, tym więcej 
jest możliwości i wartości dodanej dla użytkownika.

Bardzo ważne jest, żeby 
rozwijać technologie 
w ciągłej współpracy 
z użytkownikami.
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NH: Przykłady, które podałeś są niezwykle użyteczne. Myślę jednak, 
że powinniśmy postawić granicę pomiędzy możliwościami użyteczny-
mi z punktu widzenia klienta i rozwiązaniami, które mogłyby być dla 
niego niepokojące.
EG: Myślę, że w naszej pracy nad tymi rozwiązaniami bardzo ważne 
jest, żeby rozwijać technologie w ciągłej współpracy z użytkownikami. 
Musimy zaprosić kierowców do udziału w tym procesie, pozwolić im 
doświadczyć i zrozumieć rozwiązania, które proponujemy i dobrze 
wykorzystać informacje, które od nich otrzymamy. Dla przemysłu 
motoryzacyjnego jest to nowość, ponieważ do tej pory ich badaniom 
podlegały zupełnie inne kwestie związane z użytkowaniem samocho-
dów. Mówiliśmy przed chwilą o zastosowaniu kamer w pojazdach, które 
testujemy w naszym laboratorium. Nasze badania wykazały, że kamery 
zamontowane w samochodzie budzą niepokój użytkownika, mimo że 
przecież nikt nie chce nagrywać kierowcy w trakcie jazdy. Dzięki kame-
rom ułatwimy kierowcy życie, umożliwiając mu np. wydawanie komend 
przy użyciu prostych gestów. Wystarczy to zrozumieć i wszystko nabie-
ra sensu. Sami musimy odnaleźć zmieniające się w zależności od czasu, 
miejsca i demografii granice pomiędzy wymaganiami użytkownika, tym 
co daje przyjemność z prowadzenia samochodu i tym, co użytkownik 
uzna za inwazyjne i nieodpowiednie. 

NH: Jak opracowuje się scenariusze wykorzystania danej technologii 
w przyszłości? Zwłaszcza w kontekście przemysłu motoryzacyjnego, 
który jest specyficzny – to, co wymyślimy dziś, znajdzie się w samocho-
dach dopiero za kilka lat. Tak naprawdę pracujecie nad rzeczywistością, 
która dzisiaj nie istnieje. 
EG: Masz rację, opóźnienie w czasie jest wyraźne, a samochody mają 
długi czas życia w porównaniu do innych produktów. Producenci aut są 
świadomi, że ich pojazdy pozostają na drogach przez dziesięć lat i zasta-
nawiają się nad tym, jak dotrzeć do użytkownika z nową ofertą we właś-
ciwym czasie. Myślę, że warto przyglądać się przede wszystkim tym 

rozwiązaniom, które 
będę pozwalały ulep-
szyć samochód jako 
platformę. Wspo-
mniałem wcześniej 
o możliwości uaktual-
nienia oprogramowa-
nia za pośrednictwem 
sieci, po to, by unik-

nąć np. kosztów związanych z serwisowaniem. Ta sama technologia 
daje możliwość dodawania także zupełnie nowych funkcji. W miarę 
jak modele samochodów będą ewoluować, znajdziemy sposoby na ich 
ulepszenie i odświeżenie związanych z nimi usług. Dzięki temu będzie 
można zwiększyć dynamikę rozwoju całego doświadczenia wynikają-
cego z użytkowania samochodu. Niektórzy czołowi producenci aut 
pracują obecnie nad innowacyjnymi interfejsami użytkownika, tzw. HMI 
(human-machine interface), robią to poprzez tworzenie prototypów aut, 
w których mogą wdrażać te rozwiązania znacznie szybciej.

NH: Wspomniałeś też o samochodach autonomicznych. Z pewnością 
są one przyszłością motoryzacji. Jak zmienią nasze życie, nasze miasta?
EG: Myślę, że era samochodów autonomicznych będzie wyjątkowa 
przede wszystkim ze względu na liczbę istnień, które uratuje. Dzisiaj 
w wypadkach ginie ok. 1,3 miliona ludzi. Nie wszystkie te osoby znaj-
dują się w samochodach, kiedy dochodzi do zderzenia. W wypadkach 
giną piesi, rowerzyści. 50 milionów ludzi doznaje obrażeń ciała. Istotne 
zmniejszenie tych liczb to cel, który postawiło sobie wielu producentów 
aut. Dzisiaj nasze samochody wyglądają tak, jak wyglądają i są zbudo-
wane tak, a nie inaczej, właśnie dlatego, że się w nich rozbijamy. Bu-
dujemy je ze stali i w taki sposób, żeby w razie czego kierowca mógł 

przeżyć wypadek. 95% wypadków powodują kierowcy, autonomiczne 
samochody to wyeliminują. W tej sytuacji wygląd zewnętrzny samo-
chodu może ewoluować. Nie będzie już potrzeby produkowania aut 
ze stali, samochody będą mogły być wykonane z lekkich plastików, co 
dramatycznie zwiększy ich wydajność energetyczną. Nie będzie musiał 
też przypominać dzisiejszego samochodu z kierownicą, pedałami i ele-
mentami, które dzisiaj uważamy za naturalne. Pojazdy przyszłości mogą 
wyglądać jak małe salony na kołach, gdzie można będzie przeglądać 
internet, oglądać filmy lub relaksować się w trakcie podróży. Taka wizja 
otwiera przed nami możliwość projektowania futurystycznych aut 
przyszłości, choć oczywiście wynik tych wszystkich działań jest jeszcze 
daleko przed nami. 

Dzisiaj nasze samochody 
wyglądają tak, jak 

wyglądają i są zbudowane 
tak a nie inaczej, właśnie 

dlatego, że się w nich 
rozbijamy. 
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Druga fala connected car
O trzech falach połączonych samochodów, zakupach przez samochód, usługach typu intermodal routing i gdzie 
powinna się znaleźć opłata za internet wykorzystywany w samochodzie, rozmawiam ze Scottem Sedlikiem, 
wiceprezesem INRIXa, czołowego światowego dostawcy usług informacji o ruchu drogowym m.in. dla takich 
firm, jak BMW, Audi, Ford czy Toyota.

Natalia Hatalska: INRIX to światowy dostawca informacji o ruchu 
drogowym, współpracujący z Fordem, Audi, BMW, Toyotą, Pioneerem 
i wieloma innymi. Jakiego typu informacje właściwie dostarczacie?
Scott Sedlik: INRIX zbiera dane za pomocą technologii Floating Car 
Data, a więc gromadzi szerokość i długość geograficzną oraz prędkość 
i kierunek ponad stu milionów pojazdów i smartfonów na całym świecie. 
Jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym anonimowo określić prędkość 
na drogach w 37 krajach. 

NH: W Polsce też?
SS: Jeszcze nie, ale Polska jest w naszym harmonogramie. Zbieramy in-
formacje z wielu różnych źródeł: począwszy od pojazdów komercyjnych, 
jak np. samochody dostawcze, przez auta konsumentów, aż do smart-
fonów. Otrzymujemy również dane z ośrodków umiejscowionych przy 
drogach międzymiastowych, autostradach i drogach drugorzędnych. 
Łączymy to wszystko, tworząc coś, co nazywamy naszą Platformą Wia-
domości o Ruchu Drogowym (Traffic Intelligence Platform), a następnie 
dostarczamy uzyskane dane przyłączonym do naszej sieci pojazdom, 
takim jak te naszych klientów: BMW, Audi, Forda, Toyoty i innych. Od 
momentu, w którym otrzymujemy informacje z pojazdów na drogach, 
do faktycznego ich przetworzenia i przesłania z powrotem do samo-
chodów mija zazwyczaj kilka minut. W tym czasie informacja powraca 
do pojazdu i proponuje kierowcy alternatywną trasę. Zbieramy również 
informacje o zdarzeniach na drodze od firm mediowych i innych źródeł, 
które same gromadzą informacje na temat wypadków, robót drogowych, 
wydarzeń, czy ciężkich warunków pogodowych. Jesteśmy w stanie za-
pewnić wszystkie te informacje za pomocą naszego systemu danych. 

NH: Więc chodzi po prostu o ułatwienie doświadczenia, jakim jest 
prowadzenie samochodu?
SS: Tak, mamy sześć rynków, którym udzielamy naszych informacji, 
a rynek samochodowy jest jednym z największych, jeśli chodzi o do-
starczanie danych oryginalnym producentom, którzy następnie wpro-
wadzają je do swoich aut, co, dzięki obieraniu najmniej zakorkowanych 
tras, pozwala kierow-
com oszczędzać czas 
i pieniądze. Udostęp-
niamy nasze dane 
również wydziałom 
transportu i organi-
zacjom rządowym 
na całym świecie, 
jak np. UK Highways 
Agency, oraz kilku-
dziesięciu wydziałom 
transportu w USA 
etc., dzięki czemu są 
one w stanie zarządzać drogami bardziej efektywnie zarówno w kwestii 
działań w czasie rzeczywistym, jak i planowania rozluźnienia ruchu na 
zwężeniach dróg i budowy nowych lub alternatywnych tras.

NH: Jakie są pozostałe rynki?
SS: Udzielamy informacji rynkowi mediowemu. Dziewięćdziesiąt pro-
cent raportów na temat ruchu drogowego, które słyszycie w radio 
czy oglądacie w telewizji w Wielkiej Brytanii, to raporty dostarczone 

Scott Sedlik 
INRIX 

Jest Wiceprezesem ds. planowania i zarzą-
dzania produktem w firmie INRIX, czołowe-
go globalnego dostawcy usług informacji 
o ruchu drogowym m.in. dla firm takich jak 
BMW, Audi, Ford czy Toyota. Sedlik jest też 
zaangażowany w strategiczny rozwój rynku, 
włącznie z inicjatywami firmy dotyczącymi 
samochodu podłączonego do sieci, ekspansji 
globalnej na rynek chiński i inne rynki 
wschodzące. Scott Sedlik jest weteranem 
start-upów z ponad 20-letnim doświad-
czeniem na stanowiskach kierowniczych 
najwyższych szczebli zarządzania strategicz-
nego, zarządzania produktem, rozwoju marki 
i strategii wejścia. Prelegent na konferen-
cjach poruszający tematy korzyści płynących 
z analizy Big Data w dostarczaniu usług 
związanych z inteligentnymi pojazdami.

 INRIX analizuje długość 
geograficzną i kierunek 
ponad 100mln pojazdów 
i smartfonów na całym 
świecie. Jesteśmy w stanie 
w czasie rzeczywistym 
anonimowo określić 
prędkość na drogach 
w 40 krajach. 

http://www.inrix.com/
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przez INRIX. Współpracujemy również z wieloma telewizyjnymi plat-
formami graficznymi - firmy, które zapewniają grafiki pogodowe do 
telewizyjnych prognoz pogody, obecnie korzystają też z danych INRIX, 
by wyemitować w telewizji informacje o przewidywanym ruchu dro-
gowym. Z naszych danych korzysta również policja, co pozwala jej 
lepiej planować i optymalizować dostawy oraz efektywniej zarządzać 
flotą. Udzielamy danych również rynkowi urządzeń mobilnych, a więc 
deweloperom telefonów komórkowych, oryginalnego wyposażenia 
i aplikacji mobilnych.

NH: Czyli jesteście po prostu firmą z obszaru big data?
SS: Tak, zdecydowanie. Dziennie przetwarzamy terabajty danych, które 
następnie, wraz z naszymi usługami, rozprowadzamy w sektorze B2B.

NH: W takim razie co dla firmy z obszaru big data oznacza samochód 
podłączony do sieci?
SS: Szacuje się, że do 2017 lub 2018 ponad 80% samochodów sprze-
dawanych w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej będzie podłą-
czonych do sieci w podwójny sposób. Oznacza to, że w samochodach 
zamontowane będą modemy lub będzie istniała możliwość przesyła-
nia danych do pojazdu za pomocą smartfona, ale będzie można też 
wyszukiwać w internecie zapytania. Te trendy już funkcjonują, a my 
pracujemy nad tym, by poprzez współpracę z producentami samo-
chodów, zapewnić w autach opłacalne i wysoko spersonalizowane 
usługi danych. Co prawda, ruch drogowy to nasz główny przedmiot 
zainteresowań, jednak obecnie dostarczamy Audi w czasie rzeczywi-
stym również ceny paliwa i miejsca użyteczności publicznej, jak np. 
usługi parkowania…

NH: Zauważyłam, że samochód podłączony do sieci jest obecnie dla 
producentów sposobem wyróżnienia się na rynku. Są tego różne przy-
kłady. Wspomniałeś o Audi, jednak jako INRIX współpracujecie też 
z Fordem. Dzięki temu kierowca Forda ma możliwość zarezerwowania 
miejsca parkingowego. Czy są jakieś inne, podobne przykłady?
SS: Tak. Współpracujemy też z BMW i w elektrycznych modelach i3 
i i8 zapewniamy np. usługę pomiaru dystansu, do którego pokonania 
przy aktualnych warunkach na drodze wystarczy prądu. Właściwie 
jest to geofencing (określenie obszaru) miejsca, w którym znajduje się 
kierowca, określenie potencjału różnych tras i możliwego do pokonania 
dystansu. Jesteśmy też pierwszą firmą w przemyśle, która zapewnia 
intermodal routing. Usługa ta dostępna jest w BMW i3 lub i8, a kierowca 
otrzymuje alternatywne trasy nie tylko do jazdy samochodem; może 
też dojechać do stacji kolejowej i dokończyć podróż innym środkiem 
komunikacji, zwłaszcza jeśli w samochodzie stałby w korku. Właśnie 
tego typu innowacyjne usługi wprowadzamy do samochodów przyłą-
czonych do naszej sieci.

NH: Podczas SXSW opowiadałeś o trzech falach connected cars. Mó-
wiłeś, że teraz, gdy informacja migruje z samochodu i do samochodu, 
wychodzimy z drugiej fazy.
SS: Pierwsza fala, która trwała ostatnie 10-12 lat, oznaczała przyłączenie 
jednokierunkowe, co oznacza, że informacje docierały do samochodu 
za pomocą radia. Dane o ruchu pochodzące z pojazdów wyposażonych 
w systemy nawigacyjne rozprowadzane były za pomocą rozwiązań 
radiowych. Etap, na którym jesteśmy obecnie, wykorzystuje modemy 
wbudowane do samochodu lub smartfona, dzięki czemu ruch wysoko 
spersonalizowanych danych jest dwukierunkowy. Zamiast odbierania 
wszelkich informacji drogowych, kierowca otrzymuje odpowiednie 
dane na podstawie tego, gdzie akurat się znajduje i gdzie ma dotrzeć. 
To jest właśnie ta obecna fala, której przykładem jest Audi, BMW, 
Ford, Toyota i inni, a która niesie ze sobą wszystkie wspomniane usługi 
związane z ruchem drogowym, np. informacje na temat zmieniających 

się cen benzyny na stacjach w pobliżu, informacje na temat pobliskich 
parkingów, wolnych miejsc i kosztów parkowania, informacje o czasie 
oczekiwania na lotnisku i planowanej godzinie przylotu. Wszystko to 
związane jest z podróżą i nawigacją, a dostępne jest w samochodzie.

NH: A trzecia fala?
SS: Następna fala jest mocno związana z wysoko autonomiczną jazdą, 
która wymaga przekazywania w czasie rzeczywistym dużej ilości danych 
z zewnątrz samochodu do jego środka, dotyczących tego, co dzieje 
się na drodze przed nim i dookoła niego – wszystko po to, by pomóc 
kierowcy bezpiecznie dojechać do celu.. 

NH: Pamiętam, że mówiłeś, że kiedy dotrzemy do tej fazy, nie będziemy 
potrzebowali całej tej infrastruktury w mieście, więc prawdopodobnie 
nie będzie też sygnalizacji świetlnej.
SS: Myślę, że minie jeszcze trochę czasu, zanim sygnalizacja świetlna 
stanie się zbędna. Ale teraz światła, działając w infrastrukturze i wy-
korzystując w czasie rzeczywistym sensory ruchu, wprowadzą nas na 
kolejny poziom. Nie będziemy natomiast potrzebować sensorów wbu-
dowanych w jezdnię ani całego tego drogiego sprzętu przydrożnego, 
ponieważ 4G i 5G, oraz kolejne generacje sieci telefonicznych będą 
na tyle szybkie, że własnościowe sieci komunikacyjne zamontowane 
wzdłuż dróg i w centrum miast będą zbędne. 

NH: Jak uważasz, kiedy to nastąpi? W ciągu dziesięciu czy raczej dwu-
dziestu lat?
SS: W pewnych krajach będzie to kwestia dziesięciu lat, a w innych 
nie dojdzie do tego nigdy. Jednym z powodów są koszty, jakie ponoszą 
oryginalni producenci, montując sensory w swoich pojazdach. Obecnie 
potrzeba tysięcy czujników, kamer i innych elementów osprzętowania, 
które przetwarzają informacje w czasie rzeczywistym. Mamy też kosz-
towne pojazdy. Sieci komunikacyjne są szybsze na pewnych rynkach 
niż na innych, dlatego też 4G w USA jest obecne we wszystkich więk-
szych aglomeracjach. Mamy bardzo szybką i drogą transmisję danych. 
Może minąć trochę czasu, zanim poziom ten zostanie osiągnięty przez 
niektóre kraje w Europie, Afryce i Azji. 

NH: Co jeszcze stoi na przeszkodzie temu, żeby samochody podłączone 
do sieci stały się powszechne?
SS: Główną przeszkodą jest standaryzacja platform. Obecnie, na przy-
kład General Motors, 
Toyota, Ford, BMW, 
Audi i Volkswagen 
mają zupełnie różne 
własne platformy, na 
których rozbudowują 
aplikacje. Z tego po-
wodu inżynierowie 
oprogramowania, 
którzy tworzą aplika-
cje dla samochodu, 
muszą korzystać ze 
środowisk dewelo-
perskich i budować unikalne wersje tych aplikacji dla każdej platformy 
osobno. Myślę jednak, że doświadczamy teraz przemian i będzie coraz 
więcej aplikacji typu CarPlay Apple’a, a Google niedawno zaprezento-
wało Open Automotive Alliance, sojusz z producentami aut, w których 
główną platformą będzie Android. Są to podwaliny, które nie tylko 
umożliwią oryginalnym producentom tworzenie unikalnych aplikacji 
dla swoich samochodów, ale też pozwolą rozbudować standardy tych 
systemów i narzędzi komunikacji. 

Główną przeszkodą 
jest standaryzacja 
platform. Obecnie, na 
przykład General Motors, 
Toyota, Ford, BMW, 
Audi i Volkswagen mają 
zupełnie różne własne 
platformy, na których 
rozbudowują aplikacje.
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INRIX Traffic Intelligence Platform; Europa, wiosna 2013 - migawki ruchu w czasie rzeczywistym (okres 15 minut)

NH: Skoro już rozmawiamy o aplikacjach w samochodach – nie ma 
sensu mieć ich setki, kierowca i tak będzie używał tylko paru.
SS: Tak, dokładnie. Ani nie ma to sensu, ani nie jest bezpieczne dla użyt-
kowników. Producenci zdają sobie z tego sprawę i skupiają się na paru 
działach. Jeden związany jest z nawigacją, a więc wszystkim, co odnosi 
się do podróży i do tego, jakich informacji kierowca potrzebuje na temat 
ruchu drogowego i alternatywnych tras, stacji paliw, restauracji itp. 
Cały ten zakres jest kluczowy dla rozwoju aplikacji i wdrożenia jej do 
całościowego doświadczenia. Drugi dział to radio internetowe i muzy-
ka, wybrane aplikacje są dostępne na różnych platformach zależnie od 
rejonu. Na przykład w USA Pandora jest jedną z najpopularniejszych 
aplikacji służących do słuchania radia przez internet, jednak nie jest 
ona jeszcze zbyt rozpoznawalna w Europie, czy w ogóle na świecie. 
Jest i cały trzeci dział, który sądzę, że będzie znacznie ograniczony 
w liczbie aplikacji dostępnych na platformach, ponieważ nie są one 
w żaden sposób niezbędne do jazdy, a mogą też być niebezpieczne.

NH: Chodzi o aplikacje rozrywkowe?
SS: Rozrywkowe, czy jakikolwiek rodzaj gier. Producenci starają się 
poprzez ograniczenie pewnych typów aplikacji stworzyć bezpiecz-
niejsze środowisko. Skupiają się też na relacji człowiek-maszyna, na 
tym jak kierowca i pasażer mogą korzystać z tych aplikacji. Zresztą, 
sporo innowacji dotyczących sterowania głosem jest wprowadzanych 
właśnie w tym aspekcie. 

NH: A co z aplikacjami typu e-commerce, handlem elektronicznym, 
zakupami przez samochód?
SS: Kwestia rozwoju handlu elektronicznego w samochodzie też jest 
powiązana z prowadzeniem pojazdu i nawigacją. Możemy sobie na 
przykład wyobrazić możliwość płacenia za przejazd autostradą bez 
konieczności zawracania sobie głowy kartą płatniczą czy gotówką, 
stanowisko na stacji paliw automatycznie rozpoznające typ samochodu 
i jego rodzaj systemu płatniczego bez korzystania z kart płatniczych, 
inteligentny parking, który podczas obiadu powiadomi kierowcę o tym, 
że powinien dodać smartfonem 15 czy 30 minut do parkometru, gdy 

zaparkował w strefie dwugodzinnej. Właśnie w taki sposób handel 
elektroniczny współdziała z samochodami. Nie chodzi przecież o ku-
powanie kostiumu kąpielowego z katalogu elektronicznego. 

NH: Samochód podłączony do sieci to nie tylko aplikacje, ale też ko-
rzystanie z informacji zebranych przez pojazd. Jak marketerzy mogą 
wykorzystać te dane?
SS: Obecnie główne dane dostępne dzięki samochodom to lokalizacja, 
czy szerokość i długość geograficzna oraz prędkość. Jednak dane te 
są anonimowe, nie ma możliwości powiązania ich z danym kierowcą. 
Pojazd zbiera sporo informacji, ale są one chronione przed wydoby-
ciem za pomocą firewalla działającego w czasie rzeczywistym. Pojazd 
zbiera więc informacje typu naciśnięcie pedału hamulców, ale używa 
ich jedynie do kierowania pojazdem. To, co się zmienia, a zajmie jesz-
cze trochę czasu, to fakt, że dane pochodzące z tych sensorów, które 
obecnie są zablokowane, będą udostępnione i wykorzystywane w róż-
nych aplikacjach w chmurze. Na przykład, informacja, kiedy pojazdy 
używają wycieraczek 
i jaka jest szybkość 
tych wycieraczek 
oraz kiedy normal-
nie następował duży 
nacisk na pedał ha-
mulców ABS – ten 
dokładny moment 
wraz ze szczegóło-
wymi informacjami 
pochodzącymi z sensorów może zostać przesłany do chmury i połą-
czony z innymi danymi, jak, przykładowo, czy na tym terenie występują 
utrudnione warunki drogowe. Wszystkie te informacje mogą zostać 
przetworzone w czasie rzeczywistym i przesłane do innych pojazdów, 
by ostrzec je przed śliskimi drogami. Może to zostać przesłane w tle, 
tak, że same pojazdy przetworzą otrzymane informacje i mogą ostrzec 
kierowcę, kiedy będzie to konieczne. 

Niektóre modele 
Audi i BMW mogą już 
wysadzić kierowcę przy 
wejściu do hotelowego 
lobby, a następnie same 
pojechać do garażu 
i tam zaparkować.
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NH: Jest też kwestia kosztów. Za samochód podłączony do sieci płaci 
konsument, to oczywiste, ale moje pytanie brzmi: gdzie będzie uwzględ-
niony ten koszt? Na moim rachunku za telefon, czy kiedy zapłacę za 
samochód, czy może jeszcze gdzieś indziej? 
SS: Niektórzy producenci samochodów będą traktować pewien poziom 
podłączenia jako część auta lub wprowadzą miesięczną subskrypcję 
dostępu do usług. Każdy producent wdraża to inaczej, ale można so-
bie wyobrazić, że nie chce on płacić za kierowcę, który odtwarza film 
w sieci czy cały czas słucha muzyki w internetowym radiu. Już teraz 
jest wiele planów, według których pewien poziom podłączenia będzie 
wliczony w koszt samochodu lub będzie dostępny za minimalną opłatą, 
a dodatkowe usługi będą możliwe poprzez plan danych pojazdu lub 
smartfona kierowcy. W niektórych przypadkach możemy spodziewać 
się np. podwójnych kart SIM, z czego jedna będzie zajmowała się 
zadaniami związanymi wyłącznie z pojazdem, a druga pozostałymi 
kwestiami, funkcjonując jako osobisty telefon kierowcy.

NH: A co z liczbą samochodów na drogach? Podczas panelu SXSW, 
w którym uczestniczyłeś, mówiono, że głównym celem jest zmniejsze-
nie liczby samochodów w przyszłości.
SS: Myślę, że w ciągu następnych dziesięciu lat dalej będziemy obser-
wować ogólny światowy wzrost liczby sprzedawanych samochodów, 
jednak w pewnych państwach i aglomeracjach liczba sprzedaży no-
wych samochodów zacznie spadać. Będzie to spowodowane kilkoma 
rzeczami, między innymi współużytkowaniem samochodów, schema-
tem, który staje się coraz popularniejszy w pewnych miastach w USA 
i w Europie.

NH: Czyli rozwiązania typu Zipcar, car2go, Uber.
SS: Dokładnie. Pojazdy autonomiczne także zmniejszą ilość pojazdów 
sprzedawanych; to po prostu nowy sposób w jaki będziemy się prze-
mieszczać. Już w tej chwili widać funkcjonalność pojazdów półauto-
nomicznych; na przykład, Audi i BMW mogą już wysadzić kierowcę 
przy wejściu do hotelowego lobby, a następnie pojechać do garażu 
i tam zaparkować  bez niego. Już widać tę funkcjonalność, a Elon Musk, 
założyciel Tesla Motors, twierdzi, że 90% funkcjonalności pojazdów 
autonomicznych będzie gotowych do wypuszczenia na rynek do roku 
2019. Te pozostałe 10%, które jest bardzo, bardzo skomplikowane, 
zajmie kolejną dekadę, nim uda się je wdrożyć do samochodów i nim 
infrastruktura drogowa będzie gotowa je obsługiwać.  

Scotta Sedlika miałam przyjemność poznać podczas festiwalu SXSW 2014, 
był uczestnikiem panelu Smart Transportation Future: Mobile & Big Data.
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Właściwie to tytuł 
powinien brzmieć – 
roboty są wśród nas. 
Generalnie nie ma dziś 
kategorii, w której nie 
mielibyśmy z nimi do 
czynienia. Mamy tzw. 
roboty konsumenckie 
(osobiste), roboty 
przemysłowe, roboty 
wykorzystywane 
w zabawkach, w medycynie, 
w przestrzeni kosmicznej, 
roboty latające (drony, 
UAV) i wiele innych. Ich 
powszechność, podobnie 
jak ogólnie postępująca 
automatyzacja, wpłynie 
na wiele aspektów 
naszego życia, w tym 
także rynek pracy. Mówi 
się, że roboty pozbawią 
nas pracy. Owszem, ale tę 
pracę także nam dadzą. 

odbiorą czy dadzą nam pracę?

roboty nadchodzą
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Trend
Jako kategoria robotyka eksplodowała już ze 20 lat temu. Dziś nato-
miast w przypadku robotów konsumenckich mamy do czynienia, jak 
powiedział Dmitry Grishin z Grishin Robotics podczas panelu Consumer 
Robots Everywhere: The Next Big Thing na festiwalu SXSW, z sytuacją 
podobną do tej, która miała miejsce w 2000 roku w przypadku internetu 
(bańka). Według ABI Research tylko rynek robotów konsumenckich 
do 2017 roku będzie miał wartość 6,5 mld $ (4-krotny wzrost od 2012). 
Prognoza ta zresztą wydaje się być dosyć niska, bo z kolei IFR (The 
International Federation of Robotics) szacuje, że do 2015 roku globalna 
sprzedaż robotów wykonujących określone zadania (np. odkurzaczy typu 
iRobot czy kosiarek typu Husqvarna Automower) wyniesie 11 mln sztuk 
i będzie miała wartość 4,87 mld $. Robotyzacja jest niezwykle mocno 
widoczna także w przemyśle (np. motoryzacyjnym) – oferty pracy dla 
robotów (jakkolwiek to brzmi) rosną w tej kategorii nawet 6% rocznie. 
Największym rynkiem robotów na świecie jest oczywiście Azja, po niej 
Stany Zjednoczone, w Europie prym w tej kategorii wiodą Niemcy. Jed-
nym z istotnych problemów, przynajmniej w naszej kulturze, są kwestie 
postrzegania roli robotów w społeczeństwie i wewnętrzna obawa ludzi 

przed ich masowym wykorzystywaniem (choć z drugiej strony 59% 
Amerykanów stwierdziło, że gdyby miało wybrać, kto ma przejąć ich 
pracę – amerykańskie roboty czy ludzie z innych krajów – to woleliby 
jednak roboty, The Curve Report, 2013). Jeżeli chodzi o przejmowanie 
ludzkiej pracy przez roboty, to temat jest złożony – owszem naukowcy 
z Oxfordu prognozują, że do 2050 roku blisko 50% obecnych zawodów 
zniknie w wyniku szeroko rozumianej komputeryzacji, ale dotyczyć to 
będzie w większości prac, które wymagają wykonywania automatycz-
nych, powtarzalnych zadań, a nie zaawansowanego myślenia, intuicji 
i rozwiązywania problemów. Z drugiej strony rozwijający się przemysł 
związany z robotami będzie generował nowe miejsca pracy (na co 
zwraca uwagę prof. Russ Tedrake – s. 51). 

Słowa klucze
automatyzacja, sztuczna inteligencja (AI), drony, humanoidy

Trendy towarzyszące
internet rzeczy, humanizacja urządzeń, deep learning (DL)

pomoc w pracach domowych

monitorowanie bezpieczeństwa domu

utrzymywanie trawnika/ogrodu

zajmowanie się zwierzętami

rozrywka/zapewnianie towarzystwa

zajmowanie się dziećmi

wykres 4
W których obszarach robot jest szczególnie użyteczny? Źródło: CEA Survey, lipiec 2013. 

http://grishinrobotics.com/
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Przyczyny występowania trendu
Oczywiście postępujący rozwój technologii, ale tak naprawdę przy-
czyny są różne w zależności od kategorii. I tak np. w przemyśle jedną 
z głównych przyczyn postępującej robotyzacji jest konieczność opty-
malizacji pracy i przyspieszania produkcji. W branży HR – zwłaszcza 
w kategorii robotów „telepresence” (umożliwiające komunikację z pra-
cownikami znajdującymi się w różnych lokalizacjach, np. iRobot Ava 
500) – mobilność pracowników i posiadanie wielu (albo przynajmniej 
kilku) oddziałów (dotyczy to także start-upów, które coraz częściej mają 
swoje biura jednocześnie w Polsce i w USA/UK etc). W branży zaba-
wek – oczekiwania samych konsumentów. W medycynie – starzejące 
się społeczeństwo i konieczność zaopiekowania się starszymi ludźmi 
bezpośrednio w ich domach (nie wszyscy znajdą miejsce w szpitalach 
i tylko niewielka liczba będzie mieszkać na starość z własnymi dziećmi). 
Wreszcie pokolenie L, które oczekuje technologii  ułatwiającej im życie 
i oszczędzającej czas.

Przykłady trendu we współczesnym świecie
W ciągu tylko 2013 roku Google przejęło aż osiem spółek, w tym Boston 
Dynamics, związanych z szeroko pojętym obszarem robotyki. Szefem 
całej dywizji związanej z tą kategorią został w Google’u Andy Rubin 
(„ojciec” systemu Android). W start-up związany ze sztuczną inteligencją 
– Vicarious – na początku 2014 roku zainwestował Mark Zuckerberg 
(podobnie, jak Google, który w styczniu zapłacił za DeepMind – start-up 
z tego samego obszaru – 400 mln $). Temat robotów był też jednym 
z głównych wątków podczas tegorocznego festiwalu SXSW – nie tyl-
ko pojawiał się w trakcie paneli i sesji, roboty krążyły również wśród 
uczestników konferencji. W dużej mierze rozmawiano o robotach kon-
sumenckich, ale także o tym, jak roboty wpłyną na nasz rynek pracy 
(kwestie te poruszał w swoim wystąpieniu m.in. Eric Schmidt, Google). 
Pod koniec ubiegłego roku Amazon zapowiedział, że w ciągu najbliż-
szych pięciu lat swoje przesyłki będzie dostarczać za pomocą dronów. 
Z kolei testy dostarczania pizzy za pomocą dronów przeprowadzała 
w czerwcu 2013 w Wielkiej Brytanii Domino’s Pizza. W marcu 2014 
KUKA – firma produkująca roboty przemysłowe, w ramach swojej 
kampanii promocyjnej zorganizowała mecz pomiędzy Timem Bollem 

– mistrzem tenisa stołowego – a swoim robotem (ostatecznie wygrał 
jednak człowiek). Podczas swojego Love Summer Festival w sierp-
niu 2013 robota wykorzystywała także Coca-Cola. W Polsce robota 
w swojej kampanii rekrutacyjnej wykorzystywało Hypermedia Isobar 
(por. s. 23). W rzeczywistości, roboty są wykorzystywane w każdej 
możliwej kategorii, począwszy od produkcji przemysłowej (w ubiegłym 
roku BMW dokonało kroku milowego w branży, wprowadzając linię 
produkcyjną, przy której obok siebie – w niespotykanej dotychczas 
bliskości – pracują ludzie i roboty), przez obszar HR i kategorię zabawek 
(np. LEGO, Hasbro), a na medycynie skończywszy. 

Zastosowanie trendu w działaniach marketingowych 
W obszarze komunikacji marketingowej widać wyraźną fascynację 
robotami. Wiele marek rozumie, że roboty to dzisiaj tzw. hot topic 
i wykorzystuje je w kampaniach reklamowych zwłaszcza po to, żeby 
generować publicity. Pierwszą kampanią tego typu była nagrodzona 
w Cannes kampania proszku do prania Ariel – Fashion Shoot – zrealizo-
wana w 2011 roku (sic!). W ubiegłym roku takich kampanii widzieliśmy 
jeszcze więcej (m.in. wspomniane Coca-Cola, KAKU, Hypermedia Iso-
bar etc.). Wśród marketerów widać też duże zainteresowanie drona-
mi. Wielość ich wykorzystań jest ogromna, np. dostarczanie produktów 
w zatłoczonych miejscach (tu znów głównie chodzi o efekt PR, a nie 
powszechne zastosowanie), do produkcji treści (w Polsce drona do 
tego celu bardzo mocno wykorzystują m.in. Jakub i Ania Górniccy 
autorzy bloga Podróżniccy – w cyklu Podróże z dronem i Polska z drona 
wykonują dronem zdjęcia oraz filmy najpiękniejszych miejsc w Polsce 
i na świecie) oraz do produkcji reklam (jako np. alternatywa kamer na 
wysięgnikach). 

Robot Adobe – Echobot – i ja na jednej z ulic w Austin podczas festiwalu SXSW 2014.

Robot ASIMO Hondy określany jest jako najbardziej zaawansowany robot humanoi-
dalny na świecie; ASIMO (akronim od Advanced Step In Innovative Mobility).

fo
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http://www.irobot.com/us/learn/commercial/ava500.aspx
http://www.irobot.com/us/learn/commercial/ava500.aspx
http://www.bostondynamics.com/
http://www.bostondynamics.com/
http://vicarious.com/
http://deepmind.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tIIJME8-au8
http://www.b-reel.com/projects/digital/case/33/ariel-fashion-shoot/
http://podrozniccy.com/pl/podroze-z-dronem
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„Każda rewolucja jest wyzwaniem.”
O tym, co potrafią i czego nie potrafią robić roboty, jak mogą wyglądać w przyszłości i dlaczego są bardziej 
wrażliwe od ludzi, rozmawiam z profesorem Russem Tedrakem z MIT.

Natalia Hatalska: Panie profesorze, w trakcie swojej prezentacji na 
SXSW powiedział Pan, że nigdy już nie będzie lepszego momentu, żeby 
użyć słów „nadchodzi era robotów”. Dlaczego?
Russ Tedrake: W ostatnim czasie miała miejsce szybka seria inwestycji, 
którą zapoczątkowały agencje rządowe. W ciągu ostatnich pięciu-dzie-
sięciu lat dużo w robotykę zainwestowała Unia Europejska. Istotnych 
inwestycji w ostatniej dekadzie dokonały również rządy USA i Japonii. 
Rząd USA zresztą na poważnie zabrał się do pracy, tworząc w Kongresie 
komisję, której celem jest umieszczenie robotyki na liście najważniej-
szych tematów będących przedmiotem obrad. W rezultacie w USA 
powstały nowe i znaczące jak na nasze standardy inicjatywy związane 
z finansowaniem badań naukowych. W ostatnich kilku latach miał także 
miejsce znaczący zastrzyk funduszy dla środowiska akademickiego, 
mający na celu rozwój sprzętu. Kulminacją tych działań jest konkurs 
DARPA Robotics Challenge oraz kolejne inwestycje, które dzieją się 
w branży. Jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie firmy zajmujące się 
robotyką, które ostatnio kupił Google, to jest to największa inwestycja 
pojedynczego podmiotu w ten przemysł. Naprawdę uważam, że teraz 
jest ten magiczny moment, kiedy roboty z przedmiotu zainteresowań 
naukowców stają się przemysłem i dzieje się to niezwykle szybko.

NH: Co roboty już dzisiaj potrafią?
RT: Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Jednak jest wiele 
rzeczy, które roboty mogą już dzisiaj robić za nas. Na przykład operacje 
chirurgiczne wykonywane z pomocą robotów są dużym sukcesem 
komercyjnym. Roboty saperskie używane w wojsku do detonowania 
materiałów wybuchowych. Są roboty używane przez straż graniczną 
i różne służby w celach obserwacyjnych. Istnieją też drony, albo inaczej 
UAVs (Unmanned Aerial Vehicles – przyp. NH), czyli bezzałogowe statki 

powietrzne, które ja uważam za część robotyki i są jedną z rzeczy, któ-
rymi się zajmuję. UAV są używane na całym świecie – przez filmowców, 
architektów, ostatnio nawet przez Amazona. Te urządzenia nadal mają 
w pewnym sensie ograniczone możliwości, ale mimo to, już w tej chwili 
mają wartość dla konsumentów. Mimo tych ograniczeń roboty mogą 
już dzisiaj wiele osiągnąć. 

NH: Co ma Pan na myśli, mówiąc, że roboty posiadają ograniczenia?
RT: Cóż, problem z robotami polega między innymi na tym, że zużywają 
zbyt dużo energii. To zresztą jedno z ograniczeń UAV. Urządzenia te 
zdolne są przeważnie do zaledwie kilkuminutowego lotu, potem baterie 
padają, zwłaszcza, je-
śli mają na pokładzie 
ładunek. To samo 
tyczy się robotów 
chodzących. Pokazy 
robota ASIMO 
Hondy, który jest 
jednym z najbardziej 
zaawansowanych 
istniejących dzisiaj 
humanoidów, trwają koło 15 minut, bo baterie wyładowują się po 20 
minutach. To wystarczy, żeby robot mógł dać występ na scenie, ale 
niestety nie wystarczy, żeby zastąpił komuś lokaja :). Ich kolejną wadą 
jest wysoka cena. To będzie musiało się zmienić. Myślę, że musimy po-
pracować nad obniżeniem kosztów ich produkcji i ich niezawodnością. 
Poza tym, są rzeczy, których roboty po prostu nie potrafią robić. ASIMO 
czasem spada ze schodów, myślę, że pogubiłby się także w niektórych 
czynnościach, które czasem robimy w domu. Możliwości manipulacji 

Russ Tedrake 
MIT

Jest profesorem na Wydziale Inżynierii 
Elektrycznej i Nauki o Komputerach MIT, 
członkiem Laboratorium Nauk Kompu-
terowych i Sztucznej Inteligencji. Grupa 
badawcza profesora Tedrake’a interesuje się 
systemami kontroli motoryki u zwierząt i ma-
szyn, które są zdolne do wykonywania zadań 
wymagających sprawności dynamicznej 
i interakcji z niepewnymi środowiskami. Jego 
obecne projekty dotyczą wydajnej i nieza-
wodnej komunikacji dwunożnej w płaskim 
terenie, komunikacji wielonożnej w terenie 
ekstremalnie nierównym, technice lotu 
z użyciem ruchomych skrzydeł oraz kontroli 
sprzężenia zwrotnego w dynamice płynów. 
W swojej karierze Russ Tedrake pracował dla 
Microsoftu, Microsoft Research i Santa Fe 
Institute.

Uważam, że teraz jest 
ten magiczny moment, 
kiedy roboty z przedmiotu 
zainteresowań 
naukowców stają się 
przemysłem i dzieje się  
to niezwykle szybko.

http://www.theroboticschallenge.org/
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w przypadku robotów są relatywnie ograniczone, więc w fabryce, gdzie 
można dokładnie zaprojektować środowisko pracy, roboty odniosły 
pewne sukcesy. Jednak prawie wszystkie telefony komórkowe, które 
dzisiaj funkcjonują na świecie, nadal są produkowane ręcznie. Roboty 
nie są w stanie zmieścić się w ramy czasowe wymagane przy produkcji 
telefonów. Linie produkcyjne uruchamia się nawet na tak krótko jak 
sześć tygodni, wiec nie da się wykorzystać robotów w sposób wydajny 
i opłacalny. Lepiej więc zatrudnić ludzi.

NH: Skoro rozmawiamy o ludziach – kiedy my, ludzie, myślimy o robo-
tach, to wyobrażamy je sobie jako maszyny podobne do nas. Jednak 
zdecydowana większość robotów nie wygląda jak ludzie. Czemu tak 
trudno jest zbudować humanoida?
RT: Myślę, że jednym z powodów tego, że trudno jest zbudować robota 
na kształt człowieka jest to, że istnieje kilka poziomów. Jest robot „człe-
kokształtny”, który wygląda podobnie np. do astronauty w skafandrze 
i w masce przypominającej twarz. Istnieją też maszyny o kształcie przy-
pominającym człowieka. Zaczynamy sobie z tym nieźle radzić, jednak 
problem z chodzeniem i bieganiem, równowagą dynamiczną okazuje 
się być zdecydowanie większy niż nam się początkowo wydawało. My 
to robimy niezawodnie; ludzie są nadzwyczajnie dobrzy w poruszaniu 
się na dwóch kończynach. To, że nie jesteśmy w stanie nauczyć tego 
naszych robotów, jest bardzo frustrujące.

NH: Wydaje nam się to tak proste, że nawet się nad tym nie zasta-
nawiamy.
RT: Nie zdajemy sobie sprawy, jak trudne to może być dla robota. 
Większość z nas przewiduje, że roboty dwunożne będą się wywracać 
i kompromitować siebie oraz swoich wynalazców. Co ciekawe, wcale 
tak nie jest. Większość zwycięskich robotów w konkursie DARPA jest 
dwunożna. Ale długo nad tym pracowaliśmy. Jeśli natomiast chcesz 
przejść od robotów wyglądających jak dziwni astronauci do takich, które 
faktycznie będą wyglądać jak człowiek, z twarzą itp., to wchodzimy na 
mniej przyjemny grunt. Roboty zbytnio przypominające ludzi nas nie-
pokoją. Nie jestem wielkim fanem takich rozwiązań. Nie przeszkadzają 
mi roboty, które przypominają kombinezony astronautów.

NH: Jakie są kluczowe siły napędowe robotyki? I jakie są jej największe 
wyzwania?
RT: Myślę, że siłą napędową jest między innymi technologia produkcji. 
To ona będzie miała znaczący wpływ. Moim zdaniem, w najbliższych la-
tach zaczniemy widzieć poważniejsze i ciekawsze projekty, powiedzmy, 
że będą to roboty humanoidalne lub nawet bardziej skomplikowane, 
które będą budowane przy użyciu nowych technologii produkcji. Oprócz 
tego, technologia sensoryczna, która zawsze miała ogromny wpływ. 
Kiedy na rynku pojawiła się kamera sieciowa, ktoś wymyślił Xboxa, 
który zrewolucjonizował to, co możemy zrobić w robotyce. Wcześniej, 
kiedy pojawiły się skanery laserowe to również była dla nas rewolucja. 

Kiedy systemy rozpo-
znawania ruchu stały 
się faktycznie możli-
we, nie tylko w hol-
lywoodzkich filmach, 
to znów było coś, co 
zrewolucjonizowało 
nasze możliwości. 
Nadal czekamy na 

przełom w technologii siłowników, w motoryce, gdybyśmy i tutaj 
mogli być świadkami przełomu technologicznego, to byłaby znów 
wielka rzecz. Moje badania obejmują między innymi teorię sterowania 
w informatyce, czyli programowanie robotów. Tutaj też obserwujemy 
przełomowe odkrycia. Budujemy roboty, które są bardziej dynamiczne. 

To pomoże rozwijać wydajność i możliwości robotów. Być może to nie 
jest aż tak znaczące jak wynalezienie nowego rodzaju czujnika, który 
pozwala lepiej rozpoznawać świat, ale to się jeszcze okaże.

NH: Czy wierzy Pan, że przyjdzie czas, w którym roboty staną się na-
prawdę autonomiczne? Będą potrafiły się uczyć z ich rzeczywistego 
otoczenia? Tak jak ludzie?
RT: Tak jak ludzie to będzie ciężko. Ale nie uważam też, żebyśmy potrze-
bowali robotów uczących się jak ludzie. Natomiast jestem przekonany, 
że pokażą nam możliwości, które sprawią, że uwierzymy, że są równie 
inteligentne i potrafią 
się w równym stopniu 
dostosowywać do 
otoczenia co ludzie. 
Myślę, że już to wi-
dzimy np. w naszych 
interakcjach z Go-
ogle. Miałem taki 
przypadek całkiem 
niedawno, kiedy to 
zapytałem Google, ile czasu zajmie mi dojazd na lotnisko, w odpowie-
dzi usłyszałem: „W tej chwili zajmie ci to 30 minut, ale jutro rano, kiedy 
masz zaplanowany lot o 7.00, zajmie ci to…” i pomyślałem sobie: „Skąd 
wiesz, że mam lot o 7?” Oni tam robią naprawdę mądre rzeczy. I być 
może wychodzi im to tak dobrze właśnie nie dlatego, że polega to na 
uczeniu się w naszym rozumieniu tego słowa, ale na przetwarzaniu 
olbrzymich ilości danych w czasie rzeczywistym bardzo wydajnymi 
algorytmami. Chodzi mi o to, że być może nie będzie to uczenie się 
w takim rozumieniu, jak uczy się człowiek, jednak komputery już dzisiaj 
wykazują się bardzo inteligentnymi zachowaniami i wkrótce będziemy 
obserwować jeszcze większe zaawansowanie technologiczne robotów. 
Jestem optymistą, jeśli o to chodzi.

NH: Wspomniał Pan o różnych zastosowaniach robotów. Widzimy, 
że społeczeństwo się starzeje, więc pewnie będziemy potrzebować 
robotów do opieki nad osobami starszymi w najbliższej przyszłości. 
Jednocześnie naprawdę się ich boimy – że zajmą nasze miejsca pracy, że 
staną się od nas mądrzejsze i będą chciały nas pozabijać. Czemu tak jest?
RT: Lubię sobie żartować, że jeśli boisz się robota, musisz umieć biec 
bez przerwy przez 20 minut, bo tylko tak długo robot może cię gonić. 
Potem padną mu baterie. To jest interesująca kwestia kulturowa. W Azji, 
w tak wielu krajach, ludzie nie boją się robotów. Dorastali, oglądając 
kreskówki o robotach i kochają roboty w każdym aspekcie. U nas jest 
inaczej, bo my dorastaliśmy, oglądając Terminatora zamiast Astro Boy’a. 
Myślę, że postęp w tej kwestii też przyjdzie, ale powoli. Kilka lat temu 
najlepiej sprzedającą się zabawką przed Bożym Narodzeniem był robot, 
który porusza się, kiwając się na boki i puszcza bąki po naciśnięciu gu-
zika. Mamy roboty, które odkurzają mieszkania, roboty, które pomagają 
przeprowadzać operacje chirurgiczne. W miarę, jak tworzymy więcej 
takich urządzeń, wśród ludzi będzie się zmieniała także ich percepcja, 
a bariery stopniowo zanikną. Jest to jednak coś, z czym musimy się 
zmierzyć. To, co chciałbym widzieć, to większe podekscytowanie wy-
kształconych ludzi inżynierią i nauką. Jeśli będziemy w stanie sprawić, 
że dzieciaki zaczną się bawić najnowszymi technologiami, bo uznają je 
za ciekawsze od Justina Biebera, czy kogokolwiek, kto dzisiaj jest znaną 
gwiazdeczką pop, to sądzę, że niektóre z tych barier znikną. Wyzwa-
niem dla naukowców i inżynierów jest sprawienie, żeby ich wynalazki 
były fajne. Roboty, doskonale się do tego nadają. Niektórzy twierdzą, że 
im się udaje. To właśnie tego typu rozwiązania są najbardziej dostępne 
dla ludzi (którzy nie są „techniczni”) i budzą ich zachwyt. Nam, specjali-
stom robotyki, przewija się dzisiaj przez nasze laboratoria dużo więcej 
„turystów” niż np. naukowcom zajmującym się informatyką. Myślę, że 
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roboty mają do odegrania ważną rolę. Znów jestem optymistą – myślę, 
że niedługo każdy będzie chciał mieć robota.

NH: Myślę, że ten strach bierze się także z tego, że obawiamy się, 
że roboty mogą być od nas lepsze w niektórych rzeczach, zwłaszcza 
w tych, z którymi sami sobie średnio radzimy.
RT: Myślę, że roboty będą dobre w rzeczach, z którymi my sobie nie 
radzimy.

NH: Na przykład w czym?
RT: Spodziewam się, że będą się w stanie poruszać szybciej od nas. Już 
są. Są lepsze w realizowaniu prostych zadań. Jeśli poradzą sobie z wy-
konaniem jednej czynności, to mogą ją potem wielokrotnie powtarzać.

NH: No tak, ale my tego nie lubimy. To dla nas zbyt nudne.
RT: Tak. Kiedyś to ludzie wykonywali takie zadania, teraz robią to ro-
boty. Nikomu to nie przeszkadza. Ludzie muszą się dostosować. Myślę, 
że to jest wyzwanie, każda rewolucja jest wyzwaniem. Jednak uważam, 
że jeśli ta zmiana nam się uda, świat automatycznie stanie się lepszym 
miejscem. Ostatecznie, największa odpowiedzialność spoczywa na 
edukacji. Tak, żeby ci ludzie, którzy dzisiaj wykonują proste zadania, 
mogli się zająć bardziej skomplikowanymi rzeczami, kiedy ich zajęcie 
przejmą roboty. Nad tym powinniśmy pracować. Tak długo, jak będzie-
my w stanie pomóc ludziom w takiej transformacji, będzie to dobra 
rzecz dla społeczeństwa i to nie podlega wątpliwości.

NH: Zapisałam sobie jedno zdanie, które powiedział Pan w trakcie 
swojej prezentacji na SXSW: „Każda duża zmiana w technologii jest 
dobra dla ludzi i ich miejsc pracy.” To jest bardzo dziwne zdanie w od-
niesieniu do robotów, ponieważ tego się właśnie obawiamy, że odbiorą 
nam miejsca pracy. Raport opublikowany przez badaczy z Oxfordu pod 
koniec ubiegłego roku potwierdza, że 47% naszych zajęć w tej chwili 
jest zagrożonych przez roboty. Z drugiej strony, znalazłam raport, który 
mówi, że robotyka może stworzyć 3 miliony nowych miejsc pracy na 
świecie przez 2020 rokiem. To są dwa bardzo odmienne spojrzenia.
RT: Nie czytałem żadnego z tych raportów, ale mogę powiedzieć, jak ja 
to widzę. W okolicach Bostonu mamy bardzo wiele firm zajmujących się 
robotyką, które zatrudniają technicznych pracowników, na przykład absol-
wentów MIT. Naprawdę tworzymy coraz więcej miejsc pracy. Istnieje szan-
sa, że umożliwimy produkcję wielu z tych urządzeń w USA, a jak wiadomo 
w tej chwili większość produkcji amerykańskich wynalazków odbywa się 

poza granicami kraju. 
Naszym zdaniem to 
może spowodować 
wielki boom ekono-
miczny w USA. My-
ślę, że to samo jest 
możliwe w Europie, 
ale tamtych rynków 
nie badałem. Czemu 
mamy się obawiać, że 
stracimy 47% miejsc 
pracy? Wystarczy po-

myśleć, jak wyglądał świat, kiedy pojawił się komputer osobisty i Excel, 
pierwszy arkusz kalkulacyjny. To, co robi dzisiaj Excel, wcześniej wiele osób 
musiało robić ręcznie. Ludzie, którzy zajmowali się wcześniej administro-
waniem dokumentów, znaleźli bardziej wymagające zajęcia. Nie patrzymy 
dziś na Excela, mówiąc: „żałuję, że ktoś to kiedyś wymyślił”, albo „chciałbym, 
żeby nikt nigdy nie wymyślił arkusza kalkulacyjnego, albo peceta”. To by nas 
uwsteczniło. Rynki pracy muszą się dostosowywać. Nie chcę się bać tych 
zmian. Nad tym musimy pracować jako społeczeństwo i jako członkowie 
pewnej kultury. 

NH: W ubiegłym roku BMW wdrożyło linię produkcyjną, w której ludzie 
pracują ramię w ramię z robotami, co wcześniej nie było możliwe. Czy 
to jest przyszłość? Ludzie i roboty pracujący razem?
RT: Jest świetna książka – Flesh and Machines – napisana przez jednego 
z moich znajomych, Rodneya Brooksa. Rod uważa, że właśnie tak to się 
rozegra. Nie będzie sytuacji roboty kontra ludzie, za to wszyscy kiedyś 
będziemy ludźmi-robotami.

NH: Transhumanistami?
RT: Czymś w tym stylu, tak. Już teraz, od implantów ślimakowych po 
protezy, a nawet całe organy, mamy więcej aluminium w naszych cia-
łach niż 50 lat temu. 
W zasadzie tego typu 
ulepszenia mogą się 
kiedyś okazać do-
minujące. Być może 
sami staniemy się po 
części robotami już za 
kilka lat. To nie jest 
odpowiedź, której 
zazwyczaj udzielam 
na podobne pytania, 
ale taka wizja z pew-
nością jest ciekawa. W krótkiej perspektywie roboty sprawią, że bę-
dziemy mogli robić niektóre rzeczy wydajniej niż teraz. To będzie dla 
nas dobre z ekonomicznego punktu widzenia. Zgadzam się, że niektóre 
nasze zajęcia będą musiały się zmienić, ale jako społeczeństwo musimy 
dążyć do tego, żeby to wszystko ulepszać.

NH: Obawa przed tym, że roboty zabiorą nam miejsca pracy to nie 
jest nasze jedyne zmartwienie. W trakcie swojej prezentacji na SXSW 
wspomniał Pan o czterech innych problemach: o tym, że roboty są de-
likatne, że potrzebują za dużo energii, że są zbyt drogie i że potrzebne 
są zmiany w przepisach. O wielu tych problemach rozmawialiśmy przed 
chwilą, ale co to znaczy, że roboty są delikatne?
RT: Na SXSW pokazywałem nagrania przedstawiające naszego robota 
w trakcie wykonywania zadań konkursowych. To jest bardzo drogi, świetnie 
wykonany, relatywnie precyzyjny robot, który kiedy się wywróci, to ulegnie 
uszkodzeniu. Odczepi się przewód, ułamie się ramię, pęknie kabel…

NH: Czy nie tak samo jest z ludźmi? My też jesteśmy delikatni, o wiele 
bardziej niż roboty.
RT: Wcale tak nie uważam. Po pierwsze, nie psujemy się równie łatwo. 
I na pewno uszkodzenia nie są tak poważne, jak w przypadku robotów. 
Poza tym, mamy zdolność autonaprawy. Żaden robot tego nie potrafi. 
Oczywiście chcemy, żeby roboty mniej się wywracały, chcemy tworzyć 
lepsze algorytmy, które im na to pozwolą. Ale jeśli wystarczy, że robot 
wywróci się raz i po tym nie nadaje się do użytku, to taki robot jest bezuży-
teczny, nawet jeśli wydałem na niego miliony dolarów. W zasadzie chodzi 
więc o to, żeby dało się operować robotem nawet wtedy, kiedy jest on 
uszkodzony. To jest bardzo ekscytujące wyzwanie, nad którym osobiście 
pracuję. Myślę, że to nam bardzo pomoże. Wierzę też, że powinna się 
zmienić nasza technologia produkcji. We wszystkich naszych stawach 
mamy ścięgna i elementy, które są elastyczne. Tak więc, w momencie 
przypadkowego uderzenia w jakiś przedmiot istnieje pewna amortyzacja. 
Większość robotów tego nie ma. Kiedy w coś uderzą, energia uderzenia 
jest odbierana przez cały system. Jeśli natomiast zainstaluję w robocie 
tego rodzaju sprężyny, robot robi się trudniejszy w obsłudze. Trudniej jest 
nim wystartować. Jeśli uda się nam wymyślić, w jaki sposób kontrolować 
tzw. miękkie roboty, bardziej kompatybilne z rzeczywistością i otocze-
niem, bardziej odporne, wtedy będziemy mogli produkować urządzenia, 
które nie będą się psuły za każdym razem, kiedy się wywrócą.
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są wokół nas. 
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NH: Kiedy buduje Pan roboty, czy zwraca Pan uwagę na to, jak pracuje 
ludzkie ciało? Czy dużo z tej nauki ma wpływ na konstrukcję ciała 
robota?
RT: I tak i nie. Jest kilka klasycznych porażek, które wynikają z tego, 
że ktoś za bardzo chciał kopiować ludzkie ciało. Bionika to teraz nieco 
przeklęte słowo w robotyce. Jeśli zbyt dokładnie kopiujesz dzieło matki 
natury, to przeważnie źle się to kończy. Nowym popularnym słowem 
w robotyce jest bioinspiracja. Jeśli widzisz coś, co natura potrafi robić 
lepiej niż roboty, postaraj się zrozumieć, czemu tak jest i zastanów się, 
czy jest rozwiązanie, które potrafi to załatwić, ale nie poprzez na przy-
kład odnalezienie materiału o właściwościach podobnych do ścięgien. 
Myślę, że w pewnym sensie materiały, z których zbudowane jest nasze 
ciało są lepsze, ale z drugiej strony niektóre z tych wytwarzanych przez 
nas mają swoje przewagi. Na pewno powinniśmy liczyć na nadludzkie 
umiejętności naszych robotów przy wykonywaniu niektórych zadań, 
jak również oczekiwać, że w niektórych rzeczach będą od nas gorsze, 
bo będą zrobione z gorszych części i tak będzie, póki lepiej nie zrozu-
miemy medycyny i biologii.

NH: Kiedy Pana zdaniem roboty staną się tak powszechne, jak dzisiaj 
komputery i smartfony?
RT: To dobre pytanie. Spójrzmy na przykład na smartfona. Każdy ma 
wbudowaną kamerę, może nawet i dwie kamery. Ma akcelerometr, 
ma czujniki czasu. Pewnie już niedługo zyska nowe możliwości, tego 
nie wiem. To wszystko może się wydarzyć zupełnie inaczej niż nam się 
wydaje. Być może nie będzie wcale tak, że nagle pojawią się roboty 
przypominające nas samych. Może to nasze laptopy, iPody i iPhony 
zyskają cechy robotów. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy to bę-
dzie miało miejsce, ale myślę, że to się już dzieje i dzieje się szybko. 
Pierwszy etap już się rozpoczął, kiedy wielkie firmy, jak Google, które 
zresztą nie jest jedyne, zaczęły realizować takie inwestycje. Już niedługo 
zobaczymy szybkie zmiany w tej dziedzinie.

NH: Czyli tak naprawdę roboty już są wśród nas, ale nie widzimy tego, 
bo wciąż wydaje nam się, że będą one wyglądały tak jak my sami. 
RT: Tak, twoja zmywarka jest maszyną, ale kiedy nazwiesz ją urządze-
niem kuchennym, to przestajemy mówić, że jest to robot. Być może 
dla robotów to przekleństwo, ponieważ coś, co faktycznie zaczyna 
działać, przestaje być robotem.

NH: Jaka jest w takim razie Pana definicja robota?
RT: Nie przeszkadzałoby mi nazywanie zmywarki robotem, to jest 
dosyć mądre urządzenie. Mówiąc robot, myślę o czymś, co ma senso-
ry, siłowniki i ruchome części oraz przynajmniej ograniczone możliwo-
ści obliczeniowe, które łączą te elementy. Każdy samochód, który 
jeździ po ulicach, ma wbudowanych wiele komputerów. Dzisiaj, mają 
one też wiele sensorów, no i oczywiście różnego rodzaju napędy. Moim 
zdaniem, to są wszystko roboty i myślę, że te rzeczy, o których myślimy 
w kontekście robotyki, sprawiają między innymi, że samochody poru-
szają się szybciej i zużywają mniej energii. Nie do mnie należy rysowa-
nie linii i powiedzenie, że jak coś nie ma dwóch rąk i dwóch nóg, to nie 
jest robotem. Mogę spokojnie nazywać samochody i zmywarki robo-
tami. Chciałbym, żeby reszta świata też miała podobne podejście. 
Wtedy moglibyśmy powiedzieć, że roboty już są wokół nas.  

Profesora Russa Tedrake’a miałam przyjemność poznać podczas festiwalu 
SXSW 2014, gdzie wspólnie z prof. Timem Bernerem-Lee (współtwórca 
WWW) oraz prof. Andrew Lo zasiadał w panelu Computing the Future: 
MIT Scientists Tell All.
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zrównoważony rozwój 
czyli ludzie, Ziemia, zysk, cel

Na początku XX wieku  
na świecie żyło niespełna 
2 mld ludzi, dziś jest ich 
już 7 mld, a do 2050 liczba 
ta ma sięgnąć 9. Nic więc 
dziwnego, że zasoby, 
które kiedyś wydawały 
się nieograniczone, 
wyczerpują się 
w zastraszającym tempie. 
Od dawna doskonale 
rozumiemy konieczność 
zrównoważonego rozwoju 
w biznesie, ale dziś nie 
wystarczy, aby był on 
tylko elementem działań 
wizerunkowych – musi 
być nieodłączną częścią 
strategii firmy. W efekcie 
tradycyjne 4P zmienia się 
w nowe: people, planet, 
profit, purpose. 
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Trend
We wstępie do tegorocznego TrendBooka napisałam, że siłę trendu 
poznaje się m.in. po tym, że wpływ danego zjawiska można zauważyć 
w wielu odległych od siebie obszarach tematycznych. Dokładnie tak 
jest w przypadku zrównoważonego rozwoju. Nie chodzi mi bowiem 
o spojrzenie na to zjawisko w kategoriach oczywistych – związanych 
z CSR-em, ekologią czy świadomym korzystaniem z dostępnych zaso-
bów. Chodzi mi raczej o zmianę związaną z włączeniem zrównoważo-
nego rozwoju w strategię firmy, nie tylko w działania wizerunkowe, oraz  
z wysypem start-upów oferujących rozwiązania, które są odpowie-
dzią na problemy dzisiejszego świata. Podczas tegorocznego festiwalu 
SXSW temat zrównoważonego rozwoju przewijał się w tle (bo ani 
razu nie został wypowiedziany wprost) właściwie wszystkich możli-
wych wystąpień, począwszy od paneli poświęconych tzw. społecznej 
zmianie (social change) i aktywności globalnych marek w tym obszarze 
(kampanie społeczne – np. Spent, More than a Goal, Gates Latter, Girl 
Rising realizowane przez takie marki jak m.in. AmEx, Microsoft, Intel 
etc.), przez panele poświęcone kolonizacji przestrzeni kosmicznej (w ka-
tegoriach tego, że zasoby, które ograniczone są na Ziemi, w kosmosie 
są nieograniczone) i wystąpienia keynote speakerów, w tym Deana 

Kamena i Chelsea Clinton (poświęcone temu, jak technologia może pomóc 
krajom rozwijającym się oraz poruszające kwestie edukacji i emancypacji 
kobiet), a skończywszy na panelach poświęconych obszarowi związane-
mu z connected cars (które są odpowiedzią na realny problem –  obecne 
samochody nie są zrównoważone – abstrahując od emisji CO2, według 
danych INRIX przeciętny kierowca spędza w korkach 62 h rocznie, co 
w samych Stanach Zjednoczonych generuje straty na poziomie 121 mld $) 
i ekonomii współdzielonej, która zwłaszcza w obszarze współpracy 
z lokalnymi społecznościami zdaje się być integralną częścią strategii 
zrównoważonego rozwoju.

Słowa klucze
sustainability, Triple Bottom Line (TPL, 3PL), dobry obywatel (corporate 
citizenship)

Trendy towarzyszące
ludzka twarz biznesu, random acts of kindness (RAoK), eko, ekonomia 
współdzielona

Podczas tegorocznego festiwalu SXSW zrówno-
ważonemu rozwojowi poświęcone były nie tylko 
osobne ścieżki tematyczne. Wątek ten przewijał 
się prawie we wszystkich, często odległych od 
siebie, wystąpieniach.
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Przyczyny występowania trendu
Przede wszystkim związane z takimi megatrendami, jak m.in. zwięk-
szająca się populacja ludzka (do 2050 na Ziemi ma być 9 mld miesz-
kańców – to wzrost o blisko 30% w ciągu zaledwie 30 lat), postępująca 
urbanizacja (szacuje się, że do 2050 roku 75% populacji świata będzie 
mieszkać w miastach – por. np. Unicef Urban Population Map), global-
ne ocieplenie (prognozy mówią, że do końca XXI wieku temperatura 
ziemi ma wzrosnąć o 4°C, co będzie miało niebagatelny wpływ nie 
tylko na pogodę i dostępność wody, ale przede wszystkim na rolni-
ctwo, a w efekcie i dostępność pożywienia). Wszystko to sprawia, że 
na Ziemi wyczerpują się zasoby. Do wyprodukowania tylko jednego 
(sic!) burgera według różnych źródeł potrzeba 10m2 ziemi, 190l wody 
i energii większej niż do naładowania 7 iPadów. Nic więc dziwnego, 
że do 2050 roku wołowina stanie się dobrem luksusowym, a koszt 
jednego burgera będzie wówczas zbliżony do tego, ile dzisiaj kosztuje 
burger wyprodukowany w laboratorium (ok. 300 000$). Trend związany 
jest także ze zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów – według 
badania Meaningful Brands 2013 (Havas) 71% respondentów (globalnie) 
uważa, że marki powinny odgrywać istotną rolę w poprawianiu jakości 
życia ludzi. Niestety, obecnie, według tych samych respondentów, tylko 
39% marek faktycznie taką rolę spełnia.

Przykłady trendu we współczesnym świecie
Wielowymiarowe. Przede wszystkim zwiększona liczba prowadzonych 
przez marki działań proekologicznych – np. Bacardi stawia trzy nowe 
magazyny obok swojej destylarni w Puerto Rico, obiekty w całości 
zbudowane są z betonu pochodzącego z recyklingu (z rozbiórki 6 innych 
budynków). Po drugie, wywieranie przez globalne marki nacisku na cały 
łańcuch dostaw, tu inicjatywy chociażby takie, jak Better Cotton (por. 
wywiad z Katarzyną Dulko-Gaszyną s. 59), Conflict-Free Minerals – prze-
łomowa inicjatywa Intela, ogłoszona oficjalnie podczas tegorocznego 
CES (por. ramka na str. 68) czy zeszłoroczna zapowiedź Coca-Coli,  
że będzie rezygnować ze współpracy z dostawcami, którzy 

nie przestrzegają zaleceń koncernu dotyczących ochrony ziemi i lokal-
nych społeczności w krajach rozwijających się. Po trzecie, kampanie 
chociażby takie, jak ta prowadzona przez markę Patagonia – Don’t buy 
this jacket – podczas ubiegłorocznego Black Friday, zniechęcające do 
nadmiernego konsumpcjonizmu. W tym roku także, tuż przed Dniem 
Ziemi, Apple wypuścił 2-minutowy spot Better, w którym Tim Cook 
opowiada o wysiłkach firmy zmierzających w kierunku korzystania 
z energii odnawialnej. Po czwarte – angażowanie swoich pracowników 

80% światowych upraw zależne jest od deszczu. Źródło: Oxfam, 2014.

Do 2050 roku koszt wołowiny pozyskiwanej naturalnie może osiągnąć dzisiejszy koszt mięsa produkowanego in-vitro. 
Źródło: Panel Future Foods: New Cuisine for a New Age, SXSW 2014.

http://www.unicef.org/sowc2012/urbanmap/
http://bettercotton.org/
http://www.intel.com/content/www/us/en/corporate-responsibility/conflict-free-minerals.html
https://www.youtube.com/watch?v=EdeVaT-zZt4
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i zachęcanie ich do podejmowania działań zrównoważonych, zarówno 
w życiu firmowym, jak i prywatnym (np. za pomocą uruchomionej 
w ubiegłym roku platformy Practically Green, wdrożonej m.in. przez 
Sony, w ramach której pracownicy np. mogą umawiać się na wspólne 
dojazdy jednym samochodem do pracy). Po piąte wreszcie, ogromna 
liczba nowych usług, firm i rozwiązań w wielu kategoriach i obsza-
rach. Rozważane przez Amazon drony wykorzystywane do transportu 
przesyłek mogą znacząco zmniejszyć ekologiczny ślad (m.in. emisję 
dwutlenku węgla) wynikający z dokonywania zakupów online. Budynki 
takie, jak Hyper Filter Scyscraper (jeden z wyróżnionych projektów 
podczas tegorocznego konkursu eVolo) pozwolą w przyszłości oczysz-
czać powietrze w tzw. megamiastach, a pozyskany CO2 wykorzystywać 
np. do produkcji przemysłowo-chemicznej. Wyrastające jak grzyby po 
deszczu start-upy związane z alternatywnym transportem w miastach, 
chociażby takie, jak Uber, Car2Go czy Zipcar są jedną z wielu odpowie-
dzi na zrównoważony rozwój w branży motoryzacyjnej.

Zastosowanie trendu w działaniach marketingowych 
Strategię zrównoważonego rozwoju istniejące firmy i marki mogą wdra-
żać na wiele sposobów oraz na wielu poziomach, m.in.: 
• kosztowo-operacyjnym (zmniejszanie ilości zużywanych zasobów 

lub pozyskiwanie ich w sposób zrównoważony – por. wywiad z Ka-
tarzyną Dulko-Gaszyną, s. 59), 

• wprowadzania nowych zrównoważonych produktów (np. produ-
kowana przez Unilever marka szamponów TRESemme Fresh Start 
umożliwia mycie głowy bez użycia wody) lub usług (aplikacja Ford 
Fleet Purchase Planner pozwala na takie zarządzanie flotą, by m.in. 
utrzymywać na niskim poziomie kwestie związane z emisją CO2), 

• podejmowania działań edukacyjnych wobec swoich konsumentów 
(np. wydany ostatnio wspólnie przez magazyn Cztery Kąty, STENA 
EkoStacja oraz IKEA poradnik dotyczący sortowania śmieci – Jak 
sortować, żeby nie zwariować),

• w obszarze szeroko pojętego publicity (inicjatywa PayPala, PayPal 
Galactic, dotycząca sposobów płatności w kosmosie czy Virgin Ga-
lactic dotyczący turystyki w kosmosie to z pewnością odpowiedź na 
trend wyczerpywania się zasobów i jeden ze scenariuszy mówiących 
o tym, że być może w przyszłości będziemy musieli kolonizować 
kosmos, ale dziś ich wymiar jest głównie medialny). 

Z perspektywy rozwoju rynku najciekawsze jednak wydaje się to, ile 
możliwości trend ten otwiera dla nowych biznesów. Jeśli spojrzeć 
tylko na kwestie związane z brakiem pożywienia i koniecznością po-
zyskiwania białka z innych źródeł niż mięso, to liczba start-upów jest 
powalająca – w obszarze mięsa pozyskiwanego in-vitro (tzw. cultured 
meat, 3D bioprinted meat) mamy chociażby Modern Meadow (w któ-
ry zainwestował Peter Thiel, założyciel PayPala), w obszarze białka 
pozyskiwanego z owadów mamy Tiny Farms i Bitty Foods, wreszcie 
w obszarze białka pozyskiwanego z roślin mamy Beyond Meat (który 
z kolei wspiera Bill Gates). Nowe biznesy niekoniecznie muszą być tylko 
odpowiedzią na wyczerpywanie się zasobów, mogą dotyczyć wszystkie-
go, co związane ze zrównoważonym rozwojem – współzałożony przez 
Jessicę Albę start-up – The Honest Company – produkujący przyjazne, 
nietoksyczne kosmetyki dla dzieci – zebrał pod koniec ubiegłego roku 
od inwestorów 25 mln $.

Ciastka produkowane przez start-up Bitty Foods 
robione są z mąki pozyskiwanej ze świerszczy. 
Ok. 200g mąki zawiera 70g białka. 

http://www.wespire.com/
http://www.evolo.us/competition/hyper-filter-skyscraper/
https://www.uber.com/
https://www.car2go.com/en/austin/
http://www.zipcar.com/
http://stenaekostacja.pl/e-book-jak-sortowac-zeby-nie-zwariowac/
http://stenaekostacja.pl/e-book-jak-sortowac-zeby-nie-zwariowac/
https://www.paypal-galactic.com/
https://www.paypal-galactic.com/
http://www.virgingalactic.com/
http://www.virgingalactic.com/
http://modernmeadow.com/
http://www.tiny-farms.com/
http://bittyfoods.com/
http://beyondmeat.com/
https://www.honest.com/
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„W CSR-ze chodzi o to, jak się pieniądze wydaje, 
w zrównoważonym rozwoju o to, jak się pieniądze 
zarabia.”
O wyzwaniach stojących przed globalnymi markami, o oczekiwaniach konsumentów i o różnicach między 
CSR-em a strategią zrównoważonego rozwoju rozmawiam z Katarzyną Dulko-Gaszyną, kierownikiem ds. 
zrównoważonego rozwoju w IKEA. 

Natalia Hatalska: IKEA ma strategię zrównoważonego rozwoju zapla-
nowaną do 2020 roku. Wynika z tego, że takie działania traktujecie 
bardzo serio. Co się pod nimi kryje?
Katarzyna Dulko-Gaszyna: Tak naprawdę to, co my dzisiaj nazywamy 
strategią zrównoważonego rozwoju, np. efektywny transport poprzez 
redukowanie opakowań, używanie małej ilości opakowań albo opa-
kowań ekologicznych to jest coś, co w działalności naszej firmy za-
częło się w latach 50., choć wcale nie było tak nazywane. Koncepcja 
zrównoważonego rozwoju, która dziś jest naturalną częścią biznesu, 
przechodziła przez różne etapy. Zaczęła się oczywiście od kwestii śro-
dowiskowych, bo na rynku skandynawskim, gdzie istniała firma, były 
one na początku najważniejsze. Ale były to stricte operacyjne działania, 
związane z efektywnością kosztową. Potem doszły kwestie społeczne 
związane z rozszerzonym łańcuchem dostaw, z produkcją w Azji czy 
też w innych obszarach, doszły kwestie zapewnienia odpowiednich 
warunków pracy czy też eliminacji pracy dzieci. Aż do dzisiejszego 
etapu, gdzie zrównoważony rozwój jest jednym z filarów zarówno 
biznesplanu, jak i głównej strategii finansowej.

NH: Wspomniała Pani, że na początku zrównoważony rozwój w IKEA 
był bardzo mocno związany z ekologią. Rozumiem, że dzisiaj to się 
zmieniło, ważne są także inne aspekty? 
KDG: Kiedyś rzeczywiście zrównoważony rozwój był głównie kwestią 
wewnętrzną. Firma coś produkuje, pozyskuje, musi transportować, 

mieć magazyny, a wszystko to jest związane z energią, z odpadami, 
z transportem, z emisjami CO2 i wpływa na jej koszty. To spory moty-
wator, żeby się tym tematem zajmować operacyjnie i pod względem 
finansowym. Natomiast później temat ten zaczął się rozwijać także 
w kierunku społecznym. W 2000 roku powstał np. IWAY Code of 
Conduct IKEA, który jest naszym istotnym kodeksem współpracy 
z dostawcami – nie opiera się on już tylko wyłącznie na ochronie 
środowiska, na tym jakie chemikalia można stosować, a jakie nie, 
na tym, jak powinna wyglądać ochrona przeciwpożarowa, ale właś-
nie dotyka kwestii, które na początku wielu firmom wydawały się 
kompletnie niezwiązane z biznesem – czyli np. płac minimalnych, 
zakazu zatrudniania dzieci, szczególnych warunków pracy. Dziś temat 
sustainability idzie jeszcze dalej, w kierunku takich kwestii, jak two-
rzenie produktu z jednej strony najmniej szkodliwego środowiskowo, 
z drugiej odpowiadającego na rosnące potrzeby klientów.

NH: Czy mam rozumieć, że celem tego typu działań jest z jednej strony 
zmniejszanie kosztów, a z drugiej strony powiększanie sobie rynku i do-
cieranie do grup, które wcześniej nie kupowałyby naszych produktów, 
bo nie były ekologiczne/społecznie odpowiedzialne? 
KDG: Powiedziałabym tak: wszystko zaczyna się od wizji. IKEA jest 
ogromnym koncernem, który tworzy tysiące miejsc pracy u siebie, 
a także pośrednio np. u naszych dostawców. Nasza działalność opie-
ra się na wizji, którą jest tworzenie lepszego życia na co dzień dla 

Katarzyna Dulko-Gaszyna
IKEA Retail

Sustainability Manager, IKEA Retail. Kieruje 
strategią zrównoważonego rozwoju w IKEA 
Retail od 2011 roku. W polskiej branży CSR 
od prawie dekady. Główne obszary zawodo-
we to odpowiedzialna konsumpcja, zrów-
noważony łańcuch dostaw, efektywność 
operacyjna w handlu i ekologiczne wzorni-
ctwo przemysłowe. Z wykształcenia polito-
lożka (Uniwersytet Jagielloński), studiowała 
także zarządzanie w ochronie środowiska na 
Politechnice Warszawskiej oraz na niemie-
ckich Uniwersytetach w Hamburgu i Bremie.
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wielu ludzi. Wizji na tyle egalitarnej, że jednoznacznie potwierdza, 
że każdy tak naprawdę ma prawo, żeby jego jakość życia była dobra. 
W związku z tym nie możemy pozostać tylko przy kwestiach eko-
nomicznych. Inna kwestia, że jeżeli firma się rozrasta, buduje nowe 
sklepy, nowe centra dystrybucyjne, sprzedaje coraz więcej, to zużywa 
także więcej surowców. Gdyby nie zajęto się tym tematem zawcza-
su, to dzisiaj tych surowców by po prostu nie było albo byłyby tak 
drogie, że w końcowej cenie zauważyłby to klient. W efekcie byłoby 
to zabijanie sobie rynku. 

NH: Jeżeli dobrze pamiętam, w sklepie IKEA we Wrocławiu do spłu-
kiwania toalet używana jest woda deszczowa z dachu. Do 2016 roku 
chcecie wytwarzać za pomocą paneli słonecznych na swoich sklepach 
tyle energii, ile zużywacie. Jak jeszcze strategia zrównoważonego roz-
woju przekłada się na rozwiązania w sklepach?
KDG: Nasza strategia zrównoważonego rozwoju obejmuje trzy ob-

szary. Jeden to obszar 
bardzo komercyjny, 
mówiący o tym, co 
oferujemy klientowi, 
jeśli chodzi o pro-
dukty. Drugi opera-
cyjny, który mówi, 
jak działamy i bardzo 
jest związany z tym, 
co Pani teraz powie-

działa. Trzeci – społeczny. A propos drugiego obszaru. Sklep to jest 
dosyć duża budowla i nie każdy sklep jest taki sam, ten zbudowany 
np. 20 lat temu jest inny niż otwarty w zeszłym roku. Technologia, 
rozwiązania na rynku się zmieniają, więc IKEA dostosowuje się do tego. 
Próbujemy wybierać najlepsze rozwiązania, które się sprawdzą, będą 
efektywne. Korzystamy więc np. z energii geotermalnej, nie musimy 
więc pobierać tyle ciepła z zewnątrz. Oprócz tego trzy sklepy mają 
kolektory słoneczne, które docieplają wodę, w pewien sposób za dar-
mo – inwestycja poczyniona przy budowie sklepu zwraca się podczas 
jego funkcjonowania. Jako firma mamy jeszcze jedną dodatkową część 
strategii energetycznej, która mówi o tym, że sami chcemy produko-
wać energię odnawialną. Tę czystą, zieloną, która będzie najbardziej 
korzystna dla środowiska. Wiadomo jednak, że farma wiatrowa nie 
powstanie przy sklepie. Chociażby z powodów technicznych jest to 
w Polsce niemożliwe. Natomiast w pewien sposób offsetujemy zużycie 
energii poprzez zewnętrzne farmy wiatrowe. Akurat wszystkie trzy 
w Polsce są zlokalizowane na Podkarpaciu i już dzisiaj produkują dużo 
więcej energii niż my zużywamy w naszych sklepach. 

NH: To są jednak rozwiązania, których klient raczej nie zauważy. 
KDG: Tak jest, klient nie zauważy tego, czy sklep marnuje energię czy 
też nie. Nie zauważy różnicy w tym, czy prąd, który oświetla pomiesz-
czenia, jest z energii odnawialnej czy nie. Nie zauważy też wszystkich 
kwestii związanych z odpadami, tego, że każdy sklep IKEA, przynajmniej 
w Polsce, dzieli swoje odpady na 38 frakcji, takich jak tektury, makula-
tury, których z uwagi na to, że jest bardzo dużo opakowań, może być 
nawet dwa kontenery na sklep tygodniowo. Ponad 90% wszystkich 
odpadów wraca do ponownego przetworzenia. Recykling jest niezwykle 
istotny, ale tak naprawdę naszym głównym celem jest to, żeby odpa-
dów było po prostu mniej. To jest ważny obszar, gdzie zrównoważony 
rozwój przekłada się na działalność sklepów. Ale obecnie najistotniejsze 
jest chyba to, by inspirować klientów, jak można żyć ekologicznie, jak 
można ułatwić sobie życie, by było oszczędnie, funkcjonalnie, byśmy 
byli zadowoleni i zdrowi. Ale to temat, który tak naprawdę pojawia się
dopiero od kilku lat.
NH: Jak to funkcjonuje w praktyce? 

KDG: Przeciętny klient nie idzie do sklepu z założeniem pt. „szukam 
najbardziej ekologicznych rozwiązań” albo „jak tu sprawić, by moje życie 
było bardziej zrównoważone”. Nie, klient szuka sofy, dobrej kuchni, 
oświetlenia, które będzie ładne. I tu jest nasza rola, żeby go zainspiro-
wać, podsunąć mu gotowe rozwiązania. Może dzięki temu, że klient 
zobaczy, że pod zlewem nie jest jeden duży kubeł, ale 6 pojemniczków 
na odpady, które są jeszcze fajnie pokolorowane, powie: „O wow! 
Może ja też zacznę sortować śmieci?’ albo „O, oświetlenie LED-owe, 
mogę zaoszczędzić 56 złotych rocznie na jednej żarówce. No to może 
to przemyślę”. 

NH: Na ile zrównoważony rozwój wpływa na tworzenie zupełnie no-
wych produktów? 
KDG: W zeszłym roku IKEA przeznaczyła 20 mln euro na to, żeby 
zaprojektować produkty, które wspomogą klienta w bardziej zrów-
noważonym stylu życia w domu. Ale to też nie jest tak, że siedzimy 
i główkujemy, żeby wymyślić najbardziej ekologiczny produkt. Zaczy-
namy raczej od innej strony. Najpierw idziemy do domów klientów 
i patrzymy, jak oni chcą żyć, o czym marzą i jak żyją już dzisiaj. Nie 
chodzi nam więc o to, żeby wymyślić jakiś super ekologiczny stołek, 
którego potem nikt nie użyje, ale żeby poprawić sofy, które zarów-
no Polacy, jak i inne narodowości kochają. Są więc u nas właściwie 
dwie kategorie określające produkty pod kątem zrównoważonego 
rozwoju. Po pierwsze: More Sustainable Products, czyli produkty, które 
są standardowe, ale jednocześnie bardziej zrównoważone poprzez 
proces produkcji, transportu, surowca. Ok. 90% wszystkich naszych 
produktów zostało ocenionych i sklasyfikowanych jako właśnie takie. 
Wyróżniają się tym, że albo pochodzą z surowców odnawialnych i jako 
takie nie są zagrożeniem dla środowiska albo nadają się bezpośrednio 
do recyklingu. Oprócz tego jest jeszcze gama takich produktów, które 
posiadają coś, co przełoży się na benefit w domu klienta. Mam na myśli 
np. oświetlenie LED-owe, które ma dla klienta bezpośrednią korzyść 
– pozwala oszczędzać pieniądze, jednocześnie nie obniżając komfortu 
życia i jakości oświetlenia w domu.
 
NH: Powiedziała Pani, że wasi klienci nie chcą mieć ekologicznego 
produktu, tylko chcą mieć fajną sypialnię, fajne oświetlenie itd. Gdyby 
miała Pani ocenić wśród polskich konsumentów świadomość zrówno-
ważonego rozwoju w skali od 1 do 10, to na jakim poziomie jesteśmy 
obecnie?
KDG: Nie powiedziałabym, że klienci nie chcą mieć ekologicznych 
produktów. Powiedziałabym raczej, że w obszarze ekologicznych pro-
duktów mają dwie motywacje. Pierwszą motywacją jest motywacja 
finansowa. Z uwagi 
na sytuację rynko-
wą, kryzys, klient nie 
chce przepłacać. Po 
tej motywacji przy-
chodzi z reguły dru-
ga motywacja i ona, 
powiedz ia łabym, 
bardziej płynie z ser-
ca. Jest to motywacja związana ze zdrowiem. Natomiast, jeśli chodzi 
o nasze badania i to, jak my oceniamy, czego klienci tak naprawdę 
oczekują, to około 85% naszych klientów, przynajmniej w Polsce, jest 
ogólnie zainteresowanych tematem zrównoważonego życia.

NH: 85%? Sporo. 
KDG: Tak, ale większość robi to, co uzna za sensowne po pierwsze i po 
drugie, na co ich stać. W ramach ciekawostki powiem, że w Polsce jest 
bardzo duże zainteresowanie tematem produkcji własnej energii odna-
wialnej z paneli słonecznych – na poziomie około 78%. 84% wskazuje, 

Przeciętny klient nie idzie 
do sklepu z założeniem 
pt. „szukam najbardziej 

ekologicznych rozwiązań” 
albo „jak tu sprawić, by 

moje życie było bardziej 
zrównoważone”.

Około 85% naszych 
klientów, przynajmniej 
w Polsce, jest ogólnie 
zainteresowanych 
tematem 
zrównoważonego życia.
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że zależy im, żeby odpadów w domu było mniej, a prawie 90% chciałoby 
nie zużywać tyle wody, ile obecnie zużywa. Proszę zwrócić uwagę, że 
wszystkie te kwestie mają motywację finansową. 

NH: Jakie konsekwencje rynkowe może mieć fakt wprowadzenia stra-
tegii zrównoważonego rozwoju przez globalną markę? 
KDG: Jeżeli globalna marka cokolwiek zmienia, to idzie za tym cały 
łańcuch dostaw, począwszy od firm projektowych, a na fabrykach 
skończywszy. Oczywiście nie dzieje się to jednego dnia, trwa to kilka 
lat. Proszę spojrzeć chociażby na papierowe palety, które zastąpiły 
drewniane. Generalnie uznaliśmy, że drewno jest tak wartościowym 
surowcem, że powinny z niego powstawać meble, a nie powinno służyć 
przez krótki czas jako paleta. Jesteśmy pierwszą globalną firmą, która 
w całym globalnym łańcuchu dostaw zastąpiła drewniane palety papie-
rowymi, które potem oddawane są do recyklingu i można je przerabiać 
wiele razy. W efekcie rynek też zaczął się dostosowywać, na początku 
z pewnymi trudnościami, ale ostatecznie sporo się zmieniło. Na pewno 
słyszała Pani o inicjatywie Better Cotton dotyczącej uprawy bawełny 
w bardziej zrównoważony sposób, w który podobnie jak inne koncer-
ny np. z branży odzieżowej jesteśmy zaangażowani. To jest pewnego 
rodzaju standard, który ma jedno podstawowe założenie – chodzi o to, 
żeby zmieniać cały rynek, żeby wielu ludziom, milionom ludzi na całym 
świecie było lepiej i żeby ci wielcy dostawcy, wielkie marki produkowały 
swoje ubrania etycznie i ekologicznie. W tym sensie wielkie marki mają 
bardzo dużo do powiedzenia.

NH: Czy to ma wpływ także na to, w jakie obszary jako firma się an-
gażujecie? 
KDG: Myślę, że każda firma powinna się angażować w te tematy, w któ-
rych jest w stanie coś realnie zmienić. Jeżeli my jako IKEA jako odbiorca 
drewna mamy bardzo dużo do powiedzenia w zakresie leśnictwa, to 

angażujemy się w te-
maty odpowiedzial-
nego pozyskiwania 
surowca drzewnego. 
Jeżeli drugim naszym 
głównym surowcem, 
który pozyskujemy, 
jest bawełna, to anga-
żujemy się w łańcuch 

dostaw związany właśnie z tą produkcją. Świadomie nie korzystamy 
z surowca z Uzbekistanu, gdzie istnieje duże ryzyko systemowego 
wykorzystywania pracy dzieci przy uprawie bawełny. Naszym celem 
jest, żeby 100% naszej bawełny, dziś jest to ponad 70%, pozyskiwane 
było od takich dostawców, którzy przemienią całą swoją produkcję na 
standaryzację Better Cotton. Czyli będą zużywać mniej wody i mniej 
wody będą odbierać lokalnej społeczności. Będą mieć lepsze warunki 
socjalne dla ludzi, którzy będą tam pracować. Powstanie infrastruktura 
edukacyjna, żeby kobiety mogły iść spokojnie do pracy, kiedy ich dzieci 
są w szkole. Będą używać mniej pestycydów czy też mniej chemii albo 
zastąpią je biośrodkami. To jest kierunek, który rzeczywiście coś zmienia. 
Gdyby teraz Pani powiedziała, że powinniśmy się zająć np. surowcami 
kopalnymi w Kongo, to ja bym powiedziała: tak, to bardzo ważny temat, 
który należy rozwiązać. Natomiast jako IKEA nie produkujemy zbyt dużo 
elektroniki i w związku z tym mamy zdecydowanie mniejsze przełożenie 
na dostawców, żeby realnie cokolwiek zmienić. 

NH: Wiele Pani dzisiaj mówiła o łańcuchu dostaw. Ja z kolei wiem, że 
IKEA od wielu lat w ramach swojego łańcucha dostaw nie przyjmuje 
dostawców, którzy wykorzystują w pracy dzieci. Domyślam się, że taka 
zmiana musiała wpłynąć jakoś na koszt operacyjny. 
KDG: Praca dzieci jest tematem, który wypłynął w latach 90. i dotyczył 

łańcucha dostaw wielu marek, które produkują produkty tekstylne, 
w tym też IKEA, i jest pewnego rodzaju wstydliwym problemem dla świa-
ta zachodu, który chce mieć bardzo tanie produkty, w związku z czym 
kraje trzeciego świata pozwalają na to, żeby ich obywatele wysyłali do 
pracy własne dzieci. To problem ważny do rozwiązania, ale równocześ-
nie bardzo delikatny 
i tylko kompleksowo 
można się nim zająć. 
Jako IKEA zatrudnia-
my ok. 80 audytorów 
w ramach audytów 
dostawców IWAY, którego jednym z najważniejszych punktów jest 
niezatrudnianie dzieci w produkcji. Przy czym nie chodzi tu tylko o to, 
żeby zwalczać zaistniałe już fakty. Czyli przychodzi audytor do fabryki, 
widzi pracujące dziecko i tam nagle wielkie oburzenie i my zrywamy 
z nimi kontrakt. Nawet gdyby coś takiego się stało, to nigdy w życiu 
audytor nie da po sobie tego poznać, bo to niczego nie rozwiązuje. 
Powiedzenie czegokolwiek wręcz pogarsza sytuację danego dziecka 
i jego rodziny. Stąd IKEA współpracuje z dostawcami, którzy wdrażają 
praktyki zapobiegające temu procederowi. Natomiast nie można tych 
dzieci równocześnie zostawić samym sobie, ponieważ bardzo często 
to dziecko jest jednym z głównych żywicieli swojej rodziny. Działamy 
więc także poprzez jedną z naszych wewnętrznych organizacji, IKEA 
Foundation, która zajmuje się pomocą trzem grupom. 

NH: Jakim?
KDG: Jedną z nich są dzieci zagrożone ubóstwem. Druga to kobiety i ich 
emancypacja, właśnie głównie w krajach trzeciego świata czy wszędzie 
tam, gdzie mamy swoją produkcję. Wreszcie trzecia to dzieci z margi-
nalizowanych środowisk, dzieci niepełnosprawne, które w niektórych 
społecznościach są pozostawione same sobie. Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę zwłaszcza te dwie pierwsze grupy, czyli właśnie dzieci zagrożone 
ubóstwem i kobiety, to tak naprawdę wracamy do sedna. Bogactwo 
ludzi bierze się z tego, jak stabilne są ich rodziny i jaki jest przychód 
ich rodzin. Jeżeli pozycja kobiet w danych regionach: w Indiach, Bang-
ladeszu, Afryce, bo głównie o tych regionach mówimy, jest silna i te 
kobiety mają zapewnione pewne dochody, to one nie muszą wysyłać 
swoich dzieci do pracy. Z tego powodu w ubiegłym roku przekazaliśmy 
ponad 100 milionów euro dla organizacji partnerskich, które z nami 
współpracują, bo my sami generalnie się na tym nie znamy. Tzn. jak 
Pani zapyta mnie albo kogokolwiek w IKEA: „jak zwalczyć biedę na 
świecie?”, to my nie znamy odpowiedzi, ale współpracujemy głównie 
z trzema organizacjami – UNICEF, Save the Children i UNHCR, którym 
przekazujemy fundusze. Pomagając im, pomagamy też sobie – w efekcie 
grupy zagrożone marginalizacją mogą być naszymi pracownikami, a ich 
rodziny będzie stać na to, by być naszymi klientami. Jeśli nie teraz, to 
w przyszłości.

NH: Wspominała Pani, że pierwsze działania z zakresu zrównoważo-
nego rozwoju, mimo że nie były tak nazywane, IKEA zaczęła w latach 
50. ubiegłego wieku. Natomiast to, co ja obserwuję to fakt, że mimo 
tego, iż zrównoważony rozwój nie zawsze jest zauważany przez konsu-
mentów, to staje się jednym z najbardziej wyraźnych trendów. Widać 
to chociażby w tym, że firmy coraz częściej w swoich strukturach mają 
takie stanowiska, jak Chief Sustainability Officer. Jeszcze dwa-trzy lata 
temu takie stanowisko miało zaledwie kilka globalnych firm. 
KDG: Myślę, że to jest trochę związane z tym, jaki jest dzisiaj kapitalizm. 
Tzn. taki kapitalizm dla czystego zysku już się klientowi nie podoba, 
zresztą nie podoba się nikomu z nas. Nie podoba się pracownikom, fir-
mom. Kapitalizm musi wytwarzać wartość dodaną dla ludzi i zrównowa-
żony rozwój jest ogromną szansą, żeby właśnie to ludziom dać. Ludzie 
mogą oczywiście marzyć o nowej komórce, o nowym samochodzie 

Jeżeli globalna marka 
cokolwiek zmienia, to 

idzie za tym cały łańcuch 
dostaw, począwszy od 

firm projektowych, a na 
fabrykach skończywszy. 

Bogactwo ludzi bierze się 
z tego, jak stabilne są ich 
rodziny i jaki jest przychód 
ich rodzin.

http://www.ikeafoundation.org/
http://www.ikeafoundation.org/
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i coraz to nowszych gadżetach, ale po jakimś czasie przypomną sobie, 
że tak naprawdę chodzi o to, żeby żyć z innymi, wspólnie spędzać czas, 
żeby być zdrowym, żeby mieć poczucie, że robi się coś dobrego. Każdy 
z nas tak naprawdę po jakimś czasie do tego dochodzi. Natomiast jeśli 
chodzi o stanowiska, to ma Pani rację. Ja też mam taką refleksję, że 
kiedy dekadę temu studiowałam w Niemczech, to studiowałam bardzo 
prozaiczne elementy, jak np. zarządzanie odpadami. Potem wróciłam do 
Polski i nie było jeszcze takich stanowisk, które mogłyby te funkcje łą-

czyć. One dopiero się 
zaczynały tworzyć. 
W Polsce zaczynały 
się głównie tworzyć 
od stanowisk związa-

nych z CSR-em, w dodatku taki odPR-owym. 

NH: Ostatnia rzecz, to nawet nie jest pytanie tylko konstatacja. Powie-
działa Pani, a ja się z tym bardzo zgadzam, że zrównoważony rozwój 
dzisiaj to nie to samo co CSR, że zrównoważony rozwój jest czymś 
więcej, że musi być wbudowany w DNA firmy, a nie służyć tylko bu-
dowaniu pozytywnego wizerunku. 
KDG: CSR jako pojęcie wywodzi się z rynku amerykańskiego i z uwa-
gi na to, że w Stanach bardzo popularne są kwestie filantropii, CSR po 
przeniesieniu na polski rynek bardzo często łączył się właśnie z tym 
obszarem. Tymczasem zrównoważony rozwój z filantropią praktycznie 
nie ma nic do czynienia. W CSR-ze chodzi głównie o to, jak się wyda-
je pieniądze, natomiast w sustainability o to, jak się te pieniądze zara-
bia. I to jest dużo istotniejsze. Bo jak się przestanie zarabiać pieniądze, 
to przestanie się mieć pieniądze na to, żeby je wydawać. CSR skończy 
się śmiercią naturalną, jeżeli nie będzie mieć realnych podstaw. 

Do produkcji swoich mebli i akcesoriów IKEA 
zużywa rocznie: 
110 000 ton bawełny
13,97 mln m3 drzewa
770 mln m3 wody
45 000 ton oleju palmowego

Kapitalizm dla czystego 
zysku nie podoba się 

nikomu z nas.
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„Musimy się pozbyć obsesji związanej ze wzrostem.”
O zmieniającej się roli marek w świecie ograniczonych zasobów rozmawiam z Thomasem Kolsterem, autorem 
książki Goodvertising, felietonistą Guardiana, szefem agencji Goodvertising Agency, uznanym przez Huffington 
Post za Lidera Inspiracji.

Natalia Hatalska: Twierdzisz, że rozwój marek, które chcą się rozwijać 
w nadchodzącym dziesięcioleciu musi być zrównoważony. Wydaje się, 
że zrównoważony rozwój jest koniecznością. Czemu?
Thomas Kolster: Myślę, że zrównoważony rozwój jest jednym z tych 
bezsensownych słów, do których nikt nie potrafi się odnieść. Uważam, 
że ten rodzaj ruchu społecznego nie może łatwo ruszyć z miejsca. Dla 
mnie, te słowa oznaczają demonstrowanie dbałości o otoczenie w naj-
szerszym możliwym sensie w relacjach z ludźmi i środowiskiem. Żeby 
to uprościć, można to rozumieć jako gotowość na przyszłość. Akurat 
tak się składa, że wiele wyzwań, jakim firmy muszą dzisiaj stawić czoła, 
wiąże się ze zrównoważonym rozwojem. Tak to widzę.

NH: Czasem ludzie rozumieją zrównoważony rozwój jako pewien rodzaj 
działania proekologicznego. Czasem tłumaczą to jako CSR. Wspomnia-
łeś, że dla ciebie to ma szersze znaczenie. 
TK: Dla mnie zrównoważony rozwój musi łączyć w sobie również 
czynniki społeczne. CSR jest jak staromodny przedmiot. Nie ma to 
nic wspólnego z przestrzeganiem praw czy odpowiedzialnością. Tak 
naprawdę chodzi o łapanie okazji. Natomiast nieprzykładanie wagi 
do zrównoważonego rozwoju to tak, jakby firmy nie myślały o swo-
jej przyszłości. Dlatego, moim zdaniem, liderzy biznesu nie powinni 
tej kwestii postrzegać z punktu widzenia odpowiedzialności, czyli 
kosztu, a raczej skupić się na możliwościach produktu, zobaczyć, jak 
mogą trwale kontynuować jego byt. Tak jak BMW, które wypuszcza 
właśnie nowe modele serii „i”, czyli hybrydy i samochody z napędem 
elektrycznym. Henrik Wenders odpowiedzialny u nich za program 
„i” powiedział, że przyszłość mobilności to napędy, które nie będą 
zasilane paliwami kopalnymi i konieczność zmian jest oczywista. Ich 

działania powodowane są przyszłym popytem, który już dzisiaj zmie-
nia ich produkty. 

NH: Jakie są największe wyzwania, którym marki będą musiały sprostać 
w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem?
TK: Myślę, że konsumenci są zmęczeni tym, jak dzisiaj działa komu-
nikacja. Marki nie odgrywają już w ich życiu znaczących ról. To jest 
najprawdopodobniej największe wyzwanie, jakie przed markami dzisiaj 
stoi – pewien rodzaj oderwania od ludzi. Oczywiście nie dzieje się to 
wszędzie na świecie. Myślę, że w niektórych krajach, zwłaszcza na 
rynkach rozwijających się, marki nadal mają jeszcze sporo czasu, aby 
przygotować się do zmian. Myślę też, że marki utraciły cel, którym 
było zaspokajanie ludzkich potrzeb i to jest ich największy problem. 
Wygląda to tak, jakby ludzie i marki konkurowali ze sobą w kwestiach, 
które nie mają większego znaczenia. Moim zdaniem ważne jest to, żeby 
marki skupiły się na zapewnianiu prawdziwych, pozytywnych zmian 
w życiu człowieka. Np. na tym, że konsumenci przejmują się zawar-
tością cukru w pudełku płatków śniadaniowych, które jedzą ich dzieci, 
że w drodze do pracy muszą stać w korkach. Istnieje wiele obszarów, 
w których marki mogą mogą mieć większe znaczenie w życiu ludzi. Tego 
zresztą oczekują konsumenci. Wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy już 
znudzeni nadmiernym konsumpcjonizmem, nie sprawia on wcale, że 
jesteśmy szczęśliwi.

NH: Wczoraj na Twitterze opublikowałeś mocny tekst: „robienie zaku-
pów dla przyjemności to jak sikanie w majtki, żeby się ogrzać”.
TK: Ale to jest prawdziwe, nie sądzisz? Wszyscy, prędzej czy później, to 
odczujemy. Wychodzisz z domu, idziesz na zakupy, cieszysz się póki ten 

Thomas Kolster 
Goodvertising Agency 

Jest autorem książki Goodvertising, obec-
nie najbardziej wyczerpującej publikacji na 
temat komunikacji dobra. Jako Dyrektor 
Goodvertising Agency, pomaga firmom, or-
ganizacjom non-profit i agencjom rozumieć 
nową rzeczywistość. W 2013 założył Where 
Good Grows, pierwszą na świecie platformę 
dobrych praktyk dla inicjatyw związanych ze 
zrównoważonym rozwojem. Jest doświad-
czonym mówcą, regularnym felietonistą 
Guardiana i innych publikacji, regularnie 
sędziuje w międzynarodowych konkursach. 
Huffington Post niedawno nazwał go „Lide-
rem Inspiracji”.

http://wheregoodgrows.com/
http://wheregoodgrows.com/
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moment trwa, a potem wszystko mija. Trwałe rzeczy w naszym życiu 
to rzeczy takie jak przyjaźń, proste przyjemności, doświadczenia. Jeśli 

pojedziesz na wa-
kacje, to te wakacje 
pozostaną w twojej 
pamięci na długo. 
Kiedy kupisz nowy 
telewizor, nudzisz się 

nim pewnie już po pół roku. Dla mnie marki wiele tracą, nie angażując 
się w tego typu poszukiwania znaczenia. W Europie, gdzie ludzie mają 
sporo wolnego czasu, muszą sobie szukać rzeczy, które nadadzą ich 
życiu więcej sensu. Tu jest miejsce dla marek, które mogą im w takim 
momencie pomóc.

NH: Chodzi o zmianę w kulturze? Z potrzeby posiadania na potrzebę 
doświadczania? Czy to masz na myśli?
TK: Wiele jest różnych czynników, które mają na to wpływ. Na chwilę 
obecną, żyjemy w świecie szalonej konsumpcji już jakieś pięćdziesiąt 
lat. Nie na całym świecie, oczywiście. Nie daje nam to jednak poczucia 
sensu, którego tak szukamy. Poczucie sensu zapewnia nam zbieranie 
doświadczeń nie dóbr. Po drugie, w tej chwili można zaobserwować 
pewien ruch społeczny, w którym ludzie są bardziej świadomi swojego 
wpływu na naszą planetę, na innych ludzi, zwracają większą uwagę 
na jakość. Oczywiście, wiele osób wciąż kieruje się przede wszystkim 
dobrem własnym niż Ziemi, ale kiedy tylko się orientujesz, że produkty, 
których używasz, są szkodliwe albo zawierają toksyczne chemikalia, 
przestajesz ufać marce. Ufałeś jej przez 30 albo 40 lat, a potem dowia-
dujesz się, że przez cały ten czas działała na twoją niekorzyść.

NH: Kto w takim razie stoi na czele zmian związanych z ograniczonymi 
zasobami? Konsumenci? Czy marki?
TK: Myślę, że wzrosła świadomość konsumentów. Ale jednocześnie 
firmy widzą, że ich przyszłe dochody są zagrożone właśnie ze względu 
na ograniczone zasoby. Muszą się zmieniać. Te dwie rzeczy są ze sobą 
ściśle powiązane. Konsumenci stają się bardziej świadomi, a wiele firm 
zmienia się też z czysto ekonomicznych pobudek.

NH: Powiedziałeś kiedyś, że nie ma zysku bez celu. Co to znaczy?
TK: Jedną z marek, która mnie obecnie fascynuje, jest Volvo. Ich mo-
tywem przewodnim przez lata było bezpieczeństwo. Jedną z obietnic 
tej marki jest to, że do roku 2020 w ich autach nikt nie powinien ginąć 
lub doznawać poważnych obrażeń. Z punktu widzenia konsumenta to 
świetna opowieść. A jak się spojrzy na przeszłość Volvo, to zobaczymy, 
że w latach 50. wynaleźli pasy bezpieczeństwa. Zamiast jednak strzec 
patentu, udostępnili go innym producentom. To właśnie jest firma 
z misją, celem, który można wręcz poczuć. I to mi się w markach bardzo 
podoba – kiedy mają taki cel. Wiele z nich dawno o nim zapomniało, 
choć każda od takiego celu przeważnie zaczynała. 

NH: Chciałam Ci zadać to pytanie później, ale zapytam teraz. Zrówno-
ważony rozwój ma też swój związek ze społecznością i współtworze-
niem. Platforma Where Good Grows, którą zainicjowałeś w ubiegłym 
roku polega na dzieleniu się pomysłami. Możesz opowiedzieć o niej 
więcej? 
TK: Jednym z naszych celów jest stworzenie archiwum różnych rozwią-
zań dla zrównoważonego rozwoju. Mniej więcej rok temu rozpoczęliśmy 
fazę beta, a mnie osobiście w tym projekcie najbardziej pasjonuje samo 
dzielenie się pomysłami. W biznesie dzieje się teraz wiele fascynują-
cych rzeczy, wiele branż współpracuje, żeby rozwiązywać problemy. 
Przykładowo, cały przemysł modowy współpracował, żeby pozbyć się 
toksycznych chemikaliów z ubrań. Inne branże przyglądają się prak-
tykom kadrowym. To wygląda tak, jakby w kwestii zrównoważonego 

rozwoju ludzie zdali sobie sprawę, że ta wiedza nie ma związku z me-
ritum ich działalności i faktycznie mogą otwarcie współpracować dla 
dobra wszystkich. Możemy sprostać tym wszystkim wyzwaniom wspól-
nie. W sytuacji idealnej, istnienie platformy, na której możemy poznać 
najfajniejsze inicjatywy z całego świata i gdzie możemy je promować, 
tego potrzebujemy.

NH: Czyli mówiąc inaczej, chodzi o to, że ludzie dzielą się różnymi 
pomysłami w kwestii zrównoważonego wzrostu? Każdy z nich może 
skorzystać z tych rozwiązań i wprowadzić je we własnej działalności?
TK: Dokładnie tak. Mamy tam rzeczy takie jak kampanie budujące 
świadomość na temat raka, kampanie dotyczące zdrowia psychicznego, 
mamy kampanie społeczne. Mamy inicjatywy edukacyjne w Afryce. Jeśli 
chcesz wziąć konkretną inicjatywę i wprowadzić ją w życie w swoim 
kraju, możesz to zrobić. Popularyzujemy to, co faktycznie działa, po-
nieważ ludzie często 
inwestują masę ener-
gii na wynajdywanie 
rzeczy, które ktoś 
inny już wcześniej 
wynalazł. Często, 
zwłaszcza w prze-
mysłach kreatyw-
nych, wydaje nam się, że jesteśmy tacy błyskotliwi i cały czas mamy 
świetne pomysły, ale szczerze, przeważnie jest tak, że ktoś na nie już 
wcześniej wpadł.

NH: Klienci od nas wymagają, abyśmy im przedstawiali ciągle nowe 
pomysły.
TK: Myślę, że masz rację, czasami tak jest. Ale jeśli się na to spojrzy 
inaczej, uważam, że tak naprawdę to, czego chcą klienci, to efektywne 
rozwiązania ich problemów. Świetną cechą Where Good Grows jest 
to, że jesteśmy bardzo mocno zorientowani na wyniki. Skupiamy się 
na tym, jaki faktyczny wpływ ma dany pomysł, więc nie dopuszczamy 
pomysłów, których z tego konkretnego powodu nigdy nie zrealizowano. 
W praktyce, możesz tam wejść, wziąć kampanię związaną z rakiem, 
mamy taką, która była zrealizowana na Węgrzech, możesz ją pokazać 
społeczności związanej z tym tematem i powiedzieć: „Zobaczcie, jaki 
świetny pomysł, miał taki i taki wpływ na sytuację itd.” To jest na-
prawdę fajny sposób na propagowanie rzeczy, które faktycznie mają 
dobre efekty.

NH: Wróćmy do tematu zrównoważonego rozwoju. Czy uważasz, 
że przy ograniczonych zasobach każda firma może działać w sposób 
zrównoważony?
TK: To skomplikowane pytanie. Nie uważam, żeby wiele osób znało na 
nie odpowiedź. Oczywiście, niektóre branże w pewnym sensie nie są 
zrównoważone. Jak ocenić firmę, która produkuje broń? 

NH: Albo firmy tytoniowe.
TK: Szczerze mówiąc absolutnie nienawidzę firm tytoniowych. Mówimy 
tutaj o pewnej mentalności. Jeśli już rozmawiamy o tych kwestiach, my-
ślę, że wielu firmom uchodzi na sucho działalność, która jest szkodliwa 
dla naszego zdrowia. W sytuacji idealnej, firmy powinny płacić za nega-
tywny wpływ, jaki na nas wywierają. Jeśli firmy tytoniowe zabijają swo-
ich klientów, to powinny też pokrywać rachunki za leczenie szpitalne. 
Jeśli producent alkoholu sprawia, że ludzie stają się alkoholikami lub po-
woduje ich śmierć, to i on powinien ponieść koszty. Skoro wypuszczasz 
na rynek produkt szkodliwy, musisz zapłacić za szkody. Jeśli pójdziesz do 
czyjegoś domu i zepsujesz krzesło albo wybijesz okno, to ten ktoś, na tej 
samej zasadzie, będzie oczekiwał, że pokryjesz szkody. Według mnie to 
kwestia zdrowego rozsądku i miejmy nadzieję, że z czasem to się zmieni.  

Konsumenci stają się 
bardziej świadomi, a wiele 
firm zmienia się też 
z czysto ekonomicznych 
pobudek.

Marki utraciły cel, 
którym było zaspokajanie 

ludzkich potrzeb i to jest 
ich największy problem.
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To samo dotyczy producentów samochodów. Dziś jedynie 4% energii 
auta wykorzystywane jest na transport osoby, która się nim porusza.  
To naprawdę nie jest wydajny sposób podróżowania. Miejmy nadzieję, 
że, ponieważ więcej ludzi mieszka w wygodnych, przemyślanych me-
gamiastach, znajdziemy nowy sposoby transportowania ludzi, bardziej 
wydajne środki transportu publicznego. Niewiele osób wie, że pierwszy 
samochód był elektryczny.

NH: Jaka jest rola marek w świecie ograniczonych zasobów natural-
nych? 
TK: Jeśli spojrzysz na Europę, to 99% przychodów generowanych przez 
biznes pochodzi z małych i średnich firm. W rzeczywistości to małe 
i średnie firmy są największe. Te wszystkie MSP zaskakująco lepiej 
przystosowują się do zrównoważonych praktyk i nowych rozwiązań. 
Na przykład, istnieją innowacyjne sposoby finansowania paneli słonecz-
nych, a kiedy jadę na konferencje na temat zrównoważonego rozwoju, 
poznaję takie pomysły jak chociażby GravityLight. Nie wiem, czy się 
z tym spotkałaś, ale to urządzenie stworzone dla ludzi w Afryce, które 
działa jak zegar. Podciągasz je do góry, a ono powoli opada, tworząc 
w ten sposób energię elektryczną.

NH: To jakiś rodzaj lampy?
TK: Tak. Co pół godziny musisz podciągnąć ją do góry, a potem ona 
generuje prąd, opadając. To najprostszy pomysł, jaki można sobie 
wyobrazić. Firmy mają możliwość tworzenia wynalazków i używania 
ich w nowych ekscytujących projektach. Jednak dużym problemem, 

z którym, jak myślę, musimy się zmierzyć, jest to, że rynek nie jest 
przejrzysty. Ktoś może stworzyć produkt zrównoważony, ktoś inny 
nie. Jak klient bez odpowiedniej wiedzy wybierze mądrzejsze rozwią-
zanie? Jeśli chcemy zobaczyć prawdziwą falę zmian, musimy stworzyć 
przejrzysty rynek.

NH: Gdybym zapytała, co nas czeka za 20 lat, co byś powiedział? Czy 
uważasz, że istnieje możliwość, że będziemy musieli opuścić naszą 
planetę?
TK: Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Nie chcę straszyć 
ludzi po to, żeby zaczęli działać. Myślę, że powinniśmy się skupić na 
pozytywnych aspek-
tach zrównoważone-
go rozwoju. Ludzie 
o tym zapominają. 
Mieszkam w Kopen-
hadze, nasz port jest 
czysty, mogę tam iść i popływać. Ale dziesięć lat temu nie było to 
możliwe. Żyję też w mieście, w którym jest coraz więcej parków i zieleni, 
mniej ruchu kołowego, stajemy się zdrowsi, więcej ludzi biega. Mam 
nadzieję, że możemy tworzyć lepsze społeczności, w których ludzie 
współdziałają. 

NH: Chodzi o stymulowanie prawdziwych zmian?
TK: Tak. Chodzi o spojrzenie na pozytywne aspekty. Moim zdaniem, 
wiele osób, kiedy myśli o zrównoważonym rozwoju, myśli o nim w ka-
tegoriach braku, w kategoriach „mniej”. Zapominają, że tak naprawdę 
mniej znaczy więcej. Pewnie mam ze dwa strychy wypełnione rzeczami, 
których nigdy nie przejrzałem. Mam tyle różnych rzeczy, a one wca-
le nie sprawiają, że jestem szczęśliwszy. Nie chodzi więc o brak, ale 
o szukanie innych źródeł przyjemności. Myślę, że nie potrzebujemy 
tych wszystkich rzeczy.

NH: Czy to też była idea, która przyświecała Twojej książce?
TK: Funkcjonuję w świecie reklamy od 15 lat i jestem sfrustrowany, że 
tych wszystkich umiejętności, które nabyłem, nie mogę wykorzystać do 
czegoś bardziej znaczącego niż sprzedaż cheeseburgerów, telefonów 
komórkowych i podobnych rzeczy. Myślę o tym tak: jeśli uda się nam 
przekonać marki, żeby stały się częścią rozwiązania i częścią przyszłości, 
to będziemy mogli wprowadzić olbrzymie zmiany. To jest naprawdę 
proste, tylko trzeba im pokazać, że jeśli chcą być częścią przyszłości, 
w której będziemy ich klientami, muszą się zmienić. Wiele firm, które 
się zmieniają, widzi w tym zresztą wiele korzyści – szczęśliwszych pra-
cowników, większą produktywność, nie marnują tyle zasobów. Pisząc 
Goodvertising, nie chciałem straszyć ludzi, żeby wywołać w nich chęć 
działania. Chciałem 
pokazać potencjał, 
jaki może dać zmiana. 
Istnieje ekonomicz-
ne uzasadnienie do 
podejmowania tych 
działań.

NH: Zgodnie z nie-
którymi badania-
mi 75% liderów 
w biznesie wierzy, że wdrożenie praktyk zrównoważonego rozwoju 
w ich działalności spowoduje zwiększenie przychodów i przyniesie 
nowe korzyści. Czyli głównym motorem zmian dla marek jest zysk.
TK: Masz absolutną rację. To oczywiste, że marki robią to dla zysku. 
Dobra wiadomość jest taka, że ten jeden raz markom bardziej opłaca 
się zrobić coś dobrego niż złego. Jeśli chcemy użyć pieniędzy jako 

W sytuacji idealnej, 
firmy powinny płacić za 
negatywny wpływ, jaki  
na nas wywierają.

Wiele osób, kiedy myśli 
o zrównoważonym 
rozwoju, myśli o nim 
w kategoriach braku, 
w kategoriach „mniej”. 
Zapominają, że tak 
naprawdę mniej znaczy 
więcej.

Lampa grawitacyjna (Gravity Light) zaprojektowana przez Deciwatt i wykorzysty-
wana przede wszystkim w krajach słabo rozwiniętych.
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katalizatora napędzającego zmiany, powinniśmy karać firmy, które 
robią więcej złego. Chodzi o spojrzenie na gospodarkę z zupełnie in-

nego punktu widze-
nia niż dziś. Kiedyś 
było tak, że wszystkie 
szkody wyrządzone 
środowisku i ludziom 

nie były uważane za koszt prowadzenia działalności. Nie było to roz-
liczane jako zużywanie zasobów firmy. Dzisiaj powinno być. Jeśli masz 
firmę, która nadmiernie wykorzystuje pracowników, połowa z nich 
cierpi na stres i choroby zawodowe i jeśli będziesz musiała za to za-
płacić, będziesz traktować pracowników lepiej. Można więc użyć go-
spodarki jako motoru zmian. Z drugiej strony musimy się pozbyć 
obsesji, jaką mamy na punkcie wzrostu. Jesteśmy od niego uzależnieni, 
wszystko musi się rozwijać. Jest jednak granica tego, jak bardzo coś 
może urosnąć. Mam cichą nadzieję, że dobre firmy będą rosły, a złe 
zanikną. Jeśli dobrze pójdzie, to sprawi, że świat stanie się lepszy dla 
nas wszystkich.  

Ten jeden raz markom 
bardziej opłaca się zrobić 

coś dobrego niż złego.
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„Światu nie brakuje dziś wyzwań.”
O tym, jak marki mogą reagować na problemy współczesnego świata, w jaki sposób strategia zrównoważonego 
rozwoju przekłada się na zysk w długim okresie i czym jest innowacyjny projekt Intela dotyczący minerałów 
wolnych  od  konfliktu,  rozmawiam  z  Garym  Niekerk,  Dyrektorem  Corporate  Citizenship  w  Biurze 
Odpowiedzialności Społecznej Intela.

Natalia Hatalska: Jakie są największe wyzwania dzisiejszego świata? 
Czy chodzi o energię, wodę czy niedobór jedzenia?
Gary Niekerk: Tak, światu nie brakuje dziś wyzwań. Jedną z rzeczy, 
której się przyglądamy i w którą się angażujemy, są United Nations 
Millennium Development Goals. Spisano je w 2000 r., a następnie 189 
krajów przegłosowało je jako drogowskaz zrównoważonego rozwoju 
świata. Ich przedmiotem są między innymi kwestie, o których wspo-
minasz – bieda, głód, edukacja, równouprawnienie kobiet i problemy 
związane ze środowiskiem naturalnym. Teraz świat przygląda się celom 
zrównoważonego rozwoju, które wejdą w życie w 2015 roku na kolej-
ne 15 lat. A my zapoznaliśmy się z tymi milenijnymi planami rozwoju 
i zadaliśmy sobie pytanie: „Jakie są obszary, w których Intel może się 
zaangażować?”, „Gdzie możemy zastosować nasze umiejętności i do-
świadczenie?”. I tak jeden z milenijnych celów ma do czynienia z malarią. 
Nie wiemy wiele o malarii, to nie jest obszar, w którym jesteśmy eks-
pertem. Inny cel natomiast dotyczy edukacji i dostępu do niej. O tym 
już coś wiemy. Zainwestowaliśmy setki milionów dolarów w edukację. 
Kolejnym obszarem zainteresowania był zrównoważony rozwój bez 
szkody dla środowiska naturalnego. Przyjrzeliśmy się mapie problemów 
świata i ponownie zadaliśmy kilka pytań: „Gdzie Intel powinien włączyć 
się do gry, tak by to miało sens?”, „W które z tych tematów jest sens 
się angażować?”, biorąc pod uwagę zakres naszej wiedzy eksperckiej, 
nasz biznes i pozytywny wpływ, jaki możemy wywrzeć. 

NH: Kiedy spojrzałam na Wasze działania związane ze zrównoważo-
nym rozwojem, a jest ich wiele, znalazłam takie, które mają związek 
z pożywieniem, jak uprawa manioku, są takie, które dotyczą kobiet i ich 

wykształcenia, minerałów wolnych od konfliktu i wielu, wielu innych 
kwestii. Jak decydujecie, które z nich są dla Intela ważne?
GN: Tak, to jest dobre pytanie i prawdopodobnie jedno z naszych 
największych wyzwań. Nie mamy możliwości zaangażowania się we 
wszystko, bo jest tego zbyt wiele. Jedną z rzeczy, które robimy, jest 
nasza materiality matrix (macierz istotności). Słuchamy różnych grup in-
teresariuszy z całego świata. Często jest to w tych miejscach, w których 
prowadzimy działalność, więc jeśli mamy gdzieś dużą fabrykę, jesteśmy 
bardzo zainteresowa-
ni współpracą z lo-
kalną społecznością 
w celu rozwiązywania 
ich problemów. Pozy-
skujemy informacje 
zwrotne od interesa-
riuszy, spotykamy się 
z odpowiedzialnymi 
społecznie inwesto-
rami – ludźmi, którzy inwestują swoje fundusze w cele społeczne i hu-
manitarne. Oni właśnie przekazują nam informacje dotyczące tego, 
gdzie powinniśmy się zaangażować. Potem porównujemy to z naszą 
wiedzą biznesową, przetwarzamy to przy użyciu naszej macierzy i mó-
wimy tak: „OK, to są rzeczy ważne dla naszych interesariuszy, a tu są 
rzeczy, które dają nam wartość – gdzie jest ich wspólny punkt?” Mi-
nerały wolne od konfliktu to jedna z takich rzeczy. Skontaktowała się 
z nami jedna z organizacji pozarządowych, mówiąc: „Intel, martwimy się 
faktem, że używacie do produkcji materiałów, które mogą pochodzić 

Gary Niekerk 
Intel Corporation 

Jest Dyrektorem Corporate Citizenship 
w Biurze Odpowiedzialności Społecznej 
Intela, gdzie pracuje nad strategią korporacji 
związaną ze zrównoważonym rozwojem, 
zarządzaniem relacjami z interesariuszami, 
prawami człowieka i łańcuchem dostaw. 
W trakcie swojej kariery w Intelu Gary 
zajmował różne stanowiska kierownicze, 
w tym: Regionalnego Dyrektora ds. Środo-
wiskowego Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
oraz Kierownika Spraw Zewnętrznych. 
Spędził ponad dwadzieścia pięć lat, pracując 
z grupami biznesowymi, klientami i intere-
sariuszami, broniąc i budując reputację firm, 
liderów branży technologicznej. Gary praco-
wał w Hawlett-Packard, Apple oraz w Intelu, 
gdzie spędził ostatnie 20 lat.

Kiedy masz tak wielki 
wpływ i taką olbrzymią 
wartość, myślę, że 
spoczywa na tobie 
odpowiedzialność większa 
niż tylko wypracowywanie 
zysków.
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z rejonów objętych konfliktem w Afryce Centralnej”. Przyjrzeliśmy się 
tej kwestii, przeprowadziliśmy własne dochodzenie i zaczęliśmy się 
w tym obszarze intensywniej angażować. Była to jedna z tych sytua-
cji, kiedy ludzie przyszli do nas, a my zareagowaliśmy. Czasem jest na 
odwrót – to my pytamy ludzi, co uważają, że jest istotne i sprawdzamy, 
jak to się wiąże z naszą działalnością. Staramy się odnaleźć rzeczy, 
które pomagają rozwijać biznes, jednocześnie rozwiązując problemy.

NH: Czy w świecie korporacji chodzi więc o to, żeby być bardziej ludz-
kim?
GN: Co masz na myśli?

NH: Globalne marki istnieją po to, 
żeby zarabiać pieniądze i wszyscy 
doskonale o tym wiedzą. Ale ob-
serwuję pewną zmianę, określam 
ją właśnie jako „ludzka twarz bi-
znesu”, marki podejmują decyzje, 
które opierają się na wartościach 
istotnych dla ludzi.
GN: Tak. Myślę, że istnieje dzisiaj 
wyższy poziom wrażliwości i nie-
które firmy urosły - CSR ma w tym 
zresztą swoje korzenie – urosły do 
wielkich rozmiarów, mają lokaliza-
cje w wielu krajach świata. Pytanie, czy to sprawia, że poza odpowie-
dzialnością wobec akcjonariuszy mają jakieś dodatkowe zobowiązania? 
Na przykład, firma Apple w pewnym momencie osiągnęła wartość 
500 miliardów dolarów. Polskie PKB to jakieś 490 miliardów dolarów. 
W pewnym momencie firma Apple została więc wyceniona na większą 
kwotę niż wartość całego kraju, wszystkich jego produktów i usług. 
Kiedy masz tak wielki wpływ i taką olbrzymią wartość, myślę, że spo-
czywa na tobie odpowiedzialność większa niż tylko wypracowywanie 
zysków. Jesteś tak ważnym graczem na arenie międzynarodowej, za-
angażowanym w działalność w tylu krajach, że twoja odpowiedzialność 
wobec społeczeństwa wykracza daleko poza zarabianie pieniędzy na 
rzecz ograniczonej liczby akcjonariuszy, z których, jak się domyślam, 
większość jest w USA. Myślę, że stąd to się bierze i myślę, że masz rację, 
że dzisiaj ludzie oczekują od dużych marek, że będą bardziej ludzkie 
i będą myślały o innych rzeczach, które mogą zrobić dla społeczeństwa 
poza samym zyskiem finansowym. Jednocześnie, jeśli firma nie jest 
finansowo wydajna, nie będzie w takich inicjatywach brała udziału.

NH: Czyli zrównoważony rozwój ma również sens z biznesowego 
punktu widzenia?
GN: Pozwól, że opowiem ci o inicjatywie Girls and Women. Istnieje 
sporo statystyk, które potwierdzają, że jeśli dziewczynki dłużej cho-
dzą do szkoły, to ma to olbrzymi, pozytywny, ekonomiczny wpływ na 
społeczeństwo. Zapomnij na chwilę o Intelu. W tej chwili na świecie 
7% młodych ludzi nie chodzi do szkoły i nie otrzymuje żadnego wy-
kształcenia. W liczbach bezwzględnych daje to jakieś 66 milionów 
dziewczynek, które nie chodzą do szkoły. Jeśli te dziewczynki zostaną 
w szkole, będą miały mniej dzieci, a dzieci, które będą miały, będą 
prawdopodobnie w lepszej sytuacji ekonomicznej. Istnieją więc pewne 
kręgi pozytywnego oddziaływania ekonomicznego. Niewielkie jest 
prawdopodobieństwo, że w przyszłości sprzedamy komputer osobie, 
która nigdy nie chodziła do szkoły ani nie miała szansy na edukację. 
Taka osoba nie będzie miała wystarczającego dochodu, nie zarobi tyle, 
żeby było ją stać na kupienie naszego produktu, prawda? Więc poprzez 
inwestycje w kobiety i dziewczynki i ich edukację pomagamy społeczeń-
stwu, pomagamy gospodarce, ale również pomagamy samym sobie, bo 
tworzymy sobie potencjalnych klientów na przyszłość.

NH: Kto jest liderem tych zmian? Sami klienci, którzy oczekują od 
firm, że będą bardziej odpowiedzialne, czy firmy po prostu stają się 
bardziej świadome?
GN: Myślę, że to jest efekt połączenia tych dwóch rzeczy. Ludzie mają 
wobec nas większe wymagania, więc zaczynają zadawać pytania na 
ten temat, chcą więcej informacji, chcą więcej przejrzystości w działa-
niu firm. W miarę jak więcej firm dopuszcza takie możliwości, więcej 
klientów, zwłaszcza poprzez blogi i media społecznościowe, czyli to, 
w czym ty się specjalizujesz, jest umocowana do działania, bo łatwiej im 
jest rozpowszechniać informacje. Czyli i ludzie oczekują więcej, i firmy 
robią więcej. Z kolei im więcej firm coś robi, tym więcej ludzie od nich 

oczekują. Powstaje swego rodzaju 
momentum, żeby dalej się w to an-
gażować. W pewnym sensie, jako 
pracownik Intela, czuję się napraw-
dę dumny z faktu, że wynaleźliśmy 
mikroprocesor. Pomogliśmy spra-
wić, że komputeryzacja jest w za-
sięgu ręki przeciętnego człowieka 
i jest wszechobecna. Internet po-
wstał w oparciu o wszystkie pro-
cesory na całym świecie. Dzisiaj, 
każdy w każdym kraju na świecie 
może wejść na stronę internetową, 
tak jak ty na swojego bloga, zebrać 

grupę ludzi i zacząć działać, żeby rozwiązać jakiś problem. Jeszcze 
dwadzieścia, a nawet dziesięć lat temu byłoby to bardzo trudne. Kiedyś 
rozdawałabyś ulotki, rozwieszała plakaty albo próbowała zamieścić 
jakiś tekst w gazecie. Dzisiaj, internet i media społecznościowe zde-
mokratyzowały informacje i dały ludziom siłę do nagłaśniania prob-
lemów, zarówno wobec rządów, jak i wobec firm. Pozwoliły otwarcie 
krytykować i zadawać pytania. Myślę, że działanie w kierunku poprawy 
wydajności takich działań to bardzo dobra rzecz.

NH: Zaangażowanie w kwestie związane z działaniami na rzecz zrów-
noważonego wzrostu to nie jest krótkotrwały proces. Implementacja 
projektu związanego z minerałami wolnymi od konfliktów zajęła wam 
już cztery lata.
GN: Tak, pięć.

NH: Możesz mi powiedzieć więcej na ten temat? Obejrzałam twoje 
wystąpienie na TED o tym projekcie i o współpracy z hutami. Czy 
możesz pokrótce opowiedzieć, jak cały ten proces został włączony 
w codzienne działania Intela?
GH: Widziałaś nagranie, więc wiesz, jak do tego doszło. Dzisiaj chce-
my dalej iść tą drogą. Jest to bardzo trudne, tak jak sama zauważyłaś, 
łańcuch dostaw jest bardzo skomplikowany i ma wiele różnych warstw. 
Wyliczyliśmy jednak, że w całym naszym łańcuchu dostaw jest mniej 
niż 200 hut. Jeśli uda się nam wymyślić, jak te 200 hut certyfikować 
i sprawdzać, czy nie używają minerałów z obszarów objętych konflik-
tem, to będziemy wiedzieli, że minerały pochodzące z naszego łańcucha 
dostaw, nie będą tych konfliktów napędzały, bo znamy każdego naszego 
dostawcę. Na tym skupialiśmy swoje wysiłki przez ostanie 4 lata – iden-
tyfikacja tych hut i przekonywanie ich, żeby dobrowolnie zgodziły się na 
audyt. Nie ma żadnej zasady, według której ci dostawcy są rozmieszcze-
ni. Znajdziesz ich w różnych miejscach na całym świecie. Są w Ameryce 
Południowej, we Wschodniej Europie, w Chinach, w Japonii, w Malezji. 
Na to spożytkowaliśmy sporo energii – żeby przekonać dostawców do 
tych audytów i na pracę z nimi, żeby się upewnić, że minerały są „wolne 
od konfliktów”. To był nasz główny cel. Teraz szukamy dodatkowych 
obszarów, w których możemy wesprzeć dostawców w takich miejscach 
jak Wschodnia Demokratyczna Republika Konga. Nie chcemy, żeby 

Conflict Free Minerals – polityka Intela mająca na celu wyelimi-
nowanie konfliktowych minerałów (zwanych też „krwawymi”) ze 
swojego łańcucha dostaw. Ma to zapobiegać sytuacji, w której 
zyski ze sprzedaży minerałów takich, jak: tantal, cyna, złoto czy 
wolfram, używanych do produkcji mikroprocesorów, są wykorzy-
stywane do finansowania konfliktu w krajach trzeciego świata, 
w szczególności w Demokratycznej Republice Konga. Intel planuje 
wykorzystywać surowce wyłącznie od certyfikowanych dostaw-
ców, których działania nie łamią praw człowieka. Osiągnięcia Intela 
w produkcji „bezkrwawych” procesorów zostały uznane za kamień 
milowy w rozwoju technologii bezkonfliktowej.

https://www.youtube.com/watch?v=iXCPkhW_-BI
https://www.youtube.com/watch?v=iXCPkhW_-BI
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zakazane materiały opuszczały Afrykę. Chcemy mieć pewność, że ma-
teriały z Afryki Środkowej, których używamy, nie wspierają organizacji 
przestępczych. Inną rzeczą, którą chcę przy tym podkreślić, jest to, że 
nasza firma nie jest dziś zdolna, żeby robić to bez wsparcia. Konieczne 
jest wsparcie agencji rozwoju, rządów i organizacji pozarządowych 
w poszukiwaniu rozwiązań tych problemów.

NH: Niektóre firmy technologiczne twierdzą, że ta inicjatywa jest świet-
na, ale jedynie Intel może sobie pozwolić na takie działania jako globalny 
lider. Inne firmy muszą współzawodniczyć, bo koszty są zbyt wysokie.
GN: Nie wiem, co mówią inne firmy, ale jedno mogę powiedzieć. Jedną 
z rzeczy, które zrobiliśmy w ramach tego projektu, jest publikacja listy 
wszystkich tzw. wolnych od konfliktu hut. Jest to lista ogólnodostęp-
na. Jeśli więc jakaś firma używa minerałów takich jak cyna, tantalit, 
wolfram czy złoto w swoich produktach, może wejść na stronę in-
ternetową, pobrać tę listę, a następnie poprosić swoich dostawców: 
„Czy możecie zacząć korzystać z usług tych hut, bo są sprawdzone?”. 
To się wydaje być dosyć proste, przynajmniej na początek i nie sądzę, 
żeby w wyniku takiego działania ich koszty mocno wzrosły. Dobrym 
krokiem byłoby też pytanie: „Czy używamy tych minerałów w naszych 
produktach, a jeśli tak, to czy możemy zacząć je kupować od dostawców 
z listy?”. Będziemy do niej dodawać coraz więcej hut w miarę upływu 
czasu. To bardzo żmudna praca. Potem, kiedy przemysł zażąda, żeby 
więcej minerałów pochodziło z hut wolnych od konfliktu, więcej hut 
będzie chciało poddać się procesowi weryfikacji. Ma to sens, prawda? 
Z czasem pojawi się też nacisk ze strony rynku. Ale to nie jest tak, że 
naciśniesz guzik i nagle to się zacznie dziać, tak po prostu.

NH: Chciałabym wrócić do tematu zwrotu z inwestycji. Jaki jest rze-
czywisty ROI w tym obszarze i jakiej używacie metody mierzenia takich 
rzeczy?
GN: To jest świetne pytanie. Jeśli uda ci się znaleźć odpowiedź, myślę, 
że staniesz się sławna. Staramy się to robić, nie wiem, czy całkowicie 

nam się udaje. Wy-
myśliliśmy model, 
który nazwaliśmy 
Integrated Value Fra-
mework. Obserwu-
jemy cztery obszary. 
Markę – czyli to, jaki 
to ma wpływ na na-
szą reputację. Badamy opinie ludzi na temat naszej marki, to jak nas 
odbierają. Omawiamy niektóre z naszych inicjatyw i patrzymy, jak ludzie 
reagują. Oprócz marki jest także zarządzanie ryzykiem, czyli w zasadzie 
zapobieganie niepożądanym wydarzeniom, są kwestie operacyjne, 
jak te działania poprawiają naszą działalność i wydajność, i wreszcie 
jest część dotycząca przychodu – jeśli tworzymy produkt na rynku 
wschodzącym, czy ten produkt w przyszłości przyniesie przychody? 
Patrzymy na te cztery rzeczy i staramy się zrozumieć, czy widać w tych 
obszarach jakiś pozytywny wpływ. Ale trudno powiedzieć: „Wydaliśmy 
sto milionów dolarów na inicjatywy związane z edukacją i zarobiliśmy 
na tym czterysta milionów dolarów.” Mamy problem z dokładnym okre-
śleniem wysokości zysku, chociaż oczywiście opracowaliśmy pewne 
modele finansowe, żeby zobrazować wartość tego obszaru działal-
ności. Współpracujemy przy tym z wiodącymi ekspertami, takimi jak 
Michael Porter’s Organisation, która zajmuje się mierzeniem wartości 
społecznej. Mimo to nie znaleźliśmy jeszcze odpowiedzi na to pytanie 
i nie mam niestety żadnego wzoru matematycznego pozwalającego 
wyliczyć tę wartość, który mógłbym ci dzisiaj przekazać.

NH: Marki globalne nie tylko reagują na problemy dzisiejszego świata, 
ale wiele z tych problemów same kreują. Czy globalne marki mogą być 
w ogóle zrównoważone?
GN: Myślę, że to zależy od tego, jaki jest obszar ich działalności. Zapew-
ne w dłuższej perspektywie niektóre marki mogą być bardziej zrówno-
ważone niż inne. Jednak uważam, że każda firma może udoskonalać 

Konieczne jest wsparcie 
agencji rozwoju, 
rządów i organizacji 
pozarządowych 
w poszukiwaniu rozwiązań 
problemów.

Osiągnięcia Intela w produkcji „bezkrwawych” procesorów zostały uznane za kamień milowy w rozwoju technologii bezkonfliktowej.
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swoją działalność, 
oszczędzać energię, 
zasoby naturalne tak, 
żeby w dłuższej per-
spektywie, jeśli ma 
negatywny wpływ 
na środowisko, mogła 
go ograniczać. Pozo-
staje jedno pytanie, 
w miarę jak populacja 
rośnie do 8 miliardów 

ludzi na Ziemi, jak utrzymać model, w którym wszyscy mają wystarcza-
jąco dużo pożywienia, wody i podstawowych zasobów.

NH: No właśnie, to jest jedno z pytań, które chciałam ci zadać – czy 
to jest w ogóle możliwe, że 9 miliardów ludzi będzie w przyszłości żyło 
na dobrym poziomie, jeśli chodzi o jakość życia?
GN: Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale uważam, że technologia 
może pomóc w rozwiązaniu części problemów, które są z tym związa-
ne. Dzięki użyciu technologii sensorycznych miasta będą bardziej zrów-
noważone. Pamiętam, jak kiedyś robiłem zdjęcia, oddawałem do 
wywołania, co wiązało się z wykorzystaniem chemikaliów, potem je 
odbierałem i większość wyrzucałem, bo były marnej jakości. Dzisiaj, 
dzięki technologii cyfrowej, możesz zrobić zdjęcie i wysłać je przez 
internet bez użycia tej całej chemii i materiałów. Przesyłanie muzyki 
przez sieć versus kupowanie płyt, mamy do czynienia z postępującą 
dematerializacją. Myślę, że technologia pomoże nam odpowiedzieć na 
pytanie, jak świat może funkcjonować z 9 miliardami ludzi. Nie sądzę, 
żeby już dziś ktoś tę odpowiedź znał, ale technologia na pewno odegra 
ważną rolę w tym procesie i Intel ma to na uwadze. Cały czas myślimy, 
jaka w tym wyzwaniu jest nasza rola.  

Pozostaje jedno pytanie, 
w miarę jak populacja 

rośnie do 8 miliardów ludzi 
na Ziemi, jak utrzymać 

model, w którym wszyscy 
mają wystarczająco 

dużo pożywienia, wody 
i podstawowych zasobów.
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EKONOMIA DESKALI

W poszukiwaniu nowych 
trendów zaglądam 
często na Kickstartera, 
zwłaszcza do zakładki 
Most funded. W pierwszej 
30-tce projektów, które 
zebrały największe 
fundusze, są m.in. zegarek 
Pebble, gogle Oculus 
Rift, FORM1 – drukarka 
3D, teleskop kosmiczny 
ARKYD i Pocket Drone, 
określany jako osobisty 
latający robot. Co łączy te 
projekty oprócz tego, że 
wszystkie dotyczą nowych 
technologii? To, że każdy 
z nich wchodzi w obszar 
zarezerwowany wcześniej 
tylko dla największych 
graczy.

czyli kiedy mały może tyle samo 
co duży
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Trend
Przyznam szczerze, słowo deskala wymyśliłam na potrzeby tegorocz-
nego TrendBooka i opisania niniejszego trendu. Jeśli nawet funkcjonuje 
w Słowniku Języka Polskiego to nie w tym znaczeniu, które mam na 
myśli. Ekonomię deskali najlepiej wyjaśnić na zasadzie przeciwieństwa  
ekonomii skali, która zakłada, że wraz ze wzrostem produkcji, w długim 
okresie zmniejszają się koszty całkowite. W efekcie oznacza to, że im 
większa firma, tym większa jej przewaga konkurencyjna na rynku. Eko-
nomia deskali działa dokładnie na odwrót – m.in. na skutek szybkiego 
rozwoju technologicznego, ruchu związanego z otwartymi źródłami 
(open source movement), ekonomii współdzielonej (collaborative eco-
nomy) i zmieniających się źródeł finansowania (crowdfunding) nawet 
najmniejszy gracz może skutecznie konkurować (w tym być w danej 
kategorii światowym liderem) na rynku zarezerwowanym dotychczas 
tylko dla największych globalnych firm lub jednostek rządowych. Eko-
nomia deskali zakłada również, że produkcja krótkich serii, a nawet 
pojedynczych produktów, może być opłacalna. Ekonomia deskali 
jako jedna z przyczyn leży u podstaw wciąż prężnie rozwijającego się 
rynku start-upów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Warto jednak 
pamiętać, że w przypadku ekonomii deskali chodzi przede wszystkim 
o te start-upy, które albo produkują fizyczne produkty, albo wykonu-
ją skomplikowane, kosztowne badania, a nie tylko produkują usługi 
i aplikacje online, których koszt wytworzenia z założenia jest niższy 
i konkurowanie przez to łatwiejsze. 

Słowa klucze
economies of unscale, kultura start-upów, social fabrication, fabnomics 
(fabrication + economics)

Trendy towarzyszące
drukowanie 3d, maker movement, ekonomia współdzielona/ekonomia 
społeczna, crowdfunding

Przyczyny występowania trendu
Po pierwsze rozwój technologii (także tej związanej z prototypo-
waniem) i jej stale malejące koszty. Szacuje się np., że w 2016 roku 
koszt sekwencjonowania ludzkiego DNA będzie porównywalny 
z kosztem jednego kawałka pizzy (15 lat temu, w 2001 roku Human 
Genome Project „kosztował” blisko 3 mld $). Po drugie maker mo-
vement i open source movement – z jednej strony ludzie mają dziś 
zwiększoną potrzebę tworzenia rzeczy, z drugiej jest to łatwiejsze, bo 
dzięki otwartemu oprogramowaniu mogą budować na pracy innych. 

Warto podkreślić, że open source pojmowany jest tu zresztą bardzo 
szeroko, nie tylko w kategoriach online – firma Tiny Farms właśnie w ra-
mach tej idei za kwotę 150$ oferuje każdemu, kto tylko zechce, gotowy 
zestaw (farmę) do hodowania jadalnych świerszczy we własnym domu. 
Maker movement i idea open source sprzyjają też bardzo intensywnemu 
powstawaniu Fab Labów (z ang. fabrication laboratory) – niewielkich 
pracowni (laboratoriów), w których można realizować własne projekty 
lub budować własne produkty. Idea fab labów z założenia zaprzecza 
masowości produkcji. Wreszcie ekonomia współdzielona i crowdfunding 
pozwoliły na całkowitą zmianę modelu finansowania, a przez to i także 
zmianę modelu biznesowego. 

Przykłady trendu we współczesnym świecie
Ekonomia deskali widoczna jest obecnie właściwie we wszystkich ob-
szarach, które jeszcze kilkanaście lat temu dla małych firm były zupełnie 
niedostępne (np. wysłanie ludzi lub ładunków na orbitę). Doskonale wi-
dać ją w przemyśle kosmicznym, gdzie funkcjonuje nawet podział na old 
space (reprezentowana np. przez NASA) i new space (reprezentowana 
przez takich graczy, jak np. SpaceX, Orbital czy Moon Express). Widać ją 
również w przypadku opisywanego w tegorocznym TrendBooku inter-
netu miejsc (polski start-up Estimote skutecznie konkuruje z takimi gra-
czami, jak np. PayPal) oraz zrównoważonego rozwoju (ogromna liczba 
start-upów w obszarze produkcji żywności – m.in. Modern Meadow, Bey-
ond Meat) czy internetu rzeczy (por. wywiad z Mattem Webbem – s. 5). 
Widać ją także w takich obszarach, jak genetyka (23andme), trans-
port (odnoszący spektakularne sukcesy, choć kontrowersyjny, Uber), 
robotyka (3D Robotics współzałożona przez Chrisa Andersona – zob. 
wywiad s. 73, Bot & Dolly – przejęta przez Google w grudniu 2013), 
turystyka (Airbnb) i wiele innych.

Zastosowanie trendu w działaniach marketingowych 
Nieprzypadkowo trend ten znalazł się na końcu tegorocznego  
TrendBooka. Nie tylko otwiera – jak i pozostałe trendy – wiele moż-
liwości, ale przede wszystkim wymusza zmianę myślenia. Jako ludzie 
(a jako marketerzy przede wszystkim) mamy tendencję do projekto-
wania rozwiązań na tu i teraz. Ekonomia deskali, która jest wynikiem 
połączenia kilku istotnych czynników, sprawia, że możemy patrzeć 
daleko w przód. Każdy z nas już dziś może zacząć budować swój biznes 
na Księżycu, a nawet na Marsie i każdy z nas może odnieść tam sukces 
– pod warunkiem, że biznes ten będzie rozwiązywał realne problemy 
(choć oddalone w czasie) i odpowiadał na potrzeby użytkownika. 

 http://www.openbugfarm.com/
 http://www.openbugfarm.com/
http://www.23andme.com/
http://3drobotics.com/
http://www.botndolly.com/
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„Zawsze pragnęliśmy tworzyć różne rzeczy własnymi 
rękoma.”
O  dronach,  3d  i  4d  printingu,  o  maker movement  i  digitalizacji  świata  fizycznego  rozmawiam  
z Chrisem Andersonem,  amerykańskim  autorem  i  przedsiębiorcą,  byłym  naczelnym magazynu Wired  
i współzałożycielem oraz CEO 3D Robotics, wiodącej firmy zajmującej się produkcją UAV. 

Natalia Hatalska: Jak w najbliższej przyszłości będzie wyglądało nasze 
niebo? Będzie pełne dronów?
Chris Anderson: Nie w całości.

NH: Drony mają raczej złą reputację. Gdy o nich rozmawiamy, mówimy 
głównie o zastosowaniach wojskowych lub monitoringu. Zapomina się 
o tym, że drony mogą być wykorzystywane na wiele sposobów.
CA: Istnieje dziś wiele technologii, z których korzystamy powszech-
nie, a które były przecież technologiami wojskowymi: GPS, internet, 
komputery. Nie myślimy o nich już w ten sposób. Nie sądzę więc, że 
niebo będzie pełne dronów. Sądzę, że na pewnych obszarach, jak np. 
farmy, drony będą bardzo powszechne. W innych miejscach, nad za-
mieszkałymi domami, prawdopodobnie żadnych nie ujrzymy. Myślę, 
że to jakby zapytać „gdzie znajdziemy autonomiczne samochody?”. Być 
może znajdziemy je na autostradach, ale nie na bocznych uliczkach. Być 
może będą w miastach, ale nie na przedmieściach. Gdzie znajdziemy 
kamery monitoringu – w miejscach publicznych, ale nie prywatnych.

NH: Wspomniałeś, że drony będą powszechne w rolnictwie. Do czego 
jeszcze możemy je wykorzystać? 
CA: Mogę Ci odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że inni wpadną na lepsze 
odpowiedzi. Jeżeli chodzi o drony, to jesteśmy na początku drogi. To jak 
z komputerem osobistym. Gdyby w 1980 roku zapytać ludzi „do czego 
służy komputer osobisty?”, podaliby parę odpowiedzi, jak programo-
wanie, ale nie byliby w stanie przewidzieć wszystkich rozwiązań, bo to 
użytkownicy na nie wpadli. W dzisiejszych czasach używamy dronów 

do takich rzeczy, jak teledetekcja, akcje poszukiwawczo-ratownicze, 
kontrola bezpieczeństwa i sport, także ekstremalny. Wykorzystujemy 
je w celach związanych z zarządzaniem dziką przyrodą, rolnictwem, 
architekturą, badaniami gruntu, farmami wiatrowymi.

NH: A co z kwestiami etycznymi? Możemy wyobrazić sobie np. pa-
parazzi wysyłających drony do domu jakiegoś celebryty, aby zrobić 
zdjęcia ze ślubu.
CA: Od tego mamy prawo. Jeśli społeczeństwo zdecyduje, że to nie 
jest to, czego chce, wówczas uczyni to nielegalnym.

NH: Tak, ale prawa i ustalenia nigdy nie nadążą za technologią. 
CA: Mówiłaś o paparazzi wykorzystujących drony do szpiegowania 
ludzi, a to jest w chwili obecnej nielegalne w Stanach Zjednoczonych 
i takie było od trzydziestu lat.

NH: A co z bezpieczeństwem korzystania z dronów? Kojarzysz na 
pewno akcję Domino’s Pizza, dostarczali pizzę za pomocą dronów. 
Czyli w środowisku miejskim...
CA: To nielegalne.

NH: Ale także bardzo przydatne.
CA: Bardzo nielegalne.

NH: Z tego, co mówisz, wynika, że drony mają wiele wad. 
CA: Nie, to nie są wady, to po prostu prawo. Mamy prawa, aby nas 

Chris Anderson 
3DRobotics & DIYDrones
 
Jest amerykańskim autorem i przedsiębiorcą, 
byłym redaktorem naczelnym magazynu Wi-
red. Z tego stanowiska zrezygnował w 2012, 
obejmując funkcję CEO w 3DRobotics, wio-
dącej firmie produkującej bezzałogowe statki 
powietrzne (Unmanned Aerial Vehicles), 
której jest współzałożycielem. Jest też zało-
życielem DIYDrones, społeczności zajmują-
cej się robotyką w lotnictwie, która skupia 
ponad 40,000 członków. Chris jest najdalej 
sięgającym w przyszłość wyobraźnią mówcą 
w kwestii wpływu nowych technologii na 
biznes. W swojej najnowszej książce pt. „Ma-
kers: The New Industrial Revolution” Chris 
opowiada o nowej erze mikroprodukcji.
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chroniły. Wszyscy się przejmują tym, o czym mówisz, ale nie zdają 
sobie sprawy, że zostało już ustanowione prawo, które ma nas chronić 
przed takimi działaniami.

NH: Podczas swojej prezentacji mówiłeś o świecie cyfrowym wdzie-
rającym się do świata fizycznego. Ja tymczasem obserwuję coś, co na-
zywam dematerializacją świata cyfrowego. Mam na myśli tymczasowe 
media społecznościowe, jak chociażby Snapchat, wysyłasz informację 
i ona znika.
CA: Może „atomizacja” jest dobrym słowem, nie jestem pewien. Ro-
zumiem, co masz na myśli.

NH: Jak to zjawisko oceniasz? W jaki sposób wpłynie na nasze życie 
i dokąd nas zaprowadzi?
CA: Masz rację. Kiedyś miałem na półce encyklopedię. Teraz nie 
mam encyklopedii, ale mam dostęp do znacznie większej ilości infor-
macji. Nie posiadam rzeczy, ale mam do nich dostęp. Nie gromadzę 

też rzeczy w mojej 
głowie. Mam do-
stęp do faktów, więc 
uważam, że to dobra 
rzecz. Kiedy mówisz 
„nie mam muzyki”, ja-
kie to ma znaczenie? 
Może jej fizycznie nie 
posiadam, ale zawsze 
jest dla mnie dostęp-

na, na dowolnym urządzeniu. W efekcie, wydaje mi się, że mam wię-
cej. Tak, pewnie mam gdzieś kolekcję płyt, nie kojarzę gdzie. To nie 
ma znaczenia. Znaczenie ma fakt, że w każdej chwili mogę zdobyć 
muzykę, jakąkolwiek zapragnę. Sądzę, że ludzi tak naprawdę nie ob-
chodzi posiadanie.

NH: Obchodzi ich dostęp. 
CA: Mówi się o wypożyczaniu, ale nawet wypożyczanie nie jest dobrym 
określeniem. Nie wypożyczasz muzyki na Spotify. Masz do niej dostęp. 
Nie płacisz za muzykę, to nie jest jak wypożyczanie samochodu. Nie 
tęsknię więc za fizycznymi nośnikami. A ty?

NH: Tak, czasami.
CA: Naprawdę? Jakich fizycznych nośników ci brakuje?

NH: Brakuje mi zdjęć, wywołuję je i wklejam do albumów.
CA: Masz rację, to by było dobre, ale ja tego nie robię.

NH: Czy to nie jest tak, że świat cyfrowy znika, a świat fizyczny podlega 
cyfryzacji?
CA: Uważam, że jest dokładnie na odwrót. Wszystko, co robimy, jest 
nagrywane. Każde napisane przeze mnie słowo, każde zrobione zdję-
cie, każdy film, każda chwila, każdy ruch jest nagrywany i na zawsze 
zachowywany.

NH: Porozmawiajmy o ruchu maker movement. Mówisz, że wszyscy 
jesteśmy urodzonymi twórcami. Myślę, że część z nas tak, ale nie 
wszyscy. Moim zdaniem ruch maker movement został wywołany przez 
recesję w roku 2008 – nie mieliśmy pieniędzy lub nie chcieliśmy ich 
wydawać, więc zaczęliśmy robić rzeczy sami. Drugim czynnikiem jest 
oczywiście internet.
CA: Internet zdecydowanie jest czynnikiem sprawczym, ale kryzys? 
Wydaje mi się, że wiem, o co ci chodzi, że jest to pewnego rodzaju 
poszukiwanie sensu, znaczenia. Z pewnością zgodziłbym się, że mogło 
to niektórych zachęcić. Gotujesz?

NH: Czy gotuję? Rzadko.
CA: To tworzenie. Uprawiasz ogród?

NH: Tak, uwielbiam pracować w ogrodzie. Ach, myślałam, że nie jestem 
makerem, a jednak.
CA: Tworzysz coś własnymi rękoma.

NH: To ciekawy punkt widzenia. Sądziłam, że nie jestem makerem.
CA: Warzywa możesz kupować w sklepie.

NH: Nie, uprawiam je. Hoduję np. własne dynie.
CA: Dokładnie. Jest powód, dla którego to robisz. To znaczenie, sens. 
Daje nam przyjemność, lubimy robić rzeczy własnymi rękoma.

NH: W którym kierunku zmierza ruch makerów? 
CA: To jest dokładnie takie jak z siecią. Trzydzieści lat temu byłabyś 
czytelnikiem. Teraz jesteś czytelnikiem i pisarzem. Ludzie byli konsu-
mentami albo twórcami. Teraz są i tym, i tym. To samo z materialnymi 
rzeczami. Niektóre z nich tworzysz samemu, inne tworzymy razem, 
jeszcze inne konsumujesz – tak jak sieć.

NH: Podczas swojej prezentacji powiedziałeś coś bardzo dla mnie waż-
nego: że ruch „zrób to sam” (DIY – przyp. NH) powinien się nazywać 
„zróbcie to razem” (DIT – przyp. NH).
CA: Zawsze pragnęliśmy tworzyć różne rzeczy własnymi rękoma. Sięga 
to swoimi korzeniami początków historii człowieka i nie zmieniło się 
do dziś. To, co się zmieniło to fakt, że łączymy idee DIY z naturalnie 
zachodzącą w sieci współpracą. W efekcie otrzymujemy coś zupełnie 
innego. W ten sposób nie zrobisz czegoś, co ktoś już stworzył. Widzisz, 
co ktoś już stworzył i wówczas ty robisz coś więcej i do tego dokładasz. 
Indywidualne działanie staje się wówczas innowacją. Na przykład, weź-
my mój system zraszania. Jeśli chciałbym zbudować system zraszania 
20 lat temu, musiałbym może znaleźć książkę w bibliotece, może pójść 
do sklepu z narzędziami, majstrowałbym i próbował zrobić go od zera 
i nigdy bym go nie skończył. To jest za trudne. Teraz jednak mogę to 
wygooglować i znaleźć inne osoby, które wykonały część pracy. Mówią: 
„użyj Arduino, tu masz kawałek działającego kodu, a ja zrobię tę część, 
ja zajmę się oprogramowaniem, a ty ogarniesz serwis internetowy”, 
i nagle wychodzisz poza podstawy i robisz coś nowego, coś, czego 
nigdy dotąd nie było. Tak więc skończyło się na tym, że my – trzech 
gości pracujących wieczorami przez trzy tygodnie – zbudowaliśmy 
tak naprawdę lepszy system zraszania niż producenci zraszaczy. Jak 
to możliwe? Odpowiedź brzmi: budowaliśmy na pracy innych. Nie 
wynaleźliśmy tego od zera. Po to jest sieć.

NH: Cały czas gonimy za tzw. next big thing. Czy uważasz, że druk 3D 
jest właśnie takim przełomem?
CA: Nigdy nie używam tego określenia, bo po prostu nie wiem, co ono 
oznacza. Może inaczej: używam tego określenia cały czas, ale za każdym 
razem czuję się zażenowany, ponieważ jest takie tanie. To znaczy, the 
next big thing to tak naprawdę nic nowego, po prostu coś, co staje się 
coraz lepsze. Druk 3D ma 30 lat.

NH: Ale wcześniej był dostępny tylko dla małej grupy ludzi.
CA: Tak, więc druk 3D się rozrasta, jestem jego wielkim orędownikiem. 
Używamy go cały czas, uwielbiam go. Co oznacza bycie „wielkim przeło-
mem”? Czy drukarka 3D będzie w każdym domu? Prawdopodobnie nie. 
Czy będzie w wielu domach? Z całą pewnością w większej ilości niż dziś.

NH: Raczej – czy zmieni nasze życie.
CA: Masz dziś na biurku drukarkę?

Na pewnych obszarach, 
jak np. farmy, drony będą 

bardzo powszechne. 
W innych miejscach, nad 
zamieszkałymi domami, 

prawdopodobnie żadnych 
nie ujrzymy.
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NH: Tak.
CA: Czy zmieniła Twoje życie?

NH: Może sprawiła, że jest w pewien sposób łatwiejsze.
CA: Ale nie w żadnym wielkim stopniu, prawda? Myślę, że to tak działa. 
Że to jedna z tych rzeczy, które zmienią życie pewnych osób, ale nie 
większości.

NH: Powiedziałeś podczas swojej prezentacji, że przemysł zabawkarski 
może być zagrożony przez druk 3D.
CA: To był żart.

NH: A więc nie uważasz, że istnieją pewne branże, którym druk 3D 
mógłby w jakiś sposób zagrażać?
CA: Być może.

NH: To jak możemy go wykorzystać? Czy posłuży tylko naszym włas-
nym celom, czy też gospodarce?
CA: Każdy napotkany przez ciebie projekt z Kickstartera był prototy-
powany. Może nie wszystkie, ale większość z nich była prototypowana 
na drukarce 3D. Mamy drukarki 3D w naszych biurach, używamy ich 
cały czas. Pozwalają nam wprowadzać innowacje szybciej, lepiej, ta-

niej. Moje dzieci ro-
bią to dla zabawy, do 
prac domowych, ale 
być może uczą się, 
żeby w przyszłości 
być projektantami, 
nie wiem. Wyobraź 
sobie, że jest rok 
1980 i powiedziałem 
ci, że pewnego dnia 
komputery osobiste 
będą tanie i małe, 
i że ja jestem pewien, 
że tak będzie, a ty 
mówisz: „Do czego 
będę ich używać?” 
„Nie wiem, wymy-

ślimy. Możemy mieć komputer osobisty w każdym domu.” „Po co 
w każdym domu komputer osobisty?” „Czas pokaże.”, teraz mamy 
odpowiedź. I mamy tych odpowiedzi mnóstwo. Okazuje się, że mamy 
komputery w naszych kieszeniach, torbach. Ale jest za wcześnie, aby 
mieć pewność. Wiedzieliśmy, że konsumenci wymyślą rozwiązanie. 
Mogę Ci powiedzieć, że niedługo będziemy mieli drukarki 3D na tyle 
tanie, niewielkie i łatwe w użyciu, że będzie można je mieć w każdym 
domu.

NH: I skanery 3D .
CA: To tak jak z wielofunkcyjną drukarką, którą teraz masz. Drukarka 
na twoim biurku prawdopodobnie jest drukarką, skanerem, ksero etc. 
Mogłaby to więc być jeszcze jedna funkcja. Drukarka, skaner, ksero-
kopiarka i drukarka 3D.

NH: Jak już rozmawiamy o dodawaniu kolejnych funkcji, zapytam Cię 
o druk 4D. Jeśli mam być szczera – wciąż nie za bardzo go rozumiem. 
Co to znaczy, że te struktury mogą się zmieniać z upływem czasu?
CA: Twoje ciało jest drukarką 4D.

NH: Więc będziemy mieli produkty i materiały w pewien sposób przy-
pominające nasze ciała?
CA: Masz nasiono. Sadzisz je. Nasiono wyrasta jako drukarka 4D.

NH: Ale nasiono jest żywe. To jest ta różnica, dlatego pytam.
CA: W zasadzie nawet nie wiemy, co to znaczy życie. Nie ma definicji 
życia, z którą wszyscy się zgadzają.

NH: To jak z wirusami. Nikt nie wie, czy są żywe czy nie.
CA: Tak, każde posadzone w ziemi nasiono to drukarka 4D. Z czasem 
samodzielnie zmienia się w roślinę. To właśnie robi biologia. Jest to 
całkowicie normalne. Interesujące jest, że stworzone przez nas synte-
tyczne drukarki 4D są tak słabe w porównaniu do biologii. Dam ci 
przykład. Weź słomkę. Kojarzysz ten papierowy rękaw dookoła słom-
ki? Gdy zdejmiesz papier i położysz go na stole, wlej na niego trochę 
wody. Trochę się rozwinie i urośnie, aż zacznie kształtem przypominać 
robaka. Jeżeli chodzi o druk 4D nie możemy teraz zbudować niczego 
bardziej skomplikowanego niż to. Chcę przez to powiedzieć, że mamy 
bardzo proste chemiczne lub plastikowe elementy o pewnych kształ-
tach i z upływem czasu mają one skłonność do rozszerzania się do 
innych kształtów. Jak origami. To bardzo, bardzo proste. Natura ze 
swoimi białkami jest od tego dużo bardziej potężna, skomplikowana 
i piękna. Tak więc, gdy mówimy o druku 4D, mówimy o tworzeniu 
pewnego rodzaju symulacji natury. 

Wywiad z Chrisem Andersonem przeprowadziłam podczas konferencji 
e-nnovation zorganizowanej przez markę Allegro w Poznaniu, we wrześniu 
2013. 

My – trzech gości 
pracujących wieczorami 

przez trzy tygodnie 
– zbudowaliśmy tak 

naprawdę lepszy system 
zraszania niż producenci 

zraszaczy. Jak to możliwe? 
Odpowiedź brzmi: 

budowaliśmy na pracy 
innych. Nie wynaleźliśmy 

tego od zera. 
Po to jest sieć.
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Maciej Wojnicki 
Fab Lab Trójmiasto
 
Projektant, konstruktor, programista audio/
video, skrzypek, kompozytor, założyciel „O” 
(www.o.bzzz.net) – studia specjalizującego 
się w tworzeniu interaktywnych instalacji 
multimedialnych. Prowadzi warsztaty pro-
gramowania interaktywnych multimediów, 
konstruuje instrumenty muzyczne. Współ-
założyciel pierwszego w Polsce Fab Labu 
(Trójmiasto) - otwartej pracowni szybkiego 
prototypowania i cyfrowej fabrykacji, zrze-
szonej w międzynarodowej sieci podobnych 
instytucji.

Zrób to sam
„Zrób to sam” w Polsce ma swój indywidualny charakter niezależny od 
amerykańskiego “maker movement”. Mamy własnego superbohatera 
tego nurtu – Adama Słodowego, a u osób urodzonych przed początkiem 
lat dziewięćdziesiątych ciągle żywe jest poczucie, że „zrób to sam” to 
naturalna konieczność, a nie moda. Inaczej niż na zachodzie, wszystkie 
fab laby, które powstają od około roku w Polsce, mają charakter od-
dolny, powstają spontanicznie, zazwyczaj bez żadnego zewnętrznego 
wsparcia finansowego.

Podobnie jak w ciągu ostatnich kilkunastu lat całkowitej rewolucji 
i demokratyzacji uległ proces wytwarzania i publikowania wszel-
kiego rodzaju mediów, obecnie dostępność do maszyn tzw. „oso-
bistej produkcji” zmienia się diametralnie. Domowe drukarki 3D są 
w trakcie agresywnego wzrostu na krzywej hype’u – dwa lata temu, 
gdy organizowaliśmy w Gdańsku pierwsze w Polsce wydarzenie 
poświęcone drukowi 3D był to temat zupełnie niszowy. Przez ten 
czas pojawiły się one w niezliczonej ilości medialnych publikacji, 
powstało w Polsce kilkanaście firm sprzedających własne modele 
drukarek 3D i bogata oferta działań warsztatowych i festiwali po-
pularyzujących temat. 

Realne możliwości tej technologii nie są jednak i jeszcze długo nie będą 
w stanie sprostać fantazjom o drukowaniu domów, ludzkich organów, 
czy choćby przyzwoitej jakości artykułów domowego użytku. Domowy 
druk 3D w chwili obecnej jest wolny i zbyt skomplikowany, by stanowić 
realną alternatywę dla „wycieczki do supermarketu”. Często pojawia 
się analogia druku 3D do początków wirtualnej rzeczywistości w latach 
dziewięćdziesiątych, gdy możliwości technologiczne w żadnym stopniu 
nie były w stanie sprostać oczekiwaniom, w efekcie rzeczywistość 
wirtualna na kilkanaście lat przestała rozbudzać ludzką wyobraźnię 
i dopiero ostatnio powraca jako dojrzała technologia.

Najciekawsza dla mnie jest inna kwestia, odwrotnie niż w przypad-
ku większości rewolucji technologicznych z ostatnich dwudziestu lat
(choćby pojawienia się smartfonów czy lustrzanek z opcją kręcenia 
wideo) ta przebiega w sposób całkowicie rozproszony, z dala od wiel-
kich korporacji, napędzana przez tysiące garażowych biznesów i finan-
sowanie społecznościowe. Fundamentalne znaczenie ma tutaj 
otwarty dostęp do wiedzy, rozbudowana dokumentacja i dynamiczna 
społeczność będące 
integralną częścią 
każdego projektu 
open source i to 
głównie one decydu-
ją o jego sukcesie, bez 
nich większość tego 
typu projektów umie-
ra śmiercią naturalną 
w powodzi tysięcy 
podobnych. To właś-
nie zmiana w podej-
ściu do otwartości 
wydaje mi się najbardziej znaczącym „przeskokiem technologicznym” 
zjawiska maker movement. Nie tyle same narzędzia, co raczej swoboda 
w ich użytkowaniu i dzieleniu się wiedzą stanowią największą siłę 
nowej garażowej rewolucji. 
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Inaczej niż na zachodzie, 
wszystkie fab laby, 
które powstają od około 
roku w Polsce, mają 
charakter oddolny, 
powstają spontanicznie, 
zazwyczaj bez żadnego 
zewnętrznego wsparcia 
finansowego.
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Od kilku lat branża spekuluje – tak jak w przykładzie, o którym Na-
talia wspomina we wstępie – że o ile poprzedni nie był, to następny 
już „chyba jednak” będzie „rokiem mobajla”. Brzmi to trochę jak „rok 
komety”, tymczasem sytuacja jest bardziej ewolucyjna niż rewolucyjna: 
tak, oczywiście, urządzenia i marketing mobilny to hit ostatnich lat 
i potencjał. I tak, oczywiście, notujemy ogromne wzrosty, bo startujemy 
z niskiej bazy. Wydatki na reklamę w sektorze mobilnym wciąż nie są 
duże, ale wszyscy naturalnie czują potencjał, dlatego często w firmach 
założenia co do rozwoju tej „działki” z roku na rok są kilkakrotne więk-
sze. Tymczasem często procenty i słupki wzrostu przesłaniają jedną 
najistotniejszą moim zdaniem rzecz. Odpowiedź na pytanie nie „czy”, 
ale „jak”. Koncentrujemy się na technologii, a tymczasem o powodze-
niu wszystkiego decyduje człowiek. Ten, który jest odbiorcą i głosuje 
swoimi pieniędzmi, czasem i poświęcaną uwagą. Stąd moja myśl: skon-
centrujmy się na człowieku, nie na ekranie.

Osobiście jestem ogromnym fanem technologii mobilnych. Mam cztery 
smartfony, każdy w innym systemie, bo interesują mnie niuanse różnic 
między systemami operacyjnymi. Mam ponad 1000 aplikacji na moim 
telefonie i tablecie, ale gdy rozmawiam z innymi użytkownikami nowych 
technologii, a nawet entuzjastami tematu mobilnego, słyszę często py-
tanie: „A po co ci tyle aplikacji? Z ilu z nich rzeczywiście korzystasz?”. To 
przypomina mi o tym, że najważniejszy jest człowiek, który podejmuje 
decyzję, którą aplikację zainstalować i z której korzystać. Dostępność 
technologiczna nie wystarcza.

Zmienił się model biznesowy działania komunikacji i mediów. Walka 
nie toczy się już często o pieniądze odbiorcy generowane przez niego 

bezpośrednio. Walka toczy się o jego uwagę, lojalność i o to, żeby ze-
chciał łaskawie poświęcić czas temu, a nie innemu kanałowi telewizji 
czy wideo – za darmo. Telewizje, darmowe media (i nawet te niedar-
mowe), Google czy Facebook zmieniły model biznesowy – ich główne 
lub jedyne źródło przychodów to nie odbiorca, to nie jego obciążają 
kosztami. „To jest i zawsze będzie darmowe” – pisze Facebook. Obcią-
żany jest reklamodawca, który serwuje swoją komunikację, pomaga się 
łatwiej znaleźć, korzysta z tego, że odbiorca do niego trafi. 

Jak to się ma do trendów z niniejszej edycji Trendbooka? Analizując, 
co jest w nich wspólnego, zauważyłem jedną cechę: wszystkie wyko-
rzystują łączność, relację, kontakt. Connected cars w kolejnej generacji 
łączą się już nie tylko z człowiekiem, ale i między sobą. Roboty interak-
tywnie kontaktują się 
z człowiekiem, mogą 
być oczywiście połą-
czone online ze swoją 
centralą, podobnie jak system Siri czy inni „wirtualni asystenci”. Internet 
rzeczy z definicji bez łączności nie istnieje. Maker movement i ekonomia 
deskali, czyli to, że coraz mniejsze firmy mogą skutecznie wchodzić 
w obszary zastrzeżone dotąd dla gigantów, też wynika z większych 
niż wcześniej możliwości łączności między firmami dużymi i małymi, 
małymi między sobą oraz z klientami tych wszystkich. Ruch sustaina-
bility zmierzający do przeciwdziałania skutkom wyczerpania się wielu 
zasobów naturalnych w ciągu kilkudziesięciu najbliższych lat, również 
jednoczy ludzi, którzy mogą stać się wytwórcami np. nowej żywności. 
Bez łączności nie byłoby to możliwe.

Skoncentrujmy się na 
człowieku, nie na ekranie.

Tadeusz Żórawski 
Prezes Universal McCann

Prezes domu mediowego UM/ Univer-
sal McCann. Absolwent SGH. W latach 
1990-1994 dziennikarz radiowy i prezenter 
muzyczny. Od 1994 roku w UM, gdzie za-
czynał jako junior media planner, później 
media manager, strategic and research 
director. Badacz tego, jak działa komuni-
kacja reklamowa i jak konsumenci podej-
mują decyzje reklamowe. Wprowadzał 
do firmy badania internetowe, neuro-
marketingowe, eyetrackingowe i Relevant 
Awareness Measurement. Wielokrotny ju-
ror w konkursach reklamowych w Polsce 
i za granicą (m.in. EFFIE, Media Trendy, 
Eurobest, Golden Hammer). Prelegent na 
konferencjach polskich i zagranicznych.

CERCO, czyli szukam
Jak w prosty sposób przedstawić i podsumować to, co zostało zestawione w tym wydaniu 
TrendBooka? Szukam rozwiązania w łatwych do zapamiętania akronimach. CERCO po włosku 
znaczy „szukam”. Akronim rozszyfruję pod koniec. Ale po kolei.
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Łączność ma tu dwa znaczenia. Jedno to łączność techniczna, a drugie: 
relacja, łączność człowieka z człowiekiem, twórcy z odbiorcą, odbiorcy 
z odbiorcą i coraz częściej urządzenia z urządzeniem. W nagrodzonym 
Oskarem za scenariusz filmie „Her” wirtualni asystenci pod koniec 
grupują się ze sobą.

Technologia jedynie to ułatwia, ale to łączność w znaczeniu relacji jest 
decydująca. Weźmy przykład wszystkim pewnie znany. Co z tego, że 
zadzwoni do mnie telemarketerka, jeśli natychmiast kończę rozmowę, 
bo rozpoznaję wyświechtane skrypty, kończące się słowami: „Przyzna 
pan, panie Tadeuszu, że to atrakcyjna oferta?”. Odpowiadam, że nie 
przyznam, nie wdaję się w odpowiedź na pytanie dlaczego, wymykam 
się ze skryptu i telemarketerka jest bezradna. Czy mogłaby nawiązać 
łączność i relację? Mogłaby. Technologicznie stało się to możliwe. Na 
poziomie ludzkim próba zawiodła.

I tu zaczęła się w przeszłości historia smutnych porażek. Pamiętam 
przełomy technologiczne, które pozwalały na przykład oglądać wyda-
rzenia sportowe w telefonie komórkowym. Prezentacje były płomienne 
i fascynacja nową technologią ze strony wprowadzających ten przełom 
ogromna, a nadzieje i założenia widowni często spore. A później – jak 
w jednej z poświęconych tematowi „roku mobajla”, ciekawej zresztą, 
prezentacji z konferencji branżowej pod tytułem „Bum? Czy nie bum?” 
- konstatacja była bardziej w rodzaju „nie bum”.

Na świecie dochodziło już do wieszczenia końca telewizji na rzecz 
urządzeń mobilnych. W prasie pojawił się tytuł „The Death of Television” 
(Śmierć telewizji) i jemu podobne. Tymczasem odbiorcy zachowali się 
inaczej. Po upowszechnieniu się standardu HD i cyfryzacji telewizji 
zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach, średni czas oglądania telewizji 
wzrósł, a nie zmalał. Nabywcy nowych telewizorów chcieli się nimi 
nacieszyć i pasywny tryb spędzania czasu na kanapie przed domo-
wym ekranem nie stracił na popularności. Naturalnie rozwijały się też 
widownie filmów i treści wideo na komputerach, tabletach i smartfo-
nach. Nadawcy telewizyjni otwierali płatne serwisy i zdarzało się, że 
nowy odcinek serialu miał większą oglądalność na komputerach niż 
w telewizji. Zaczął się też multitasking, czyli korzystanie z komputera, 
tabletów, smartfonów w czasie oglądania telewizji, na przykład po 
to, żeby program komentować czy polubić w serwisie społecznościo-
wym. W najnowszej serii „Tańca z Gwiazdami”, nadawanej w Polsacie, 
Krzysztof Ibisz nieustannie zachęca do „lajkowania” programu w czasie 
jego trwania. Przy tym widownia programu sięga czterech milionów, 
natomiast liczba polubień na Facebooku wynosi kilka lub kilkanaście 
tysięcy. Właściwie Facebook ma w związku z tym świetną promocję 
swojego medium społecznościowego; równocześnie dla Polsatu może 
pojawić się ryzyko, że widz, który zajrzy na Facebooka nawet z zamia-
rem polubienia programu, zostanie dłużej na Facebooku i widownia 
programu zmaleje. Ale Polsatowi zależy też na promocji tabletów z LTE, 
a chęć korzystania z mobilnego Facebooka może być jednym z bodźców 
do zakupu – i w tym przypadku jest symbioza.

Biznes ciągle ma problem z rozdzieleniem, co jest offline a co online. 
W wielu organizacjach budżet reklamowy jest podzielony na media 

tradycyjne i „digital”. 
Tu zaczyna się dysku-
sja – czy VOD to jest 
online czy offline? 
Jeśli to VOD jakiegoś 
nadawcy telewizyjne-

go, to liczy się często do wydatków w tym medium i negocjowane jest 
łącznie. A z drugiej strony pieniądze na to idą w wielu firmach z puli 
„digital”. W ramach „digitalu” jest też oczywiście reklama mobilna – i tu 

zaczynają się dyskusje, ile procent budżetu przeznaczyć na telewizję, 
a ile na „digital”, VOD i „mobajl”. Szczególnie, jeśli cele dotyczące ruchu 
mobilnego są wyśrubowane, kładzie się na to duży nacisk – w takich 
podziałach natomiast łatwo zgubić synergię mediów i to, że po drugiej 
stronie jest ten sam człowiek, który nie wprowadza sobie rozróżnienia 
swojego świata na „digital” i „nie-digital”. Jeden z ostatnich modeli eko-
nometrycznych wykazał, że bardzo istotnym czynnikiem podnoszącym 
zwrot z inwestycji działań komunikacyjnych była właśnie odpowiednia 
synchronizacja działań online, offline, sprzedaży i marketingu, promocji 
produktowych i działań CRM. Oczywiste? Owszem, ale klient bardzo 
ucieszył się z policzalnego wykazania istotności tego zjawiska. I tu 
znowu łączność staje się kluczowa.

Rozróżnienie na świat cyfrowy i niecyfrowy często pozostaje już tylko 
w salach konferencyjnych. Na ulicy widać, że ludzie oglądają papiero-
wy billboard, a chwi-
lę później czytają coś 
na swoim smartfonie. 
Kilka lat temu, ktoś 
na konferencji bran-
żowej stwierdził, że 
Nasza Klasa zrobiła 
dla rozwoju interne-
tu w Polsce więcej 
niż niejedna firma 
technologiczna czy 
instytucja branżowa. 
W przypadkach wielu 
szczególnie starszych osób był to pierwszy bodziec do regularnego 
kontaktu z internetem. Wypłaszczył się profil demograficzny, byli na 
niej zarówno 60-latkowie, jak i nastolatki. Świat cyfrowy spowsze-
dniał, z komputerów, smartfonów, produktów Microsoftu, na przykład 
Skype’a, z produktów Google’a, w tym z systemu Androida, korzystają 
ludzie w każdym wieku.

Kolejnym etapem w rozwoju jest teraz to, o czym mowa w tym wydaniu 
Trendbooka: roboty, connected cars, internet miejsc. W każdym przy-
padku decydująca jest łączność między urządzeniami, ale też i między 
ludźmi a tymi urządzeniami, czy też ludźmi między sobą za pomocą 
urządzeń. Niekiedy, gdy mówi się o trendach, występuje problem, 
gdy komuś wydaje się, że to jeszcze futurystyczne wizje albo mało 
praktyczne rzeczy. Dlatego jedną z faz procesu burz mózgów jest „kru-
szenie”, w którym dokonuje się krytycznej analizy pomysłów i zostają 
te, które „kruszeniu” się oprą. Patrząc na zjawiska takie jak robotyka, 
connected cars, internet miejsc, sustainability czy maker movement, 
widać że „kruszeniu” oprą się te aspekty, które trafią do ludzkiej psychiki 
odbiorców tych technologii i zjawisk.
 
I tak na przykład w robotyce, część robotów to istotny człekokształtne 
albo ‘człowieko-podobne’. Stosuje się tu często zabieg dużych oczu 
– jeśli maszyna taka ma kamery podobne do dużych oczu, proporcje 
twarzy zbliżone do dziecięcej, to emocjonalnie może wzbudzać więk-
szą sympatię. Ale z drugiej strony, robot nie musi być podobny do 
człowieka, żeby zyskał akceptację. Rodzajem robota jest inteligentna 
pralka, lodówka czy odkurzacz. W przypadku tych urządzeń bariera 
psychologiczna jest nawet mniejsza, dlatego że jeśli robot przypomi-
na nam człowieka, to równocześnie uruchamiają się w nas emocje, 
które odczuwamy w stosunku do innych ludzi, w szczególności takich, 
po których nie wiemy, czego się spodziewać. No i na tym tle, jeśli 
przychodzi nowinka np. o firmie iRobot, która skonstruowała robot 
Ava 500 z ekranem wyświetlającym twarz szefa, i który może zamiast 
szefa przechadzać się po korytarzach, a kosztuje 70 tysięcy dolarów, to 

Powstaje pytanie: 
kto jest teraz dla kogo 
konkurentem w jakiej 

dziedzinie? 

Łączność ma dwa 
znaczenia. Jedno to 
łączność techniczna, 
a drugie: relacja, łączność 
człowieka z człowiekiem, 
twórcy z odbiorcą, 
odbiorcy z odbiorcą 
i coraz częściej urządzenia 
z urządzeniem.
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interesujące jest, czy rzeczywiście taka inwestycja wpłynie motywująco 
na pracowników w takim stopniu, żeby się zwróciła.

W przypadku connected cars pole do popisu jest ogromne, bo nawiga-
cja z uwzględnieniem korków w czasie rzeczywistym z dokładnością 
do jednego samochodu, wynajdywanie miejsc do parkowania, zdalne 
sterowanie klimatyzacją, precyzyjna lokalizacja zaparkowanego sa-
mochodu to ciekawe udogodnienia. Ale zgłębiając temat, napotkałem 
kilka kwestii, co do których producenci samochodów ani nie są zgodni 
między sobą, ani nawet wewnętrznie. Powstają pragmatyczne pytania, 
w jakiej sieci miałby być połączony samochód i jak rozliczać opłaty za 
połączenie online, nie mówiąc o roamingu; ile aplikacji można umieścić 
w systemie, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu (jeden z producentów 
testuje system OpenTable, z którego można dokonywać rezerwacji 
w restauracjach, ale powstaje pytanie, jak sprawić, żeby można było 
to bezpiecznie robić w czasie jazdy, biorąc pod uwagę różną spraw-
ność kierowców, itp.). Jest też sprawa przeszkolenia sprzedawców 
samochodów w zakresie całej technologii connected cars, dodatkowo 
podnoszona jest kwestia tego, że cykl konstrukcyjny nowego samo-
chodu jest znacznie dłuższy niż smartfonów. Dlatego postęp w tej 
dziedzinie może być ograniczony. Dodatkowo koncepcja self-driving 
cars (samoprowadzących się samochodów) abstrahując od tego, że 
trudna technicznie, może pozbawiać część kierowców radości z jazdy, 
stąd postęp motoryzacji może iść w innym kierunku.

Z kolei internet rzeczy i wearable devices (urządzenia, które możemy 
nosić na sobie) otwiera bardzo dużo nowych możliwości. Natomiast 
przy obecnym stopniu rozwoju smartfonów zapewne większość użyt-
kowników będzie traktowała takie urządzenia jako interfejs z termi-
nalem głównym, którym przez kilka najbliższych lat pozostanie ciągle 
udoskonalany smartfon. Pomagać w tym będzie technologia Bluetooth 
4.0 + LE (Low Energy).

Tymczasem, jeśli chodzi o media służące łączeniu się ludzi, czyli spo-
łecznościowe, to po zachłyśnięciu się nimi w poprzednich latach poja-
wiają się oznaki i prognozy stagnacji. Puls Biznesu z 27.03.2014 pisze: 
„Nie tak dawno „cool” było bycie tu i ówdzie, na takim czy innym 
portalu społecznościowym. Mówiło się nawet, że jeśli kogoś nie ma 
na Facebooku, Naszej Klasie czy w innych serwisach, to tak jakby go 
w ogóle nie było. Czasy się jednak zmieniają i dziś niebycie na porta-
lach społecznościowych bywa nie tyle powodem do wstydu, ile raczej 
dumy”. Dalej pojawia się opis aplikacji Cloak – służącej do… unikania 
ludzi. Cloak korzysta z danych o lokalizacji znajomych z innych sieci 
społecznościowych (Foursquare i Instagram), po to by można było tych 
ludzi ominąć – jest narzędziem „antyspołecznej nawigacji”.

Oczywiście Facebookowi coraz trudniej powiększać bazę użytkowników, 
dlatego że jest ona znaczna, ale także dlatego, że ma konkurencję. Coraz 
więcej jest aplikacji, które są konkurencją dla Facebooka – nawet jeśli nie 
chodzi o społeczności, to o czas spędzany w aplikacji. Facebook zresztą 
stara się rozszerzyć swoją strefę wpływów; dokonał już ponad 40 prze-
jęć o spektakularnych rozmiarach, wystarczy wspomnieć zakup What’s 
App za 19 miliardów czy niedawny zakup firmy Oculus, produkującej 
wirtualne okulary, dzięki którym np. gracze komputerowi mogą poczuć 
się w wirtualnej rzeczywistości – jak gdyby byli w środku gry. To ostatnie 
posunięcie może zwiastować, że Facebook zamierza znacznie rozsze-
rzyć swoje terytorium działania na wirtualną rzeczywistość, potencjalnie 
o świat gier, a być może chce także zyskać partnera technologicznego 
do zbudowania konkurencji dla Google Glass. Biorąc pod uwagę liczbę 
osób, miejsc i informacji na Facebooku, być może to jest ruch skierowany 
w stronę zaawansowanego wyszukiwania w czasie rzeczywistym z urzą-
dzeniem, które wyświetlałoby wyniki tych wyszukiwań w augmented 

reality, a dodatkowo stwarzałoby możliwość grania w czasie rzeczywistym 
z innymi użytkownikami Facebooka. Czytałem wypowiedzi ludzi ze świata 
gier, które świadczą o ich zdziwieniu, ale i zaniepokojeniu tym przejęciem.
Tu powstaje pytanie: kto jest teraz dla kogo konkurentem w jakiej 
dziedzinie? Google i Facebook uruchamiają platformy e-commerce i być 
może będą też konkurencją dla platform zakupowych takich jak Allegro 
w Polsce, czy eBay na świecie. Z kolei Amazon wchodzi na rynek treści 
wideo i podobnie jak Netflix czy HBO, odbiera widzów i czas tradycyjnej 
telewizji. Równocześ-
nie Google rozwija 
projekt Google Fi-
ber – superszybki 
internet o prędkości 
1 Gbps, czyli wiele 
razy szybszej niż w przypadku dotychczasowych łącz; projekt jest na 
razie na poziomie eksperymentu w Kansas City, ale w pakiecie można 
zamówić również telewizję, a bonusem jest też 1 TB miejsca w chmurze 
Google Drive, oraz dedykowane dla usługi urządzenie – Network Box. 
Urządzenia takie jak Xbox Microsoftu czy Playstation Sony mogą już 
służyć też do ściągania filmów wideo, które można oglądać na dużym 
ekranie telewizyjnym.

W USA portal, który zajmuje się prognozami i rekomendacjami spółek 
giełdowych, przekazuje opinię: „Przed nami złota era telewizji. Tyle, 
że jej zwycięzcami nie będą ci, o których myślicie.” Portal szacuje, że 
w walkę o miejsce w salonie konsumentów i ich czas angażuje się w tej 
chwili łącznie 2.2 tryliona dolarów. Przy tym 3 miliony Amerykanów 
zrezygnowało już z cyfrowej telewizji kablowej i pojawia się grupa 
„cord-nevers”, odbiorców, którzy nigdy nie będą widzieli potrzeby pod-
łączenia się do „tradycyjnej” telewizji kablowej czy satelitarnej.

Idzie za tym myśl, że o ile w dawnych czasach był dostęp do całkiem 
dobrych treści za darmo, to obecnie pojawia się coraz więcej treści, 
wcale nie za darmo, ale za to kiepskiej jakości. W Polsce też sprzedawcy 
pakietów telewizyjnych przyciągają odbiorców liczbą dostępnych kana-
łów, ale należy się liczyć z tym, że po fazie pierwszej fascynacji widzowie 
mogą zacząć być bardziej selektywni. Na tym tle wybiórczo wyróżnia 
się na przykład oferta HBO, gdzie mamy też HBO GO – możliwość 
oglądania bardzo wysokiej jakości seriali czy filmów na urządzeniach 
mobilnych. W związku z tym mogą pojawić się zmiany w sposobie 
oglądania telewizji. O ile dawniej w wielu domach na początku ty-
godnia siadało się z tygodnikiem telewizyjnym w ręku i zaznaczało 
interesujące programy, które można było obejrzeć lub nagrać, to przy 
ofertach takich jak HBO GO czy VOD mamy możliwość oglądania 
tego, co chcemy, kiedy chcemy i w takiej ilości, w jakiej chcemy. To 
może zasadniczo zmienić zachowania widzów i ich preferencje co do 
dostawców tego, co oglądają.

Ale tu znowu wchodzi w grę przewrotna ludzka inercja i irracjonalność. 
Dan Ariely w 2009 roku opublikował bestseller „Predictably Irrational”, 
w którym opisuje, w jaki sposób te irracjonalne zachowania ludzkie są 
z dużym prawdopodobieństwem przewidywalne. Jednym z nich jest pa-
radoks wyboru, opisywany też w pracach „Paradox of Choice” Barry’ego 
Schwartza i Sheeny Iyengar - „The Art of Choosing”. Chodzi o to, że 
jeśli mamy zbyt duży wybór czegoś, to często nie wybieramy niczego. 
W jednym z badań Iyengar jedna grupa konsumentów miała do wyboru 
6 odmian dżemu, a druga – 24 odmiany. Tam, gdzie były 24 odmiany, 
półkę oglądało więcej osób (60%, w grupie 6 odmian – 40%), ale tam 
gdzie było 6 odmian dżemów, aż dziesięciokrotnie więcej (30%) osób 
kupiło którykolwiek z nich; tam gdzie był zbyt duży wybór, zaledwie 
3% zdecydowało się na którąkolwiek z opcji. Jeśli mamy szeroki wybór, 
często nie wybieramy nic – i przed takim zagrożeniem stoją dostawcy 

„Przed nami złota era 
telewizji. Tyle, że jej 
zwycięzcami nie będą ci, 
o których myślicie.”



 81 cerco

kontentu wideo, którzy podejmują konkurencję z telewizją. Tradycyjna 
telewizja wytwarza pewne rytuały, które utrzymują znaczne widownie 
o określonej porze w określone dni przy określonym programie – i przy 
większej dowolności wyboru może się zdarzyć, że widzowie przejdą 
do zupełnie innych opcji spędzania czasu.

Giganci produkcji telewizyjnej nie odpuszczają. Standard HD to już… 
standard. Natomiast od roku 2013 jest już w sklepach kolejna generacja 
telewizorów wysokiej rozdzielczości, 4K (SHD – Super High Definition). 
Telewizory te mają cztery razy więcej pikseli niż tradycyjny standard 
HD (rozdzielczość 3840 × 2160 zamiast 1920 × 1080), oprócz większej 
wyrazistości zapewniają też obraz 3D w rozdzielczości pełnego HD 
nawet w pasywnym systemie 3D (czyli z okularami takimi jak w kinach 
3D). Ale to dopiero półśrodek. Do 2020 roku standardem ma się stać 
system 8K UHD, czyli Ultra High Definition. Będzie tam szesnaście 
razy więcej pikseli niż w „tradycyjnym” (jak to brzmi!) HD, rozdzielczość 
7680 × 4230, do tego trzykrotnie większa kolorymetria, dwukrotnie 
większa szybkość klatek i fonia na 22.2 kanały – 9 kanały powyżej 
głowy, 10 na wysokości głowy, 3 poniżej głowy, 2 kanały na efekty 
niskiej częstotliwości.

Innym przełomem jest też matryca OLED (O jak Organic, dalej po sta-
remu Light-Emitting Diode), z większą sprawnością i jasnością ekranu; 
dodatkowo daje możliwość zakrzywiania powierzchni ekranu, w efekcie 
czego ekran może być panoramiczny i wydaje się bardziej przestrzenny. 
Takie telewizory już są w naszych sklepach.

I tu znowu pojawia się kwestia connectivity, czyli łączności. Po cyfry-
zacji telewizji cała nadawana zawartość to przesyłany plik cyfrowy. 
Każdy telewizor może wyświetlać też ściągnięte pliki cyfrowe, czyli 
downloadable content. Tu zaczyna się rewolucja w telewizji. Telewizor 
staje się po prostu dużym ekranem cyfrowym, ale technologicznie 
zaczyna się zacierać różnica między nim a komputerem i innymi urzą-
dzeniami cyfrowymi. Z tym, że podobnie jak w samochodach, cykl 
konstrukcyjny centrów rozrywki wyświetlających obraz na ekranie 
jest krótszy niż telewizorów kolejnych generacji. Świat wspomina, 
że Steve Jobs kolejną rewolucję chciał przeprowadzić właśnie jeśli 
chodzi o telewizję; skończyło się na Apple TV, które nie wprowadziło 
zamieszania, choć trwają spekulacje że Apple TV w nowej odsłonie 
pojawi się jeszcze w tym roku. Ale na świecie jest już wspomniany 
Xbox w wersji One, który jest nową generacją centrum rozrywki, 
dostosowaną przy tym do szybkiego stylu życia i przyzwyczajonych 
do wygody konsumentów. Uruchamia się od razu, kiedy tylko powie 
się „Xbox włącz się”, sam włączy telewizor, pokaże dostępne opcje 
programów telewizyjnych w czasie rzeczywistym i contentu wideo; 
pobieranie i aktualizacja odbywają się w tle. To też nowy sposób kon-
taktowania się z innymi, bo można też rozmawiać z nimi na Skype’ie 
siedząc przed telewizorem, a tu z kolei Microsoft umacnia się w świecie 
komunikatorów i społeczności. To nowe aplikacje TV, nowe centrum 
określonych dziedzin rozrywki, np. sportu - od razu z poziomu inter-
fejsu można wybrać nie tylko filmy, ale rozgrywki poszczególnych 
dziedzin. To nowy sposób przeglądania internetu. Łączność jest tu 
podstawą. Ale nie tylko łączność techniczna, ale też relacja z odbiorcą 
i relacja między odbiorcami.

Skoro Microsoft i Apple wkraczają w świat telewizji, która przeradza się 
w downloadable content, w którym jest już HBO, Netflix i wkracza tam 
Amazon, to bardziej zrozumiałe stają się posunięcia Facebooka z prze-
jęciem Oculusa, który być może będzie oferował telewizję i rozrywkę 
spersonalizowaną czy Google, który wraz z Google Fibers może stać się 
alternatywą dla dotychczasowych dostawców kontentu telewizyjnego, 
operatorów satelitarnych i kablowych czy wręcz nadawców.

Tyle tytułem wstępu – teraz pora na podsumowania i rozwiązanie 
akronimu CERCO.

C – jak content, czyli treść. Tu zmiana polega na tym, że z jednej strony 
jest go coraz więcej i bardzo się różnicuje jego jakość. Są produkty 
profesjonalnych twórców, ale i produkty amatorów, które trafiają na 
YouTube czy inne serwisy wideo i mają tam wielomilionowe oglądalno-
ści. Gordy Thompson, wieloletni manager działu internetowego New 
York Times, stwierdził: „Kiedy 14-latek może przewrócić twój business 
w wolnym czasie nie dlatego, że cię nienawidzi, tylko dlatego, że cię 
uwielbia, to wtedy masz problem”. Coraz częściej o tym, czego słuchają 
młodzi ludzie, decydują nie szefowie firm muzycznych, tylko YouTube. 
Dawid Kwiatkowski, obecnie 18-latek, od pięciu lat prowadzi swój 
blog, a dwa lata temu wrzucił do sieci swój pierwszy teledysk i stał się 
gwiazdą dzięki internetowi. Materiały vloggerów generują milionowe 
widownie, niekiedy większe niż niejeden program telewizyjny. Przy 
tym profesjonalny content staje się coraz tańszy i zmienia się model 
biznesowy udostępniania go.
John Naisbitt, obserwator trendów i autor książek Megatrends i Mind-
set, stwierdził: „O ile sporo rzeczy się zmienia, o tyle większość pozo-
staje stałych.” Miał na myśli to, że człowiek ciągle się rodzi, dorasta, 
żyje w związkach, ma dzieci, wychowuje je i później odchodzi. Zmienia 
się tylko sposób życia, nie jego istota. To samo dotyczy contentu. Nie 
przestaliśmy słuchać muzyki, słuchamy jej tylko coraz częściej, nie ku-
pując płyty, tylko korzystając z serwisów takich jak Spotify czy Deezer. 
Istota sprawy: pożądanie atrakcyjnego kontentu, pozostaje takie samo, 
i to jest związane z czymś co znowu lubimy od stuleci…

E – jak entertainment, czyli rozrywka. Zaciera się różnica między po-
szczególnymi rodzajami rozrywki, wspomniany Xbox Microsoftu, będąc 
centrum rozrywki, 
zapewnia różne jej 
rodzaje w jednym 
urządzeniu, od gry, 
filmu, przez rozmowę 
z innym człowiekiem, 
do przeglądania treści 
w internecie. Zaciera 
się też granica między 
rozrywką a użytecznością. Czy dla mnie nowa książka, w której czytam 
o technologii czy psychologii decyzji konsumentów to użyteczność, czy 
też jednak może rozrywka? Jeśli to mnie pasjonuje, to można uznać, 
że jednak rozrywka. Znowu zaczyna się tu też przeplatać świat online 
i offline. Hasbro, które wcześniej zajmowało się produkcją zabawek, 
wkracza w świat entertainmentu – Transformers to nie tylko zabawki, 
ale też i filmy, Hasbro produkuje też analogową wersję Angry Birds, 
ale i wypuszcza aplikacje na smartfony.
Na uwagę zasługuje też to, co robi Disney, który przejął Marvela 
i Lucasfilm. W DisneyStore można kupić film „Thor”, który ukazał się 
w ubiegłym roku, a w parkach Disneya można kupić gadżety z „Gwiezd-
nych wojen”, których nowa część planowana jest na 2015 rok. Do-
datkowo na konsole dostępna jest gra Disney Infinity, do której jest 
potrzebny specjalny interfejs i do niego można dokupić figurkę każdej 
postaci, w którą chce się grać. Dodatkowo zyskowne są parki rozryw-
ki Disneya, działa program Disney Vacation Club, a z lukratywnego 
w USA świata sportu Disney nabył stację ESPN. Przy tym do Disneya 
już wcześniej należała sieć telewizyjna ABC, która produkuje wiele 
telewizyjnych hitów takich jak program Good Morning America czy 
amerykańską wersję Tańca z Gwiazdami. Disney umacnia się na rynku 
rozrywki i umiejętnie wykorzystuje synergie online – offline, czy wręcz 
in-home/out-of-home.

Grupa „cord-nevers”  
to odbiorcy, którzy 
nigdy nie będą widzieli 
potrzeby podłączenia się 
do „tradycyjnej” telewizji 
kablowej czy satelitarnej.
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R – jak relevance. W gąszczu kontentu i możliwości rozrywkowych 
łatwo się zgubić – i wtedy, zgodnie z opisywanym wcześniej paradok-
sem wyboru, często nie wybiera się niczego. Dlatego wygrają ci, którzy 

dobrze ustrukturyzu-
ją rozrywkę i kontent. 
Coraz częściej bę-
dzie to też rozrywka 
ustrukturyzowana 

w spersonalizowany sposób, na podstawie wcześniejszych wyszukiwań. 
Równocześnie po stronie marketingu bardzo istotne zaczyna być, żeby 
przekaz był skierowany do odpowiedniego odbiorcy w odpowiednim 
otoczeniu i w odpowiednim czasie. Procter & Gamble jakiś czas temu 
sformułował określone pory dnia, w których jest większa otwartość 
na zakupy produktów określonej kategorii. Marketing real-time za-
czyna mieć bardzo istotne znaczenie, przy czym ewolucja następuje 
tu w trzech krokach:
Krok 1: kupowanie ekspozycji dla określonego odbiorcy w odpowiednim 
otoczeniu i w odpowiednim czasie;
Krok 2: planowanie interakcji określonych osób w odpowiedni spo-
sób – w zależności od ich stopnia zaangażowania w kategorię – na 
przykład w kategorii aparatów fotograficznych inaczej trzeba planować 
interakcje z kimś, kto poszukuje tylko najtańszego aparatu, byleby robił 
zdjęcia, a inaczej z zaangażowanym fotoamatorem;
Krok 3: kreowanie treści, które będą odpowiadać na potrzeby osób zde-
finiowanych w kroku 2; i tutaj przechodzimy do kolejnej litery akronimu… 

C – jak connectivity. To kolejny stopień trudności; ważne jest nie tylko 
to, żeby kontentu i rozrywki było dużo, ani nawet to, żeby był odpo-
wiedni. Istotne jest, żeby wykreować bodziec do nawiązania łączności. 
W takim momencie nabiera znaczenia zarówno dla reklamodawców, jak 
i dla klientów custom content, czyli treść tworzona bardzo prezycyjnie 
po to, by w kolejnych etapach komunikacja marketingowa nie była 
reklamą, tylko pożyteczną informacją budującą orientację odbiorców, 
co wybrać, by kupić nie tylko fizyczny produkt, ale też swoją osobi-
stą radość, satysfakcję, czy inne pozytywne emocje związane z tym 
produktem. Najlepsza reklama to ta, która pomoże im w nawigacji do 
najlepiej dopasowanego do nich produktu i wytworzy z nim łączność 
emocjonalną. Na tym tle w świecie marketingowym tworzone są jed-
nostki nowego rodzaju, takie jak Mediabrands Publishing, które uzu-
pełniają system działania całości grup reklamowych na zasadzie „you 
come up with it, you make it, you distribute it”. Jednostki te nie stawiają 
sobie za cel tworzenia kontentu dla dużych tradycyjnych nadawców, 
tylko dla klientów, którzy będą mogli ten kontent umieszczać na swoich 
własnych kanałach, tworząc tym samym bezpośrednią łączność ze 
swoimi odbiorcami. Przy tym istotne jest, żeby była to rzeczywiście 
interesująca, emocjonalnie wiążąca dla odbiorców treść. Będzie przy 
tym można wykorzystywać w tworzeniu jej w coraz większym stopniu 
coś, co wyjaśnia ostatnią literę akronimu…

O – jak open-sourcing, czyli otwartość struktury. Ruch maker mo-
vement jest tu przykładem. W branży komunikacyjnej już od kilku lat 
zaprasza się odbiorców do procesu marketingowego; zaczynało się od 
konkursów na najlepsze hasło czy własnych wersji reklamy produktu 
poprzez pozyskiwanie tzw. liderów opinii czy trendsetterów, a koń-
cząc na zaangażowaniu społecznościowym czy konstruowaniu grupy 
ekspertów. Microsoft, wprowadzając na rynek swoje produkty, zebrał 
m.in. w Polsce bardzo liczną grupę pasjonatów, którzy doradzali innym, 
co zrobić, jeśli mają takie czy inne pytanie związane z określonym 
produktem. Dell w USA zorganizował program IdeaStorm z witryną 
www.ideastorm.com, gdzie użytkownicy mogą zgłaszać swoje po-
mysły i poddawać pod głosowanie, co powinno zostać dopuszczone 
do realizacji przez Della – zgłoszono już ponad 20 tysięcy pomysłów, 

oddano ponad 700 tysięcy głosów, wdrożono ponad 500 pomysłów. 
Podobno najcenniejszą nagrodą jest tam telefon Michaela Della z za-
proszeniem na lunch. 

Być może poradzę to Natalii, stworzymy podobny program i będziemy 
się spotykać z innowatorami naszego rynku, co dla mnie jest zawsze 
ogromną przyjemnością.

Jeśli mamy zbyt duży 
wybór czegoś, to często 
nie wybieramy niczego.
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Dzięki za lekturę TrendBooka! 
Teraz możesz odebrać swoje 
20% zniżki na moją książkę :).
Wejdź na stronę onepress.pl i przy 
zamówieniu, w polu kupon rabatowy 
wpisz hasło: trendbook2014. Cena
albumu automatycznie obniży się o 20%. 
Kupon jest aktywny do 13 czerwca 2014.
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