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Przeszkolonych osób

Sieci przewodowe, bezprzewodowe, CCTV, 

Auto-ID, storage, NAS, automatyka domowa, 

fotowoltaika, klimatyzacja, zasilanie awaryjne 

Szkoleń stacjonarnych i online

Do warsztatów FIBARO i QNAP

Lorem ipsum

Dane dotyczą liczby uczestników i szkoleń za lata 2018 
_
 2020. 

Action Business Center to dział ACTION S.A., który realizuje dystrybucję z wartością dodaną (VAD), 

służy kompleksowym wsparciem partnerów m.in. w zakresie serwerów i sieci, monitoringu wizyjnego czy auto-

matyki budynków. Dzięki współpracy z topowymi producentami z segmentu rozwiązań biznesowych, Action 

Business Center świadczy swoje usługi na najwyższym poziomie, w oparciu o międzynarodowy know-how. 

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy z biznesu chca czerpać więcej i lepiej.

Więcej o Action Business Center na:

www.business-center.action.pl 

www.fotowoltaika.action.pl
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Gdybym miał takie zadanie, żeby 
zacząć tego wstępniaka w jakiś 
banalny sposób, to posłużyłbym 

się stwierdzeniem, że „jedyną stałą rzeczą 
w życiu jest zmiana”. Ponieważ jednak taki 
frazes, już na samym początku tekstu, obra-
żałby inteligencję czytelników, zacznę od 
stwierdzenia, że zmiany następują znacz-
nie wolniej, niż sądzimy. Co stawia mnie 

od razu w kontrze 
do autora książ-
ki, wobec której 
trudno pozostać 
obojętnym (zno-
wu komunał, ale 
tak jest). A mam na 

myśli pozycję „Świat Schrödingera. Kronika 
nieprzewidywalnej przyszłości”. 

Autor, Paweł Motyl, najpierw omawia 
w niej najnowsze trendy technologiczne, 
które lada moment sprawią, że będziemy 
żyli w zupełnie nowej rzeczywistości (nie 
mylić z kowidową „nową normalnością”!). 
Następnie pokazuje konkretne przykłady 
fi rm, działających w tradycyjnych bizne-
sach, które dzięki adaptacji przełomowych 
technologii znakomicie odnalazły się 

w cyfrowym świecie. I chociaż te rozdziały
czyta się znakomicie – ze względu na treść, 
ale też formę – to najbardziej dla mnie warto-
ściowa jest część poświęcona cechom, jakie 
powinny mieć organizacje, które chcą spro-
stać szalonemu tempu zmian, z jakim mamy 
do czynienia w cyfrowej gospodarce. Jeśli się 
nie dostosują, czeka je, raczej wcześniej niż 
później, bankructwo. Tym bardziej polecam 
tę lekturę Wam, a przede wszystkim Waszym 
klientom. 

A jednocześnie zwracam uwagę na coś, 
co nazwałem na własny użytek paradoksem 
Motyla. Tak się składa, że wszystkie poważ-
ne diagnozy pędzącej rzeczywistości, w tym 
te dotyczące nowych technologii, które za-
stępują inne technologie, są nadal wydawane 
w formie książek, a dopiero potem omawiane 
w mediach elektronicznych. Generalnie jest 
tak, że liczba tytułów książkowych na świecie 
z każdym rokiem rośnie, choć towarzyszy te-
mu spadek nakładów i krótszy cykl życia. Jak 
słusznie zauważył niedawno na LinkedInie
Tomasz Onyszko z Predica: „jeśli chodzi 
o spójne przekazanie myśli, nie ma jak druk 
i forma pisana”. Co się sprawdza już od dob-
rych kilkuset lat. 

Jeśli więc twierdzę, że zmiany następu-
ją często wolniej niż sądzimy, to przekonuje 
mnie do tego druk, ale także koło, teatr, laska, 
o którą podpiera się moja kochana Babcia, 
kubek na kawę, biurko, a nawet klawiatura. 
I choć cenię postęp technologiczny – w koń-
cu od ponad dwóch dekad, jako dziennikarz 
branżowy, z niego żyję – to jakoś nie martwię
się, że wciąż są obszary, w których jest on 
wyjątkowo powolny, a czasem wręcz stoi 
w miejscu. 

Krótko mówiąc: życzę wszystkim naszym 
czytelnikom rodzinnych i pełnych ciepła świąt 
Bożego Narodzenia! 
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na minusie  na plusie

Grupa NTT System w III kw. 2020 r. zanotowała wzrost przychodów rok do ro-

ku na poziomie 65 proc., osiągając pułap ponad 212 mln zł. Zysk netto wzrósł w tym okresie 

ponad trzykrotnie, do blisko 3 mln zł. W podobnej skali zwiększył się zysk operacyjny, który 

wyniósł 4,1 mln zł. W trzech kwartałach 2020 r. grupa NTT System wypracowała natomiast 

501,8 mln zł przychodów, a zatem o 38 proc. więcej niż przed rokiem. Zysk netto grupy wzrósł 

wówczas z 3,5 mln zł do 7,1 mln zł. 

HP w IV kw. fi nansowym, zakończonym 31 października br., wypracowało 15,26 mld 

dol. przychodów (-1 proc. rok do roku). Zysk netto zwiększył się natomiast do 668 mln dol. 

(+72 proc.). Wyniki przekroczyły oczekiwania dzięki biznesowi komputerowemu, który bił ko-

lejne rekordy (19 mln sprzedanych urządzeń). Na przeszkodzie do jeszcze lepszych rezultatów 

stoją niedobory komponentów. 

Allegro w III kw. br. cieszyło się 50-procentowym wzrostem wartości obrotów, które się-

gnęły blisko 930 mln zł (przy czym około 80 proc. z tej kwoty pochodziło z opłat od sprzedaw-

ców, a reszta głównie z reklam). Jednocześnie platforma zakupowa zanotowała ponad 130 mln zł 

straty netto, podczas gdy rok wcześniej zarobiła „na czysto” 73 mln zł. Jon Eastick, dyrektor fi -

nansowy Allegro, tłumaczy to m. in wysokimi kosztami oferty publicznej (280 mln zł). 

Dell Technologies bije rekordy sprzedaży komputerów, ale z powodu cięcia 

budżetów w przedsiębiorstwach boryka się ze spowolnieniem w segmencie rozwiązań infra-

strukturalnych – wynika z danych producenta za III kw. fi nansowy, zakończony 30 paździer-

nika br. Otóż zysk operacyjny Della w tym okresie wzrósł o 35 proc. rok do roku, do 1,1 mld 

dol., a zysk netto nawet o 60 proc., do 881 mln dol. Taki wynik fi rma osiągnęła w sytuacji, gdy 

obroty poprawiły się o 3 proc., do 23,5 mld dol. Poza pecetami i tabletami rośnie między inny-

mi popularność ofert w modelu usługowym – przychody Della zwiększyły się w tym zakresie 

o 13 proc. (do 6 mld dol. w III kw. br).

Asseco w minionych trzech kwartałach przekroczyło 1 mld zł przychodów na polskim 

rynku, co oznacza wynik o ponad 100 mln zł wyższy (+13 proc.) niż przed rokiem. Zysk ope-

racyjny poprawił się zaś o 23 proc. i wyniósł 155 mln zł, podczas gdy zysk netto o 20 proc., 

do 112,2 mln zł. Krajowa sprzedaż stanowiła 11,5 proc. obrotów globalnych fi rmy, które od 

stycznia do września wyniosły 8,7 mld zł. Zysk operacyjny sięgnął w tym czasie 18,2 proc. 

zysku całej grupy (853 mln zł), a zysk netto niemal 42 proc. (267,7 mln zł). Zarząd zapewnia, 

że grupa w obszarze podstawowej działalności w trzech kwartałach 2020 r. nie odnotowała 

bezpośredniego istotnego wpływu wirusa na sytuację fi nansową i wyniki.

powiedzieli
Nawet najpiękniejsze zapisy 
w programie partnerskim 
nie zrekompensują bra-
ku realnego, fachowego 

wsparcia – Marek Zbara-
chewicz, właściciel M3tech.

Grupa tych, którzy będą w stanie 
korzystać z nowinek technolo-
gicznych będzie coraz mniej-
sza, za to coraz potężniejsza 

– Paweł Motyl, autor książek 
o biznesie i technologiach. 

Martwię się o stan ducha osób 
pracujących w domach 
– Gustavo Möller-Hergt, 
CEO Also, w kontekście 

trudnych warunków miesz-
kaniowych wielu osób. 

Art Gilliland, szef Symanteca, opuścił fi rmę i jest co najmniej dziesiątym wysoko 

postawionym dyrektorem Symanteca, który rozstał się z fi rmą w ciągu piętnastu miesięcy po 

jej przejęciu przez Broadcoma. Odejście dotychczasowego lidera zbiega się w czasie z bliskim 

końcem fl agowego produktu – Symantec Endpoint Protection (SEP). Finał eksploatacji opóźnio-

no z powodu problemów z migracją do Symantec Endpoint Security Enterprise. „Jeśli Art był 

odpowiedzialny za śmierć produktu SEP i następującą po nim katastrofę migracyjną, zasługuje 

na to, aby stracić pracę. Jeśli próbował ocalić SEP i przegrał, oznacza to z kolei całkowity brak 

zainteresowania Broadcoma we wspieraniu produktu SMB” – skomentował jeden z integrato-

rów w rozmowie z amerykańskim CRN-em. 

Grupa Wasko zanotowała w III kw. 2020 r. stratę netto rzędu 1,46 mln zł, podczas gdy 

rok wcześniej osiągnęła 3,32 mln zł zysku. Ponadto o przeszło 16 mln zł (tj. 15 proc.) zmniejszyły 

się przychody – do blisko 93 mln zł. Jak wyjaśnia zarząd, na wynik wpływ miały odpisy. Najwięk-

szym obciążeniem okazało się 2,4 mln zł odpisu w związku ze sporem z Urzędem Miasta Katowice 

w sprawie przetargu na ERP. Ponadto Wasko utworzyło 2 mln zł rezerwy na poczet przyszłych 

strat w realizowanych kontraktach i odpis 1,1 mln zł na nierozliczone zaliczki. 

Apple zgodził się wypłacić kolejne 113 mln dol. w sprawie nazwanej „Batterygate”, co ma 

ostatecznie rozwiązać tę sprawę. Chodzi o aferę z bateriami, która wybuchła w 2017 r., kiedy 

to pozwy przeciwko koncernowi złożyły aż 33 stany USA. Zarzuty dotyczą praktyki obniżania 

wydajności procesorów w starszych modelach iPhone’ów. Apple wyjaśniał, że miało to na celu 

ochronę baterii przed wyczerpywaniem się w zbyt szybkim tempie. Jednak pojawiły się przy-

puszczenia, że fi rma próbowała nakłonić użytkowników do zakupu nowych modeli. 

Zarobki kobiet w branży IT na Pomorzu są o blisko 30 proc. niższe niż mężczyzn 

– wynika z badania przeprowadzonego przez Antal. Okazuje się przy tym, że największą barie-

rą na drodze rozwoju kariery w naszej branży jest według kobiet brak wiary w siebie (53 proc. 

wskazań). Jednocześnie duży odsetek kobiet (40 proc.) wskazuje na niechęć sektora IT do płci 

żeńskiej (mizoginizm). Pomimo tego aż 86 proc. kobiet na Pomorzu jest zadowolonych z wy-

branej ścieżki kariery w sektorze IT.

Cisco pokazało spadek przychodów czwarty kwartał z rzędu. W swoim I kwartale fi nan-

sowym 2021, zakończonym 24 października br., sprzedaż sieciowego giganta zmniejszyła się 

o 9 proc. wobec analogicznego okresu ub.r., do 11,93 mld dol. Jeszcze bardziej stopniała ren-

towność – zysk operacyjny spadł o 28 proc., do 2,6 mld dol., a zysk netto o 26 proc., 

do 2,2 mld dol. 

PERYSKOP
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n   Nowe informacje z branży IT  n   

n CFO AB: „dementuję, że obserwujemy erozję marży” 
Jak wynika z najnowszego bilansu AB, w III kw. 2020 r. marża brutto całej grupy zmniejszyła się do 3 proc. z 3,5 proc. przed rokiem, a jed-

nostkowo w samej wrocławskiej spółce do 2,4 proc. z 2,9 proc. Jak jednak zapewnia Grzegorz Ochędzan, dyrektor finansowy AB, takie wyniki 

nie świadczą o erozji marży. „Obserwujemy coś innego, a mianowicie istotną zmianę miksu produktowego. Wzrost sprzedaży w III kw. 2020 r. 

był możliwy na produktach wolumenowych. Na tych produktach osiągamy średnią marżę istotnie niższą niż średnia marża na całym naszym 

wolumenie” – komentuje CFO broadlinera. W III kw. 2020 r. sprzedaż skonsolidowana AB wzrosła o 33 proc. rok do roku, osiągając poziom 

2,88 mld zł. Zysk netto zwiększył się o 63 proc., do 19,1 mln zł. Na polskim rynku przychody grupy AB wzrosły o 49 proc. (r/r), do 1,7 mld zł. 

Zarząd dystrybutora podkreśla, że w związku z dużym zapotrzebowaniem na produkty wolumenowe zmieniła się polityka cenowa produ-

centów. „Nie ma już potrzeby, by producenci wspierali tak mocno sprzedaż produktów, bo one się same dobrze sprzedają. Nie widać więc 

tak dużych kosztów sprzedaży, na które po naszej stronie składały się programy wsparcia, w tym akcje marketingowe” – informuje Grzegorz 

Ochędzan. Jak wyjaśnia, wcześniej polityka wsparcia przekładała się na wyższe marże, z których z kolei dystrybutor częściowo finansował 

wsparcie dla klientów, między innymi tzw. „półkowe”, czy różne akcje marketingowe wymagane przez producentów. Obecnie tego typu wspar-

cie nie jest już potrzebne w takiej skali jak rok wcześniej. 

WYDARZENIA
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n  Apple: współpraca  
z producentem iPhone’ów 
zawieszona

Apple zawiesił współpracę z Pegatronem, 

tajwańskim koncernem ODM, który nale-

ży do głównych producentów sprzętu 

dla Apple’a. Gigant z  Cupertino powie-

dział „stop” swojemu wieloletniemu do-

stawcy z  powodu nadużyć związanych 

z zatrudnianiem studentów, zmuszonych 

do pracy w nocy i po godzinach. Według 

amerykańskiego koncernu naruszono 

w  ten sposób kodeks dotyczący zasad 

pracy u poddostawców Apple’a. Co gor-

sza, w  Pegatronie próbowano zamieść 

sprawę pod dywan, fałszując dokumen-

tację. W  komunikacie amerykańskiego 

producenta czytamy, że zdecydował 

on o zawieszeniu współpracy z  tajwań-

skim partnerem w  kontekście „nowych 

biznesów”. Aktualne zamówienia są zaś realizowane bez zmian. Jednak według doniesień 

Bloomberga, z  powodu afery w  przyszłym roku część zamówień na iPhone’y dostanie 

Luxshare, chiński producent ODM. 

n  Allegro: „spadek rentow-
ności jest nieunikniony” 

W 2021 r. na polskim rynku może po-

jawić się Amazon, co spowodowałoby 

wzrost kosztów dla Allegro i  spadek 

marż – ocenia Biuro Maklerskie mBanku. 

Zdaniem analityków potentat polskiego 

rynku e-commerce w  odpowiedzi na 

ekspansję konkurenta będzie inwesto-

wał z  jednej strony w program Smart, 

aby zwiększyć lojalność klientów, 

a z drugiej w logistykę. W efekcie mar-

ża EBIDTA Allegro miałaby zmniejszyć 

się z 51,6 proc. w 2019 r. do 40 proc. 

w roku 2023. Biuro Maklerskie mBanku 

zwraca również uwagę na olbrzymi 

potencjał międzynarodowych konku-

rentów Allegro –  Amazona i  Alibaby. 

„Zaawansowanie logistyczne, bogate 

systemy lojalnościowe i  międzynaro-

dowa obecność czynią konkurentów 

Allegro bardziej atrakcyjnymi typami 

inwestycyjnymi” –  stwierdzono w  ra-

porcie, w  którym zarekomendowano 

sprzedaż akcji Allegro z ceną docelową 

54 zł (w dniu publikacji analizy wyno-

siła 67,89 zł). Obecnie Allegro zajmuje 

dominującą pozycję na polskim rynku 

e-commerce z ponad 40 proc. udziałem. 

Mimo przewidywanych niższych marż 

wartość przychodów i  zysków plat-

formy powinna iść w  górę. W 2019  r. 

Allegro osiągnęło blisko 2,6  mld  zł 

przychodów i 393 mln zł zysku netto. 

n Sharp ma nową nazwę 
Producent zmienił nazwę swoich europejskich organizacji na Sharp Consumer Electronics. 

Rebranding jest związany z przejęciem pod koniec ubiegłego roku spółki Skytec UMC. 

Tym samym spółka UMC Poland przekształca się w Sharp Consumer Electronics, zaś na-

zwa Skytec UMC zniknie z całej komunikacji korporacyjnej. Wszystkie platformy, mate-

riały komunikacyjne i sprzedażowe zostaną dostosowane do nowej nazwy. Tym samym 

nomenklatura firmy w Europie nie różni się już od nazwy siedziby głównej w Japonii 

i oddziałów w innych krajach. Sharp uważa, że reorganizacja i unifikacja powinny uprościć 

procesy wewnętrzne, zoptymalizować struktury i doprowadzić do większej synergii. 
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n Były dyrektor Huawei w Polsce oskarżony 
Do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowano akt oskarżenia przeciwko Weijingowi W., 

który na początku 2019 r. został aresztowany w związku z podejrzeniem o szpiego-

stwo. Był wówczas w Huawei Polska dyrektorem ds. sprzedaży na rynku zamówień pu-

blicznych. Po aresztowaniu został zwolniony z pracy. Huawei 

zapewniło, że firma nie miała nic wspólnego z  jego 

działalnością. W  związku z  podejrzeniem o  szpie-

gostwo aresztowano także Piotra D., wówczas 

związanego z Orange’em, który wcześniej pra-

cował w ABW, MSWiA i UKE. Obaj zatrzymani 

zaprzeczają zarzutom o  działanie na rzecz 

obcego wywiadu i przekazywanie informacji 

na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej. 

Weijing W. nadal przebywa w areszcie śled-

czym, zaś Piotr D. wyszedł w ub.r. za porę-

czeniem majątkowym w wysokości 120 tys. zł. 

Byłym dyrektorom grozi do 15 lat pozbawienia 

wolności. 

n  KNF z apetytem na sieciów-
kę i laptopy za 7 mln zł 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

ruszył na zakupy sprzętu. Integratorzy 

z  ofertą przełączników Brocade’a, Della 

i HPE starali się o  kontrakt w przetargu 

rozstrzygniętym w  listopadzie br. KNF 

zamówiła cztery przełączniki SAN (dwa 

w  zamówieniu podstawowym plus dwa 

w opcji) z patchcordami światłowodowy-

mi. W sumie zamierzała przeznaczyć na tę inwestycję ponad 7,5 mln zł brutto. Oferty złożyli: 

Apex IT (6,15 mln zł), Decsoft (6,27 mln zł), Zakład Systemów Komputerowych ZSK (6,09 mln zł) 

i Perfect Displays (6,1 mln zł). Wybór padł na ZSK z ofertą switchy Della. Kryteria wyboru 

stanowiły: cena (60), termin dostawy (20) i termin usunięcia awarii (20). KNF kupiła również 

140 notebooków, na które zarezerwowała 1,1 mln zł brutto. Zamówienie obejmuje 14-calowe 

modele z ekranami Full HD, 16 GB RAM, dyskiem SSD SATA III lub M.2 256 GB. W ramach 

tego zamówienia oferty złożyli: Galaxy Systemy Informatyczne (1,25 mln zł) i MBA System 

(1,09 mln zł). Kryteria wyboru wykonawcy to: cena (60), termin dostawy (30), termin usunięcia 

awarii (10). KNF zdecydowała się na ofertę MBA System. 

n  IBM może zwalniać także w Polsce
Amerykański koncern zredukuje zatrudnienie w Europie nawet o około 10 tys. osób. Cięcia 

obejmą także Polskę –  poinformował Bloomberg. Największe redukcje spodziewane są 

w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Nieoficjalnie mówi się o redukcji na poziomie ponad 4 tys. 

osób w obu tych krajach. Przedstawiciele IBM-a nie potwierdzają podanych liczb ani krajów. 

„Nasze decyzje dotyczące zatrudnienia są podejmowane w celu zapewnienia jak najlepszego 

wsparcia klientów w obszarze chmury hybrydowej i sztucznej inteligencji” – skomentowała 

rzecznik koncernu, dodając, że IBM inwestuje znaczne kwoty w szkolenia pracowników. Polski 

oddział IBM-a w 2019 r. zatrudniał przeciętnie 957 osób. To wyraźnie mniej niż w 2018 r., 

gdy zespół liczył średnio 1145 zatrudnionych. Producent w minionym miesiącu zapowiedział 

wydzielenie w odrębną spółkę działu usług infrastrukturalnych. Zamierza skoncentrować się 

na rozwiązaniach związanych z chmurą hybrydową.

n  Przeszukania u dostaw-
ców oprogramowania 

UOKiK i policja weszli do kilku firm. Są 

to hurtownie farmaceutyczne oraz do-

stawcy oprogramowania dla tego sekto-

ra. Urząd próbuje ustalić, czy hurtownie 

stosują specjalny software, weryfikując 

ceny leków u  konkurentów. Zdaniem 

urzędników mogło dojść do zakazanego 

przez prawo ochrony konkurencji poro-

zumienia, polegającego na wymianie in-

formacji handlowych. Efektem mógł być 

wzrost cen leków. Jeśli podejrzenia się 

potwierdzą, za udział w  porozumieniu 

ograniczającym konkurencję każdemu 

z  podmiotów grozi kara w  wysokości 

do 10 proc. obrotu. Ponadto menedże-

rowie odpowiedzialni za zmowę mogą 

zapłacić nawet 2 mln zł kary. 

n  Na giełdę może wejść 
kolejna spółka IT 

Możliwe jest wejście spółki z  grupy 

Transition Technologies na giełdę – po-

informował Konrad Świrski, prezes gru-

py. W jego ocenie coraz więcej sygnałów 

wskazuje na koniec pandemii w pierw-

szych kwartałach 2021  r. i  szybki po-

wrót koniunktury światowej na ścieżkę 

wzrostu. Konrad Świrski deklaruje, że 

dla Transition Technologies priorytetem 

jest rozwój za granicą, w Europie, USA 

i Azji. Twierdzi, że taka strategia pozwa-

la na niepowielanie typowego modelu 

IT, który polega na sprzedaży opartej 

na kontraktach lokalnych, co w polskich 

warunkach oznacza dominację sektora 

publicznego i spółek Skarbu Państwa.

Przychody grupy rosną ostatnio o po-

nad 25  proc. rocznie. Po trzech kwar-

tałach 2020  r. sprzedaż przekroczyła 

310 mln zł. W całym 2019 r. wyniosła 

381 mln zł, a w 2018 r. 306 mln zł. 
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Specjaliści dystrybutora podkreśla-
ją, że chociaż w innych segmentach 
branży IT można obserwować spo-

wolnienie spowodowane niepewnością 
w obliczu pandemii, to w przypadku in-
nowacyjnych rozwiązań w obszarze cy-
berbezpieczeństwa mamy do czynienia 
z niemalejącym popytem. Dla partnerów 
Ingram Micro oznacza to rosnącą szan-
sę na dalszy rozwój biznesu, w czym nie-
wątpliwie może pomóc wprowadzenie 
do oferty dystrybutora rozwiązań nowej 
marki. 
– Decyzja o współpracy z firmą VMRay 
zapadła po rygorystycznych testach w na-
szych dwóch europejskich ośrodkach Center 
of Excellence, zajmujących się cyberbezpie-
czeństwem. Dowiodły one, że technologia 
niemieckiego dostawcy, jako bardzo nowa-
torska i wysoce efektywna, może zapewnić 

natychmiastowe korzyści biznesowe sze-
rokiemu gronu naszych partnerów handlo-
wych – podkreśla Piotr Jasiński, Business 
Unit Manager, Dział Security w Ingram 
Micro Poland. 

Szanse na sukces są obecnie rzeczywiście 
duże. Według badania Allianz Risk Baro-
meter 2020 incydenty związane z cybe-
rzagrożeniami stanowią dziś globalnie 
największe ryzyko dla działalności firm. 
W rezultacie wśród kadry zarządza-
jącej wyższego szczebla rosną 
obawy dotyczące bezpie-
czeństwa informacji, 
a  CISO, czyli osoby 
wprost odpowia-
dające za obszar 

security, w dyskusjach z zarządami nie-
zmiennie postulują dodatkowe inwesty-
cje w bezpieczeństwo.

I trudno się dziwić, skoro w niezwykle 
dynamicznie zmieniającym się dziś krajo-
brazie cyberzagrożeń rozwiązania opar-
te na sygnaturach nie są w stanie wykryć 
ataków, których wcześniej nie poznano. 
Dlatego specjaliści VMRay’a proponują 
radykalne odejście od metod analizy zło-
śliwego oprogramowania, które w trady-
cyjny sposób stosują tzw. piaskownicę 

ADVERTORIAL
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VMRay zwiększa wydajność SOC  
i automatyzuje reakcje na incydenty
Polski oddział Ingram Micro rozpoczął dystrybucję innowacyjnych rozwiązań do analizy malware 
niemieckiego producenta VMRay. 

VMRay  
i jego innowacyjna platforma
Rozwiązania VMRay’a pomagają organizacjom chronić się 

przed coraz większym globalnym zagrożeniem ze strony złoś- 

liwego oprogramowania. Klienci na całym świecie wybierają 

technologie tej marki, aby usprawnić swoje operacje w obszarze 

reagowania na incydenty (Incident Response) oraz zadań SOC 

(Security Operations Center). Zaawansowane rozwiązania VMRay 

do analizy i wykrywania zagrożeń są oparte na wspólnej platformie, 

której podstawą jest najlepsza w swojej klasie technologia piaskownicy 

(sandboxingu). Wszystkie zaprojektowano pod kątem specyficznych wy-

magań w zakresie reagowania na incydenty i SOC. Należą do nich: 

n  VMRay Analyzer – najwyższy  

standard dynamicznej analizy malware, 

umożliwiającej zespołom Incident Res- 

ponse śledzenie i analizowanie nawet 

najbardziej wyrafinowanych ataków.

n  VMRay Detector – klucz do skalowania 

automatycznego wykrywania złośliwego 

oprogramowania w całym przedsię-

biorstwie, umożliwiający zespołom SOC 

radzenie sobie z dużymi ilościami pró-

bek złośliwego oprogramowania. 

n  VMRay Email Threat Defender 

– efektywne narzędzie uzupełniające 

rozwiązania antyspamowe i antyphi-

shingowe, wykrywające zagrożenia 

e-mailowe pomijane przez inne  

zabezpieczenia.
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(sandbox). Stworzyli innowacyjne roz-
wiązanie, które – wykorzystując hipervi-
sor – tworzy najbardziej wszechstronną 
i skuteczną platformę do automatycznego 
wykrywania i analizy zaawansowanych 
zagrożeń, takich jak unikający wykrycia 
malware, złośliwe oprogramowanie typu 
zero-day czy ataki ukierunkowane.

Rozwiązanie VMRay w elastyczny spo-
sób integruje się z istniejącymi systemami 
bezpieczeństwa organizacji, automaty-
zując przesyłanie plików i adresów URL 
do analizy. Dostarcza następnie precyzyj-
ne, umożliwiające podjęcie konkretnych 
działań wyniki. Na ich podstawie można 
podjąć decyzję o zablokowaniu/zaakcep-
towaniu przeanalizowanych incydentów 
oraz zastosować inne środki bezpieczeń-
stwa w całym przedsiębiorstwie.

z posiadanych systemów
Skierowane do użytkowników przesłanie 
VMRay’a brzmi: nie zastępuj istniejących 
systemów, ale je wzmacniaj. W ten sposób 
cyberodporność organizacji będzie mogła 
osiągnąć nowy, wyższy poziom, a jedno-
cześnie dotychczasowe inwestycje będą 
nadal chronione. Wykorzystując platfor-
mę VMRay, zespoły bezpieczeństwa mo-
gą dokonywać selekcji danych z zalewu 
próbek dostarczanych z wielu źródeł, ta-
kich jak systemy EDR (wykrywanie i re-
agowanie na punktach końcowych), 
zapory sieciowe, bramy pocztowe i we-
bowe, platformy SOAR i inne narzędzia. 

Rozwiązania marki VMRay automa-
tyzują różne procesy wykrywania i ana-
lizy, zapewniając zespołom reagowania 
na incydenty oraz centrom SOC (Securi-
ty Operations Center) dużo większą szyb-
kość i precyzję w radzeniu sobie z rosnącą 
liczbą i  różnorodnością zaawansowa-
nych zagrożeń. Jest to szczególnie ważne 
w kontekście coraz większego niedoboru 
specjalistów oraz przeciążenia zespołów 
bezpieczeństwa – ich zmęczenie genero-
wanymi stale alertami stało się już poważ-
nym problemem.

Program partnerski, szkolenia 

Pozbawione informacji zakłócających 
przekaz raporty zapewniane przez na-
rzędzia VMRay wraz z walidacją alertów 
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i możliwościami ich selekcji ogranicza-
ją ilość danych, które analitycy zagrożeń 
muszą przeanalizować w celu zidentyfi -
kowania złośliwej aktywności. W efekcie 
także mniej doświadczeni członkowie ze-
społu mogą obsługiwać zadania specjali-
stów wyższego szczebla, eskalując tylko 
te incydenty, które wymagają większych 
kompetencji w  obszarze Incident Re-
sponse. Dzięki temu starsi analitycy mogą 
skupić się na bardziej złożonych zagro-
żeniach. Ostateczny rezultat jest taki, że 
wszyscy członkowie zespołu są znacznie 
bardziej produktywni i skuteczni.

VMRay zadbał także o potrzeby resel-
lerów i integratorów, zarówno te związa-
ne ze sprzedażą, jak też dotyczące wiedzy 
o produktach.

– Aby wprowadzić na rynek portfolio roz-
wiązań o takim potencjale, stworzyliśmy 
atrakcyjny program dla kanału partner-
skiego. Chcemy poszerzać naszą bazę resel-
lerską i w tym celu poszukujemy partnerów 
skupiających się na obszarach Incident 

Response i SOC. Pragniemy tworzyć silne 
relacje biznesowe z naszymi partnerami, 
zobowiązując się do zapewnienia im wspar-
cia w całym procesie sprzedaży, począwszy 
od szkoleń wdrożeniowych po wsparcie po-
sprzedażowe – mówi Lara Maier, Channel 
Director Europe w VMRay’u. 

Program partnerski niemieckiego 
producenta jest oparty na czterech po-
ziomach partnerskich: Consultancy, 
Fulfi llment, Silver oraz Gold. Warto pod-
kreślić, że szkolenia i certyfi kacja (VMRay 
Platform Certifi ed Professional) są bez-
płatne. Zespół VMRay’a, razem ze specja-
listami Ingram Micro, zamierza pracować 
nad programami co-marketingowymi 
oraz działaniami mającymi na celu pozy-
skiwanie leadów dla swoich partnerów. 

Kontakt dla zainteresowanych 
programem partnerskim VMRay: 

Piotr Jasiński, Business Unit Manager, 
Dział Security Ingram Micro 

piotr.jasinski@ingrammicro.com 

Lara Maier, 
Channel Director Europe, 

VMRay 

Aby wprowadzić 
na rynek portfolio 
rozwiązań o dużym 
potencjale, 
stworzyliśmy atrakcyjny 
program dla kanału 
partnerskiego.
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n  Play przejęte za 9,6 mld zł 
Grupa Iliad w końcu listopada przejęła 96,7 proc. 

udziałów w Play Communications za 9,6 mld zł. 

Francuska korporacja zapowiedziała wspar-

cie Play’a w inwestycjach i rozbudowie oferty 

usługowej. Wśród wyzwań, jakie stoją przed 

operatorem, wymieniono rozwój sieci 5G, a tak-

że sieci szerokopasmowej oraz usług chmuro-

wych. Thomas Reynuad, szef francuskiego koncernu, 

wszedł do rady dyrektorów Play. Operator ten jest obecny 

na rynku od 2007 r. i w tym czasie pozyskał 15 mln abonentów. W 2019 r. spółka osiągnęła 

ponad 7 mld zł przychodów. Z kolei grupa Iliad powstała w 1987 r., a w 2019 r. osiągnęła 

7,8 mld euro obrotów. Główne rynki, na których dotychczas działała, to Francja i Włochy, 

gdzie ma w sumie 26 mln klientów. W 2019 r. Play za 96 mln euro (ok. 410 mln zł) kupiło 

grupę 3S z jej infrastrukturą centrów danych i siecią światłowodową, która dla operatora jest 

cennym nabytkiem z uwagi na plany rozwoju 5G. Grupa 3S nadal działa pod dotychczasową 

marką, świadcząc usługi data center dla biznesu.

n  „Inteligentne pieniądze” płyną do dystrybucji 
Dystrybucja IT dobrze radzi sobie z kryzysem COVID-19, co doceniają inwestorzy – twierdzi 

Frank Vitagliano, dyrektor generalny GTDC, światowej organizacji zrzeszającej broadlinerów 

i VAD-ów, w rozmowie z amerykańską edycją CRN-a. Uważa, że dystrybutorzy „stają się 

bardzo atrakcyjnymi firmami z finansowego punktu widzenia”, więc można spodziewać się 

inwestycji i przejęć w branży, czego przekładem jest zakup Tech Daty przez Apollo Global 

Management w połowie br. Vitagliano przekonuje, że rynek rozumie jaką wartość i możliwo-

ści zapewnia dystrybucja IT w przyszłości. Powodem tego ma być fakt, że w miarę jak tech-

nologia staje się coraz bardziej złożona, to rolą dystrybutorów staje się łączenie rozwiązań 

i wspieranie w tym partnerów. „Praca, jaką wykonują, rola, jaką odgrywają, umożliwiając 

i napędzając cały globalny łańcuch IT, jest niezwykle ważna. Inteligentne pieniądze zdają 

sobie z tego sprawę” – podsumowuje szef GTDC. 

n  Diskus: nowa spółka 
i oddział w Niemczech

Diskus utworzył spółkę ProDevice, od-

powiedzialną za eksport urządzeń, ta-

kich jak demagnetyzery i  niszczarki 

nośników. Oficjalne przedstawicielstwo 

nowej firmy w  Niemczech, które mie-

ści się w  Dortmundzie, zajmie się ob-

sługą klientów z  rejonu DACH (Niemcy, 

Austria, Szwajcaria). Prezesem spółki 

ProDevice jest Dorota Olszewska, zwią-

zana z Diskusem od 2008 r. W zarządzie 

zasiada również szef Diskusa, Tomasz 

Filipów. Diskus specjalizuje się w  usłu-

gach dotyczących bezpieczeństwa IT 

i  produkcji urządzeń do profesjonalnego 

usuwania informacji z  różnych nośników 

danych. W 2018 r. otworzył centrum R&D 

w Wieliczce koło Krakowa. W 2019 r. spół-

ka wypracowała 11,9 mln zł przychodów 

oraz 355 tys. zł zysku netto. 

n  Atradius: polska branża ICT jest „fair”
Międzynarodowy ubezpieczyciel należności handlowych oczekuje, że wartość dodana w sek-

torze ICT w Polsce wzrośnie o około 1 proc. w 2020 r. W 2021 r. spodziewany jest wzrost 

o 5 proc. Ocena dla branży pozostaje na poziomie „fair” (takim jak w czerwcu br.), co oznacza 

średnie ryzyko kredytowe i stabilny biznes w tym sektorze gospodarki. „Fair” jest środkowym 

z 5 stopni ocen stosowanych przez Atradiusa (bleak, poor, fair, good, excellent). Według raportu 

z września br., kwietniowy lockdown w Polsce wspierał sprzedaż w sektorze ICT, przyspiesza-

jąc cyfryzację wielu firm i gospodarstw domo-

wych, przynajmniej w  obszarze zdalnej pracy 

i nauki. Widoczny jest natomiast wpływ pande-

mii na projekty integracji systemów IT. Jednak 

jak dotąd rządowe środki w  krótkim terminie 

poprawiły płynność firm z segmentu elektroni-

ki i ICT – ocenia ubezpieczyciel. Warto podkre-

ślić, że autorzy raportu wskazali na zaostrzenie 

polityki ubezpieczycieli należności handlowych 

w  minionych latach jako jeden z  głównych 

czynników wpływających na jej rozwój jak i na 

konkretne podmioty. W tym roku firmy ubez-

pieczeniowe mogą liczyć na państwową rease-

kurację, co ma zapobiec cięciu limitów. 

n  Salesforce: jedno z najwięk-
szych przejęć w branży

Salesforce przejmuje Slacka, dostawcę 

chmurowej usługi do współpracy i komuni-

kacji. Przejęcie pozwoli konkurować chmu-

rowemu gigantowi z Microsoftem jako pro-

ducentem Teams. Salesforce, specjalizujący 

się w  chmurowym CRM-ie, po transakcji 

będzie mógł rozbudować swoją ofertę o na-

rzędzia do współpracy i  komunikacji, ko-

rzystając z zapotrzebowania na chmurowe 

usługi w ramach pracy zdalnej. Po ukazaniu 

się informacji o możliwym przejęciu kapita-

lizacja Slacka skoczyła do około 20 mld dol.

W tym kontekście mniej dziwi wartość 

transakcji, która sięgnęła 27,7 mld dol. 

To zatem największe przejęcie w historii 

Salesforce’a, jak też należy do największych 

w historii branży IT – obok zakupu Red Hata 

przez IBM-a za 34 mld dol. oraz LinkedIna 

przez Microsoft za 27 mld dol. 

WYDARZENIA
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Ultra cienka 

konstrukcja

Rozdzielczość 

Full HD

100 000 godzin 

bezawaryjnej pracy

HDMI i bezprzewodowe 

przesyłanie obrazu

Współpraca z Zoom, 

MS Teams, Google Meet

Możliwość rozbudowy 

o 10-calowy panel 

dotykowy
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Rafał Agnieszczak  
to jeden z pierwszych polskich 

przedsiębiorców e-commerce, twórca portali 
Fotka.pl, Świstak.pl, Furgonetka.pl, a także 

Finansowo.pl. Wcześniej był m.in. menedżerem 
ds. treści w Ahoj.pl. Ukończył Szkołę Główną 

Handlową na kierunku zarządzanie i marketing. 
Pierwszy milion złotych zarobił w wieku 

25 lat, ale – jak sam podkreśla – nie czuje się 
człowiekiem sukcesu.

Rozmowa ze startupowcem, byłym 
konsultantem w jednej z fi rm tzw. 
wielkiej czwórki: „Wiesz co Rafał, 

my to właściwie na niczym się nie znali-
śmy tak naprawdę. W tym miesiącu robisz 
w bankowości, w następnym w fi rmie pro-
dukcyjnej, potem jakieś usługi i tak da-
lej – ciągłe zmiany. Ale jest jedna rzecz, 
w której byliśmy dobrzy – dowoziliśmy, 
choćby nie wiem co przyszło nam robić. 
U nas nie ma, że coś zabrnęło 
w ślepą uliczkę albo rozeszło 
się po kościach. Jest zadanie, 
musi być realizacja. I nie ma, 
że trudne. Nikogo nie ob-
chodzi co ci w międzyczasie 
wyskoczyło (a  zawsze wy-
skakuje), nie ma usprawiedliwiania się, 
dlaczego czegoś się nie udało zrobić”. 

„Do or do not. There is no try” – jak po-
wiedział mistrz Yoda. I taka jest proza-
iczna prawda – jako głównodowodzący 
w określonym projekcie (i nieważne czy 
jesteś w danym kontekście pracodawcą 
czy pracownikiem) możesz mieć wiedzę 
jak coś zrobić, możesz mieć narzędzia, 
sprzyjające okoliczności, pieniądze… ale 
koniec końców liczy się tylko to, czy tę 
najtrudniejszą robotę zrobiłeś. Zakoń-
czyłeś. Odhaczyłeś. Musisz być jak ope-
rator GROM-u, który w 15 minut zdobywa 
platformę wiertniczą, a nie jak amator, 
który jedzie w las popykać w paintballa. 
Chirurgiczna robota – szybko, sprawnie 
i bezszelestnie – zamiast ociągania, bie-
ganiny, śmichów-chichów i wywrotek na 
prostej. I tak codziennie. Brzmi niby try-
wialnie, ale to naprawdę unikalna umie-
jętność, niezależna od tych branżowych. 
W dużej mierze jest pochodną cech cha-
rakteru, ale nawet urodzony „doer” musi 
się nieźle nagimnastykować żeby wyko-
nać coś niewdzięcznego. 

I teraz najważniejsze: łatwo, zbyt ła-
two pomylić powyższe z tzw. ciężką pra-
cą od rana do wieczora – ślęczeniem przy 
komputerze, nad dziesiątkami maili, od-
bywaniem spotkania za spotkaniem i by-
ciem w ciągłym niedoczasie. Nie, nie o to 
chodzi. Mówiąc brutalnie szczerze – każ-
dy głupi potrafi  pracować po 12 godzin, 
nie zaimponujesz tym nikomu. Szacunek 
wzbudzisz natomiast zabierając się bez 

szemrania za to, co trudne 
i nieprzyjemne. Czego nikt 
nie chciał tknąć, a  trzeba. 
Czego nie da się zdelegować. 
Dźwigając z podłogi to, cze-
go nikt nie był w stanie pod-
nieść. Rzecz niewygodną, 

niełatwą, często w beznadziejnym sta-
nie. To dopiero wyczyn. Dobrych zawod-
ników poznaje się nie po tym jak ciężko 
pracują (w sensie czasu), ale jak bardzo 
czarną robotę odwalają na co dzień. 

Więcej na ten temat w styczniowym nu-
merze, w dziale Centrum Wiedzy Mene-
dżera. Szukaj artykułu pt.: Pracuj mądrzej, 
a nie więcej, czyli pochwała „lenistwa”.  

CZARNA ROBOTA
Każdy głupi potrafi  pracować po 12 godzin. Nie zaimponujesz 
tym nikomu.

Do or do
not. There is 
no try. 

Ciężka praca vs.
NEWSY

WYDARZENIA
n  Microsoft i Cisco porozu-

mieli się z wojskiem
Koncerny pomogą polskiej armii przy-

gotować się do działania w cyberprze-

strzeni. Taki jest cel zawarcia umo-

wy z  Eksperckim Centrum Szkolenia 

Cyberbezpieczeństwa, które kształci 

wojskowe kadry. Alians wojskowego 

ośrodka z  Microsoftem i  Cisco doty-

czy w szczególności szkoleń w oparciu 

o  platformy i  produkty edukacyjne 

obu koncernów. Zaplecze logistyczne 

i  administracyjne na potrzeby projek-

tu ma zapewnić Wojskowa Akademia 

Techniczna. 

n  Przejęcie na rynku 
security za 800 mln dol.

Palo Alto Networks za 800  mln dol. 

kupi Expanse, amerykańskiego do-

stawcę rozwiązań, które umożliwiają 

rozpoznawanie obszaru ataków i  za-

rządzanie nimi. Dzięki nim użytkow-

nicy mają wgląd w  systemy firmy 

w taki sposób, jak je widzą atakujący, 

kiedy szukają słabych punktów w jej 

infrastrukturze. Rozwiązanie zosta-

nie zintegrowane z  produktami Palo 

Alto Networks. „Uważamy, że będzie 

to game changer w  operacjach bez-

pieczeństwa” – twierdzi Nikesh Arora, 

CEO korporacji.  

n  Poczta Polska tworzy 
własny software house

Państwowy koncern zapowiedział, że 

zamierza zaspokajać potrzeby infor-

matyczne całej grupy własnymi siłami. 

Z  tego względu podjęto decyzję o  re-

strukturyzacji spółki zależnej Poczta 

Polska Usługi Cyfrowe. Powstanie wy-

specjalizowany podmiot, który umoż-

liwi samodzielne wytwarzanie oraz 

utrzymanie kluczowych systemów 

i narzędzi IT. Zespół nowego software

house’u,  złożony na początek z  fa-

chowców ze spółek grupy, ma zająć 

się kluczowymi projektami, między 

innymi związanymi z rolą Narodowego 

Operatora Cyfrowego i  infrastrukturą 

obsługi e-handlu. 
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Night City zmienia wszystkich – takim hasłem wita nas stro-
na internetowa zapowiadająca grę Cyberpunk 2077. Night 
City to mroczna metropolia przyszłości rządzona przez 

korporacyjną chciwość, żądzę władzy i obsesyjną pogoń za sławą. 
Twórcy tej dystopijnej wizji, właściciele studia CD Projekt Red, 
wprowadzili sześciodniowy tydzień pracy obowiązujący wszyst-
kich pracowników aż do listopadowej premiery swojego długo wy-
czekiwanego tytułu. Pomimo zeszłorocznych zapowiedzi studia, 
że produkcja ich długo oczekiwanej gry obędzie się bez crunchu, 
pracownicy warszawskiego giganta gier wideo zostali poinformo-
wani, że aż do premiery w fi rmie wprowadzone zostają obowiąz-
kowe nadgodziny. Pracownicy i pracowniczki studia popracują 
również w soboty. Nadgodziny będą płatne, lecz obowiązkowe. 
Jak podała agencja Bloomberg, szef studia CD Projektu Adam Ba-
dowski miał informować, że „bierze na siebie całą krytykę za tę 
decyzję”. 

Wyzysk w ziemi obiecanej
Crunch to słowo, którym w gamedevie określa się etap wytężonych 
wysiłków, głównie tuż przed premierą, kiedy twórcy zwiększają 
maksymalnie obroty, często spędzając w pracy całe noce i week-
endy. Zwiększone tempo pracy na ostatniej prostej to standard 

OPINIE

w branży gier wideo. Często rozciąga się on na długie miesiące, 
zwłaszcza przy tak ogromnym projekcie. Jednak słychać głosy, że 
dla części zespołu CDPR ten stan to rzeczywistość niemal od pierw-
szych etapów produkcji. Potwierdza to jeden z pracowników studia 
w anonimowej rozmowie z Jasonem Schreierem dla portalu Blo-
omberg. Przyznaje, że na niektórych stanowiskach noce i weeken-
dy zarywa się już od ponad roku. I choć w światowych mediach CD 
Projekt wciąż traktowany jest jak złote dziecko branży gier, under-
dog gamedevu z dalekiego kraju, po którym nikt się wiele nie spo-
dziewał, w Polsce raczej od dawna wiadomo, że idąc do pracy w tym 
studiu, trzeba przygotować się na ostry wycisk.

Produkcja gier to eksperyment 
Praktyka crunchu wzbudza wiele skrajnych emocji wewnątrz 
branży. Na fali reportaży o pracownikach nocujących w śpiwo-
rach pod biurkiem, zaniedbanych rodzinach, rozpadających się 
małżeństwach i szkodach na zdrowiu psychicznym coraz więcej 
fi rm deklaruje wprowadzenie bezcrunchowej polityki pracy. Wie-
le czynników wpływa jednak na to, że rzeczywiste wprowadzenie 
w fi rmach takiej polityki okazuje się niezwykle trudne. Produkcja 
gry to obecnie ogromne i skomplikowane przedsięwzięcie, wy-
magające zaangażowania setek ludzi, ich doskonałej koordynacji

CD Projekt Red łamie obiet-
nicę i zmusza do pracy 6 dni
w tygodniu. Nawet jeśli 
Cyberpunk okaże się grą 
przełomową i zapisze się 
w historii kultury, to czy 
będzie to warte choćby jed-
nego życia ludzkiego złama-
nego przez crunch? Musimy 
zadać sobie to pytanie.

TONĄCY 
crunchu się chwyta? 

n Katarzyna Babis
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i zarządzania technologią, która ewoluuje niemal na bieżąco  
z powstawaniem gry. Każdy duży tytuł to właściwie jeden wiel-
ki eksperyment, dodatkowo skomplikowany przez interaktywny 
charakter medium. Bardzo trudno wyeliminować ryzyko crunchu, 
wprowadzając po prostu sprawne zarządzanie w firmie. Przetesto-
wanie gry pod kątem wszystkiego, co może w niej zrobić gracz, to 
równie wielkie przedsięwzięcie. Ciężko przewidzieć problemy, któ-
re mogą podczas niego wystąpić. Dopóki nie wystąpią.

Można oczywiście liczyć na wyrozumiałość odbiorców i prze-
suwać datę premiery tak długo, aż wszystko zostanie doszlifowa-
ne, bez konieczności dokręcania śruby pracownikom. Managerki 
i szefowie muszą też jednak liczyć się z bezlitosnym kalendarzem 
premier, który źle skoordynowany może sprawić, że produkt prze-
padnie w marketingowym szumie lub zgra się z wydaniem innej 
dużej produkcji. Gry wideo są drogie i pochłaniają masę czasu, dla-
tego niewiele osób pozwala sobie na kupno dwóch dużych tytułów 
jednocześnie.

Wiadomość o crunchu w CD Projekt Red spotkała się z akcją wy-
przedzającą ze strony graczy, szczególnie tych z Polski, rozpie-
ranych przez dumę z sukcesów rodzimego studia. Niektórzy 
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Idąc do 
pracy w tym 
studiu, trzeba 
przygotować 
się na ostry 
wycisk.

CRUNCH za i przeciw 
Kwestia pracy nad Cyberpunk 2077, a więc grą, która stała się  
kultowa zanim się stała, wzbudza wiele emocji w mediach spo-
łecznościowych. Poniżej publikujemy kilka wybranych opinii, dość 
charakterystycznych dla całej dyskusji wokół zjawiska crunchu.

n Kate Hobler (Terlecka), członek zarządu ITCorner: 
„Wszyscy wokoło krytykują CD Projekt Red za wprowadzenie 

cruncha. Obiecali, że będzie bez, przesuwali premierę Cyber-

punka 2077 już kilkukrotnie. Widzę dlaczego. Jednak spójrzmy 

na to pod innym kątem. Ilu z was wie, jak nieprzewidywalną 

dyscypliną jest tworzenie oprogramowania? Usłyszałam kiedyś 

od szanowanego szefa IT z dwudziestoletnim doświadczeniem 

w branży, że pomyłka (w szacowaniu oprogramowania) rzędu 

200 proc. to dobry wynik. CDPR pomylił się o zaledwie 20 

– 30 proc. licząc od pierwszych przewidywań daty premiery. To 

pokazuje ich jakość. Bo w oprogramowaniu przewidywalność 

produkcji można osiągnąć tylko w systemach o wysokiej jako-

ści. Patrząc na lawinę problemów po wypuszczeniu gier innych 

producentów, wiem, że CDPR nie zrobi bubla. Nawet jeśli 

crunch przyniesie niespodziewane błędy, będą one niewielkie 

i łatwo korygowalne po premierze. Biznes też ma potrzeby 

i firmy produkujące rozwiązania wysokiej jakości wiedzą o tym 

i to rozumieją, bo mają zaangażowanych pracowników. A może 

crunch był pomysłem samych pracowników, a nie szefostwa?” 

n Marta Gochnio, Head of HR & Back Office, CodiLime: 
„Crunch to nie są zwykłe nadgodziny i nie sądzę, aby ktoś spo-

za branży rozumiał wielowymiarowość tego zjawiska. Wzbudza 

ono wśród >>interesariuszy<< mnóstwo dyskusji i skrajnych 

emocji nie bez przyczyny. Brałam udział w tym mitycznym 

zjawisku i nie bardzo umiem je do czegokolwiek porównać, 

szczególnie tarć na styku >>oczekiwania graczy-jakość-techno-

logia-sztuka-pasja-kosmiczne pieniądze-ogromna presja czaso-

wa<<. Ale też nie pracowałam dla wszystkich branż, być może 

produkcje, na przykład filmowe, z milionowymi budżetami, 

wyglądają podobnie”. 

n Łukasz Ferenc, Business Solutions Consultant, Source 
Corp: „Burza w szklance wody. CD Projekt wykazał się otwartą 

komunikacją na temat pracy, na kilka tygodni przed premierą 

wprowadził finansowe zadośćuczynienie, a internet dywaguje 

– czy tak można, czy nie, czy etyczne. Już widziałem tekst 

o problemach w relacjach ludzi tam pracujących w związku 

z pracującymi sobotami. Rozumiem, że spółka znana i temat 

chwytliwy, a do tego otwarcie to zakomunikowa-

ła, ale jest masa zawodów i pojedynczych 

jednostek pracujących w nadgodzinach. 

Nie wspominając o pracujących studen-

tach zaocznych (kilka lat weekendów 

wyjętych z życia). Jak premiera wypali 

to będzie, że warto było. W końcu 

zwycięzców się nie rozlicza”. 
Kolejne opinie na następnej stronie
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z nich sprawę bagatelizują, porównując twórców gier do kucha-
rza, który zostaje dłużej w pracy w walentynki, albo do chirurga, 
którego nagle wzywa się na operację. W sprawie walentynek głów-
na różnica polega na tym, że przypadają one jeden dzień w roku, 
a crunch gejmingowy trwa czasem całe miesiące lub lata. Co się zaś 
tyczy chirurga, w przeciwieństwie do nagłej operacji Cyberpunk 
2077 nie jest nikomu niezbędny do życia. Inny często przytaczany 
argument, popularny również wśród samych twórców, to przeko-
nanie, że branża kreatywna rządzi się innymi zasadami niż ta bar-
dziej przyziemna część rynku pracy i że tworzenie wielkich dzieł 
wymaga wielkich poświęceń.

Pomińmy na razie potencjał „wielkości” Cyberpunka 2077, któ-
ry niedługo zweryfikują za mnie recenzenci. Nie ma wątpliwości, 
że część kadry to faktyczni wizjonerzy, zapaleńcy i artyści, napę-
dzani nie tylko setkami tysięcy złotych premii rocznej i czterema 
milionami akcji w programie motywacyjnym, ale też pragnieniem 
przekraczania artystycznych i technologicznych granic.

Problem w tym, że do realizacji swojej wizji potrzebują oni 
współpracy setek specjalistów, którzy spełniają ich ambicje kosz-
tem swojego zdrowia i relacji z rodziną, przypłacając to wypale-
niem zawodowym. Przykład? Tuż przed premierą gry najbardziej 
obciążeni są zwykle pracownicy działu QA, czyli testerzy, których 
pensje często odstają drastycznie od tych otrzymywanych przez 
programistów czy dizajnerów.

– Największy dramat to testerzy, bo ich traktuje się jak części za-
mienne. Trzy tysiące złotych brutto „na dziele” to typowa stawka te-
stera – mówił doświadczony programista w rozmowie z Adrianą 
Rozwadowską z Gazety Wyborczej.

Nie będę nawet pochylać się nad niedorzecznym argumentem, 
że przecież „każdy, komu się crunch nie podoba, może zmienić pra-
cę”. Nadgodziny, choć obowiązkowe, są w CD Projekt przynajmniej 
płatne. A są przecież w Polsce studia, które za nadprogramowy wy-
siłek oferują pracownikom dodatkowe dni urlopu albo – zupełnie 
bezczelnie – darmową pizzę i piwo. I nawet jeżeli można tych nad-
godzin odmówić, w praktyce nie jest to proste.

Specyfikę kultury gamedevu trudno mi wytłumaczyć znajomym 
pracującym w innych dużych korporacjach. Chociaż studia gier 
to często olbrzymie machiny zatrudniające setki lub tysiące osób, 
często wciąż panuje w nich atmosfera niezależnego, garażowego 
zespołu, w którym wspólnie zarywa się nocki, pracując nad prze-
łomowym dziełem. Najważniejsze decyzje, porozumienia, konflik-
ty i kryzysy wykuwają się w ogniu nocnego crunchu. Nie możesz 
zostać, bo masz chore dziecko, wizytę u terapeuty albo po prostu 
wolałbyś zjeść dzisiaj kolację z rodziną? Twój wybór… Ale pamię-
taj, że twoje priorytety będą zapamiętane przy obliczaniu premii 
rocznej i projektowaniu struktury zatrudnienia na następny kwar-
tał. I będą zestawione z priorytetami prawdziwych zapaleńców, 
którzy wolą mieć pasję niż chore dzieci.

Tak – Wielkie Rzeczy powstają kosztem wielkiego wysiłku i po-
święcenia. Najczęściej jednak nie tylko tych, którym te Wielkie Rze-
czy zostaną potem przypisane. Zdobycie najwyższych szczytów 
to niezwykła odwaga i sprawność wspinaczy, ale też ich anonimo-
wych tragarzy. Największe dzieła literackie nie tylko wyszły spod 

pióra wielkich pisarzy, ale też dzięki tytanicznym wysiłkom ich ro-
dzin i żon, dbających o to, żeby wielkiego pisarza podczas pisania 
wielkiego dzieła utrzymać, nakarmić lub odciągnąć od niego bawią-
ce się dzieci. A zatem – nawet jeśli Cyberpunk okaże grą absolutnie 
przełomową, która na zawsze zapisze się w historii naszej kultu-
ry, to czy będzie to warte choćby jednego życia złamanego przez 
crunch? Musimy zadać sobie to pytanie. 

Być może w końcu uda się opanować produkcyjny chaos i two-
rzyć gry w sposób bardziej etyczny i usystematyzowany. Być mo-
że będzie to wymagało przeprojektowania skali, w jakiej dziś się je 
tworzy, i porzucenia technologicznego wyścigu zbrojeń na rzecz 
kreatywnego dizajnu. To, co z pewnością pomogłoby opracować 
ten proces, a pewnie prędko się w Polsce nie wydarzy, to solidne 
uzwiązkowienie branży. 

Gry wideo już od dawna nie są niszowym hobby dla dzieciaków, 
tworzonym w piwnicy przez grupkę zaprzyjaźnionych pasjonatów. 
To olbrzymia gałąź gospodarki i potężne spółki obracające miliar-
dami na giełdzie. Najwyższy czas, żeby ich pracownicy zorganizo-
wali sobie sprawną reprezentację, która pomoże ucywilizować ich 
pracę w tej branży. n

Artykuł pierwotnie ukazał się na portalu Krytykapolityczna.pl. 

n Piotr Babieno, prezes Bloober Team: „Czytałem na ten 

temat dużo i mam takie wrażenie, że nie narzekają ci, którzy 

się tą pracą cieszą. Nie narzekają ci, którzy są naprawdę zaja-

wieni projektem. Nie jestem też do końca w stanie uwierzyć, że 

CD Projekt nakazuje każdemu: >>Będziesz siedział tutaj tyle, 

ile każemy<<. To jest raczej apel pod hasłem: >>Słuchajcie, 

musimy przycisnąć i jeżeli macie taką możliwość, to będziemy 

oczywiście za to dodatkowo płacić<<. Znam chłopaków zarzą-

dzających i wiem, że to są dobrzy ludzie. Powiem więcej. U nas 

crunch też jest obecny. Nie będę tu opowiadał pięknych bajek 

o kulturze pracy, dzięki której udało nam się go uniknąć. Bardzo 

bym chciał stworzyć taką firmę, gdzie pracujemy od ponie-

działku do czwartku, a piątki, soboty, niedziele byłyby wolne. 

Prawda jest jednak taka, że oczekiwania rynku, akcjonariuszy, 

a nawet zaryzykuję stwierdzenie, że oczekiwania samych nas, 

chcących dostarczyć produkt najwyższej jakości, są wysokie 

i czasem trzeba przyspieszyć. Jeżeli forma tego crunchu nie 

zaczyna przypominać niewolniczego trybu pod hasłem: >>Nie 

wyjdziesz stąd, dopóki nie skończysz<<, to nie widzę w tym 

nic złego. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Jeżeli rozmawiamy i rozu-

miemy czym jest deadline, czym umowy zobowiązujące nas do 

pewnych warunków, to powinniśmy się dogadać – oczywiście 

z poszanowaniem ludzi. Jeżeli część ekipy nie może zostać, to 

jest to dla mnie zrozumiałe. Pracujemy wtedy tym, czym może-

my. Tak długo, jak nie niszczy to nikomu rodziny czy zdrowia, 

rzecz jasna”. 

n Maciej Nowicki, Creative Director CVVP: „Duże projekty 

informatyczne są jak duże projekty infrastrukturalne – jeszcze 

żaden nie został ukończony w terminie i w budżecie. Dużo 

ważniejsza niż listopadowy termin jest końcowa jakość gry. 

Świat jest usłany trupami softu i hardware’u, które za wcześnie 

poszły do sprzedaży”. 

OPINIE

16_18_CRN_12_2020 tekst CD Projekt.indd   18 03.12.2020   19:04:44



Najnowsze informacje
z rynków zagranicznych  

Wybrane wydarzenia, przede wszystkim z Europy Zachodniej, 

Stanów Zjednoczonych, Japonii i Chin, dotyczące kanału sprzedaży, 

fi rm, ludzi, rządów i zmian prawnych.

HTC Vive, dostawca rozwiązań do wir-

tualnej rzeczywistości, podpisał umo-

wę dystrybucyjną z Dellem. Współpraca 

ma umożliwić fi rmom różnej wielkości 

budowanie stacji roboczych łączących 

komputery i technologię XR (rozszerzo-

nej rzeczywistości). Ma to ułatwić zdalną 

współpracę, szkolenia i zwiększyć produk-

tywność użytkowników. 

Also od 2021 r. będzie wdrażać model biz-

nesowy as-a-service w Hiszpanii. W tym 

celu uruchomi platformę Also Cloud Spain,

co ma umożliwić tamtejszym partnerom 

dystrybutora dostarczanie rozwiązań opar-

tych na chmurze. Also oferuje swoje plat-

formy cyfrowe w 87 krajach na świecie, zaś 

Also Cloud Market Place obejmuje około 

19 mln zarządzanych subskrypcji. Według 

danych za I poł. 2020 r. przychody wypra-

cowane na Also Cloud Marketplace wzro-

sły o prawie 43 proc. wobec analogicznego 

okresu ub.r., do 140 mln euro. Wejście Also 

Cloud do Hiszpanii to kolejny krok w eu-

ropejskiej ekspansji Also Wcześniej spółka 

utworzyła centrum logistyczne w Rumunii.

Joe Biden, prezydent elekt USA, cieszy się 

sporą popularnością wśród amerykańskich 

integratorów – wynika z ankiety tamtejszej 

redakcji CRN-a. Jego zwolennicy liczą na sku-

teczną walkę z pandemią i otwarcie na spe-

cjalistów z zagranicy, co powinno sprzyjać 

dalszemu rozwojowi branży IT. Podnoszo-

no też temat ekologii i gospodarki: „Pierw-

szą rzeczą, jakiej potrzebuje większość fi rm 

w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, 

są żywi, oddychający klienci i myślę, że jest 

większa szansa, że będzie więcej żywych, 

oddychających klientów z każdym prezyden-

Szef ochrony Apple’a został oskarżony 

o próbę wręczenia łapówki za przywróce-

nie pozwoleń na broń, które zostały odebra-

ne czterem pracownikom koncernu. Thomas 

Moyer miał zaoferować komisariatowi policji 

w Santa Clara 200 sztuk iPadów o wartości 

około 70 tys. dol. Oskarżony nie przyznaje 

się do winy. Thomas Moyer pracuje w Apple’u

od 15 lat, a funkcję szefa ochrony zaczął peł-

nić od listopada 2018 r. Wystosował wówczas 

szeroko komentowany list do wszystkich pra-

cowników, w którym ostrzegał przed szko-

dliwymi skutkami wycieku wewnętrznych 

fi rmowych informacji do mediów, w  tym 

o odpowiedzialności karnej. 

ScanSource Europe jest już ofi cjalnie wła-

snością Ten Oaks Group, inwestora stra-

tegicznego, który sfi nalizował transakcję 

wartą 30 mln dol. Zarówno szef europej-

skiego oddziału (Maurice Van Rijn), jak też 

cały dotychczasowy zespół zarządzają-

cy regionalnymi strukturami dystrybutora, 

pozostaje na swoich stanowiskach, a spół-

ka kontynuuje dotychczasową działalność. 

Jednocześnie zapowiedziana została nowa 

strategia i zmiana nazwy. Amerykańska cen-

trala ScanSource’a planuje teraz koncentrację 

na trzech rynkach (Stanów Zjednoczonych, 

Kanady oraz Brazylii), a także na cyfrowej 

dystrybucji.

Barracuda Networks kupiła Fyde, dostawcę usług zdalnego dostępu, którego narzędzie 

Zero Trust Network Access zapewnia zdalnym pracownikom, pracującym na prywatnym sprzę-

cie, bezpieczny dostęp do aplikacji i zasobów w chmurze oraz lokalnych. Może też identyfi kować 

ryzykowne domeny, aby lepiej chronić urządzenia końcowe. Dotychczas oferta Fyde trafi ała 

do użytkowników bezpośrednio, ale teraz będzie oferowana w kanale partnerskim Barracudy

– osobno albo w ramach oferty CloudGen Firewall. 

EUROPA I  ŚWIAT

Arrow Asia Pac, azjatycka spółka Arrow, trafi ła na wstępną listę amerykańskich podmiotów, 

którym grożą restrykcje za współpracę z chińską armią. Amerykańscy urzędnicy nadali oddzia-

łowi dystrybutora status „military end user”, co w świetle obecnych przepisów oznacza między 

innymi dostawcę produktów związanych z użyciem, naprawą czy utrzymaniem broni. Przedsta-

wiciele Arrow wyrazili zaskoczenie takim rozwojem sytuacji, zaprzeczyli jakimkolwiek związkom 

z chińskimi siłami zbrojnymi i zażądali usunięcia azjatyckiej spółki z „czarnej listy”. Wstępna reak-

cja amerykańskich urzędników jest dla dystrybutora korzystna i jest bardzo prawdopodobne, że 

Arrow Asia Pac nie znajdzie się w fi nalnej wersji dokumentu. 

Cisco przejmie Banzai Cloud, węgierski 

start-up specjalizujący się w rozwiąza-

niach Kubernetes. Firma ma kompetencje 

w zakresie tworzenia aplikacji natywnych 

dla chmury w zakresie bezpieczeństwa. 

Celem jest uproszczenie opracowywania, 

wdrażania i skalowania złożonych apli-

kacji. Transakcja następuje niedługo po 

przejęciu Portshift, innego izraelskiego 

start-upu, który zajmował się bezpieczeń-

stwem aplikacji dla środowisk progra-

mistycznych cloud-native. Cisco w  ten 

sposób rozwija ofertę rozwiązań natyw-

nych dla chmury, obejmujących techno-

logie sieciowe, przetwarzanie brzegowe 

i cyberbezpieczeństwo. 

tem innym niż Donald Trump. Drugą rzeczą, 

której potrzebujemy, jest planeta zdolna do 

życia i nadająca się do zamieszkania. A trze-

cią rzeczą, której potrzebujemy, jest zdro-

wa gospodarka, a nie można mieć zdrowej 

gospodarki bez zdrowych ludzi i zdrowej 

planety” – mówi Joshua Liberman, szef Net 

Sciences. Zwolennicy Joe Bidena liczą też na 

bardziej sprzyjające dla sektora MŚP otocze-

nie prawne, w tym ulgi podatkowe i lepsze 

warunki pożyczek. Powątpiewano jednak, 

czy nowy przywódca – ze względu na swój 

wiek – pojmuje potrzebę innowacji. 
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 News      

Związek Pracodawców Usług IT – SoDA (Software Development Association Poland) i Microsoft 

rozpoczęły współpracę, w ramach której 107 zrzeszonych w SoDA polskich firm IT otrzyma po-

moc w postaci projektów edukacyjnych dla inżynierów oraz wsparcia technicznego i biznesowego 

w wykorzystaniu rozwiązań chmurowych Microsoftu. „Podpisane przez Microsoft oraz SoDA poro-

zumienie daje zrzeszonym w niej firmom dostęp do najnowszej wiedzy, co ma ogromne znaczenie 

przy świadczeniu wysokiej jakości usług IT, z jakich na świecie słyną polscy inżynierowie” – mówi 

Paweł Pustelnik, dyrektor zarządzający Future Processing. Z raportu Computerworlda „Chmura 

obliczeniowa w Polsce 2020” (z kwietnia 2020 r.) wynika, że 96 proc. firm rozważa użycie narzę-

dzi i usług chmurowych, przy czym 40 proc. firm zatrudniających od 501 do 1000 pracowników 

ma opracowaną strategię przejścia do rozwiązań oferowanych w chmurze. 

SAP i Operator Chmury Krajowej 
zawarli umowę współpracy. W jej 

ramach klienci SAP mogą przenosić 

swoje zasoby i oprogramowanie na 

jedną z platform OChK. Natomiast 

klienci Chmury Krajowej mogą 

korzystać z narzędzi i rozwiązań 

SAP. Operator Chmury Krajowej to 

spółka powołana przed dwoma laty 

przez państwowe podmioty: PKO BP 

oraz Polski Fundusz Rozwoju. Działa 

w modelu multicloud oferując wła-

sną platformę i usługi chmurowe 

globalnych dostawców. W 2009 r. 

wartość przychodów SAP z narzędzi 

chmurowych wynosiła 100 mln 

euro. Po 10 latach wzrosła do 7 mld 

euro. Wskazuje to na skalę wzrostu 

zapotrzebowania na usługi cloud. 

Nauczyciele informatyki w Badenii-Wirtembergii biją na alarm, ponieważ ministerstwo chce 

uczynić Microsoft 365 centralnym elementem platformy edukacyjnej. Zdaniem pedagogów korzy-

stanie z chmury przez szkoły, nauczycieli i uczniów byłoby problematyczne z punktu widzenia 

prawa ochrony danych. Uważają przy tym, że byłby to „krok wstecz” w edukacji demokracji 

w obszarze cyfrowym, suwerenności cyfrowej, otwartości i współpracy. Przekonują, że szkołom 

wystarczą już istniejące rozwiązania open source, w opinii nauczycieli lepiej dostosowane do wy-

magań placówek edukacyjnych, jak też zgodne z ochroną danych. 

Fakty, ciekawostki i rozmowy

CRN Projekt GAIA-X powstał, ponie-
waż w gronie pięciu największych do-
stawców chmury w Europie są jedynie 
firmy amerykańskie i  chińskie. Zmie-
nić ten krajobraz mają nowe, odgór-
ne regulacje. Czy jednak nie spowodują 
przeregulowania tego rynku i w efekcie 
spowolnienia rozwoju usług chmuro-
wych oraz wzrostu ich cen? 
Yann Lechelle  Pewien stopień regula-
cji jest nieunikniony, biorąc pod uwagę 
stawkę, o  której mówimy. Rozwiązania 
chmurowe są już dość dojrzałe w Stanach 
Zjednoczonych, zwłaszcza chmura pu-
bliczna, której pionierem i głównym do-
stawcą jest AWS. Technologia chmury 
publicznej w  Europie jest mniej rozwi- 
nięta. W tym sensie spowolnienie rozwo-
ju technologii chmurowej może w rzeczy-
wistości być korzystne dla Europejczyków, 
którzy zyskają czas, by nadrobić zaległo-
ści w zakresie integracji z rozwiązaniami 

chmurowymi. W Scaleway nie podlegamy 
amerykańskiej ustawie dotyczącej chmury 
i dlatego jesteśmy znacznie mniej podatni 
na eksterytorialną presję i ryzyko. 

A jakie znaczenie ma ustawa Cloud 
Act dla europejskich użytkowników  
chmury?
Cloud Act rzuca cień na nasze głowy. Sto-
sunki geopolityczne między Europą, jej 
państwami członkowskimi a  Stanami 
Zjednoczonymi są znormalizowane i przy-
jazne, ale niedawne wydarzenia w polity-
ce zagranicznej, wojny handlowe i zmiana 
równowagi sił światowych, mogą zmie-
nić sposób, w jaki Stany Zjednoczone wy-
korzystują swoje eksterytorialne zasoby. 
W wersji skrajnej może dojść do przejmo-
wania i wykorzystywania zasobów chmury 
w Europie, w tym wszystkich znajdujących 
się w niej danych. Chociaż taki scenariusz 
jest stosunkowo mało prawdopodobny, jest  

MADE 
IN EUROPE CLOUD 

YANN LECHELLE, dyrektor generalny 
Scaleway, w rozmowie na temat pro-
jektu GAIA-X, którego celem jest pow- 
stanie europejskiego ekosystemu 
chmury, co ma umożliwić firmom oraz 
instytucjom ze Starego Kontynentu 
zachowanie tak zwanej suwerenności 
technologicznej. 
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OVHcloud wraz z Google Cloud rozpoczęły opracowywanie 

wspólnych rozwiązań, które mają „umożliwić klientom korzystanie 

z wszystkiego, co oferuje multi-cloud oraz otwarte oprogramo-

wanie”, w zgodzie z europejskimi wymogami w zakresie suweren-

ności danych. Oznacza to między innymi nową ofertę hostowanej 

chmury prywatnej, a więc wprowadzenie do infrastruktury OVH 

kompatybilnej z open source technologii Anthos Google’a (zarzą-

dzanej przez zespoły zlokalizowane w Europie). Przypomnijmy, 

że w październiku br. OVHcloud ogłosił strategiczne partnerstwo 

z niemieckim T-Systems w ramach budowy europejskiej chmury, 

która zapewni klientom suwerenność danych i zgodność z RODO.

Kancelaria prawna Domański, Zakrzewski, Palinka zaczęła korzystać ze zintegrowanej platformy do komunikacji i współpracy, 

w oparciu o Microsoft 365 oraz Azure. Celem było usprawnienie pracy 300 prawników. Kancelaria stworzyła również system Prompter, 

wykorzystujący możliwości chmury Azure i technologii sztucznej inteligencji, który porządkuje, analizuje i interpretuje dokumentację. 

„Cyfrowa transformacja zachodząca na rynku przybrała niebywałą skalę. Dotyczy to również kancelarii prawnych, które do niedawna 

uchodziły za biznes tradycyjny i mocno konserwatywny. Dzisiaj technologia chmurowa wspiera nie tylko codzienną współpracę i komu-

nikację z klientami, ale zapewnia również automatyzację procesów” – podsumowuje Marek Laskowski, CIO w kancelarii. 

Equinix zapowiedział rozbudowę infrastruktury data center 

w Polsce. Inwestycja obejmuje rozbudowę centrum danych WA3 do 

ponad 3,5 tys. mkw (ok. 1,2 tys. szaf) i otwarcie nowej zmoderni-

zowanej części ośrodka WA1. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku. 

Equinix ma 210 centrów danych na całym świecie i blisko 10 tys. 

klientów. W 2019 r. osiągnął 5,5 mld dol. przychodów. Na polskim 

rynku inwestują również inne koncerny. W Warszawie powstaje 

region Google Cloud. Wartość inwestycji to nawet 2 mld dol. Wiosną 

Microsoft zapowiedział wartą 1 mld dol. inwestycję w budowę pierw-

szego w Polsce i krajach CEE regionu data center. Wejście na polski 

rynek centrów danych zapowiedział na początku roku także Vantage.

o usługach CLOUDOWYCH

możliwy i  spowodowałby utratę suwe-
renności w  wielu dziedzinach, w  tym 
w  polityce, wojsku, finansach, banko-
wości, medycynie, nauce… Obecnie klu-
czową kwestią jest to, by użytkownicy 
końcowi zaczęli to zagrożenie zauważać 
i byli go bardziej świadomi, co powinno 
się przekładać na żądanie zmian. Jeste-
śmy realną alternatywą, która wzmacnia 
strategiczną niezależność naszych klien-
tów i zapewnia użytkownikom końcowym 
swobodę wyboru i łatwość zmiany usługo- 
dawcy. Poza Stanami Zjednoczonymi za-
równo Chiny, jak i Rosja wprowadziły rady-
kalne środki ochrony w celu zapobieżenia 
lub zminimalizowania takich zależności. 

Czy rzeczywiście wierzy Pan, że takimi 
działaniami będzie można powstrzymać 
dynamiczną ekspansję amerykańskich 
i chińskich dostawców chmury? 
Prawdą jest, że amerykańscy i chińscy do-
stawcy oferują doskonałe produkty, mają 
do dyspozycji potężny marketing i lobbing. 
Jednak nie chodzi o to, aby przeciwdziałać 
ich rozwojowi, ponieważ naprawdę wierzę, 
że globalizacja i geopolityczny multilatera-
lizm przynoszą ludzkości większą wartość 
niż jakakolwiek nacjonalistyczna doktry-
na. Kluczem jest przywrócenie równowagi  

Rozmawiał 

Tomasz Gołębiowski 

poprzez redystrybucję choćby części budże-
tów do lokalnych dostawców, dzięki czemu 
pomożemy im się rozwijać i utrzymamy 
kontrolę nad danymi oraz wartością doda-
ną, którą wnoszą. Ograniczymy i złagodzi-
my efekt wzrostu podmiotów spoza Europy.

Czy inicjatywy w rodzaju GAIA-X nie 
skłonią gigantów spoza Europy do in-
tensyfikacji tego rodza-
ju inwestycji w innych 
regionach?
Absolutnie nie. Po raz 
kolejny podkreślam, że 
Europa jest rynkiem doj-
rzałym i stanowi wspa-
niałą okazję do rozwoju 
dla graczy z USA i Chin. 
Tak naprawdę, jest to 
prawdopodobnie jedyny 
dla nich kierunek roz-
woju poza Afryką, której zajmie sporo cza-
su, aby osiągnąć dojrzałość pod względem 
rozwiązań chmurowych. Giganci techno-
logiczni nie tylko będą nadal inwestować, 
ale wykorzystają wszystkie możliwe me-
tody, aby spowolnić, utrudnić, skompliko-
wać lub – odwrotnie – przyłączyć się do 
takich inicjatyw jak GAIA-X i spożytkować 
je dla osiągnięcia własnych korzyści. Tak 

czy inaczej, lokalna obecność ma kluczowe 
znaczenie, by być bliżej użytkowników koń-
cowych – chociażby po to, by unikać opóź-
nień w przesyle danych.

Jaki konkretnie wkład w GAIA-X chce 
wnieść Scaleway? 
Właściwe poprowadzenie tego przed-
sięwzięcia jest dla nas szczególnie waż-

ne, ponieważ wierzymy, 
że GAIA-X może pomóc 
uzyskać – czy też może ra-
czej odzyskać – przewagę 
konkurencyjną w Euro-
pie. Stawka jest wysoka, 
a  działające w  biznesie 
technologicznym siły lob-
bistyczne potężne. Intere-
suje nas przede wszystkim 
to, w jaki sposób GAIA-X 
może przywrócić Europie 

potencjał działania na rynkach chmury ob-
liczeniowej i zarządzania danymi, wyrów-
nując szanse naszego kontynentu. Chodzi 
nam przede wszystkim o  zapewnienie  
europejskim klientom swobody wyboru 
i łatwości zmiany dostawcy usług. 

GAIA-X  
ma pomóc 
europejskim firmom 
w odzyskaniu 
przewagi 
konkurencyjnej. 
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CRN Właściwie dlaczego nie odbiera Pan 
telefonów?
Mirosław Burnejko Jakiś czas temu 

doszedłem do wniosku, że zbyt często 

kończyło się to przegadaną rozmową. 

Najbardziej konstruktywne i treściwe są 

komunikaty tekstowe, głównie mailowe 

lub za pośrednictwem komunikatorów 

w mediach społecznościowych. Dlatego 

zdecydowałem, że tylko w ten sposób 

będę się komunikował ze współpra-

cownikami i klientami. Chyba że dzwoni 

mama…

Przyznam, że takie podejście może dzi-
wić, bo jak na introwertyka ma Pan zbyt 
dużo obserwujących na Instagramie czy 
YouTube.
Chyba coś jest jednak na rzeczy, bo nie 

lubię też przebywać na różnych wyda-

rzeniach branżowych. Szczerze mówiąc, 

unikam takich miejsc, jak ognia. Najlep-

szym dla mnie sposobem na kontakt ze 

światem, pokazanie siebie, okazała się 

kamera.

A jak komunikujecie się w Transparent 
World – też bez telefonów? 
Przede wszystkim unikamy nasiadówek, 

także wirtualnych. Stawiamy na komu-

nikację zadaniową, głównie w Nozbe, 

a ostatnio daliśmy sobie spokój ze Slac-

kiem. Nie chcemy przymusu siedzenia 

przy komputerze i telefonie, żeby być 

gotowym do natychmiastowej reak-

cji. Dlatego też nie lubię czatów. W pra-

cy kreatywnej ważne jest, żeby każdy 

miał swój indywidualny rytm i dowiózł 

w umówionym terminie swoją część pro-

jektu. Jak się wywiązuje ze swoich zadań 

KANAPA CRN POLSKA

CRN nr 12/202022

MARKA
dobrze i terminowo, to nikt nie pyta, kie-

dy to robił czy jak to robił, ani nie mu-

si odsiadywać określonych godzin, od 

ósmej do szesnastej. Przyznaję, że dla 

wielu osób to trudne, ten brak stałego 

harmonogramu, ale pracujemy z tymi, 

którzy to doceniają.

Teraz mówimy o  Transparent World, 
a więc fi rmie, którą się Pan na bieżąco 
zajmuje. Czy w branży IT, na przykład 
w założonym przez Pana Chmurowisku 
takie podejście też by się sprawdziło? 
Bo nie wyobrażam sobie na przykład, że 
ważny programista wyjeżdża na dwa ty-
godnie i nie ma z nim żadnego kontaktu 
nawet, gdy jakiś projekt wisi na włosku 
z powodu nagłego problemu…
Nie wiem, jak to jest dokładnie w Chmu-

rowisku, bo od dawna nie wtrącam się 

w bieżące zarządzanie tą spółką. Zdaję 

sobie jednak sprawę, że to, co działa do-

brze w Transparent World, nie musi się 

sprawdzać wszędzie.

Jest Pan nadal współwłaścicielem 
Chmurowiska, ale zrezygnował Pan 
z prowadzenia tej fi rmy. Dlaczego? 
Tak, dalej jestem udziałowcem i czerpię 

z tego zyski, ale obecny zespół i wdrożo-

ne wcześniej procesy działają świetnie 

bez mojego udziału. Nawiasem mówiąc, 

ta fi rma zaczyna się skalować także za 

granicą, co dobrze jej wróży na przy-

szłość. W każdym razie nadal wspólnie 

z zarządem Chmurowiska planujemy, 

jak ma strategicznie przebiegać dalszy 

rozwój tego przedsiębiorstwa i świet-

nie się dogadujemy. Ale znalazłem coś, 

co zainteresowało mnie dużo bardziej, 

Na początku była 

„Zanim wystartuję z jakim-

kolwiek kolejnym projektem, 

od razu szukam pierw-

szych klientów i ruszam 

dopiero wtedy, gdy mam 

pewność, że sfi nansuję 

dalszą działalność. Dlatego 

moje fi rmy są zyskowne od 

samego początku” – mówi 

Mirosław Burnejko, prezes 

Transparent World, współ-

właściciel Chmurowiska, 

Akademia.pl i Mazuko. 
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a ponieważ jestem zabezpieczony pod 

względem fi nansowym, mogę spokojnie 

realizować inną, szerszą wizję. 

Zostańmy jeszcze chwilę przy Chmu-
rowisku. To wciąż młoda fi rma, ale już 
na siebie zarabia. Co zadecydowało o jej 
rozwoju?
Dostrzegliśmy, że na rynku brakuje do-

stawców multicloudu. Nie brakowa-

ło partnerów Microsoftu, działali już 

partnerzy Amazona, ale my chcieliśmy 

klientom proponować rozwiązania opty-

malne z ich punktu widzenia, a nie usłu-

gi wyłącznie jednej marki. To było dla 

klientów na tyle przekonujące, że nie raz 

i nie dwa zdobywaliśmy dany projekt, 

mimo że nasza oferta była droższa od 

pozostałych. Płacili nam więcej, bo na-

sza propozycja bardziej pasowała do ich 

konkretnych potrzeb.

Już w 2013 roku, kiedy chmura wciąż by-
ła nowością, pełnił Pan funkcję Cloud
Solution Architecta w Atende, a potem 
w  Microsofcie. Skoro tak szybko do-
strzegł Pan potencjał chmury, to dla-
czego teraz, kiedy zaczyna ona w końcu 
święcić triumfy, jest Pan zawodowo 
w  innym miejscu? Może jednak tem-
po rozwoju cloud computingu Pana 
przerosło?
Trochę tak, bo jak to często w życiu by-

wa, o mojej przygodzie z chmurą za-

decydował przypadek. Kiedyś, razem 

z jednym kolegą z Allegro, zaczęliśmy re-

alizować wspólny projekt. To był startup, 

zresztą nieudany, który uruchomiliśmy 

w Amazon Web Services. To były same 

początki tej platformy, prawie nikt jej 

w Polsce jeszcze nie znał. Pracowałem 

wtedy jako inżynier sieciowy i bardzo 

mi się to narzędzie spodobało. Zaczą-

łem o tym pisać na blogu i działać jako 

konsultant od cloudu na potrzeby róż-

nych fi rm. Ale potem, kiedy założyłem 

Chmurowisko, okazało się, że nie mam 

wystarczającej wiedzy technicznej, że-

by samemu realizować całościowe pro-

jekty. Wtedy pojawił się Damian Mazu-

rek, aktualnie Chief Technology Offi cer 

i kolejni specjaliści, a ja zacząłem organi-

zować marketing, sprzedaż i generalnie 

budować różne procesy biznesowe. I to 

mi się bardzo spodobało. 

Wymyśliliśmy kilka 
trików, żeby nasi ludzie 
wystarczająco często 
wypoczywali.
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Czyli w czasie, gdy nawet osoby po 50-tce 
chcą zostać programistami, Pan zrezy-
gnował z rozwoju w branży IT…  
Jako menedżer w  Chmurowisku po-

znałem nowy dla mnie wtedy świat 

procesów, marketingu i sprzedaży. Zafa-

scynowało mnie to, a jednym z efektów 

tej fascynacji jest Akademia.pl, portal 

edukacyjny dla przedsiębiorców i jed-

na z marek należących do Transparent 

World. 

W ciągu kilku lat stworzył Pan w sumie 
pięć różnych fi rm, które działają w róż-
nych sektorach gospodarki. Skąd bierze 
Pan pieniądze na rozwój kolejnych biz-
nesów? Czy, podobnie jak w życiu pry-
watnym, unika Pan kredytów? 

KANAPA CRN POLSKA

Wszystkie fi rmy, w które jestem zaanga-

żowany, fi nansują się same i są zyskow-

ne. Wyjątkiem jest Mazuko, co mogę 

później wyjaśnić. W każdym razie, za-

nim wystartuję z jakimkolwiek kolejnym 

projektem, od razu szukam pierwszych 

klientów i ruszam dopiero wtedy, gdy 

mam pewność, że sfi nansuję dalszą dzia-

łalność. Dlatego moje fi rmy są zyskow-

ne od samego początku. W Chmurowisku 

mieliśmy tylko jeden miesiąc, kiedy nie 

byliśmy pewni, czy starczy nam pie-

niędzy na opłaty, ale udało się i jak do 

tej pory nigdy nie mieliśmy kłopotów 

z płynnością. W mojej kulturze bizneso-

wej, podobnie jak w życiu prywatnym, 

podstawową sprawą jest poduszka fi nan-

sowa. Dlatego nawet, jeśli realizujemy

CRN nr 12/202024

wielkie projekty z długimi terminami 

płatności, to dbamy o to, żeby mieć na 

bieżącą działalność pieniądze z mniej-

szych projektów.

A jaki jest pomysł na rozwój Mazuko 
i dlaczego w przypadku tej fi rmy przyjął 
Pan tak odmienną strategię?
Ponieważ potrzebowaliśmy zespołu 

wybitnych naukowców, którzy opracu-

ją kompleksowy program pomagający 

ludziom żyć jak najdłużej, w jak najlep-

szym zdrowiu. Ponieważ takiego kom-

pleksowego programu jeszcze w Polsce 

nie ma, potrzeba czasu, żeby go stwo-

rzyć. A to wymaga fi nansowania jeszcze 

zanim pojawi się pierwszy klient. Robię 

to z własnych pieniędzy, które zaoszczę-

dziłem, nie korzystam z żadnych innych 

źródeł. 

Jakiś czas temu pochwalił się Pan na Lin-
kedInie, że płaci pracownikom Trans-
parent World za powstrzymanie się od 
pracy na urlopie. Za każdy dzień 200 zł, 
a więc rocznie można w ten sposób „do-
robić” 2 – 3 tysiące złotych. Jak to się 
sprawdza w  praktyce? Nie zawalacie 
przez to projektów? 
Żeby być kreatywnym, żeby zdobywać 

nowe rynki, trzeba być wypoczętym 

i tego po prostu nie da się przeskoczyć. 

Dlatego wymyśliliśmy kilka trików, że-

by nasi ludzie wystarczająco często wy-

poczywali. Żeby to było możliwe, nie 

powinni podczas urlopu w ogóle doty-

kać fi rmowych narzędzi. Za to im płaci-

my. Jeden mail, jeden telefon dotyczący 

pracy i… bonusa nie ma. To sprawia, że 

pracownicy, a przede wszystkim mena-

dżerowie, ze mną na czele, muszą za-

dbać, aby tak ustawić procesy w fi rmie, 

żeby tego rodzaju podejście nie spowo-

dowało żadnych, nawet chwilowych pro-

blemów w realizacji projektów. 

Zaczęliście też wypłacać bonus zdro-
wotny. Co miesiąc dajecie pracownikom 
400 zł, które mogą wydać wyłącznie na 
ochronę swojego zdrowia. Jak to działa?
Zadziwiająco dobrze. Nasi ludzie wy-

korzystują te pieniądze na suplementy, 

naturalne jedzenie, zajęcia z trenerem 

i tym podobne. Kiedy dbamy o zdro-

wie, nasza kreatywność rośnie i stąd ten 
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Tomasz Gołębiowski 

pomysł. Poza tym mamy jeszcze rocz-

ny bonus na edukację w wysokości 3 ty-

sięcy złotych na osobę, ponadto bonus 

książkowy, a od nowego roku dojdzie 

udział pracowników w zyskach fi rmy. 

Po co tak kombinować? Nie wystarczy 
podnieść pensje?
Akurat u nas pensje są powyżej średniej 

rynkowej, ale z największymi koncerna-

mi i tak nie wygramy. Dlatego szukamy 

innych sposobów. Na przykład w Chmu-

rowisku mieliśmy od początku zasadę 

„pracuj kiedy chcesz i skąd chcesz”. I na-

gle ktoś pisał maila „pozdrawiam z Wied-

nia”, a ktoś inny „hej, jestem w USA”. Poza 

tym postawiłem nacisk na budowanie 

marki osobistej i marki fi rmowej. To bar-

dzo pomaga i o tym każdy przedsiębior-

ca powinien pamiętać. Chodzi o to, żeby 

ludzie chcieli pracować dla kogoś kon-

kretnego, czy dla jakiejś konkretnej fi r-

my. Do tego jednak potrzebna jest jakaś 

wizja, a nie tylko przyjdź, zrób swoje, 

a my ci zapłacimy.

Jak w takim razie podchodzi Pan do bu-
rzy medialnej wokół crunchu, który ma 
miejsce  w CD Projekt Red, przy produk-
cji Cyberpunk 2077?
Bardzo często staramy się oceniać rze-

czywistość, natomiast ja jestem raczej 

uczniem rzeczywistości. Patrząc na nie-

które fi rmy, które stawiają przed sobą 

bardzo ambitne cele, trzeba pamiętać, 

że nie wszystkie decyzje to widzimisię 

zarządów. W przypadku spółek akcyj-

nych czy giełdowych, trzeba spełniać 

oczekiwania akcjonariuszy, inwestorów, 

analityków, jest się pod naciskiem rady 

nadzorczej etc. Czasami więc, żeby te 

oczekiwania spełnić, trzeba zastosować 

wyjście złe. Podejrzewam, że gdyby za-

rząd CD Projekt Red miał jakieś lepsze, to 

by z niego skorzystał. Zresztą popatrz-

my generalnie na świat biznesu: czasami 

ludzie pracują nawet siedem dni w tygo-

dniu przez 20 godzin, bo jak czegoś nie 

zrealizują, to ich fi rma zbankrutuje. To 

oczywiście nie może być model działa-

nia, ale raz na jakiś czas to konieczne, że-

by coś bardzo ważnego wygrać lub żeby 

z kretesem nie przegrać. Jeżeli jest do-

bry powód, to takie kroki trzeba robić. 

Pozostaje pytanie, co dla kogoś jest tym 

dobrym powodem. To już kwestia podej-

ścia do życia. 

No właśnie. Z jednej strony jest Pan am-
bitnym przedsiębiorcą, który prowadzi 
kilka różnych biznesów, a z drugiej jeździ 
7-letnią Kią Ceed i wynajmuje mieszka-
nie. Rozumiem tę fi lozofi ę, ale po co Pan 
mówi to publicznie? Nie boi się Pan, że 
wielu ludzi uzna, że jest Pan niewiary-
godny jako człowiek sukcesu?
Nie zależało mi nigdy na tym, żeby przy-

ciągać do siebie, czyli w zasadzie do 

moich fi rm, osoby, którym zaimponowa-

łoby moje zdjęcie przy lambo. Chciałem 

być sobą, pokazywać mój sposób widze-

nia świata, a jednocześnie być w tym 

maksymalnie szczerym, pokazywać ca-

łą prawdę, żeby nie było pola do snu-

cia jakichś niepotrzebnych domysłów. 

Na szczęście nie mam żadnego etapu 

w swoim życiu, który chciałbym zatu-

szować. Miałem górki i dołki, popełnia-

łem błędy, ale nie mam nic do ukrycia. 

Moi odbiorcy komunikują, że takie po-

dejście im się podoba. W ten sposób ła-

two nawiązuję wartościowe relacje, na 

czym korzystają moje fi rmy.

Powiedział Pan w jednym z wywiadów, 
że „kryzys jest cudowny”. Niektórzy mo-
gliby Pana za to rozszarpać…
Nie chciałbym być źle odebrany. Uwa-

żam, że każdy kryzys jest cudowny 

dlatego, że pojawia się wtedy wiele 

problemów, które czekają na rozwią-

zanie. Jeśli umiemy lub nauczymy się 

je rozwiązywać, to jako przedsiębiorcy 

na tym skorzystamy. Przykładem jest 

tu Chmurowisko, które zyskuje na wy-

sypie nowych projektów chmurowych 

w związku z lockdownem i pandemią. 

W takich czasach spróbujmy uważnie 

słuchać klientów i zastanówmy się, jak 

im pomóc w kryzysie. Może nawet w no-

wy sposób, w jaki nigdy tego wcześniej 

nie robiliśmy. I żeby było jasne: z pozio-

mu ludzkiego pandemia i jej skutki są 

okropne, ale dla wielu przedsiębiorców 

okazało się to szansą na rozwój nowych 

projektów i sposobów działania, a tak-

że budowanie nowych fi rm. Tylko trzeba 

słuchać klientów, rozmawiać z nimi. Ja 

na przykład do tego używam bardzo in-

tensywnie mediów społecznościowych. 

Ostatnio w  Akademia.pl zaczęliśmy 

wdrażać usługę personalnego asysten-

ta edukacyjnego, bo z rozmów z klienta-

mi wywnioskowałem, że tego im właśnie 

brakuje. Niedługo zaczniemy na tej usłu-

dze zarabiać, ale nie byłoby jej, gdyby 

nie ciągły dialog z użytkownikami. Ko-

lejna kwestia do rozwiązania to edukacja 

dzieci. Nasi klienci zadają sobie pytanie: 

kto je odpowiednio wykształci, kto do-

bierze im zajęcia edukacyjne, kto wy-

posaży je w określoną wiedzę pod ich 

konkretne możliwości? Tym problemem 

zajmiemy się już niebawem.

W rozmowach z klientami zdarza się Pa-
nu, że poleca im Pan swoją konkurencję. 
Dlaczego?
Polecam tylko dobrą konkurencję, bo 

w ten sposób pomagam w rozwoju da-

nego segmentu rynku. I tak przecież nie 

zdobędziemy całego tortu, jaki jest do 

wzięcia, ale im więcej będzie na rynku 

porządnych fi rm, tym chętniej klienci 

będą dane usługi kupować, także od nas.

No to kogo by Pan polecił bez mrugnięcia 
okiem? Proszę o dwa przykłady.
Jeśli chodzi o usługi chmurowe to zna-

komitą fi rmą jest Predica, zresztą du-

żo większa od Chmurowiska. Natomiast 

na rynku edukacji świetnie sobie radzi 

platforma Eduweb.pl. Nie boję się ich po-

lecać, bo nie psują rynków, na których 

działają, a wręcz przeciwnie, przyczy-

niają się do ich rozwoju.

MIROSŁAW BURNEJKO 
zaczynał karierę w 2007 r., od zawodu 
instalatora okablowania i sprzedawcy cen-
tralek. Potem pracował między innymi ja-
ko informatyk w Generali, Cloud Solution 
Architect w Atende i Microsofcie, a tak-
że był Cloud Leadem na region CEE w IDC. 
W 2017 r. zrezygnował z etatu i zaczął two-
rzyć kolejne fi rmy, między innymi Chmu-
rowisko, Transparent World (Akademia.pl), 
Mazuko Finance, Mazuko i MiroMaxMedia. 
Dokumentuje swoje dni na Instagramie 
(@miroburn). 

CRN nr 12/2020 25

22_25_CRN_12_2020 wywiad okladkowy.indd   25 03.12.2020   19:10:25



n Tomasz Janoś

CRN nr 12/202026

Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

KVM są wykorzystywane w najróżniej-
szych sektorach gospodarki, jak ochrona 
zdrowia, centra kontroli lotów, banko-
wość i fi nanse czy branża audiowizualna. 
KVM-y znajdują zastosowanie wszędzie 
tam, gdzie działającym w sieci IP urzą-
dzeniom trzeba zapewnić bezpieczne 
zarządzanie i zadbać o ciągłość ich pracy. 

Przełączniki KVM mogą zapewnić sy-
gnał wideo oraz sterowanie przy użyciu 
myszy i klawiatury poprzez sieć IP. Dla-
tego zwłaszcza teraz, gdy –  w  obliczu 

pandemii koronawirusa –  zdalna pra-
ca stała się szczególnie ważna, okazu-
ją się bardzo wygodnym narzędziem 
do kontroli i obsługi komputerów uru-
chomionych w odległych lokalizacjach. 
Rozwiązania KVM działające w  opar-
ciu o protokół IP oferują – oprócz du-
żej skalowalności – także znaną z sieci 
komputerowych łatwość konfi gurowa-
nia wdrażanych systemów. Nie oznacza 
to, że systemy KVM over IP kompletnie 
zastąpią tradycyjne rozwiązania. Chociaż 

Chociaż narzędzia oparte na oprogramowaniu zyskują zwolenników, to przełączniki KVM pozostają 
sprawdzonym, funkcjonalnym, bezpiecznym i efektywnym kosztowo narzędziem służącym do 
obsługi i zarządzania komputerami oraz innymi urządzeniami.

KVM-y (Keyboard, Video, Mouse) 
już dawno wyszły poza swoją tra-
dycyjną niszę, jaką było zarzą-

dzanie serwerami w  centrum danych. 
Technologia umożliwiająca podłączenie 
do zestawu składającego się z klawiatury, 
myszy oraz monitora wielu komputerów 
sprawdza się doskonale także w monito-
ringu wizyjnym, zarządzaniu cyfrowymi 
kioskami, sterowaniu komputerami prze-
mysłowymi i  w  postprodukcji mediów 
cyfrowych. Poza branżą IT, przełączniki 

PRZEŁĄCZNIKI

RYNEK
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wykorzystanie technologii IP zyskuje na 
popularności w tej branży, to integratorzy 
i ich klienci nie muszą rezygnować ze stan-
dardowych przełączników. Nadal nie bra-
kuje zastosowań, w których świetnie się 
sprawdzają. 

Co ważne, wciąż zwiększa się funkcjo-
nalność KVM-ów. Ponieważ użytkownicy 
komputerów szybko przyzwyczajają się 
do wyższych standardów jakości, to ocze-
kują ich także od przełączników. Dlatego 
poszukiwane są już nie tylko rozwiązania 
oferujące wideo w jakości HD zamiast ob-
razu w rozdzielczości SD, ale także takie, 
które zapewnią sygnał w standardzie Ul-
tra HD 4K. Aby z jednej strony dotrzy-
mać kroku postępowi technologicznemu, 
a z drugiej odpowiadać na potrzeby dużej 
elastyczności, rozwiązania KVM oferują 
wiele różnych opcji. Obsługują monito-
ry o wysokiej rozdzielczości przez złą-
cza HDMI, DVI i Display Port, ale także 
wciąż dają możliwość ich podłączenia 
przez VGA. Zapewniają również kontro-
lę nad urządzeniami peryferyjnymi USB, 
umożliwiając podłączenie napędów dys-
kowych, zestawów słuchawkowych, ska-
nerów, paneli dotykowych, drukarek 
i  innych urządzeń komunikujących się 
przez ten port. W rezultacie użytkow-
nicy mogą łączyć się z komputerami bez 
obaw o ograniczenie funkcjonalności ich 
obsługi.

Dzięki temu, że przełączniki KVM za-
pewniają dostęp do wielu komputerów 
z  centralnej lokaliza-
cji, to – mówiąc najpro-
ściej –  administratorzy 
IT nie muszą biegać od 
jednego serwera do dru-
giego. Rozwiązanie to, 
podnosząc efektywność 
pracy działu IT, zwięk-
sza też jego możliwości 
w radzeniu sobie ze złożonością opera-
cji IT i nowymi wyzwaniami. KVM-y są 
także coraz częściej używane poza cen-
trum danych – do obsługi różnego rodzaju 
zdalnych i rozproszonych środowisk ob-
liczeniowych. Umożliwiając zdalne za-
rządzanie, rozwiązania KVM over IP dają 
kontrolę nad urządzeniami działającymi 

w wielu budynkach czy nawet w wielu 
krajach.

Nowe trendy, takie jak 5G, sztuczna in-
teligencja, chmura, przetwarzanie brze-
gowe, IoT, Przemysł 4.0 i  przesyłane 
strumieniowo media, wymagają ogrom-
nych zasobów obliczeniowych oraz pa-
mięciowych. Generowane przez nowe 
usługi dane potrzebują kolejnych obiek-
tów data center, kolejnych serwerów i ma-
cierzy dyskowych, a także sieci o większej 
przepustowości. Przedsiębiorstwa będą 
coraz częściej wykorzystywać przetwa-
rzanie brzegowe (edge computing), co 
zwiększy popyt na mikro centra danych 
– skonteneryzowane boksy z kompletną 
infrastrukturą IT oraz gotowe do urucho-
mienia, wypełnione sprzętem szafy racko-
we. Nawet jeśli przetwarzanie w chmurze 
publicznej stale rośnie, to organizacje nie 
będą chciały tracić kontroli nad wszystki-
mi swoimi danymi. Dlatego nie przestaną 
inwestować w chmurę prywatną wdraża-
ną lokalnie albo w kolokacji. Wszystkie te 
nowe serwery będą musiały być zarządza-
ne, a ułatwią to przełączniki KVM.

Jest wiele sposobów wykorzystania 
przełączników KVM w zakładach pro-
dukcyjnych i innych środowiskach prze-
mysłowych. W  tego rodzaju otoczeniu 
komputery sterujące maszynami i proce-
sami działają nierzadko w miejscach nie-
bezpiecznych albo po prostu uciążliwych 
dla przebywających w nich ludzi. Dzię-
ki wdrożeniu technologii KVM osoby 

zajmujące się kontrolą 
i obsługą tych kompu-
terów mogą w bardziej 
komfortowych warun-
kach uzyskiwać do nich 
dostęp i  konfi gurować 
je bez ryzyka obrażeń 
czy negatywnego wpły-
wu na wydajność pracy. 

Wykorzystując sieć, okablowanie mie-
dziane lub światłowód oraz przełącznik 
KVM, można umieścić konsolę użyt-
kownika w  cichym i  klimatyzowanym, 
a przede wszystkim bezpiecznym cen-
trum kontroli. 

Jeśli zostanie wykorzystane okablowa-
nie CAT 5/6, to można przesyłać sygnał 

5 ZALET centralnego 
zarządzania przy użyciu 
KVM over IP 

1Oszczędność miejsca i mniejsze 

koszty, co jest możliwe dzięki wyeli-

minowaniu wielu zestawów klawiatur, 

monitorów i myszy.

2Ograniczanie przestojów poprzez 

łatwy dostęp do dowolnego podłą-

czonego zasobu IT i kontrolę nad nim.

3Brak konieczności instalowania 

specjalnego oprogramowania czy 

modyfi kacji sprzętowych sterowanego 

urządzenia. 

4Dostęp do wielu platform systemo-

wych w ramach jednego systemu 

przełączającego.

5Bezpośredni dostęp do systemów 

z dowolnego miejsca.

KVM do 150 m. W wypadku użycia świa-
tłowodu dystans może wynosić nawet 
do 20 km. Wykorzystanie światłowodu 
umożliwia dodatkowo instalowanie KVM 
nawet w bardzo agresywnych środowi-
skowo wdrożeniach. Dzięki ekstenderom 
i systemom przełączników macierzowych 
zdalne komputery są dostępne w sterow-
ni tak, jakby znajdowały się w tym samym 
pomieszczeniu – bez opóźnień sygnału, 
utraty jakości i funkcjonalności.

Przełączniki KVM zapewniają rów-
nież solidną ochronę i bezpieczeństwo 
w takich zastosowaniach, jak elektrow-
nie. Dzięki wykorzystaniu KVM do bez-
pośredniego połączenia komputerów 
z klawiaturą, monitorem i myszą, można 
eliminować ryzyko związane ze sterowa-
niem urządzeniami docelowymi poprzez 
internet. Ograniczanie cyberzagrożeń 
jest szczególnie ważne w przypadku in-
frastruktury krytycznej.

Grafi kom, projektantom i  innym pro-
fesjonalistom zajmującym się media-
mi cyfrowymi technologia KVM oferuje 
możliwość wdrażania wydajnych i złożo-
nych środowisk komputerowych. Mogą 

KVM-y nie przestaną 
odgrywać kluczowej 
roli w zarządzaniu 
i wsparciu IT.
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tworzyć w nich swoje projekty – od mo-
delowania 3D przez symulacje po pro-
dukcję i edycję audio i wideo. To istotne 
zwłaszcza, że nigdy nie było takiego za-
potrzebowania na nowe treści jak obec-
nie (a w przyszłości może być ono tylko 
większe). Dlatego fi rmy tworzące „kon-
tent” i zarządzające nim, studia zajmują-
ce się postprodukcją mediów cyfrowych 
oraz nadawcy starają się rozbudowywać 
i modernizować posiadaną infrastruktu-
rę. Chcą w ten sposób sprostać zapotrze-
bowaniu na jeszcze więcej treści, jeszcze 
większą przepustowość i rozdzielczość 
obrazu. 
Nadawcy, którzy wynoszą swój sprzęt 
poza siedzibę fi rmy w celu zwiększenia 
przestrzeni produkcyjnej, muszą zapew-
nić zdalny dostęp do niego i zagwaran-
tować jak najmniejsze 
opóźnienia połączeń. 
Dlatego w ostatnich la-
tach wśród integra-
torów i  ich klientów 
obserwowano wzrost 
popytu na rozwiązania 
KVM, spowodowany 
coraz większym wy-
korzystaniem sprzętu 
komputerowego przez 
nadawców i środowiska 
post-produkcyjne. 

Nic dziwnego, skoro przełączniki KVM 
usprawniają przepływ pracy i dają nadaw-
com dostęp w czasie rzeczywistym do do-
wolnego serwera z dowolnego stanowiska 
użytkownika. Projektantom i edytorom 
w  środowiskach post-produkcyjnych 
zapewniają wymagany komfort pracy 
w cichym otoczeniu, z dala od głośnych 
komputerów. Dają też możliwość pracy 
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z wymaganym w danej chwili oprogra-
mowaniem i sprzętem z jednej lub wielu 
stacji roboczych.

Cyfrowe kioski samoobsługowe upo-
wszechniły się w ostatnich latach jako 
wygodna i w dłuższej perspektywie eko-
nomiczna metoda obsługi klienta, doko-
nywania transakcji, zakupów i udzielania 
informacji. Przykładem mogą być auto-
maty do odpraw na lotniskach i w hote-
lach, bankomaty, kasy samoobsługowe 
w marketach czy automaty biletowe.

Większość kiosków to w gruncie rze-
czy w  pełni funkcjonalne komputery, 
które wymagają zarządzania, utrzyma-
nia i rozwiązywania problemów. Dzięki 

użyciu przełączników 
KVM over IP fi rmy za-
rządzające kioskami nie 
muszą już wysyłać tech-
ników w teren, a więc do 
miejsc, w  których po-
stawiono te urządzenia. 
Wszystkie wymienio-
ne wcześniej zadania 
można wykonać przez 
internet. To nie tylko 
znacząco obniży kosz-

ty, ale także zwiększy ciągłość działania 
kiosku, a to z kolei przełoży się na popra-
wę satysfakcji klienta i korzystnie wpłynie 
na wyniki fi nansowe fi rmy. Dodatkowo, 
z uwagi na to, że kioskami można stero-
wać przez internet, ich użytkownicy mogą 
zmniejszać zużycie energii przez zdalne 
wyłączanie maszyn w  tych godzinach, 
w których nikt ich nie używa. 

Chociaż KVM-y nie są nową technologią, 
to wymienione przykłady pokazują, że 

tego rodzaju przełączniki wciąż są waż-
nym i  cennym narzędziem zarówno 
w serwerowniach, jak i w przypadku wie-
lu innych sposobów ich użycia. Gdy przy-
bywa danych i rośnie potrzeba tworzenia 
cyfrowych treści, a  jednocześnie coraz 
to nowe aplikacje są integrowane w cy-
frowych kioskach, rozwiązania KVM nie 
przestaną odgrywać kluczowej roli w za-
rządzaniu i wsparciu IT. Z tego powo-
du, że działają w warstwie sprzętowej, 
to dysponują pewnymi przewagami nad 
narzędziami opartymi na oprogramowa-
niu, takimi jak aplikacje zdalnego dostę-
pu. Dostęp na poziomie sprzętu zapewnia 
nie tylko większą funkcjonalność stero-
wania, ale także solidniejsze opcje bezpie-
czeństwa. Dlatego analitycy rynkowi nie 
spodziewają się, by rynek KVM miał się 
w nadchodzących latach kurczyć. Inte-
gratorzy, którzy włączają do swojej oferty 
narzędzia KVM powinni przy tworzeniu 
projektu rozważyć nie tylko cenę roz-
wiązania, ale też takie czynniki, jak ocze-
kiwania klienta dotyczące wydajności 
oraz długoterminowe cele, jakie chce on 
osiągnąć.  n

Michał Kulesza  
Product Sales Manager, Aten  

Krzysztof Krawczyk 
IT Solutions Sales Manager, Vertiv 

KVM-y zapewnią 
sygnał wideo oraz 
sterowanie przy 
użyciu myszy 
i klawiatury poprzez
sieć IP.

RYNEK
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W portfolio produktowym ATEN znajdziemy całą gamę  
rozwiązań KVM – od najprostszych po zaawansowane,  
umożliwiające budowanie złożonych systemów i niczym 
nieograniczoną ich rozbudowę w przyszłości. 

Oferta najprostszych rozwiązań 
to przełączniki KVM Desktop. 
Te niewielkie urządzenia umoż-

liwiają korzystanie z 2 – 4 komputerów 
przy użyciu jednego zestawu monitora, 
klawiatury i myszy. Obsługują one inter-
fejsy USB-C, Display Port, HDMI, DVI 
lub VGA oraz udostępniają urządzenia 
peryferyjne USB i audio (wybrane mode-
le). Przełączanie pomiędzy komputerami 
może odbywać się za pomocą skrótu kla-
wiszowego, myszy, specjalnego przycisku 
lub komendy RS-232. Technologia Video 
DynaSync pozwala na sprawne przełącza-
nie się pomiędzy komputerami bez zmia-
ny rozdzielczości ekranu, niezależnie od 
ustawień komputera. Desktopowe prze-
łączniki KVM współpracują z  wieloma 
systemami operacyjnymi, więc bez żad-
nego problemu można jednocześnie pra-
cować na komputerach z Windows, Linux 
czy Mac OS.

Z kolei przełączniki KVM Cat 5 za-
projektowano w  celu usprawnienia za-
rządzania zasobami IT. Jedną z ich zalet 
jest kompaktowa obudowa, która zajmuje 
w szafie rackowej wysokość 1U. Urządze-
nia udostępniają 8 – 32 porty i można je łą-
czyć w łańcuch, dzięki czemu możliwa jest 
obsługa nawet 1024 serwerów. Zastosowa-
nie przewodów Cat 5 jako medium umożli-
wia połączenie z serwerem na dystansie do 
50 m. Przełączniki KVM Rack są to także 
urządzenia do instalowania w szafach ser-
werowych 19”, które zaprojektowano pod 
kątem potrzeb średnich i większych śro-
dowisk IT. Przełącznik KVM zainstalowa-
ny w szafie rackowej ułatwia zarządzanie 
wieloma serwerami, pozwala zaoszczę-
dzić miejsce i zmniejszyć koszty instalacji. 
Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia też 
łatwą rozbudowę systemu w przyszłości. 
Urządzenia, które mogą być wyposażone  
w różne interfejsy (HDMI, Display Port, 

DVI, VGA, PS/2, USB), są idealnym 
rozwiązaniem dla serwerowni, 
centrów danych oraz laboratoriów 
badawczych i testowych.

Dzięki konsolom LCD można nie tyl-
ko zaoszczędzić cenne miejsce w  ser-
werowni, ale także znacząco zwiększyć 
efektywność pracy administratora. Nie-
wielka głębokość montażu i konstrukcja 
Dual Rail (wybranych modeli) sprawiają, 
że urządzenia te doskonale sprawdzają się 
w płytkich szafach serwerowych i wszel-
kiego rodzaju centrach kontroli, w których 
przestrzeń jest ograniczona (np. wozach 
transmisyjnych). Konsole LCD są zgodne 
z najpopularniejszymi interfejsami, takimi 
jak HDMI, DVI, VGA. 

Zdalny dostęp do serwerów i  innych 
urządzeń w centrum danych, z dowolne-
go miejsca i w dowolnym czasie, umoż-
liwiają przełączniki KVM over IP. Te 
łatwo skalowalne rozwiązania oferują do-
stęp z poziomu BIOS-u do podłączonych 
urządzeń, zapewniając wysoki poziom 
bezpieczeństwa danych i ciągłość działa-
nia (w przypadku awarii sieci możliwe jest 
połączenie przez zewnętrzny modem). 
Przełączniki KVM over IP (a także serwe-
ry konsol szeregowych i listwy PDU mar-
ki ATEN) użyte wraz z oprogramowaniem 
do zarządzania CC2000 umożliwiają kon-
trolowanie w trybie in-band oraz out-of-
-band całego uruchomionego w centrum 
danych sprzętu IT, w tym wbudowanych 
procesorów serwisowych, jak też serwe-
rów fizycznych oraz wirtualnych. Oferta 
ATEN obejmuje bogaty wybór przełącz-
ników KVM over IP. Wśród nich są urzą-
dzenia udostępniające 1, 8, 16, 24, 32, 40 
i 64 porty, umożliwiające połączenie do 
512 serwerów nawet dla 8 użytkowników 
pracujących jednocześnie.

Wreszcie KVM over IP Matrix Sys-
tem, wyjątkowo uniwersalne i elastyczne 

rozwiązanie firmy ATEN, a przy tym przy-
szłościowe, bo oferujące niezwykłe moż-
liwości rozwoju systemu zarządzania nie 
tylko infrastrukturą serwerową oraz wy-
soką jakość obrazu (nawet 4K) przy niskiej 
latencji. Składa się z ono przełączników 
KVM z serii KE, ekstenderów oraz opro-
gramowania Matrix Management Sys-
tem (CCKM) i zapewnia monitorowanie, 
jak też kontrolę komunikacji oraz dostęp 
do serwerów i komputerów przez infra-
strukturę sieciową. Dzięki oprogramo-
waniu CCKM administratorzy zyskują 
scentralizowany nadzór nad funkcjono-
waniem systemu. KVM over IP Matrix 
System umożliwia przełączanie sygnałów 
z dowolnego źródła na dowolne stanowi-
sko, a także wyświetlanie sygnałów na ścia-
nie wideo. 

Najbardziej zaawansowane technolo-
gicznie przełączniki z powyższej rodzi-
ny – modele KE9952/KE9950/KE8952/
KE8950 – oferują rozdzielczości obrazu 
4K z 36-bitową głębią kolorów i częstotli-
wością odświeżania 30 Hz, a także łącz-
ność w  światłowodowej sieci Ethernet 
(poprzez moduł transceivera SFP). Dodat-
kowo wybrane modele mogą być zasilane 
bezpośrednio z przełączników sieciowych 
oferujących porty PoE. Zastosowane 
w systemie ATEN opcje bezpieczeństwa 
(m.in. szyfrowanie przesyłanych danych) 
umożliwiają jego instalację w dowolnej 
wielkości data center, a także centrach mo-
nitorowania, kontroli i zarządzania siecią.

ATEN: wszystkie oblicza KVM 
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Niektóre awarie można przewidzieć dzięki analizie predykcyjnej. Może się jednak zdarzyć, że nawet 
ona zawiedzie i dojdzie do niespodziewanego incydentu. Ważny jest wtedy czas reakcji i szybkość 
rozwiązania pojawiającego się problemu. Kluczowe mogą się okazać sprzętowe mechanizmy zdalnego 
dostępu, jako skuteczna alternatywa dla mechanizmów programowych. 

Obecnie wykorzystanie systemów 
wirtualizacji serwerów jest in-
tensywne. W  związku z  tym 

sprzętowy zdalny dostęp do konkretnych 
systemów operacyjnych został zastąpiony 
dostępem do nadzorcy maszyn wirtual-
nych (tzw. hypervisora). Warto to docenić, 
gdyż maszyny wirtualne bazują na spraw-
ności, stabilności i  aktualności serwera
(tzw. hosta). Gdy pojawia się awaria głów-
nego serwera wirtualizującego (np. za-
wieszanie się interfejsów sieciowych

czy wyłączenie pojedynczego dysku z re-
pozytorium pamięci masowej), możliwo-
ści naprawy są ograniczone, a jednocześnie 
bardzo pilne. 

Przełącznik KVM (Keyboard, Video, 
Mouse), zupełnie niezależny od produ-
centa sprzętu, systemu wirtualizacyjne-
go czy systemu operacyjnego, może być 
w sytuacjach podbramkowych wyjątko-
wo wygodnym i sprawnym rozwiązaniem. 
Poprzez niskopoziomowy dostęp do hype-
rvisora można zrestartować lub zrekonfi -
gurować interfejsy sieciowe i przywrócić 
tradycyjną komunikację. Poprzez nisko-
poziomowy dostęp do kontrolera dysków 

ADVERTORIAL

Avocent ACS 8000 Cellular,

twardych lub macierzy dyskowej można 
ponownie włączyć fi zyczny dysk do puli 
stworzonego dysku wirtualnego 
i zapewnić poprawne dzia-
łanie maszyn wirtualnych. 
Aby całkowicie uniezależ-
nić się od poprawnej pracy 
fi rmowej sieci komputerowej, można za-
stosować zewnętrzny router 4G, który po-
przez sieć telefonii komórkowej zapewni 
łączność z przełącznikiem KVM.

Nowym rozwiązaniem, które wła-
śnie zostało wprowadzone 
na rynek, jest serwer konsol 
z wbudowanym modemem 
4G/LTE Vertiv Avocent ACS 
8000. Zapewnia on dostęp do 
portów konsolowych urządzeń 
sieciowych, serwerów oraz in-
nych urządzeń z portem szere-
gowym w standardzie RS232. 
W przypadku awarii interfej-
su sieciowego lub ogólnie sieci 
fi rmowej może nastąpić au-
tomatyczne przestawienie na 
alternatywny, niezależny do-

stęp poprzez sieć telefonii komórkowej. 
W efekcie nadal możliwa jest diagnoza 
i naprawa awarii (sprawdzenie konfi gura-
cji routera, zrestartowanie przełącznika 
ethernetowego, czy wyłączenie kłopotli-
wych reguł na fi rewallu). 

Co ważne, już wkrótce, bo w  poło-
wie 2021 r., Vertiv zaproponuje alterna-
tywę dla klasycznych rozwiązań w po-
staci przełączników KVM nowej genera-
cji, wspierających najnowsze technologie 
(konteneryzację, 4K, 5G, chmurę, bezpo-
średni dostęp do maszyn wirtualnych). 

Ważnym aspektem dla wielu organizacji 
może być centralizacja zdalnego dostępu 

za pośrednictwem oprogramowania za-
rządzającego. Vertiv DSView umożliwia 
agregację wszystkich fi zycznych urządzeń 
zdalnego dostępu w jednym miejscu, utwo-
rzenie użytkowników powiązanych (przy-
kładowo z Active Directory), określenie 
uprawnień dostępu oraz generowanie lo-
gów zdarzeń i raportów. Narzędzie ułatwia 
szybki dostęp do właściwego urządzenia 
i kontrolę czynności (wraz z nagrywaniem 
sesji tekstowej oraz wideo). 

Dodatkowych informacji nt. rozwiązań 
do sprzętowego zdalnego dostępu udziela:

Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager
Krzysztof.Krawczyk@vertiv.com, tel. 500 105 463 

AWARIA w serwerowni?  
   Eksperci Vertiv mają na to sposób 

Konsola szeregowa Vertiv Avocent ACS 8000

Sesja zdalna z użyciem przełącznika KVM UMG 4000, podłączonego 
do hypervisora w celu zrestartowania interfejsów sieciowych.
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lekarskich czy sprawach urzędowych 
i niezbędne przynajmniej w części innych 
spraw codziennych. Mam wrażenie, że 
dziś to nie seniorzy odstają technologicz-
nie, to świat technologii zdaje się nie na-
dążać za nimi i ich potrzebami (aplikacje 
bankowe z literkami, których nie widać na-
wet w okularach: hej tam w ING Banku, 
obudźcie się!, bo nawet Marek Kondrat nie 
jest już w stanie tego przeczytać). 

Czwarta – pieniądz elektroniczny. Z tym 
było u nas całkiem nieźle przed pandemią. 
Ale istniały strefy wolne od kart kredyto-
wych, na przykład na bazarze, gdzie ku-
puję owoce. Dziś cyfrowi liderzy wśród 
handlujących przyjmują nawet BLIK-a na 
telefon.

Piąta – akceptacja dla cyfrowych narzę-
dzi. Świat nie znosi próżni. Tego pandemia 
nie mogła zmienić. Podpis elektroniczny, 
umowa na odległość, konto w banku na sel-
fi e. Przed pandemią nie do zrobienia. Nagle 
okazało się, że barier nie ma, no, chyba że 
w naszych głowach. Konto na selfi e pewnie 
z nami zostanie. Ciekawsze jest pytanie, co 
z blokadą w głowach? 

Tyle z mojej strony. A co, według Was, 
warto przenieść w przyszłość po pandemii? 
Dajcie znać w komentarzach na CRN pl.
Wszystkiego dobrego w nowym roku! 

w  codziennym życiu, a  przede wszyst-
kim uczy współpracy w grupie poprzez 
sieć. Te trzy rzeczy: znajomość techno-
logii, zdolność wykorzystania jej w prak-
tyce, przygotowanie do efektywnej pracy 
w cyfrowym środowisku to gwarancja po-
wodzenia w świecie algorytmów, sztucz-
nej inteligencji, zrobotyzowanych fabryk 
i  autonomicznych urządzeń, w  którym 
praca będzie oparta na wysokiej kulturze 
technicznej albo nie będzie jej wcale.

Druga – telemedycyna. Nie mylmy jej 
z tym, co widzimy obecnie, a co w rzeczy-
wistości służy maskowaniu problemów 
z dostępem do lekarzy. To, na czym moż-
na budować coś nowego, to akceptacja dla 
leczenia na odległość. Brak lekarzy będzie 
się pogłębiał, szybko się starzejemy, żyje-

my coraz dłużej i potrzebuje-
my dostępu do specjalistów. 
Urządzenia telemedyczne, 
te w  smartwatchach (czujnik 
upadku, proste EKG, pulsoksy-
metr, a wkrótce zapewne kolej-
ne) i specjalizowane urządzenia 
diagnostyczne, jeśli odpowied-
nio wykorzystać je w  całym 
systemie ochrony zdrowia, mo-
gą zdziałać cuda. Nie mówiąc 
o diagnostyce wspartej sztucz-

ną inteligencją, cyfrowych konsultacjach 
specjalistycznych i robotach chirurgicz-
nych. To nasza szansa. 

Trzecia – seniorzy za pan brat z tech-
nologią. W pandemii wiele osób starszych 
trafi ło na szybki kurs technologiczny albo
raczej rozpoznanie bojem. Komputer 
czy smartfon stały się konieczne dla kon-
taktu z wnukami, pomocne w wizytach Fo

t. 
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Nie wiem, czy rok 2020 jest rokiem 
granicznym, po którym nie wróci-
my do wcześniejszej normalności. 

Przypuszczam, że zapamiętamy go jako 
rok zamknięcia i poczucia straty, w któ-
rym każdy musiał coś poświęcić. Oczy-
wiście, można się było zakochać, wygrać 
w totka albo zostać ojcem trojaczków, ale 
sama rzeczywistość dookoła nikomu nie 
przymnożyła poczucia szczęścia. 

Szczęście, jak wiadomo, nie jest stacją 
docelową, tylko sposobem podróży. W tym 
roku doświadczyliśmy w tej podróży wielu 
niedogodności, ale chyba każdy może do-
patrzeć się zmian na dobre, czegoś co po-
winno zostać z nami na dłużej. Marnuję 
mniej jedzenia, spędzam więcej czasu z ro-
dziną, wydatki na głupoty ograniczyłem 
do błahostek z  AliExpress 
i ciągle nic nie zdołało mnie 
przekonać do zakupu dresu. 
Możemy się różnić w swo-
ich upodobaniach, ale w tej 
szerszej rzeczywistości do-
okoła widzę zmiany, które 
warto by było zachować.

Pierwsza –  zdalne na-
uczanie. Zgoda, różnie wy-
gląda, a  proces angażuje 
w równym stopniu nauczy-
cieli i uczniów, co rodziców. Szkoda by by-
ło jednak, gdybyśmy zrezygnowali z niego 
z końcem pandemii. Warto utrzymać je 
choćby na jeden, może dwa dni w tygodniu. 
Zdalna szkoła rozwija nie tylko proste 
kompetencje cyfrowe, czyli umiejętność 
obsługi komputera i  podstawowych 
aplikacji (także wśród nauczycieli), 
ale od razu pokazuje ich zastosowanie 

OPINIE

Tomasz Bitner 
Autor pełni funkcję Programming Directora 

w polskim oddziale CIONET – międzynarodowej 
społeczności IT Executives. W latach 2011 –  

2020 był redaktorem naczelnym „Computerworld 
Polska”. We wcześniejszym okresie między innymi 

kierował redakcją portalu WNP.pl, był także 
wydawcą „Motoru” i „Auto Moto”.

Dookoła 
widzę 
zmiany, 
które warto 
by było 
zachować.

2020 był w chińskim kalendarzu Rokiem Szczura. Ale naprawdę 
wszyscy wiemy, że to był Rok Nietoperza, takiego niedogotowa-
nego na targu w Wuhan. No dobrze, a co dobrego nas w tym 
roku spotkało?  

z pandemii
Na wynos
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która w  Chinach jest niemal tożsa-
ma z terminem inwigilacja. Biały Dom 
lobbował sojuszników, aby wykluczyć 
Huawei, pierwszą globalną markę tech-
nologiczną w Chinach, z sieci telekomu-
nikacyjnych nowej generacji ze względów 
bezpieczeństwa. W relacjach pomiędzy 
USA a tym wielkim graczem technolo-
gicznym można liczyć jednak na pewną 
liberalizację. Trump parę miesięcy temu 
wypowiedział też wojnę Twitterowi oraz 
TikTokowi, będącemu korporacją chiń-
ską. Nie można zakładać, że prezydent 
Biden z dnia na dzień zmieni stanowisko 
USA w tym zakresie. Bez wątpienia jed-
nak kluczem podejmowania przez Bidena 
decyzji nie będzie tu epizodyczne ogra-
niczenie zasięgów lub zablokowanie jego 
wpisu na Twitterze – jak reagował Trump, 
ale będą realne zagrożenia. Przewidywal-
ne i systemowe podejście do działań tych 
korporacji pozwoli im się na nie lepiej 
przygotować. 

To wszystko wpłynie bez wątpienia na 
pozycję Chin w świecie technologii, która 
nie ulegnie osłabieniu. Staną się one jesz-
cze silniejszym graczem, będąc od strony 
geopolitycznej jeszcze ważniejszym part-
nerem walki o naszą przyszłość. 

nie będzie miała jednak wymiaru mery-
torycznego. Zarówno Republikanie, jak 
i Demokraci krytycznie odnoszą się cho-
ciażby do wyników handlowych i stanowi-
ska Pekinu wobec Hongkongu, Tajwanu 
oraz mniejszości religijnych i etnicznych 
w Tybecie. Bardzo negatywnie oceniane 
jest również podejście Chin do prywat-
ności oraz niekontrolowanej ekspansji 
technologicznej. 

Jak powiedział jednak agencji AP News 
Yu Wanli, profesor stosunków międzyna-
rodowych na Pekińskim Uniwersytecie 
Języka i Kultury: „przynajmniej polity-
ka Bidena nie będzie tak emocjonalna 
i absurdalna jak polityka Trumpa”. Pew-
ność, przewidywalność oraz brak chime-
ryczności w relacji pomiędzy Chinami 
i USA na pewno nie wpłyną destrukcyj-
nie na rozwój technologii w tych krajach. 
Chiny, które już dzisiaj stanowią potęgę 
technologiczną, stając się globalnym lide-
rem rozwoju nie tylko technologii 5G czy 
sztucznej inteligencji, ale chociażby kryp-
tografi i, na pewno na tym skorzystają. 

Wróg, ale mniejszy 
Nie można oczywiście liczyć na zmianę 
podejścia USA do zagadnień prywatności, Fo
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K ażdy wybór nowej głowy państwa 
będącego stałym członkiem Ra-
dy Bezpieczeństwa ONZ ma duży 

wpływ na losy świata. Każdy wybór pre-
zydenta USA ma bardzo duży wpływ na 
losy świata. Każdy wybór prezydenta USA 
mającego tak odległe poglądy od ostatnio 
urzędującego ma rewolucyjny wpływ na 
losy świata. I zapewne dotyczy to nie-
mal wszystkich obszarów naszego życia. 
Mam jednak wrażenie, że obszar techno-
logii zostanie tym wydarzeniem dotknięty 
szczególnie. Zmienić może się wszystko, 
a gdybym miał jednym słowem nazwać to, 
co nas czeka, zapewne opisałbym to jako 
„dwubiegunowość”. Polityka Joe Bidena 
i jej skutki względem Europy w obszarze 
nowych technologii, zapewne takie wła-
śnie będą: dwubiegunowe. 

Królestwo Chin
Nie ulega wątpliwości, że przez ostatnie 
kilka lat stosunki amerykańsko-chińskie 
spadły do najniższego poziomu od dzie-
sięcioleci. Dotyczy to nie tylko gospodar-
ki, ekonomii, ale również technologii. Po 
wygranej Bidena można liczyć tutaj na 
znaczne ocieplenie tych relacji. Zmiana 
podejścia Stanów Zjednoczonych do Chin 

OPINIE

Polityka Joe Bidena i jej skutki względem Europy 
w obszarze n owych technologii będą dwubiegunowe.

Wygrana

technologiczne 
  rozdwojenie jaźni 

Joe Bidena: 
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jest dziekanem Wyższej Szkoły Bankowej 

w Warszawie, doradcą w Kancelarii Maruta 
Wachta i prezesem Instytutu Polska Przyszłości 

im. Stanisława Lema.  

Pozycja Chin 
w świecie 
technologii
nie ulegnie 
osłabieniu. 
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Stara dobra Europa
Biden reprezentuje poglądy spójne z re-
prezentowanymi przez Unię Europejską. 
I nie chodzi tutaj o bezpośrednie deklara-
cje związane z rozwojem innowacji. Nie 
można zapomnieć, że chociażby w lutym 
2019 r. to Trump podpisał zarządzenie 
w sprawie utrzymania amerykańskiego 
przywództwa w obszarze sztucznej in-
teligencji, będące pierwszą krajową stra-
tegią w tej dziedzinie. Z kolei w trakcie 
swojej kampanii Biden wielokrotnie po-
wtarzał, że sztuczna inteligencja to „prze-
łomowa technologia”, która powinna być 
przyczynkiem do zwiększenia fi nansowa-
nia badań i rozwoju. Różnica znajduje się 
w obszarze wartości obu polityków. 

Jako przykład może tu posłużyć wyda-
rzenie, które miało miejsce niespełna dwa 
tygodnie temu. Niemiecka prezydencja 
w UE przygotowała na ostatnie posiedze-
nie Rady UE –  21 października –  pro-
jekt wspólnego stanowiska krajów unii 
w sprawie praw człowieka w kontekście 
sztucznej inteligencji. Stanowisko miało 
zostać wpisane do Karty praw podstawo-
wych. Karta od 2009 r. jest tzw. prawem 
pierwotnym UE, obok Traktatów unij-
nych, i zawiera zbiór praw podstawowych

obywateli UE. Niemiecka dyplomacja 
poinformowała jednak, że wspólnego 
stanowiska nie będzie ze względu na we-
to jednego kraju. Kraj ten sprzeciwił się 
znajdującemu się w stanowisku sformu-
łowaniu o „równości płci”. Do określenia 
płci użyto słowa „gender” w kontekście 
zakazu stosowania przez AI mechani-
zmów dyskryminacji. Jak poinformował 
Euractiv.pl krajem, który się sprzeciwił 
była Polska, a uzasadnieniem braku po-
parcia dokumentu był termin „gender” 
jako „płeć”. Trudno wyobrazić sobie po-
parcie takich działań ze strony prezy-
denta Bidena i jednocześnie trudno jest 
wyobrazić sobie krytykę takich działań 
przez prezydenta Trumpa. Te niuanse 
zdeterminują właśnie współpracę po-
między USA a UE w obszarze technologii. 

Na samym wstępie użyłem jednak słowa 
dwubiegunowość, by opisać rzeczywi-
stość technologiczną po ogłoszeniu wy-
borów na prezydenta USA. W czym więc 
ta dwubiegunowość będzie widoczna? 
Część z Państwa już zapewne widzi dwu-
biegunowość sytuacji w jakiej – jako UE 
–  teraz się znaleźliśmy. Z  jednej strony

USA stanie się jednym z największych so-
juszników UE w zrównoważonym rozwo-
ju technologii, gdzie obok ekspansji nacisk 
kładzie się również na wartości, z drugiej 
polityka USA będzie w pewnym sensie de-
terminowała dalszą ekspansję Chin. Pań-
stwa, które jest nie tylko największym 
konkurentem, ale wrogiem UE w tym za-
kresie. To Chiny dostarczają do UE masowo 
tanie i innowacyjne rozwiązania bez ja-
kichkolwiek refl eksji prawnych, etycznych 
i moralnych. Nie bawiąc się w futurologa,
powyższe należy zakończyć stwierdze-
niem: czas pokaże, czym ta dwubieguno-
wość się skończy. 
Artykuł  pierwotnie opublikowano na LinkedIn.
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wysyłając alerty oraz gromadząc i prze-
twarzając dane, które można wykorzy-
stać do usprawnienia różnych procesów. 
Warto w tym kontekście podkreślić, że 
systemy IoT nie są od tego, żeby zastąpić 
pracowników, lecz pomagać im w jak naj-
lepszym wykonywaniu obowiązków. 

- Wdrożenie IoT w  przedsiębiorstwie 
pozwala na optymalizację procesów za-
równo produkcyjnych, jak i biznesowych. 
To główna i najważniejsza zaleta tej tech-
nologii – przekonuje Michał Knapiński, 
dyrektor działu IoT w Comarchu. 

Michał Taterka 
z Fortinetu poda-
je przykład wdro-
żenia w jednej 
z fabryk obuwia, 
gdzie w  procesie 
produkcji nale-

ży zadbać o właściwą temperaturę kle-
ju, co ma gwarantować, że podeszwa jest 
odpowiednio mocno przymocowana do 
buta. Zastosowane czujniki i oprogramo-
wanie pozwalają śledzić ten (i inne) eta-
py produkcji, w razie nieprawidłowości 

Polski rynek IoT w tym roku nabrał 
przyspieszenia. Są dostawcy, któ-
rzy informują nawet o 4-krotnym 

wzroście liczby projektów w porównaniu 
z rokiem ubiegłym, co oznaczałoby nawet 
szybsze tempo rozwoju niż w  progno-
zach sprzed pandemii. A jest się o co bić, 
bo według danych IDC za rok 2019 mo-
wa o segmencie wartym ponad 8 mld zł. 
Dodatkowo należy się spodziewać potęż-
nego przyspieszenia w związku z popu-
laryzacją technologii 5G. Zwłaszcza że 
wdrożenia polegają-
ce na połączeniu sie-
ci z autonomicznymi 
urządzeniami oraz 
czujnikami, które 
gromadzą, przetwa-
rzają, wymieniają da-
ne i mogą wchodzić 
w  interakcje z  oto-
czeniem, są możliwe 
i  zasadne w  więk-
szości branż, nie tyl-
ko tych związanych 
z  przemysłem. Jed-
nak póki co systemy IoT najczęściej są 
wykorzystywane w różnych fabrykach. 
Jak mówią specjaliści, zwykle celem te-
go rodzaju inwestycji jest automatyzacja 
przetwarzania danych, co ułatwia pracę 
i eliminuje błędy. 

nie tylko 
dla wielkich

INTERNET RZECZY 

Rynek rozwiązań IoT stał się bardzo 
perspektywiczny nie tylko dla najwięk-
szych, ale także dla małych fi rm 
informatycznych. 

24 proc. na plusie 

RYNEK
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będą wydawać konsumenci – 677,6 mld 
dol. w 2022 r. (w tym na smart home). 
W przypadku sektorów B2B, w kolejności 
pod względem wartości inwestycji, nale-
ży wymienić: transport, produkcję cią-
głą, media użytkowe (utilities), produkcję 
dyskretną, handel detaliczny i usługi dla 
biznesu (dane IDC z raportu resortu cy-
fryzacji „IoT w  polskiej gospodarce”). 
Lista wydatków obejmuje ponad dwa-
dzieścia sektorów, które w 2022 r. mają 
wydać na systemy Internetu rzeczy łącz-
nie blisko 4 bln dol. 

Poza przemysłem, systemy IoT są chęt-
nie wykorzystywane w automatyce bu-
dynkowej oraz w sektorze smart home, 
który jest największym rynkiem rozwią-
zań Internetu rzeczy w ujęciu wartościo-
wym. Przewiduje się w kolejnych latach 
rosnącą popularność czujników i autono-
micznych sieci, które pozwolą automaty-
zować, monitorować i  optymalizować 
wiele czynności, jak wyłączanie ogrze-
wania, oświetlenia, okien, bram, rolet itd. 

Generalnie, na świecie najwięcej na 
rozwiązania IoT w ciągu najbliższych lat 

W praktyce 
ilość różnych 
zastosowań IoT 
jest niemal 
nieograniczona.

Kolejne zamówienia będą płynęły szcze-
gólnie często z sektora logistyki, gdzie 
monitoring z pomocą czujników i ana-
lizy danych pozwala użytkownikom 
na optymalizację operacji i  obniże-
nie kosztów działania. Jednym z przy-
kładów są czujniki na kontenerach, 
które pozwalają określić, gdzie się do-
kładnie znajdują i z jaką prędkością się 
poruszają, jak też analizować proces za-
ładunku, transportu i rozładunku towa-
ru. Na tej podstawie można na bieżąco 

BRANŻE, w których 
przewiduje się duże zapotrze-
bowanie na IoT

n smart home 

n przemysł i produkcja 

n handel 

n usługi komunalne/utilities 

n transport i logistyka 

n  energetyka i tzw. inteligentne 
opomiarowanie 

n telekomunikacja 

n ochrona zdrowia 

n rolnictwo 

n edukacja 

BARIERY
we wdrożeniach IoT

n  nieświadomość klientów 
odnośnie do korzyści 

n  brak jednolitego standardu 
urządzeń smart 

n  znaczące koszty 

n  trudności z zasilaniem urządzeń 
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optymalizować sposób działania łańcucha
logistycznego. 

– Dla firm transportowych, spedy-
cyjnych czy logistycznych oznacza to 
ogromne oszczędności. W tym kierunku 
branża transportu i logistyki na pewno bę-
dzie zmierzać – uważa Robert Węgrzyn, 
prezes Aden, spółki z grupy Euvic. 

Coraz ważniejszą rolę czujniki będą 
pełnić również w  węzłach komunika-
cyjnych, służąc do zliczania pasażerów 
czy wyświetlania informacji o korkach. 
Według ekspertów w najbliższym cza-
sie najszybszy wzrost popytu będzie miał 
miejsce w przypadku infrastruktury kry-
tycznej, zwłaszcza w sektorze telekomu-
nikacji i energetyki. 

Kolejnym perspektywicznym obsza-
rem dla systemów IoT jest telemedycyna, 
w której zasadniczą rolę odgrywa monito-
rowanie stanu zdrowia pacjentów za po-
mocą urządzeń, czujników czy rozwiązań 
wearables. Ciekawym przykładem może 
być tutaj pacjent, który po ciężkiej cho-
robie uczy się na nowo chodzić, a  jego 
ruchy są analizowane przez czujniki, co 

pomaga rehabilitantowi w wyborze odpo-
wiedniej terapii. 

Duże możliwości wdrożeniowe i to tak-
że w zakresie małych projektów, może 
zapewniać rolnictwo. Przykładowo, w sa-
downictwie wykorzystuje się umieszczo-
ne w glebie czujniki do analizowania jej 
wilgotności, składu, temperatury i nasło-
necznienia, sygnalizując kiedy potrzebne 
jest nawodnienie i nawożenie. Jednak wa-
chlarz możliwych zastosowań jest o wiele 
większy, czemu sprzyja promocja odna-
wialnych źródeł energii. 

– A stąd już tylko krok do zarządzania 
inwentarzem żywym, żyznością pól czy, 
w  rybołówstwie, dbania o  jakość wody. 
Rozwiązania takie, stając się coraz bardziej 
dostępne, przestają być zarezerwowane 
jedynie dla największych graczy – twier-
dzi Rafał Kupis, Business Development 
Manager w Tech Dacie.

Dzięki temu, że w praktyce ilość różnych 
zastosowań IoT jest niemal nieograniczo-
na, nawet dla małych integratorów nie 
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zabraknie tu przestrzeni do rozwoju. Fir-
my, które mają doświadczenie w sieciach 
informatycznych bez większego proble-
mu poradzą sobie z systemami IoT, w ra-
zie potrzeby korzystając ze wsparcia 
producentów. Konieczne jest zwłaszcza 
zdobycie wiedzy w zakresie zabezpie-
czeń systemów IoT, a bardzo przyda się 
know how dotyczący systemów OT. Przy 
czym domeną mniejszych integratorów 
mogą być lokalne systemy kontrolują-
ce zorganizowane sieci urządzeń bez 
dostępu do chmury. 

– Wdrożenie IoT jest niezwykle pro-
ste i to zdecydowanie może być domeną 
MŚP. Instalacja urządzeń jest łatwa, po-
dobnie jak korzystanie z  gotowych sys-
temów analizujących dane w  chmurze 
– przekonuje Robert Węgrzyn.

W jego ocenie także przy prototypowa-
niu i produkcji urządzeń IoT doskonale 
sprawdzają się małe zespoły projekto-
we, złożone z elektroników i mecha-
troników, gdzie następuje szybka 
wymiana pomysłów. 

Rynek Internet of Things za-
pewni duże pole do popisu in-
tegratorom współpracującym 
z  developerami albo takim, 
którzy mają na pokładzie 
programistów, bo do 
rozmaitych systemów 
IoT jest potrzebne 
specyfi czne lub mo-
dyfikowane opro-
gramowanie. W tym 
zakresie można też 
skorzystać z  infra-
struktury producenta, 
składającej się z  czuj-
ników, mierników i innych 

Zdaniem integratora 

n Szymon Marzec, dyrektor działu New Markets & Products, Asseco 
Istotną zmianą w porównaniu z dotychczasowymi potrzebami ryn-

ku przy wdrażaniu IoT, w kontekście czekających nas wyzwań, jest 

umiejętność korelacji danych i wyciąganie z nich wniosków. Dziś 

już nie wystarczy wdrożyć nową platformę Internetu rzeczy z no-

wymi sensorami. Musimy umieć łączyć dane pochodzące z różnych 

źródeł. To połączenie, nazywane fuzją sensoryczną pozwala wyge-

nerować nową wartość dla biznesu. Dla klienta największą zaletą inwe-

stowania w IoT jest wypracowanie przewagi konkurencyjnej, dzięki pozyskaniu 

nowych danych o końcowym użytkowniku czy otoczeniu biznesowym i na tej 

podstawie kreowanie nowych usług. Głównym ograniczeniem pozostaje brak wy-

pracowanych standardów określających kryteria, jakie muszą spełniać dostawcy 

elementów sieci 5G, która jest istotnym czynnikiem w popularyzacji IoT. 

n Michał Knapiński, Head of IoT SW&HW Solutions, Comarch
Obserwujemy duże zainteresowanie systemami IoT ze strony fi rm 

komunalnych z sektora utility oraz w obszarze Industry 4.0. Do-

stajemy też dużo zapytań o rozwiązania związane z lokalizacją 

i śledzeniem przedmiotów, które odpowiadają na potrzeby fi rm 

różnej wielkości. Główne bariery są związane z kosztem inwesty-

cji oraz wydłużonym procesem decyzyjnym w okresie pandemii. 

Widzimy również potrzebę zwiększania świadomości potencjalnych 

użytkowników. Zwłaszcza, że już teraz niektórzy klienci po udanym wdroże-

niu IoT w jednej dziedzinie, decydują się na implementację w innym obszarze. 

Przykładowo, pewna fi rma produkcyjna po wdrożeniu rozwiązania z Industry 

4.0 zamówiła nowy projekt, Smart Metering for Industry, w celu monitoringu 

i optymalizacji zużycia mediów w swoim zakładzie.

Raport Ministerstwa 
Cyfryzacji „IoT w polskiej gospo-
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dużych przedsiębiorstw wdraża rozwią-
zania Internetu rzeczy, ale aż 97 proc. 
z nich ma obawy dotyczące ich bezpie-
czeństwa. Co nie dziwi, skoro tak szybko 
przybywa urządzeń podłączanych do 
sieci – czujników, sterowników czy ka-
mer, które nie są projektowane z myślą 
o cyfrowych zabezpieczeniach. Trzeba 
zatem wyposażyć sieć IT w mechanizmy 
ochrony, które wykorzystują automatyza-
cję, uczenie maszynowe i sztuczną inte-
ligencję, co pozwoli uzyskać największą 
możliwą skuteczność. 

Integratorzy, którzy dysponują wie-
dzą na temat bezpiecznych sieci, mają 
więc dobry punkt startu na rynku Inter-
netu rzeczy. Na bazie swojego know how 
mogą budować lub współtworzyć właści-
wie chronione rozwiązania IoT. Zdaniem 
specjalistów optymalne jest korzystanie 
z narzędzi pozwalających na wprowadze-
nie jednolitych i spójnych polityk bezpie-
czeństwa, obejmujących zarówno sieci 
IT, jak też IoT/OT.  n
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inteligentnych urządzeń, a także warstwy 
analitycznej albo chmury.

– Integrator bez dużych nakładów in-
westycyjnych czy R&D może w ten sposób 
stworzyć rozwiązanie odpowiadające na 
potrzeby lokalnego rynku lub wręcz poje-
dynczego klienta, którego dobrze zna – za-
pewnia Sebastian Zasina, Data Center 
Solution Architect w  Schneider Electric. 

W tym miejscu warto podkreślić, że naj-
częstszym błędem popełnianym przez 
integratorów, i to niezależnie od rodza-
ju projektu, jest niezbyt wnikliwa analiza 
środowiska informatycznego klienta. Tyl-
ko jej właściwe przeprowadzenie pozwa-
la bowiem poznać punkt wyjścia i ocenić, 
co i jak trzeba (oraz czy trzeba) zmienić 
lub dodać. 

Kluczowym wyzwaniem w  przypadku 
IoT jest kwestia zabezpieczeń. Z danych 
Microsoftu wynika, że ponad 80  proc. 

Przy projektach IoT 
ważna jest wnikliwa 
analiza środowiska 
informatycznego 
klienta.

Zdaniem producenta 
n Przemysław Kania, dyrektor 

generalny Cisco 
Internet rzeczy to 

ogromna szansa na 

dodatkowe źródło 

przychodów dla in-

tegratorów. Obecnie 

nasz polski zespół realizu-

je projekty z zakresu przemysło-

wego Ethernetu, bezpieczeństwa, 

ochrony infrastruktury krytycznej, 

jak też przemysłowych sieci bez-

przewodowych. Sprzedaż i wdroże-

nia z tego zakresu prowadzimy za 

pośrednictwem fi rm partnerskich. 

Dajemy możliwość współpracy inte-

gratorom specjalizującym się w pro-

jektach przemysłowej transmisji 

danych i posiadającym kompeten-

cje w zakresie wdrażania syste-

mów opartych o Industrial Ethernet. 

Tutaj upatrywałbym obecnie naj-

większych szans biznesowych dla 

partnerów. 

n Sebastian Zasina, Data 
Center Solution Architect, 

Schneider Electric
Obecnie największe 

zapotrzebowanie na 

IoT jest w przemy-

śle. Ukuło się nawet po-

jęcie IIoT – Industrial IoT. 

Poza tym wzrostu możemy się spo-

dziewać we wszystkich branżach, 

w których dysponujemy dużą ilością 

urządzeń lub innego rodzaju ele-

mentów, gdzie wiedza o ich stanie, 

lokalizacji lub sposobie użycia mo-

że nieść ze sobą wartość dodaną. 

Przykładem jest transport i logisty-

ka, inteligentne sieci energetyczne 

czy monitoring zdalnych lokalizacji. 

Najważniejszym powodem wdroże-

nia jest to, że można otrzymać dane, 

które wspomogą procesy decyzyj-

ne w fi rmie, zwiększając jej konku-

rencyjność, ewentualnie zmniejszyć 

koszt dotychczasowych sposobów 

uzyskiwania tych danych. Przykła-

dem jest zmiana ręcznego sposobu 

sczytywania liczników energii czy 

wody u mieszkańców na zautomaty-

zowane za pomocą IoT. 
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Przy użyciu swojej nowej platformy Schneider Electric przepro-
wadza rewolucję w monitorowaniu i zarządzaniu krytyczną infra-
strukturą – zarówno lokalną, jak też w chmurze i na brzegu sieci.

Wnowym wydaniu platforma do 
monitorowania i zarządzania 
infrastrukturą data center 

(DCIM) to doskonałe narzędzie nie tylko 
do scentralizowanych środowisk centrów 
danych, ale także na potrzeby edge com-
putingu. Wdrożeń na brzegu praktycznie 
nie da się monitorować, jeśli nie zapewni
się zdalnego wglądu we wdrożoną tam 
infrastrukturę. Dzięki EcoStruxure IT 
organizacje mogą – w miarę dodawania 
kolejnych instalacji brzegowych w swo-
ich rozproszonych środowiskach – stale 
zwiększać możliwości monitorowania 
i zarządzania. Tym bardziej, że oprogra-
mowanie nie obciąża zasobów obliczenio-
wych w zdalnych lokalizacjach, ponieważ 
większość przetwarzania odbywa się 
w chmurze.

Uwalniając potencjał chmury oblicze-
niowej, EcoStruxure IT oferuje funkcje 
niedostępne w  rozwiązaniach urucha-
mianych wyłącznie on-premises. Po 
pierwsze, platformę dużo łatwiej jest 
wdrożyć, a po drugie zapewnia ona płyn-
ne i zautomatyzowane dostarczanie aktu-
alizacji oprogramowania oraz poprawek 
bezpieczeństwa bez przerywania dzia-
łania systemu. Kolejną przewagą jest to, 
że rozwiązanie oparte na chmurze odpo-
wiada na tak powszechną dziś potrzebę 
mobilności, umożliwiając specjalistom 
IT dostęp do danych we wszystkich mo-
nitorowanych lokalizacjach z dowolnego 
miejsca i w dowolnym czasie, a jednocze-
śnie z dowolnego urządzenia – kompute-
ra, smartfona czy tabletu. 

EcoStruxure IT wykorzystuje przy tym 
uczenie maszynowe i  analitykę w  cza-
sie rzeczywistym, łącząc zebrane infor-
macje ze zanonimizowanymi danymi 
z  innych organizacji w  celach analizy 

porównawczej. Ten proces prowadzi do 
zwiększenia wydajności systemu i umoż-
liwia jego predykcyjne utrzymanie. 

– Przykładem niech będzie zdalna lo-
kalizacja, do której za często nie zagląda-
my, a w której ktoś podłącza kolejne nowe 
urządzenia. Może wtedy dojść do sytuacji, 
że moc zastosowanego tam UPS-a stanie 
się za mała, by chronić stale powiększane 
środowisko. Bez inteligentnego monito-
ringu dowiedzielibyśmy się o tym, gdy by-
łoby już za późno. Dzięki EcoStruxure IT
zostaniemy wcześniej poinformowani, 
że obciążenie UPS-a zbliża się do kresu 
jego możliwości i trzeba coś z tym zrobić 
– mówi Sebastian Zasina, Data Center 
Solution Architect w Schneider Electric. 

Poprzez uproszczenie zarządzania 
ośrodkami przetwarzania brzegowego, 
klienci mogą zmniejszyć koszty operacyj-
ne i ograniczać ryzyko przestojów. Z kolei 
integratorzy mogą wzbogacić swój port-
fel zewnętrznych usług zarządzanych, 
zapewniając swoim klientom wartość 
dodaną.

– Choć nazwa platformy, EcoStruxure IT,
sugeruje zastosowania informatyczne, to 
wcale nie ogranicza się tylko do nich. Mo-
żemy jej używać także w innych aplika-
cjach, w których ważna będzie chociażby 
kontrola parametrów środowiskowych, jak 
temperatura, wilgotność oraz wykrywa-
nie zdarzeń, w rodzaju zalania czy pożaru 
– tłumaczy Sebastian Zasina.

Jeśli dodatkowo zostanie ona połączo-
na z rozwiązaniem NetBotz, do zabez-
pieczania i  monitorowania warunków 
otoczenia, powstanie zaawansowany sys-
tem, który będzie chronić każde środowi-
sko – od brzegu po centra przetwarzania 
danych. Integrowanie wszystkich po-
trzebnych do jego stworzenia elementów

jest bardzo łatwe, a na szczególną uwa-
gę zasługują bezprzewodowe czujni-
ki, działające w  oparciu o  technologię 
Zigbee, stworzone z myślą o zastosowa-
niach IoT. Przy ich użyciu można bardzo
szybko stworzyć system monitoringu, 
m.in. w serwerowni lub hali magazynowej. 

EcoStruxure IT:
ADVERTORIAL

Sebastian Zasina
Data Center Solution Architect, Secure 
Power, Schneider Electric 

Dodatkowe informacje:
Sebastian Zasina, Data Center Solution Architect, 

Secure Power, Schneider Electric
sebastian.zasina@se.com

nowa jakość w zarządzaniu infrastrukturą
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Dominik Żochowski
Autor jest przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Engave. 

Raz wdrożonego 
rozwiązania  

nie zmienimy 
nigdy!  

Rewolucja technologiczna, której ma-
my szczęście doświadczać, wydaje 
się ostatnimi czasy przyspieszać, za-

dziwiając coraz to nowymi rozwiązaniami 
technologicznymi na miarę – już prawie 
–  XXII wieku. Wdzierają się drzwiami 
i oknami do przedsiębiorców oraz zwy-
kłych Kowalskich, oferując prawie nie-
ograniczone możliwości. W tym oceanie 
stabilnie tkwi jednak nieskruszona wyspa 
organizacji państwowych, która z nadzwy-
czajną skutecznością opiera się wszelkim 
zakusom na jakąkolwiek zmianę. 

Już od ponad 20 lat obserwuję ten prze-
dziwny proces i staram się go zrozumieć, 
przy czym im dłużej go obserwuję, tym 
bardziej go nie rozumiem. I to pomimo że 
prawie całe moje zawodowe życie jestem 
związany z sektorem publicznym. Wystę-
powałem zresztą po wszystkich stronach 
tej barykady – jako zamawiający, producent 
oraz integrator. A ponieważ zdarzyło mi 
się reprezentować producentów, w związ-
ku z tym staram się moje doświadczenie 
przełożyć na wsparcie integratorów oraz 
sektora publicznego w nierównej walce 
z nimi. Z tym, że nie zawsze (czyt. prawie 
nigdy) sektor publiczny jest tym zainte-
resowany, a większość integratorów woli 
schować głowę w piasek ( jakkolwiek by to 
z zewnątrz nie wyglądało) i udawać, że nic 
się nie dzieje.

Dlatego ostatnimi czasy w  zupełnym 
osłupieniu zaobserwowałem, że po tych 
ponad 20 latach ktoś coś zauważył i próbu-
je się niecnym praktykom korporacji prze-
ciwstawić. I tym kimś nie jestem ja… Jakby 
tego było mało, kilka na co dzień mocno 
konkurujących ze sobą podmiotów zwar-
ło szyki, aby się dziwnym i – trzeba to ja-
sno powiedzieć – coraz częstszym i coraz 

bardziej śmiałym praktykom producen-
tów (w szczególności oprogramowania) 
przeciwstawić. 

Jednakże, poza tym jednym przykładem, 
ciągle wolimy wydawać dziesiątki milio-
nów na utrzymywanie oprogramowania 
oraz ogłaszać przetargi, które i tak zreali-
zuje wskazana przez korporację – prze-
praszam – wyłoniona w przetargu fi rma, 
która w zamian za parę lichych (a może nie 
lichych) groszy weźmie na siebie całą od-
powiedzialność za coś, na co nie ma żadne-
go wpływu. W razie wpadki przecież już do 
producenta czeka kolejka kolejnych pod-
miotów, które będą chętne zrobić to samo. 

Z drugiej strony kolejni „zamawiający”, 
z uporem godnym lepszej sprawy, jak lew 
bronią swojego terytorium, jakby nie zauwa-
żając całej tej technologicznej zawieruchy, 
która przetacza się gdzieś obok. W sumie na-
wet jest to zrozumiałe, ponieważ, jak to mó-
wią, lepszy znany wróg niż nieznany, ale na 
litość boską „trzeba z żywymi naprzód iść”. 
Na świecie systemy ewoluują, zmieniają się 
na lepsze (trochę to dziwne – fakt!), a tech-
nologie na nowocześniejsze. Tymczasem 
u nas, jak amen w pacierzu, raz wdrożone 
rozwiązanie będzie wykorzystywane po 
wieki wieków. A odważnych, którzy próbo-
wali cokolwiek przedsięwziąć, można poli-
czyć na palcach jednej ręki. 

Dzięki temu funkcjonują w tych instytu-
cjach rozwiązania „pełnoletnie”, wszyscy 
zaś dyskutują, w jaki sposób owo przedsię-
biorstwo zmodernizować – może stworzyć 
własny software house? A może wynająć 
300 programistów? A może chociaż wy-
kupić usługę wsparcia u producenta – ko-
niecznie z dostępem do poprawek. A że 
ostatnia została wypuszczona sześć lat te-
mu – no cóż, nikt nie jest doskonały… 

Chowanie głowy    

Dlaczego ciągle wolimy wydawać dziesiątki milionów na utrzymywanie 
oprogramowania oraz ogłaszać przetargi, które i tak zrealizuje wskazana 
przez producenta – przepraszam – wyłoniona w przetargu fi rma? 

ZDANIEM PRAKTYKA

w piasek 
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RYNEK

n Tomasz Janoś

Choć rynek odnotował spadek popytu na urządzenia skomunikowane 
z internetem, m.in. w sektorze handlu detalicznego czy przemysłu, to 
wciąż wielu klientów postrzega IoT jako ważną technologię, która umoż-
liwia im dostosowanie się do nowych wymagań, także tych dotyczących 
walki z wirusem. Dlatego nowe produkty wciąż trafi ają na rynek, a my 
w krótkim przeglądzie, prezentujemy kilka tegorocznych premier. 

 Internetu rzeczy
ciekawych rzeczy do...

10
Advantech WISE-2410
WISE-2410 to nowy inteligentny czujnik drgań, który wykorzystuje procesor 

Arm Cortex-M4 i trójosiowy akcelerometr do automatycznego obliczania 

charakterystyki drgań maszyn. Znajduje on zastosowanie w utrzymaniu predyk-

cyjnym i aplikacjach monitorowania. Wykorzystując komunikację LoRaWAN, może 

również odczytywać temperaturę powierzchni i porównywać dane z normami ISO 10 816–3, 

sprawdzając, czy maszyny działają prawidłowo. Urządzenie jest zasilane dwiema bateriami 

litowymi AA, które w normalnych warunkach mogą działać nawet przez dwa lata. Zostało 

zaprojektowane do pracy w szerokim zakresie temperatur. Jest też odporne na kurz i wodę, 

charakteryzując się przy tym łatwą instalacją plug-and-play. 

1

2
Arable Mark 2

Mark 2 to zasilany energią słonecz-

ną czujnik upraw i pogody stworzo-

ny przez startup Arable. Urządzenie 

ma ułatwić producentom żywności 

podejmowanie lepszych decyzji dotyczących 

nawadniania pól, opryskiwania roślin oraz zwal-

czania chorób i szkodników. Gromadzi informacje 

związane z uprawami, takie jak wielkość opadów, 

temperatura, wilgotność liści i zapotrzebowanie 

na wodę. Dane są następnie wysyłane za pośred-

nictwem sieci LTE-M, NB-IoT lub 2G do chmury. 

Tam są przetwarzane przez aplikację wykorzystu-

jącą uczenie maszynowe, kalibrowaną przy uży-

ciu globalnej sieci Arable z 30 lokalizacjami w 12 

strefach klimatycznych. 

AWS Snowcone 
Wkraczając w obszar edge compu-

tingu, Amazon Web Services oferuje 

Snowcone – niewielkie, ważące 2 kg 

urządzenie przenośne, które zbiera, prze-

twarza i przesyła dane do chmury AWS z czujników 

IoT i innych punktów końcowych w rozproszonych 

środowiskach poza tradycyjnymi centrami danych. 

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w zdalnych 

lokalizacjach, w których brakuje stałej łączności, lub 

w środowiskach wymagających mobilności – szpi-

talach czy halach produkcyjnych, jak też spraw-

dza się w służbach ratunkowych oraz oddziałach 

wojskowych. Może służyć jako centrum IoT, punkt 

agregacji danych, monitor aplikacji lub niewiel-

ki silnik analityczny. Klienci mogą już zamawiać 

Snowcone z konsoli zarządzania AWS, a producent 

wysyła urządzenia bezpośrednio do ich lokalizacji 

brzegowych.

3

4 Lenovo ThinkCentre M75n IoT
ThinkCentre M75n IoT to komputer stacjonarny Lenovo w ultramałym formacie Nano, zaprojektowany do 

pracy w środowiskach przemysłowych i temperaturach do 50°C. Zasilana procesorami AMD Athlon maszyna 

może chronić, gromadzić i analizować w locie dane z różnych źródeł, w tym czujników, wyświetlaczy i kamer. Wy-

trzymała konstrukcja i inteligentny mechanizm chłodzenia zapewniają ciągłość jej pracy. Urządzenie obsługuje Wi-Fi, Bluetooth, 

LPWAN i 4G/LTE WWAN, a także różne systemy operacyjne (również ich starsze wersje, dzięki bogatemu wsparciu sterowników). 
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CoreKinect TankTrack
CoreKinect TankTrack to zasilany bateryjnie system 

monitorowania poziomu płynów w zbiorniku, który ma 

ułatwić gospodarstwom rolnym kontrolowanie zasobów 

paliwa czy nawozu. Urządzenie jest zbudowane w oparciu 

o wielomodułowy układ NB-IoT i LTE-M z Nordic Semiconductor i można je przy-

mocowywać do zbiorników magazynowych za pomocą czterech trwałych magne-

sów. TankTrack może przesyłać odczyty poziomu zbiornika i lokalizacji GPS do chmury, do której można uzyskać dostęp ze smartfona, tabletu 

czy komputera. Jak informuje CoreKinect, urządzenie może działać nieprzerwanie przez 10 lat, natomiast konfi guruje się je w niecałą minutę. 

W zasadzie zapewnia zwrot z inwestycji od razu, gdy zapobiegnie choćby jednej, niepotrzebnej dostawie paliwa albo nawozu. 

5 6Mixtile Edge
Mixtile Edge to komputer brze-

gowy, zaprojektowany z myślą 

o dbających swoją o prywatność 

użytkownikach, którzy chcą, aby wszystkie 

procesy przetwarzania w inteligentnym do-

mu odbywały się lokalnie, z dala od chmury. 

Eleganckie urządzenie ma pasować do estety-

ki nowoczesnego domu i realizować zadania 

obliczeniowe dla inteligentnych gadżetów 

domowych, które zwykle są wykonywane 

w chmurze. Ma to zapobiegać konieczności 

udostępniania danych zewnętrznym pod-

miotom. Mixtile Edge łączy wszystkie bramy 

i urządzenia, tworząc w domu sieć IoT. Oferu-

je do 1 TB pamięci SSD, mocny procesor i mo-

duł szybkiego przetwarzania neuronowego, 

a także obsługę ZigBee i innych protokołów 

bezprzewodowych. Chociaż Mixtile oferuje 

własny zestaw gadżetów do inteligentnego 

domu, to komputer Mixtile Edge jest kom-

patybilny także z urządzeniami kilku innych 

fi rm, w tym D-Link, GE, August i TKB Home.

7
Ocigo
Ocigo to sieciowy alkomat, który wykorzystuje zminiaturyzo-

waną technologię spektroskopii w podczerwieni do pomiaru stę-

żenia alkoholu we krwi, otrzymywanego w ciągu kilku sekund. 

Urządzenie, oparte na technologii stosowanej przez organy ściga-

nia, wyświetla wyniki na małym wyświetlaczu OLED na samym urządze-

niu oraz w aplikacji na smartfonie. Dzięki odczytowi można przewidzieć, kiedy 

użytkownik będzie mógł zgodnie z lokalnymi przepisami wsiąść za kierownicę 

(wykorzystuje do tego możliwości geolokalizacji). Chociaż urządzenie jest 

sprzedawane indywidualnym konsumentom, to jest również reklamowane do 

zastosowań związanych z zarządzaniem fl otą samochodową. 

9

Phyn Smart 
Water Assistant
Pod marką Phyn, należącą do fi rmy Belkin, jest ofe-

rowane urządzenie Smart Water Assistant, którego 

zadaniem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji 

do oceny zużycia wody. W ramach samodzielnego 

montażu „wodnego asystenta” montuje się w insta-

lacji z ciepłą i zimną wodą, na przykład pod zlewem, 

gdzie kontroluje zużycie wody, monitorując jej ciś-

nienie. Smart Water Assistant jest w stanie wykry-

wać wycieki i odbiegające od normy zużycie (także 

sytuacje, gdy pozostawi się odkręconą 

wodę). W przypadku wykrycia proble-

mów użytkownicy mogą otrzymywać 

alerty w czasie rzeczywistym na aplika-

cji mobilnej. 

Vayyar Home
Vayyar Home wprowadza nową 

jakość do inteligentnego mo-

nitorowania dzięki radarowym 

czujnikom obrazowym 4D, które 

mogą śledzić samopoczucie osób starszych w domu lub 

w ośrodkach opieki. Rozwiązanie eliminuje potrzebę 

stosowania urządzeń typu wearable, systemów z przy-

ciskami albo kamer do wykrywania upadków czy 

wtargnięć do domu. Czujniki urządzenia mogą monitorować lokalizację, postawę ciała i parametry życiowe, a opiekunowie mogą śledzić, kiedy 

ich podopieczni kładą się i wstają z łóżka, wędrują w nocy, odwiedzając łazienkę itp. W połączeniu z oprogramowaniem Vayyar urządzenie mo-

że również analizować dane w celu identyfi kacji trendów, chociażby do wykrywania wczesnych oznak problemów ze zdrowiem. 

8

10
Vodafone Curve

Curve to nowy wielofunkcyjny lokalizator fi rmy 

Vodafone, o dużo większych możliwościach od 

tradycyjnych urządzeń śledzących opartych na 

Bluetooth. Oferuje on dodatkowo trzy inne typy 

połączeń: GPS, Wi-Fi i sieć komórkową (obsługi-

waną w oparciu o wbudowaną kartę SIM). Przy 

użyciu aplikacji na smartfony użytkownicy mogą 

śledzić lokalizację trackera w czasie rzeczywi-

stym i tworzyć spersonalizowane alerty, otrzymy-

wane, gdy urządzenie znajdzie się na określonym 

obszarze lub go opuści. Lokalizator jest lekki i wy-

posażony w baterię, która może działać nawet przez 

siedem dni. Umożliwia śledzenie różnych rzeczy – od kluczy 

i laptopów po torby i samochody. 
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Jak na razie nic nie wskazuje na to, że 
któryś z tych scenariuszy szybko się zi-
ści. Część technologii powiązanych ze 

sztuczną inteligencją istnieje od ponad pół 
wieku, ale dopiero dostęp do wielkich zbio-
rów danych oraz stosunkowo taniej mocy 
obliczeniowej, pozwolił wykonać duży 
krok do przodu. Prawda jest jednak taka, 
że nadal wykorzystujemy rozwiązania ba-
zujące na AI jedynie w wąskich wycinkach 
życia społecznego i gospodarczego. Można 
tutaj wymienić wyszukiwarki interneto-
we, cyfrowych asystentów w smartfonach 
i komputerach czy roboty używane w fa-
brykach. Co nie zmienia faktu, że szefo-
wie dużych koncernów wiążą przyszłość 
ich biznesu właśnie z  AI. Według da-
nych Accenture aż 75 proc. menedżerów

wysokiego szczebla twierdzi, że jeśli do 
2025 r. nie wdroży rozwiązań bazujących 
na tej technologii, może mieć kłopoty z za-
chowaniem swojej pozycji na rynku. Tym-
czasem część integratorów patrzy na tego 
typu deklaracje z przymrużeniem oka. 

– Duża część osób zarządzających świa-
towymi fi rmami chce się otworzyć na róż-
ne technologie IT. Jednak, kiedy wejdziemy 
do poszczególnych działów przedsiębiorstw, 
widzimy na ścianach opasłe szafy z segre-
gatorami pełnymi danych i dokumentacji. 
Nie ma w tym nic dziwnego, ale mówienie 
o wdrożeniu AI w takich spółkach w ciągu 
kolejnych pięciu lat to optymistyczne założe-
nie – mówi Piotr Kawecki, prezes ITBoom.

Wraz z upływem czasu znaczenie roz-
wiązań wykorzystujących AI będzie 

wzrastać, co nie oznacza, że zdominują one 
nasze życie. Co więcej, istnieją przykłady 
przedsiębiorstw, które po zaangażowaniu 
do pracy autonomicznych robotów, były 
zmuszone zwiększyć zatrudnienie. Tak 
było chociażby w przypadku Postmates 
– fi rmy zajmującej się dostawami żywno-
ści, która od ponad roku używa do przewo-
żenia towarów autonomicznych pojazdów 
Serve. Szef tej fi rmy zapowiedział zwięk-
szenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 
pięciu lat, tłumacząc swoją decyzję ko-
niecznością zapewnienia odpowiedniego 
nadzoru nad robotami. Podobna sytuacja 
miała miejsce we Flytrexie, a więc u do-
stawcy towarów za pomocą dronów. 

– Nawet, jeśli przygotujemy się na 
99,9 proc. różnych przypadków, zawsze mo-
że wydarzyć się coś nieprzewidywalnego. 
Dlatego każdy dron ma swojego opiekuna, 
choć niewykluczone, że kiedyś jeden czło-
wiek będzie obsługiwać ich tuzin – przy-
znaje Yariv Bash, CEO Flytrexa. 

Jak widać roboty niejednokrotnie wy-
magają pomocy ze strony człowieka. Spo-
ro trudności nastręcza też samo wdrażanie 

projektów związanych z AI – we-
dług Gartnera aż 85 proc. tego 

typu inicjatyw kończy się fi a-
skiem. Dzieje się tak z kil-
ku powodów, a  przede 
wszystkim ze względu na 
brak specjalistów, korzy-
stanie z  niewłaściwych 
danych czy nadmiernej 

wiary w  możliwości no-
wych technologii.
– Ludzie z Doliny Krzemo-

wej zakochują się w technologii, 

n Wojciech Urbanek
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Sztuczna inte  
jak daleko stąd, jak blisko

Jakie najważniejsze bariery stoją przed popularyzacją AI w ciągu najbliższych 3 – 5 lat. 

Badanie przeprowadzone przez TDWI na zlecenie Alation. Firmy mogły wybrać maks. 3 odpowiedzi.

Sztuczna inteligencja budzi skrajne emocje. Niektórzy twierdzą, że AI pozwoli rozwiązać wszystkie 
bolączki tego świata. Inni snują katastrofi czne wizje społeczeństw zdominowanych przez roboty.

50%Dostęp do specjalistów AI   

Utrata miejsc pracy  

Kwestie etyczne    

Kwestie związane z regulacjami     

Zachowanie prywatności    

Integracja danych dla potrzeb AI    

Zdolność sztucznej inteligencji do wyjaśniania wyników   

Inne 

48%

43%

38%

33%

30%

11%

5%
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ale ona jest wyłącznie narzędziem, które po-
zwala osiągać cele. Technologia to łopata, 
której używasz do kopania złota. Niektórzy 
ludzie zawodzą, bo mylą łopatę ze złotem 
– tłumaczy Sebastian Thrun, założyciel 
i prezes Udacity. 

Dane na pierwszym planie
Analitycy, dziennikarze, a  nawet fil-
mowcy uwielbiają kpić z wpadek, które 
przydarzają się cyfrowym asystentom, in-
teligentnym aplikacjom czy algorytmom 
poszukującym mowy nienawiści na porta-
lach społecznościowych. Niedawno „The 
Wall Street Journal” pisał o  rodzicach 
skarżących się na inteligentny software 
wyręczający amerykańskich nauczycie-
li w sprawdzaniu klasówek. Oprogramo-
wanie okazało się na nad wyraz surowe, 
bowiem dyskwalifi kowało prawidłowe 

odpowiedzi napisane wielkimi literami. 
W rezultacie mamy do czynienia ze swo-
jego rodzaju dysonansem poznawczym 
– z jednej strony wszyscy mówią o tym, 
że AI zbawi świat, zaś z drugiej pojawia-
ją się przypadki, gdy sztuczna inteligen-
cja nie radzi sobie z banalnymi zadaniami. 
Zresztą powstało nawet specjalnie okre-
ślenie „AI bias”, czyli 
przechył algorytmiczny, 
który sprawia, że systemy 
mogą dyskryminować lu-
dzi bądź powielać ludzkie 
błędy. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest opieranie się na mało re-
prezentatywnych danych. Przykładowo, 
jeśli wytrenujemy sieć przetwarzającą ob-
raz, pokazując za każdym razem człowie-
ka w czapce, a potem pokażemy zdjęcie 
osobnika bez czapki, to nie rozpozna ona 

w nim człowieka. Satyen Sangani, CEO 
Alationa, zwraca uwagę, że kiedyś mieli-
śmy za mało danych, teraz jest ich za du-
żo. Dodaje, że są rozproszone w różnych 
miejscach, a jakby tego było mało, trzeba 
przestrzegać licznych regulacji i rozpo-
rządzeń dotyczących cyfrowych zasobów. 

Pewne jest, że kluczowe znaczenie dla 
sukcesu AI ma jakość danych. Niestety, al-
gorytmy uczenia maszynowego nie radzą 
sobie dobrze z danymi śmieciowym, dla-
tego ich eliminacja jest tak bardzo istotna. 
Najwięcej problemów mają z tym globalne 
koncerny, które korzystają z wielu oddziel-
nych aplikacji, działających na różnych 
systemach i w różnych środowiskach.

– Sztuczna inteligencja wymaga od nas 
prawidłowo segregowanych, magazynowa-
nych i archiwizowanych danych. To jest po-
trzeba podstawowa i baza wyjściowa, aby 
jakiekolwiek rozwiązania systemowe AI 
mogły być implementowane w kolejnych 
latach – komentuje Piotr Kawecki. 

Jednym ze sposobów na uporządko-
wanie chaosu jest katalog zawierający li-
stę programów oraz powiązanych z nimi 
informacji, coś na wzór indeksu książek 
w bibliotece. W ciągu ostatnich kilku lat 
na światowym rynku pojawiła się cała ga-
ma tego typu produktów. Część producen-
tów, jak Alation, Cambrigde Semantics czy 
Unifi  Software, zastosowało do automaty-
zacji katalogów danych uczenie maszyno-
we. Systemy wymienionych fi rm działają 
na podobnej zasadzie jak Google, z tą róż-
nicą, że przeczesują oraz indeksują sie-
ciowe zasoby korporacji. Na razie jednak 
decydenci w korporacjach nie kwapią się 
do wdrażania takich rozwiązań. 

Z  badania „Driving Digital Transfor-
mation Using AI and Machine Learning” 
przeprowadzonego przez analityków 
TDWI wynika, że fi rmy z rezerwą pod-
chodzą do narzędzi opartych na sztucz-

nej inteligencji. Zaledwie 
11  proc. respondentów 
zadeklarowało, że korzy-
sta z systemów AI w celu 
poprawienia jakości da-
nych. Dla porównania, 

aż 67 proc. czyści dane w celu usunięcia 
duplikatów i niestandardowych plików, 
a 48 proc. zarządza metadanymi. 

– Zaawansowane narzędzia analitycz-
ne, wykorzystujące uczenie maszynowe, 
pozwalają fi rmom lepiej ocenić poziom 

 ligencja:  

AIod czarnej 
roboty.
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kultury zarządzania danymi. Nasze roz-
wiązanie pozwala ocenić nie tylko własną 
strukturę, ale także porównać ją z innymi 
użytkownikami, żeby zrozumieć co robimy 
dobrze, a gdzie popełniamy błędy. Nie war-
to kierować się przeczuciem – przekonuje 
Satyen Sangani. 

Użytkownicy inteligentnych katalogów 
wiedzą, że wcześniej wykorzystywane ze-
stawy danych były dalekie od ideału lub po 
prostu już nieaktualne. Istnieją również 
fi rmy, które marnotrawią środki na powie-
lanie cyfrowych informacji. Jeden z klien-
tów Alationa zamawiał pięć razy ten sam 
komplet danych, co kosztowało go łącznie 
2 mln dol., podczas gdy – stosując odpo-
wiednie rozwiązania – mógłby wydać jed-
ną piątą tej kwoty. 

Dostawcy systemów CRM próbują na róż-
ne sposoby wprowadzać narzędzia AI 
do swoich produktów. Oprogramowanie 
oparte na tej technologii umożliwia przed-
siębiorcom lepsze poznanie klientów, 
oferując przy okazji szereg przydatnych 

informacji, a także możliwość tworzenia 
dokładnych predykcji. Każdy z liczących 
się producentów korzysta z AI, a obecnie 
walka toczy się o to, aby wyróżnić się na tle 
konkurencji. W ostatnich miesiącach wy-
ścig liderów w segmencie CRM nabiera 
tempa. Brandon Purcell, jeden z głównych 
analityków Forrestera, tłumaczy taki stan 
rzeczy turbulencjami w gospodarce wywo-
łanymi przez pandemię. Firmy poszukują 
lepszych sposobów na zarządzanie dzia-
łaniami sprzedażowymi 
i prognozowanie popytu, 
dostawcy zaś starają się 
spełnić rosnące oczeki-
wania klientów. Pod ko-
niec października ruszył 
wspólny projekt Micro-
softu, C3.ai oraz Adobe 
– system CRM bazujący na danych pozy-
skiwanych na żywo z wielu kanałów. Kon-
cerny zintegrują Dynamicsa 365 Sales, 
Adobe Experience Cloud oraz platformę 
danych i algorytmów uczenia maszyno-
wego C3.ai. W tym samym miesiącu SAP 
poinformował o zakupie austriackiej fi r-
my Emarsys, której fl agowym produktem 
jest platforma dla fi rm B2C wykorzystują-
ca sztuczną inteligencję do opracowywa-
nia prognoz dotyczących potencjalnych 
klientów, a także zwiększania zaangażo-
wania w korespondencję e-mailową. Nie 
próżnuje również Salesforce, który wzbo-
gacił swoje narzędzia AI o analizę zawarto-
ści e-maili i wiadomości typu push jeszcze 
przed ich wysłaniem. To pozwala oce-
nić prawdopodobieństwo, z jakim klien-
ci otworzą wiadomość i klikną na zawarte 
w niej linki. Nieco wcześniej producent 
ten wprowadził rozwiązanie analizują-
ce transkrypcje rozmów przedstawicieli 
handlowych i sugerujące lepsze sposoby 
sprzedaży w oparciu o zbiór najlepszych 
praktyk oraz zasobów. 

IDC przewiduje, że w  bieżącym ro-
ku globalna wartość rynku CRM wynie-
sie 61,95 mld dol. – o 2,75 proc. więcej niż 
w ubiegłym roku. I choć analitycy nie pro-
wadzą szczegółowych statystyk ani pro-
gnoz sprzedaży dotyczących CRM–ów 
z elementami AI, to Tom Siebel, prezes 
C3.ai, nie ma złudzeń, że następna gene-
racja oprogramowania do zarządzania 
relacjami z klientami będzie bazować wy-
łącznie na sztucznej inteligencji. 
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Większość szumu wokół sztucznej inteli-
genci koncentruje się na autonomicznych 
samochodach, robotach czy omawianych 
wcześniej systemach wydobywających in-
formacje z dużych zbiorów danych. Jednak 
AI zaczyna się też pojawiać w serwerow-
niach, choć droga do samoobsługowych 
centrów danych jest jeszcze daleka, m.in. ze 
względu na liczne bariery techniczne, ope-

racyjne i  kadrowe. Czte-
ry lata temu Gartner jako 
pierwszy wprowadził ter-
min AIOps (Artifi cial Intel-
ligence for IT Operations) 
opisując w ten sposób in-
teligentną infrastrukturę, 
która wykorzystuje uczenie 

maszynowe i wielkie zbiory danych w celu 
usprawnienia procesów w data center. 

Jak na razie adaptacja tego typu roz-
wiązań postępuje w ślamazarnym tem-
pie, aczkolwiek analitycy prognozują, że 
w 2022 r. globalne przychody ze sprzedaży 
systemów zaliczanych do kategorii AIOps 
przekroczą 5 mld dol. Zdaniem Marcina 
Zmaczyńskiego, Head of Marketing CEE 
w  Aruba Cloud, usługi chmurowe oraz 
sztuczna inteligencja będą napędzać roz-
wój „samoobsługowych” systemów IT. 

– Konkretnym przykładem takiego na-
rzędzia może być autonomiczna, chmurowa 
baza danych. Dzięki umiejętności uczenia 
maszynowego potrafi  nie tylko samoczynnie 
zarządzać swoimi rekordami, ale naprawiać 
się w przypadku, gdy wykryje błąd w swo-
im działaniu, czy dokonywać aktualizacji
– tłumaczy Marcin Zmaczyński. 

Często poruszanym tematem w kontek-
ście centrów danych jest zużycie energii. 
Według różnych szacunków serwerow-
nie pochłaniają około 3 proc. światowych 
źródeł energii i przyczyniają się do emisji 
2 proc. gazów cieplarnianych. Nie jest więc 
zaskoczeniem, że wiele przedsiębiorstw 
zaczyna bacznie przyglądać się kwestiom 
związanym z zarządzaniem energią w cen-
trach danych. Jedni robią to ze względu na 
potencjalne oszczędności, inni chcą żyć 
w zgodzie ekologami. Daniel Bizo, analityk 
z  451 Research uważa, że sztuczna inte-
ligencja pomoże operatorom w  lepszym 
zrozumieniu obecnych lub potencjalnych 
problemów z chłodzeniem wynikających 

Sztuczna inteligencja 
zaczyna się coraz 
częściej pojawiać 
w serwerowniach.

Zdaniem integratora
nWojciech Muras, 

prezes Netology 
Znawcy tematu 

twierdzą, że sztucz-

na inteligencja bę-

dzie miała podobny 

wpływ na ludzkość 

jak upowszechnienie się 

internetu. W nowych sektorach go-

spodarczych rozwiązania klasy AI 

stanowią podstawowy „park maszy-

nowy” i bez nich fi rmy nie zaistnia-

łyby na rynku. Jednak można zna-

leźć takie sektory, w których proces 

adaptacji tej technologii będzie dłuż-

szy i zajmie więcej niż pięć lat. Po 

prostu zastosowanie sztucznej inte-

ligencji pozostawia wiele pytań bez 

odpowiedzi. Niemniej wzrost mocy 

obliczeniowych, przy jednocześnie 

ich spadającym koszcie oraz rozwój 

narzędzi sprawia, że technologia ta 

zaczyna się upowszechniać. Widzimy 

to na co dzień w naszych projektach 

związanych z zarządzaniem bezpie-

czeństwem oraz analizą obrazu i bu-

dowaniem scenariuszy zastosowań. 

TRENDY
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z dużego zagęszczenia szaf, źle działającej 
jednostki HVAC (heating, ventilation, air 
conditioning) czy niewystarczającej ochro-
ny powietrza przemieszczającego się 
z  gorącymi i  zimnymi przejściami. 
Systemy AI mogą zapewnić określo-
ny poziom zasilania dla odpowiedniej 
liczby fi zycznych serwerów, urucha-
miając lub wyłączając maszyny w za-
leżności od tymczasowego popytu na moc. 

Nie można też zapominać o bezpieczeń-
stwie danych. Specjaliści Cisco twierdzą, 
że sztuczna inteligencja ułatwi realizację 
tzw. polityki ograniczonego zaufania (ang. 
Zero Trust). W jej myśl żaden użytkow-
nik nie może uzyskać dostępu do fi r-
mowej sieci, dopóki jego tożsamość 
nie zostanie potwierdzona. W prak-
tyce oznacza to, że działy IT są zobo-
wiązane autoryzować wszystkie próby 
dostępu. 

– Wykorzystując więcej niż jeden ele-
ment autoryzacyjny organizacje mogą 
znacząco utrudnić dostęp do ich sieci, uda-
remnić próby pozyskania danych czy swo-
bodne poruszanie się w ramach fi rmowej 
infrastruktury IT. Sztuczna inteli-
gencja przychodzi z pomocą osobom 
odpowiedzialnym za cyberbezpie-
czeństwo, umożliwiając automatycz-
ne przypisywanie ról oraz uprawnień. 
Dzięki temu ciągłe potwierdzanie tożsa-
mości nie jest konieczne – tłumaczy Prze-
mysław Kania, dyrektor generalny Cisco 
w Polsce. 

Grupą, która oczekuje na dodatkowe 
wsparcie, są specjaliści ds. bezpieczeń-
stwa w centrach operacji bezpieczeń-
stwa (SOC). Bardzo często są oni 
bombardowani alarmami, co nie po-
zostaje bez wpływu na komfort pracy. 
Jak wynika z badania Ponemon Insti-
tute niemal co drugi pracownik SOC 
narzeka na ręczne przełączanie alertów. 
Tymczasem systemy oparte na sztucznej 
inteligencji mogą skanować ogromne ilo-
ści danych telemetrycznych i rejestrować 
informacje, realizując proste zadania, 
dzięki temu specjaliści ds. bezpie-
czeństwa zajmą się jedynie „ciekawy-
mi” przypadkami. Jednym słowem 
roboty będą wykonywać czarną ro-
botę, a wszystko wskazuje na to, że 
podobna rola przypadnie im nie tylko 
w centrach operacji bezpieczeństwa.  n

Zdaniem producenta 

n Łukasz Formas, kierownik zespołu inżynierów, Sophos
Zaprojektowanie i implementacja systemów bazujących na sztucznej 

inteligencji to skomplikowana operacja. Często jest to też proces kosz-

towny, chociaż wiele zależy od przeznaczenia danego systemu. 

Barierę mogą też stanowić różnego rodzaju dylematy prawne i moral-

ne wokół rozwiązań bazujących na AI. Wciąż nierozstrzygnięte pozo-

stają kwestie związane z odpowiedzialnością i podejmowaniem decyzji 

przez inteligentne programy – na przykład słynny już dylemat czy samo-

chód autonomiczny powinien podczas wypadku chronić przede wszystkim 

kierowcę kosztem pieszych… 

n Adrian Łapczyński, prezes Epic VR
Jestem ostrożny w spekulacjach na temat tego czy AI będzie niezbęd-

nym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Z pew-

nością w każdej branży można wydzielić część prac możliwą do 

wykonania przez algorytmy sztucznej inteligencji, ale nie w każdej 

ma to sens. Już od kilku lat istnieją na świecie boty, które piszą artyku-

ły na portale internetowe, czy obsługują nas w roli wirtualnych asysten-

tów. Są coraz doskonalsze, a ich wdrażanie coraz tańsze. Nie sądzę jednak, 

aby za kilka lat od wdrożenia tego typu rozwiązań zależała dalsza przyszłość 

dużych przedsiębiorstw.

n Ruslan Korniichuk, architekt rozwiązań IT, Capgemini
Większość przedsiębiorstw wykorzystuje sztuczną inteligencję. 

Potwierdzają to dane O’Reilly Media, które wskazują, że 85 proc. fi rm 

testuje lub już w pełni wykorzystuje AI w biznesie. Jak sądzę, licz-

ba ta może być znacznie większa, bo często nawet nie zdajemy sobie 

sprawy, że mamy do czynienia z tą technologią. Szacuje się, że w cią-

gu najbliższych dziesięciu lat zyski z wykorzystania AI globalnie mogą 

osiągnąć wartość nawet 50 bilionów złotych, zatem fi rmy, które świadomie 

nie podejmą działań prowadzących do wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej 

inteligencji, powinny liczyć się z utratą potencjalnych klientów i zysków.

n Maciej Kalisiak, Country Innovation Lead, HPE
Przykłady zastosowań AI można mnożyć w nieskończoność. Według 

mnie bardzo ważne są dwa obszary. Kluczem dla fi rm jest wiedza 

i wyciąganie wniosków, co pozwala podejmować świadome i przemy-

ślane decyzje, takie jak sposoby optymalizacji i automatyzacji pro-

dukcji czy możliwości dotarcia do większej i właściwej grupy klientów. 

Drugim elementem jest infrastruktura IT. Sztuczna inteligencja pomaga 

lepiej i bezpiecznej nią zarządzać, co pozwala wygospodarować więcej 

czasu na innowacje potrzebne do rozwoju biznesu. 

n Tomasz Stachlewski, CEE Senior Solutions Architecture Manager, AWS
Z własnego doświadczenia mogę stwierdzić, że największą barierą 

hamującą projekty bazujące na sztucznej inteligencji jest brak kom-

petencji, umiejętności, a także odpowiednich narzędzi. Natomiast do 

wybuchu popularności tej technologii przyczynił się dynamiczny roz-

wój usług chmurowych. Chmura stała się wehikułem, oferując dostęp 

do usług i funkcjonalności AI dla fi rm z całego świata i to bez wymagań 

w zakresie fachowej wiedzy czy dużych nakładów fi nansowych.
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Jako dostawca technologii do kom-
puterów osobistych, rozwiązań ser-
werowych oraz konsoli gier, AMD 

odgrywa znaczącą rolę w usprawnianiu 
ochrony danych. Łącząc funkcje bez-
pieczeństwa opartego na rozwiązaniach 
sprzętowych i wiążąc je z ochroną zapew-
nianą przez oprogramowanie, pozwala 
lepiej bronić użytkowników przed cybe-
ratakami, w tym wyrafi nowanymi atakami 
na poziomie podstawowego oprogramo-
wania sprzętowego. Z myślą o  tym za-
projektowana została architektura AMD 
Zen, ze specjalnym naciskiem na roz-
wiązania chroniące dane użytkowników, 
jednocześnie zapewniając im dostęp do 
wyjątkowej mocy i wydajności. To właśnie 
architektura Zen stanowi podstawę pro-
cesorów AMD Ryzen i AMD EPYC, które 
w ostatnim czasie błyskawicznie podbiły
rynek komputerów osobistych, stacji 
roboczych, rozwiązań serwerowych oraz 
konsoli gier nowej generacji.

Specjaliści AMD są przekonani, że najlep-
sze współczesne rozwiązania dotyczące 
bezpieczeństwa można osiągnąć jedynie 
poprzez ochronę opartą na warstwach. 
Dlatego ściśle współpracują z twórcami 
systemów operacyjnych i producentami 

komputerów PC, zapewniając funkcje 
bezpieczeństwa oparte na architekturze 
i rozwiązaniach sprzętowych, co prze-
kłada się na wzmocnienie bezpieczeń-
stwa oferowanych produktów. AMD, 
uzupełniając zabezpieczenia na różnych 
poziomach, wspiera wprowadzanie sil-
nych zabezpieczeń przed zróżnicowa-
nymi i  zmiennymi rodzajami ataków. 
Architektury bezpieczeństwa AMD, Zen 
i Zen 2, pozwalają zmniejszyć podatność 
na ataki, zredukować przestoje, zniwelo-
wać konieczność częstych uaktualnień, 
a także zoptymalizować koszty związane 
z utrzymaniem infrastruktury. 

Przy czym AMD nieustannie usprawnia 
architekturę w kolejnych generacjach 
swoich procesorów, dbając o jej odpor-
ność na przyszłe cyberataki. Obok silnej 
architektury, każdy układ AMD jest do-
starczany z dedykowanym procesorem 
zabezpieczającym AMD Secure Pro-
cessor (ASP), który pełni funkcję sprzę-
towego systemu Root of Trust. ASP 
zapewnia platformie spójność poprzez 
uwierzytelnianie początkowego opro-
gramowania sprzętowego, które zostało 
na niej zainstalowane. 

Z kolei możliwość uwierzytelnia-
nia każdego nowego oprogramowania 

sprzętowego systemu oznacza silniejszą 
ochronę przed fałszywym bądź  złośli-
wym oprogramowaniem. W przypadku 
wykrycia błędów lub ingerencji dostęp 
jest automatycznie blokowany. To wpły-
wa na bezpieczne uruchamianie systemu 
oraz ochronę działań.

Po uwierzytelnieniu początkowego opro-
gramowania sprzętowego oraz systemu 
BIOS OEM kontrola jest przekazywana 
do systemu BIOS OEM, który następnie 
przekazuje kontrolę do systemu operacyj-
nego. W ten sposób utrzymywany jest łań-
cuch zaufania w obrębie całej platformy, 
pozwalając na proste wykrycie złośliwe-
go oprogramowania sprzętowego i pod-
jęcie odpowiednich działań. Wszystkie 
składniki fi zycznej infrastruktury zwią-
zanej z  bezpieczeństwem uzupełniają 
kolejną warstwę, zapewniając ulepszo-
ną ochronę. 

Co ważne, procesory AMD Ryzen PRO
to pierwsze na rynku komercyjne proce-
sory oferujące technologię umożliwiają-
cą ochronę danych użytkownika poprzez 
szyfrowanie całej zawartości pamięci sys-
temowej w ramach podstawowej funkcjo-
nalności. AMD Memory Guard pomaga 
w zapewnieniu silnej ochrony przed ata-
kami typu „cold boot”, szpiegowaniem 

ADVERTORIAL

CRN nr 12/202046

AMD:
wielowarstwowe 
podejście do 
bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo oprogramowania jest niezwykle istotne, jednak może dojść do jego obejścia 
poprzez wykorzystywanie znanych słabych punktów. To jeden z powodów rosnącej popularności 
bezpieczeństwa opartego na rozwiązaniach sprzętowych (HBS).
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interfejsu DRAM czy innych podobnych 
słabych punktów wykorzystywanych do 
przejęcia danych użytkownika. Jedno-
cześnie jest niezależny od systemu opera-
cyjnego i przejrzysty dla aplikacji, dzięki 
czemu już od początku pomaga zwięk-
szyć bezpieczeństwo danych.

Gdy tak wiele osób pracuje zdalnie, z po-
kojów hotelowych, lotnisk czy kawiarni, 
ochrona danych jest tym bardziej istotna.
Nawet codzienne działania mogą być 
czynnikiem ryzyka, jeśli użytkownik na 
swoim urządzeniu nieświadomie uży-
je zainfekowanego sprzętu bądź opro-
gramowania sprzętowego. Dlatego 
zintegrowany łańcuch zaufania stwo-
rzony w oparciu o procesor AMD Secure 
Processor jest tak ważny. Kompleksowe, 
warstwowe podejście używane jako pod-
stawa zabezpieczeń dostępu i tożsamości 
użytkownika dla systemu operacyjnego 
lub producenta w niewidoczny sposób 
pomaga chronić komputer – od urucho-
mienia do wyłączenia, przy wyjątkowej 
wydajności. 

Co jednak, jeśli wszystko pójdzie nie 
tak? Badania wykazują, że co 53 sekundy 
dochodzi do kradzieży bądź zgubienia 
laptopa, co przyczynia się do zwiększe-
nia ryzyka utraty poufnych danych użyt-
kownika i czyni tradycyjne podejście do 
bezpieczeństwa nieadekwatnym (wię-
cej w artykule „Mobile device security: 
startling statistics on data loss and data
breaches”, channelpronetwork.com). 
Dlaczego? Gdy zaginie laptop, zwykle 
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pierwszym zabezpieczeniem danych 
użytkownika jest pełne szyfrowanie dys-
ku (FDE) oprogramowaniem. Takie roz-
wiązanie ma jednak swoje ograniczenia. 
W komputerze wszystkie dane z pamię-
ci systemowej, w tym klucze kryptogra-
fi czne wykorzystywane do szyfrowania 
i  deszyfrowania dysków, 
są zapisywane jako czysty 
tekst. To oznacza, że cyber-
przestępca, który zdobę-
dzie dostęp do komputera, 
może z łatwością odszyfro-
wać taki dysk.

Takim sytuacjom pomaga 
zapobiegać AMD Memory
Guard, co jest możliwe dzię-
ki szyfrowaniu informacji 
systemowych. W ten spo-
sób, gdy laptop trafi  w nie-
powołane ręce, przestępcy 
nie mogą wykorzystać klucza przechowy-
wanego w pamięci, by obejść pełne szyfro-
wanie dysku. Ta warstwa szyfrowania jest 
dostępna w ramach AMD Memory Guard
i stanowi podstawową funkcjonalność 
w układach Ryzen PRO, Ryzen Threadrip-
per PRO, Athlon PRO. Dzięki przejrzysto-
ści zarówno dla systemu operacyjnego, jak 
i aplikacji, może być prosto włączona w do-
wolnym systemie.

Wielowarstwowa ochrona oparta na roz-
wiązaniach sprzętowych zapewnia 
również istotne zalety dla systemu ope-
racyjnego poprzez funkcje układu. Funk-
cje zabezpieczeń systemu Windows 10 

wykorzystują tę architekturę, aby zapew-
nić klientom w pełni chronione środowi-
sko, niezależnie od tego, skąd się łączą. 

Technologia Windows 10 Virtualiza-
tion Based Technology (VBS) wykorzy-
stuje technologię AMD-V z GMET do 
izolowania bezpiecznego obszaru pa-

mięci od systemu ope-
racyjnego, zapobiegając 
uruchamianiu  złośliwe-
go oprogramowania i ste-
rowników czy dostępu do 
pamięci systemowej. Po-
dobnie funkcja Microsoft 
Memory Access Protection 
zapewnia ochronę przed 
atakami DMA i wykorzy-
stuje technologię AMD-Vi 
z technologią remapowa-
nia DMA. 

Innowacje AMD, głów-
nego dostawcy półprzewodników na ry-
nek komputerów osobistych, są kluczowe 
do wykorzystywania funkcji Microsoft 
Secured-Core PC. Wspierają zabezpie-
czenie urządzeń przed lukami w opro-
gramowaniu sprzętowym, pomagając 
chronić system operacyjny przed ataka-
mi, oraz zapobiegają nieautoryzowanemu 
dostępowi do urządzeń i danych, poprzez 
zaawansowaną kontrolę dostępu i syste-
my uwierzytelniające. Funkcja Secured-
-Core PC jest zapewniona na platformach 
AMD poprzez zróżnicowane technologie 
takie jak AMD Dynamic Root of Trust 
Measurement (DRTM) czy AMD SMM 
Supervisor. 

Podejście AMD do bezpieczeństwa jest 
oparte na relacjach. AMD, zapewniając sil-
ne podstawy architektury bezpieczeństwa 
opartej na rozwiązaniach sprzętowych, 
umożliwia producentom komputerów 
osobistych i  twórcom systemów opera-
cyjnych wykorzystanie tych funkcji przy 
budowie własnych rozwiązań. Efektem 
końcowym są funkcje bezpieczeństwa po-
zwalające na zabezpieczenie danych, bez 
względu na to, gdzie pracuje użytkownik. 

Najlepsze 
rozwiązania 
bezpieczeństwa 
można osiągnąć 
przez ochronę 
opartą 
na warstwach.

Akash Malhotra  
Autor jest dyrektorem ds. zarządzania 
produktami bezpieczeństwa w AMD. 
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K ryzys ten polega, ogólnie rzecz uj-
mując, na rozwodnieniu znaczenia 
agile, oderwaniu go od koncentracji 

na tworzeniu dobrze działającego, warto-
ściowego oprogramowania i przesunięciu 
punktu ciężkości na dbałość o dobre samo-
poczucie, miłą atmosferę, a czasem także 
elementy politycznej poprawności w ze-
społach. Istotnym objawem tego kryzy-
su jest to, że programiści i testerzy coraz 
częściej odrzucają agile, a w szczególności 
scrum. Kiedy się z nimi porozmawia czy po-
czyta fora programistyczne, coraz częściej 
widać niechęć, a nawet wyśmiewanie się 
z agile coachów i scrum masterów. 

Kiedyś było inaczej: dziesięć, a nawet 
jeszcze sześć lat temu o scrumie i agile 
chętnie mówiło się na konfe-
rencjach dla programistów, 
a  oni sami stanowili dużą 
część uczestników szkoleń 
dla scrum masterów. Teraz 
trafiają się tam pojedynczo, 
a na blogach i konferencjach 
developerskich już się o agi-
le pozytywnie nie mówi. Coś  się ewidentnie 
zmieniło w tym, jak programiści i teste-
rzy postrzegają agile i scrum – i z czegoś 
ta zmiana wynika. Moim zdaniem z tego, 
że coraz częściej scrum jest czymś, co inni  

robią developerom, a nie czymś, co develo-
perzy stosują, żeby lepiej działać.

Dzieje się zatem fatalna rzecz – scrum 
w szczególności, a agile w ogólności, od-
rywają się od swoich korzeni. Bo przecież 
obie te metody, które w swoich zrębach 
tworzono pod koniec ostatniej dekady 
ubiegłego wieku, powstały w zespołach 
budujących oprogramowanie, zmagają-
cych się z trudnymi projektami. I to nie 
w byle jakich zespołach, ale wysoce zmo-
tywowanych, niewielkich i zgranych, zło-
żonych z ludzi, którym zależało zarówno 
na powodzeniu produktu, jak i na dobrym 
rzemiośle. Agile – w znaczeniu zwinnych 
sposobów pracy – to zatem efekt organicz-
nych wysiłków tych ludzi: programistów, 

testerów i pracujących z nimi 
bezpośrednio menedżerów. 
To tacy ludzie (zaangażowa-
ni i rozumiejący istotę pracy 
nad rozwojem oprogramo-
wania) wypracowywali 
w boju praktyki i schematy, 
które później zostały ujęte 

w metodach takich jak scrum. Podobnie, to 
dyskusja nad tymi podejściami doprowa-
dziła uczestników pamiętnego spotkania 
w lutym 2001 roku do zapisania pewnych 
wspólnych ich cech w tzw. manifeście agile. 

Wiem to nie tylko z ich relacji, ale i z wła-
snego doświadczenia. Wraz z moim ze-
społem dokładnie w taki właśnie sposób 
odkryłem agile. To znaczy najpierw pra-
cowaliśmy w krótkich sprintach i tak dalej, 
bo to było rozsądne rozwiązanie w  na-
szych warunkach, a dopiero potem dowie-
dzieliśmy się z książek, że to ma już nawet  
swoją nazwę. 

Wyimaginowane problemy, 
narzucana metodyka
Dziś niestety coraz częściej scrum jest na-
rzucaną odgórnie metodyką, wciskaną 
często bez sensu, w sposób nieprzemyśla-
ny. Począwszy od braku podziału na pro-
dukty (za czym powinna iść odpowiednia 
struktura zespołów), poprzez próby pogo-
dzenia scruma i zwinności z silosową orga-
nizacją, stosowanie go jako best practice (co 
wiąże się z przymusowym sposobem pracy 
nawet tam, gdzie akurat nie ma on sensu), 
a skończywszy na kompletnym ignorowa-
niu faktu, że żadnego scruma nie da się zro-
bić, jeśli zespoły nie mają podstawowych 
narzędzi do pracy (sprawnych i szybkich 
komputerów, repozytoriów kodu, syste-
mów testowych itd.) oraz – co najważniej-
sze – jakiejkolwiek motywacji do tego, by 
faktycznie pracować lepiej. Fo
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Scrum i agile 
odrywają się  
od swoich 
korzeni. 

OPINIE

KryzysKryzys
W lutym 2021 miną dwie 

dekady od opublikowania 

manifestu agile. Niestety, 

po dwudziestu latach  

możemy mówić o kryzysie 

agile, którego – co gorsza 

– większość zaangażowa-

nych agilistów jeszcze nie  

zauważyła.

48_49_CRN_12_2020 felieton Andy Brandt.indd   48 03.12.2020   20:07:05



CRN nr 12/2020 49

Andy Brandt  
jest założycielem i senior consultantem firmy 

doradczo-szkoleniowej Code Sprinters. Wcześniej 
był między innymi Country Managerem 

Swisscom CEE (w Polsce pod marką Air Bites), 
a także menedżerem i konsultantem w 4pi, 
Unisys i T-Mobile Polska, jak też pierwszym 

redaktorem naczelnym „Linux+”.  

Co gorsza, Scrum Master i Agile Coach 
stały się osobnymi zawodami. To już nie 
są członkowie zespołu, którzy otrzymali 
dodatkowe zadanie dbania o jego rozwój 
i usprawniania jego pracy. Obecnie to są już 
osobni specjaliści, których umiejętności to 
facylitacja, otwarte pytania, „uwalniające 
struktury”, fl ipowanie, dawanie feedbacku
 (dowiedziałem się ostatnio, że istnieją kon-
kursy w dawaniu feedbacku!) – i którzy naj-
częściej nigdy w życiu nie programowali, 
w związku z czym kompletnie nie rozumie-
ją, co tak naprawdę robią ludzie, z którymi 
pracują.

Ta sytuacja ma zresztą inne wymiary. 
Scrum Master, który nie umie czytać kodu, 
nie wie czym różni się funkcja od meto-
dy, nie wie co to repozytorium czy branch, 
nie tylko nie rozumie wyzwań jakie stoją 
przed zespołem, ale nie jest także w sta-
nie efektywnie pomóc we wdrożeniu do-
brych praktyk technicznych, bo najpewniej 
nie wie o ich istnieniu. Często także nie ro-
zumie, jak istotne jest częste integrowanie 
i testowanie działającego oprogramowa-
nia. W efekcie zamiast na tym, żeby produkt 
działał, a kod był dobry, koncentruje się na 
dobrej atmosferze albo na zwalczaniu wy-
imaginowanych problemów (np. nierów-
ności w zespole). 

Warto tu podkreślić, że nie chodzi o to, 
by skreślić każdą osobę, która, nie mając 
żadnej wiedzy technicznej ani doświad-
czenia, została Scrum Masterem. Zda-
rzają się i tacy, którzy pomimo to dobrze 
pracują ze swoimi zespołami (choć naj-
częściej, kiedy się przyjrzeć tym przypad-
kom, to wykonali jednak jakiś wysiłek, by 
lepiej zrozumieć, co zespół robi). Niestety, 
odkąd niemający pojęcia o programowa-
niu Scrum Masterzy stali się nie wyjąt-
kiem a regułą, zaczęliśmy mieć problem. 
Właśnie ten problem, że scrum staje się 
czymś, co inni robią developerom… W do-
datku ci inni nie mają pojęcia o tym, na 
czym w istocie polega praca developerów.

Połączenie tych dwóch elementów 
–  wciskania na siłę, bez przemyślenia 
scruma oraz Scrum Masterów czy Agile 
Coachów, którzy nie rozumieją meritum 
pracy zespołów – to główne przyczyny, 
dla których tenże scrum w  wielu miej-
scach nie działa. Inną ważną przyczyną 
jest ogólnie niski poziom zaangażowania 
ludzi w ich pracę. Jak już pisałem, scrum 
(i agile w ogóle) powstał wśród ludzi za-
angażowanych w to, co robili – zarówno 
na poziomie rzemiosła, jak i zaangażowa-
nia w los produktu, który tworzyli. Przeło-
żenie ich doświadczeń i wypracowanych 
przez nich metod na ludzi, których z pro-
duktem wiąże wyłącznie wypłata, a którzy 
rzemiosło (czyli jakość kodu i architektu-
ry) mają w głębokim poważaniu, okazuje 
się trudne (delikatnie rzecz nazywając). 

Zatem zamiast zaangażowanych (a więc 
chcących!) programistów i testerów, któ-
rzy empirycznie wypracowują lepsze spo-
soby pracy nad produktem, na którym im 
zależy, mamy teraz coraz częściej zdemo-
tywowanych programistów i  testerów, 
którzy są zmuszani do udziału w „ceremo-
niach” – i to w dodatku przez „szamanów” 
niemających pojęcia o tym, co taki progra-
mista czy tester robią. Nic dziwnego, że im 
się to nie podoba. I nic dziwnego, że nie da-
je to obiecywanych efektów (a więc często 
wydawanego, działającego i wartościowe-
go oprogramowania). 

Duch czasów – obowiązkowy optymizm 
–  nakazuje zakończyć ten tekst jakimiś 

pozytywnymi wskazówkami lub propozy-
cją wyjścia z problemu. Na tę chwilę jed-
nak nie widzę tu żadnego rozwiązania, 
a więc czegoś, co mogłoby szybko i rady-
kalnie poprawić sytuację. Pozostaje zatem 
robić swoje, a więc przede wszystkim sze-
rzyć dobrą, solidną widzę o scrumie i agile 
wśród tych, z którymi mamy okazję praco-
wać – dbać o to, by Scrum Masterzy dobrze 
rozumieli swoją rolę i dbali o to, by scrum 
był tym, co robi ich zespół, a nie czymś, co 
oni robią temu zespołowi. Ważne by mieli 
też zdrowy, a więc pragmatyczny stosunek 
do samej metody. 

Trzeba także zmienić sposób kształce-
nia Scrum Masterów, biorąc pod uwagę 
fakt, że coraz więcej z nich nie ma pojęcia 
o programowaniu. Trzeba im zatem do-
starczyć namiastki tego doświadczenia 
oraz przekazać wiedzę niezbędną, by mo-
gli dobrze rozumieć zespoły i nawiązać 
z nimi merytoryczną komunikację. Inny-
mi słowy Scrum Masterzy powinni poznać 
podstawy programowania – i to najlepiej 
nie ucząc się ich od swojego zespołu, już 
podczas pracy z nim. Jeśli nie mają nawet
podstaw, będzie to dla zespołu frustrujące 
i spowalniające, o ile w ogóle zespół zechce 
podjąć się tłumaczenia tychże podstaw 
swojemu Scrum Masterowi. Lepiej zrobią 
to profesjonaliści mający doświadczenie 
w nauczaniu.
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biznesowej jest zależne od kilku czyn-
ników: reengineeringu procesów biz-
nesowych, automatyzacji i digitalizacji, 
współpracy z asystentami sztucznej in-
teligencji (AI), demokratyzacji danych 
i analityki biznesowej. A zatem bez tech-
nologii ani rusz. Co ważne – ponieważ 
trudno szukać najlepszych praktyk, to 
musimy pogodzić się z trybem ciągłego 
eksperymentu. Zaryzykuję jednak stwier-
dzenie, że lepiej działać i popełniać błędy, 
niż czekać. Bo dzisiaj przede wszystkim 
trzeba być pierwszym. 

Przywództwo i strategiczne 

Te zmiany implikują też szereg zmian 
w  całej organizacji. Zmienia się mo-
del przywództwa, ponieważ zdalność 
wymaga oddelegowania decyzyjności. 
Przywództwo w czasach pandemii na-
brało innego wymiaru – fi rmy musiały 
wprowadzić sztaby kryzysowe, szacować

przestrzeni od 2 do 5 lat. Koncepcja ta obej-
muje trzy zagadnienia: elastyczności miejsc 
pracy, innowacji i  szybkiego wdrażania 
nowych technologii. I trzeba podkreślić, że 
gros z nich wydarzyło się w marcu 2020 r. 
Czego dotyczy FoW? Oczywiście jest bez-
pośrednią konsekwencją rewolucji cyfro-
wej i  intensywnego wdrażania nowych 
narzędzi informatycznych. Jednak w zde-
rzeniu z człowiekiem owocuje wielorakimi 
konsekwencjami w obszarze kultury pra-
cy, zarządzania, a na koniec indywidual-
nej przemiany każdego z nas. Jak zatem te 
zmiany będą postępowały? 

Siła i odziaływanie cyfrowej transfor-
macji są już dzisiaj bezsporne, ale aby od-
nieść sukces w cyfrowej ekonomii trzeba 
zmienić sposób pracy. Firmy muszą stać 
się zwinne, a pracownicy muszą czuć się 
zaangażowani. Przestarzałe praktyki 
powinny zostać zastąpione takimi, któ-
re przynoszą operacyjną efektywność 
i generują wartość. Tworzenie wartości Fo
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P isząc ten tekst w październiku, za-
kładam, że już w listopadzie może 
być w części nieaktualny, bo tempo 

zmian jest ogromne, a skutki coraz trud-
niej przewidzieć. COVID-19 zatrzymał nas 
i jednocześnie przyspieszył. Lockdown wy-
musił gigantyczną transformację cyfrową 
pracy – fi rmy, organizacje, instytucje rzą-
dowe walczyły przede wszystkim o utrzy-
manie ciągłości działania. W najprostszym 
modelu pracownicy przenieśli się z biur do 
swoich mieszkań, kontynuując – na ile to 
możliwe – swoje działania zdalnie. Ponie-
waż sytuacja nie wróciła do stanu sprzed 
marca – wszyscy nadal starają się dosto-
sować, szukając nowych form i znaczeń. 
Roboczo tkwimy w new normal albo next 
normal, którego i tak nie jesteśmy w stanie 
zdefi niować. 

Analitycy rynku już kilka lat wcze-
śniej ukuli termin Future of Work. Wed-
ług rozlicznych prognoz zjawiska, które 
zostały nim objęte, miały postępować na 

OPINIE

Człowiekowi zawsze wydaje się, że żyje w przełomowym momencie historii. Ale czy rzeczywiście 
doświadczamy teraz zjawisk znacznie intensywniejszych niż w przeszłości? 

czy tak wygląda przyszłośćczy tak wygląda przyszłość
Zwinne firmy, zaangażowani pracownicy i ufający szefowie…
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funkcje menedżerskie między innymi w firmach 

Hewlett-Packard i Symantec.

ryzyko mając niespójne informacje i po-
zwolić pracownikom na większą decy-
zyjność. Coraz częstszym postulatem 
jest dzisiaj konieczność zaufania pra-
cownikom i pozwolenie im na samodziel-
ne podejmowanie decyzji. Do tego warto 
umiejętnie wykorzystać zdolność ada-
ptacji i wykorzystywania nowoczesnych 
środków komunikacji, zaufanie do mana-
gerów i budowę relacji, na tyle skutecz-
ną by zaufanie zastąpiło kontrolę. Także 
organizacje przyszłości będą charaktery-
zowały się silnym przywództwem, ale też 
kulturą sprzyjającą innowacjom oraz dba-
łością o pracownika.

Poszukiwanie talentów 

Czeka nas także duża transformacja w ob-
szarze HR. Rośnie zapotrzebowanie na 
nowe umiejętności – co zmusza do poszu-
kiwania talentów. W pierwszej kolejności 
będą się z tym wyzwaniem mierzyć spe-
cjaliści IT, co wynika z tzw. technology ta-
lent gap, czyli luki w umiejętnościach. Do 
2022 r. luka ta w IT będzie ważnym ele-
mentem wpływającym na zmniejszenie 
dochodów firm, a to właśnie dostępność 
do konkretnych umiejętności IT stanie się 
dla firmy źródłem przewagi konkurencyj-
nej, a także jednym z kluczowych celów 
strategicznych organizacji w przyszło-
ści. Można dziś pracować ze specjalista-
mi wykorzystując innowacyjne modele, 
ponieważ bariery geograficzne zniknę-
ły. W sferze zarządzania można stworzyć 
przestrzeń wirtualną, aby wymieniać się 
pomysłami, prowadzić sprzedaż, ale także 
dostarczyć pracownikom korzyści zwią-
zanych z miękkim HR – których źródłem 
mogą być szkolenia, coaching, a nawet 
zdalna yoga. 

Robotyzacja i automatyzacja są nieunik-
nione i są jedną z najważniejszych kom-
petencji wymaganych w  dzisiejszym 
biznesie. Robotyzację należy traktować 
jako inicjatywę strategiczną i  transfor-
mację modelu organizacyjnego. Jednak, 
o ile jeszcze niedawno były one wdraża-
ne głównie z uwagi na koszty, tak obec-
nie są kluczowe dla utrzymania ciągłości 
biznesu. Według danych IDC, polskie  

firmy już wdrażają (lub wdrożą w ciągu 
roku) takie technologie jak: automatyza-
cja IT, chatboty, roboty i drony, a blisko 
połowa badanych uważa, że automaty-
zacja pozwala pracownikom uwolnić się 
od powtarzalnych i prostych zadań i sku-
pić na tych niosących większą wartość. 
Otwiera też drzwi do szkoleń i zmiany 
zakresu obowiązków. Wpływ tych roz-
wiązań na polskich pracowników będzie 
istotny i pozwoli im wykonywać zadania 
o wyższej wartości. Będzie też wymaga-
ło dodatkowego przeszkolenia lub prze-
kwalifikowania, a  wielu pracowników 
zostanie przeniesionych do pełnienia 
innych zadań. 

Co nie będzie łatwe, zwłaszcza że wy-
jątkowo istotnym elementem obecnych 
zmian jest kondycja psychiczna pracow-
ników, która ma oczywiście wpływ na 
efektywność i zaangażowanie. Na dobro-
stan pracowników negatywny wpływ mają 
trzy czynniki: bezrobocie, 
problemy zdrowotne, brak 
bliskich relacji. Według 
badań Instytutu Humani-
tes i pracuj.pl aż 63 proc. 
Polaków twierdzi, że pra-
cuje w niewspierających 
lub toksycznych kultu-
rach organizacyjnych. Na 
szczęście praca zdalna 
stwarza dla wielu osób nową możliwość łą-
czenia wielu sfer życia, co sprawia, że pra-
cownik ma poczucie sensu. Jednocześnie 
jednak wymaga od przełożonych znacznie 
większej empatii i wzmożonej komunika-
cji, pozwalającej na zdalne diagnozowanie 
potencjalnych problemów, czy wspieranie 
i motywację. 

Zmiany, których doświadczamy w ostat-
nich miesiącach, dotyczą wszystkich sfer 
naszego życia. Zmieniliśmy nasz sposób 
funkcjonowania – zredukowaliśmy czas 
utracony na dojazdy do biur, często wy-
noszący łącznie od kilku do kilkudzie-
sięciu godzin w  miesiącu, tym samym 
zredukowaliśmy czas na społeczną inte-
rakcję – w tramwajach czy w biurowych 
kantynach. Nauczyliśmy się korzystać 
z narzędzi do współpracy, a wiek prze-
stał być barierą dostępu. Online robimy 

dzisiaj zakupy, rozmawiamy z lekarzem, 
a dzieci opanowują szkolny materiał. Kon-
sekwencje? Ogromne tempo cyfryzacji 
całego społeczeństwa, ale też pole dla no-
wych uzależnień. Dla wielu jest to szansa 
spędzenie znacznie więcej czasu z rodziną, 
choć dla osób samotnych ta izolacja może 
pogłębiać depresję i stany lękowe. 

W przyszłości szansę na sukces ma-
ją przede wszystkim ci, którzy szybko 
i zwinnie będą w stanie adaptować nowe 
technologie, uczyć się zupełnie nowych 
zadań i kompetencji. W przypadku orga-
nizacji szanse mają te, które będą w stanie 
współpracować i tworzyć nowe ekosys-
temy – często poza swoim naturalnym  
otoczeniem. 

Jednak coraz bardziej dociera do nas, 
że ten gwałtowny rozwój technologii ma 
swoje ważkie konsekwencje. Przez lata 
obserwowaliśmy jej rozwój, ale dopiero 
od niedawna zastanawiamy się nad tym, 

jak bardzo zmieni nas sa-
mych, nasze społeczeń-
stwo. Jak odnajdziemy 
się w tym świecie pracy 
zdalnej, pracy, w  której 
wspiera nas technologia 
lub uzupełnia, albo na 
koniec – w jakieś części 
–  zastępuje? Czy jeste-
śmy w stanie doskonalić 

się całe życie i ścigać kompetencyjnie? 
Czy obecnie trwająca pandemia – zamy-
kając nas w domach, zmieni nasze spo-
łeczeństwo bezpowrotnie? Nie znamy 
odpowiedzi, ale na pewno musimy być 
czujni i gotowi na zmianę. 

Artykuł został pierwotnie opubliko-
wany podczas konferencji Open Eyes 
Economy Summit. 
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Czy jesteśmy  
w stanie 
doskonalić się całe 
życie i ścigać 
kompetencyjnie?
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Każdy, kto był w  jakiejkolwiek re-
stauracji w USA (nawet bardzo pod-
rzędnej), na pewno jadł „Voted Best” 

burgera albo deser określony mianem 
„Award winning”. W Stanach Zjednoczo-
nych większość rzeczy i ludzi jest „Top”, 
„Executive”, „Featured” albo zwyczajnie 
„Best”, a każdy od małego obsypywany jest 
nagrodami. Pierwszy raz uderzyło mnie to 
w Nowym Jorku ponad 10 lat temu, kiedy 
w nocy po imprezie Microsoftu poszliśmy 
w kilku do knajpy, która w Polsce została-
by zamknięta przez sanepid, a już na pew-
no cyklicznie zgłaszana do 
niego przez klientów. A tu, 
pełna bezdomnych knajpa 
serwująca jedzenie wyglą-
dające jak g…, miała w menu 
kilka potraw oznaczonych 
dopiskiem „Award winning”. 
Wtedy pomyślałem, że to głu-
pie, ale dobrze zapamiętałem sobie całą 
sytuację. Choć nie spodziewałem się, że 
kiedykolwiek to opiszę.

A opisuję, bo zaczęło mnie śmieszyć, że 
Ameryka to kraj, w którym większość ludzi 
to „zwycięzcy czegoś”, podobnie jak każda 
fi rma. W niektórych korporacjach ponad

30  proc. pracowników to „wiceprezesi” 
(w 2018 r. w Goldman Sachs awansowano
na takie stanowisko... 1,5 tys. pracowni-
ków!). Vice president nie ma nic wspólne-
go z naszym wiceprezesem. Jednocześnie 
każde dziecko musi być małym winne-
rem. Co prawda, większość to nagrody
za „uczestnictwo” i za kasę, ale jednak. 

I  teraz przykład z  własnego podwór-
ka, czyli jak nasza fi rma w USA mogła być 
w miesiąc najlepsza w kilku rankingach… 
Otóż kiedy weszliśmy na rynek amery-
kański, mieliśmy już tam dwóch klientów. 
Były to ogromne, znane fi rmy. Stąd decy-
zja o otwarciu się na tamten rynek, bo sko-
ro i tak tam byliśmy, to mogliśmy przecież 

zdziałać więcej. Jakie by-
ło moje zdziwienie, kie-
dy po założeniu lokalnej 
korporacji typu C w listo-
padzie 2018  r., już na po-
czątku grudnia zostaliśmy 
wyróżnieni następującymi 
tytułami: „Best software in-

tegrator of Florida”, „The most promising 
cloud software of the year in the US”, a tak-
że (a jakże!) „Voted TOP10 best software 
provider in the USA”. A ja sam, osobiście 
(nic nie robiąc, bo przyjechałem na Świę-
ta do Polski), zostałem „TOP10 brightest 
leaders in IT”. 

O ile w Polsce, kilka lat wcześniej, żeby 
dostać się do rankingu Deloitte’a, a później 
uzyskać w nim pozycję nr 1, niezbędny był 
kilkumiesięczny proces notarialnego po-
świadczania sprawozdań, audytów, wywia-
dów itd., o tyle w USA po dwóch tygodniach 
od założenia fi rmy byłem bogiem, a Net-
wise znajdowało się na topie topów. Oczy-
wiście według rankingów, które… absolut-
nie nic nie znaczą. Bo w Ameryce każdy, 
kto chce wesprzeć wątpliwy ranking go-
tówką, staje się  „The best”, „Featured” lub 
też „Top”.

Dotyczy to także, jak już wspomniałem, 
dzieci. Trochę tam pomieszkałem z rodzi-
ną, w każdym razie wystarczająco, żeby 
widzieć, że podczas większości pikników 
w przedszkolach i szkołach każde dziecko 
wraca z medalem, trofeum czy dyplomem. 
Nieważne, że jest to dyplom za „uczest-
nictwo” ( jak również za opłatę wniesio-
ną przez rodziców). Każde dziecko jest tu 
zwycięzcą! W sobotę był piknik naukowy, 
ale nie zdążyłeś się przygotować? Gratu-
lacje, masz nagrodę! Zrobiłeś coś absolut-
nie zaje…? Gratulacje, masz nagrodę! Nie 
udało Ci się dotrzeć na piknik, bo rodzi-
ce zapomnieli? Gratulacje, w poniedzia-
łek w szkole odbierzesz medal i nagrodę. 
Prawie jak w odcinku „Family Guy”, kiedy
Stewie zrozumiał i  zauważył, że każde 

OPINIE

Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

czyli kraj 

Nagrody w USA 
się kupuje, 
a nie dostaje.

Nagrody, wyróżnienia i… jeszcze więcej nagród. Warto zadać 
sobie pytanie, dlaczego prawie wszystko w USA jest „Award 
winning” czy „Voted best”? 
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trofeum, które dostał w życiu miało napisa-
ne pod spodem: „ for participation”…

Nie wiem, o co tu chodzi, ale te nagrody 
przyznawane za młodu ewidentnie prze-
kładają się na postrzeganie siebie przez do-
rosłych Amerykanów. Żeby odpowiedzieć 
od razu na ewentualne komentarze w sty-
lu „a wcale tak nie jest, pracuję w XYZ i nie 
dostałem nagrody”, piszę o Amerykanach. 
Nie o ludziach, którzy (tak jak ja) przyje-
chali tu w dorosłym życiu i (nie tak jak ja) 
udają Amerykanów, kiedy są tu na wizach 
H-1 B, albo L-1 A. Statystycznie losowo wy-
brany Amerykanin, który tu się urodził 
i wychował, jest wyjątkowo dumny. Ma 
też w głowie wyryte, że jego ( jej) kraj jest 
najbogatszy i najlepszy na świecie i często 
krzyczy bez okazji „JU-ES-EJ” – od piąt-
kowego wieczoru, po byle jakie święto. 
I piszę to absolutnie serio. A dlaczego? No 
właśnie może dlatego, że od przedszkola 
był „Voted best”. Mógł być „Najcichszym 
6-latkiem w grupie semestru II 2002”, albo 
„Najszybciej w grupie pokolorował na czer-
wono kwadrat w tygodniu 42” (i nagroda 
wisiała w gablotce w przedszkolu). Ważne, 
żeby być „naj” w czymkolwiek. 

W  świecie dorosłych nie dziwi mnie 
już zupełnie, kiedy pani obsługująca mnie 
w dużym globalnym, amerykańskim ban-
ku ma za sobą statuetki z nagrodami, taki-
mi jak: „The best smile in September 2018”, 
bądź w ramce wydrukowany email dla „Su-
per seller – inner circle CEO Award”. Ta 
druga akurat polega na… emailu od sekre-
tarki CEO, że cię doceniają (podpytałem, 
a jak!). Oczywiście odbiorczyni tej nagro-
dy nigdy nie widziała na żywo CEO tegoż 
banku, a sekretarki drugiej asystentki CEO 
totalnie nie obchodzi do kogo tego emaila 
napisała. Ale nagroda jest! 

To, co piszę, jest brutalne i może się wy-
dawać wręcz chamskie, ale to jest amery-
kańska rzeczywistość na co dzień – każdy 
ma tu kilka nagród za nic (według kryte-
riów europejskich) i jest z nich mega dum-
ny. Ale jest coś gorszego – uważa, że każda 
inna osoba ma go za te nagrody stawiać na 
piedestale i odpowiednio traktować. Po-
ważnie, dla Amerykanów tytuły te mają 
naprawdę znaczenie. Ich mentalność zna-
komicie odzwierciedla napis na wizytówce 
Zuckerberga: „I’m the CEO, Bitch”, czyli je-
stem, k…, szefem i się ze mną licz, nic nie-
znaczący petencie.

W Stanach 
Zjednoczonych 

większość rzeczy 
i ludzi jest „Top”, 

„Executive”, 
„Featured” albo 

zwyczajnie „Best” .
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Wszyscy tam chcieliby móc to powie-
dzieć, ale im na to nie pozwala poprawność 
polityczna. Niemniej Amerykanin, chociaż-
by nieco tylko górujący nad rozmówcą ty-
tułem (lub czujący się „nad”, bo rzadko oni 
są „nad” europejskimi odpowiednikami), 
będzie starał się za wszelką cenę okazać 
chociażby delikatny brak szacunku „pod-
rzędnej” osobie. Na każdym kroku. To jest 
prawie tak, jak w Indiach i w kastach – tylko 
tam to wynika z setek lat kultury, a tu z kil-
kudziesięciu lat braku kultury.

Żeby nie być gołosłownym, przytoczę 
pewną prawdziwą historię, ale bez nazwy 
fi rmy. W każdym razie chodzi o fi rmę IT. 
Chcieliśmy we wrześniu 2019 r. kupić dla 
naszego klienta jej produkt. Po napisa-
niu emaila z zapytaniem otrzymałem au-
tomatyczną odpowiedź, a później dalsze 
informacje od kilku „Client Success Execu-
tive’ów” i „Account Global Executive’ów”. 
Wiem, jak to działa i przyzwyczaiłem się, że 
„executive” w tytule stanowiska nie znaczy 
nic, ale nagle – uwaga! – „Sam CEO może 
z nami porozmawiać podczas 3 – 5 minu-
towej sesji” ze względu na to, jak ważny 
jest ten nasz klient. Sam CEO! A więc szef 
fi rmy, która ma rocznie przychód taki, jak 
nasz klient w niecałe trzy godziny…

Ale dobra, pomyślałem, dajmy temu CEO 
szansę pogadać z naszym klientem. I to był 
błąd. Katastrofalny błąd. O umówionym 
terminie prezentacji, po stronie dostawcy 
na callu… nie pojawił się nikt. Po kilku ema-
ilach odpisał ktoś (albo automat), że CEO 
„nie może teraz”, ale że „jesteśmy dla nie-
go ważni”. Nieważne, że on dla nas i dla na-
szego klienta już ważny nie był. On ciągle 
wierzył, że się nabieramy. Po terminie do-
staliśmy email, że „CEO ma czas za tydzień, 
któregoś tam dnia”. Zachowanie oczywi-
ście zupełnie niepoważne, ale potrzebowa-
liśmy tego produktu, więc ok. 

No cóż, za tydzień pana CEO… zapowie-
działa sekretarka, a on sam przeczytał nam 
treść, którą dostaliśmy w emailu. Później 
„musiał biec na spotkania”. Przypomniał 
też ze trzy razy, że jest CEO… więc jakby-
śmy mieli dodatkowe pytania, to najpraw-
dopodobniej dlatego, że nie rozumiemy po 
„CEO-wemu”, więc on i tak na nas tracił 
czasu nie będzie (zachowywał się tak, jak 
niektóre barany w polskich start-upach, 
więc w sumie bycie pajacem z tytułem CEO 
nie jest ograniczone do USA).

Finalnie produktu nie kupiliśmy, ale po 
moim emailu z  informacją o  tej decyzji 
dostałem email, uwaga… że jesteśmy nie-
poważni, bo „straciliśmy” czas ich CEO, 
dlatego w załączeniu jest faktura za do-
radztwo. Całe 99 dolców za 4-minutowe
przeczytanie treści, którą dostaliśmy 
mailem. Tak, tak. 

W  październiku 2019 roku na konfe-
rencji w Orlando spotkaliśmy się z przed-
stawicielami fi rmy, która… miała stoisko 
obwieszczające, że została nagrodzona 
tytułem „Best PowerPoint product demo 
– 2019 H1”. Nie, nie żartuję. W sytuacji, 
kiedy polskie fi rmy walczą jak oszala-
łe w prawdziwych rankingach, tutaj pani 
„Account [oczywiście] Executive” ma na 
wizytówce, że jej fi rma zrobiła najlepsze 
demo jakiegoś produktu w PowerPoincie 
i ma nagrodę producenta tego produktu za 
pierwsze półrocze 2019. No tak… 

I na koniec powrót do wątku, od którego 
zacząłem ten post, czyli wracamy do knajp. 
Jeśli kiedyś przejdzie Ci na myśl jechać 
30 mil do knajpy dlatego, że ma dziesiąt-
ki nagród, don’t. Just don’t. Nie daj z sie-
bie zrobić wała. Posłuchaj, bo ja dałem się 
zrobić kilkanaście razy. „The best mud pie 
in the US 2009 – 2011”, „Award winning 
lamb Burger” albo „Voted the most delicio-
us kobe steak in South-East US”… Lepiej 
pójdź do najbliższego Cheesecake’a albo 
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Subway’a – przynajmniej dostaniesz wy-
standaryzowane jedzenie. Ja w kilkanaście 
lat latania do USA i w trzy lata mieszkania 
tu na stałe nauczyłem się jednego: nagrody 
w USA się kupuje, a nie dostaje.

Nie zdziw się też, że będziesz jechał 
Lyft’em z „Najlepszym Kevinem z Palm 
Beach wśród kierowców Lyft jeżdżących 
białymi Kia’mi Optima na 47 tydzień roku 
2019”. Ten gość z radością będzie wywie-
szał to wyróżnienie i nagrodę. Oczywiście, 
nie zapomnij o napiwku dla mistrza, bo do-
staniesz 1 gwiazdkę, jak sam nie dasz 5. Ty 
niedoceniający nagród wale, Polaku ty – to 
zwyczajne reakcje na nasze pytania „po 
co Amerykanie chwalą się takimi rzecza-
mi?”. I na tym kończę „Najlepszy w Historii 
Felieton o Nagrodach w Ameryce”! 

Tekst pochodzi z bloga Polakwameryce.pl.

Jakub Skałbania 
jest założycielem Netwise, a obecnie pełni 

w tej firmie rolę Principal Consultanta. Przez 
blisko trzy lata był prezesem amerykańskiego 

oddziału tej firmy.  

OPINIE
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Paweł Pilarczyk
redaktor naczelny ITbiznes.pl 

Nie podzielam 
opinii  

miłośników  
Apple’a. 

Producent z Cupertino już oficjalnie 
ogłosił zmianę procesorów w swo-
ich komputerach –  stacjonarnych 

i przenośnych. Tym samym Apple po 15 la-
tach wykorzystywania układów Intela, od-
tąd będzie montować w swoich Makach czy 
MacBookach procesory własnej produkcji. 
Pierwsze testy wydajności nowych Mac- 
Booków z procesorami Apple’a są miaż-
dżące dla Intela i AMD. Czy to oznacza, że 
obie te firmy nagle zostały zepchnięte do 
roli producentów układów dla mało wyma-
gających albo – jak to wieszczą niektórzy 
– mogą w zasadzie odpuścić produkcję pro-
cesorów komputerowych, bo nie potrafią 
tego dobrze robić? Zdecydowanie nie po-
dzielam opinii miłośników Apple’a. 

Nowe procesory nazwano Apple M1. To 
układy w architekturze ARM, czyli podob-
ne do tych, które znajdziemy w naszych 
smartfonach, niezależnie czy będą to iPho-
ne’y, czy modele z Androidem. Apple M1 to 
układ typu SoC (System on Chip), który 
w jednej obudowie integruje wiele elemen-
tów, obecnych w  przypadku kompute-
rów stacjonarnych zazwyczaj oddzielnie. 
Układy SoC stworzono przede wszystkim 
z myślą o urządzeniach bardzo małych, jak 
chociażby smartfony czy tablety. Po prostu 
gabarytowo zajmują mniej miejsca i wyma-
gają mniejszych płyt głównych. 

Apple M1 w jednej obudowie mieści pro-
cesor centralny (CPU), procesor graficzny 
(GPU), kontroler pamięci, a nawet pamięć 
RAM (sic!). Do tego mamy procesor prze-
twarzania operacji na sieciach neurono-
wych (Neural Engine), procesor obrazu 
czy kontroler dyskowy. Oczywiście Apple 
projektuje już własne procesory od daw-
na (produkuje je dla Apple’a tajwańska fir-
ma TSMC). Montowane są teraz głównie 
w iPhone’ach i iPadach. Obecnie osiągnęły 
już taki poziom wydajności, że firma zde-
cydowała się na wykorzystanie ich także 
w komputerach stacjonarnych, w miejsce 

wykorzystywanych do tej pory proceso-
rów Intela. 

Pierwsze benchmarki wykazują, że  
Apple M1 jest szybszy nawet od najmoc-
niejszych procesorów montowanych do-
tąd w laptopach, 8-rdzeniowych Core i9. 
Społeczność fanów Apple’a wiwatuje z ra-
dości i ogłasza śmierć konkurencyjnych 
laptopów z układami Intel czy AMD, nawet 
tych z systemem Windows. Rzeczywistość 
jest o wiele mniej różowa. 

Przede wszystkim bardzo mało jest 
jeszcze rzetelnych pomiarów wydajności 
w aplikacjach rzeczywistych. Większość 
opublikowanych dotąd testów to ni mniej, 
ni więcej jak wyniki z jednego programu 
– Geekbench, syntetycznego benchmarka 
stworzonego do testowania głównie urzą-
dzeń mobilnych z procesorami w archi-
tekturze ARM. Pojedyncze pomiary „real 
world” wykazują już, że przewaga ARM 
nie jest wcale tak miażdżąca, a w opera-
cjach wielowątkowych 8-rdzeniowe układy 
Intela są jednak wyraźnie szybsze. W do-
datku brakuje porównania do niezwykle 
wydajnych procesorów AMD w architek-
turze Zen 3 czy układów Intela 11 gene-
racji, które zrobiły bardzo duży progres  
wydajnościowy.

Ponadto pamiętajmy, że tak drastyczna 
zmiana architektury, jaką dokonał Apple 
(zmiana z układów x86 na ARM) wymaga 
przepisania wszystkich aplikacji. System 
macOS został przekompilowany, tak samo 
kilka flagowych narzędzi Apple’a (np. Final 
Cut Pro), ale pozostałe aplikacje działają 
w trybie emulacji. Zatem wolniej, a w do-
datku niektóre programy stwarzają proble-
my lub nie działają wcale.

Osobiście jestem daleki od entuzjazmu. 
Wciąż nie pojawiło się rzetelne porówna-
nie wydajności, które pozwalałoby ocenić 
faktyczne możliwości Apple M1. Na tym 
etapie dostajemy jedynie szybki produkt 
w wersji beta. 

Pierwsze testy wydajności nowych MacBooków z procesorami Apple’a są 

miażdżące dla Intela i AMD. 

KRÓTKO I  NA TEMAT

Apple M1: czy Intel i AMD 
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W czasie pandemii wielu pracowników przeżywa bardzo trudny 
okres, ale to samo można powiedzieć o ich szefach, bo bycie liderem w dobie 
COVID-19 to wyzwanie jakich mało.
Jaki zatem powinien być idealny lider na obecny czas? Propozycję definicji przytoczył 
Marek Wikiera, szef Umbrella Holding, na podstawie wypowiedzi psychologa Jacka 
Santorskiego. A zatem, taki ktoś „ogarnia niepokój i  swój, i zespołu. Widząc, że inni 
są w strachu, towarzyszy im (…) organizuje nowe podróże po swojej organizacji. Przy 
pomocy komunikatorów spotyka się z załogą, choć wcześniej takie obowiązki z reguły 
tylko delegował. Monitoruje potrzeby i nastroje. Zamiast zaczynać od pytań o postęp 
w realizacji projektu, chce wiedzieć, jak się czują, jak przeżywają daną sytuację, jakie 
mają pomysły, jak mogą to wspólnie przetrwać. Jest w kontakcie, słucha, wyjaśnia. Daje 
do zrozumienia, że pracownicy mają prawo do niepokojów i lęków”. Chciałoby się po-
wiedzieć: tylko tyle, i aż tyle. 

Wprawdzie coraz więcej osób pracuje 
na samozatrudnieniu, ale jednak są tacy, któ-
rzy mają etaty i związany z tym wymóg dni 
wolnych od pracy. 
A  tej pracy jest często tyle, że w  końcówce roku 
trzeba kombinować, co tu zrobić z  niewykorzy-
stanym urlopem i  jak to pogodzić z  projektami, 
które trzeba „dowieźć” jeszcze przed Świętami. 
Interesujący sposób na zrobienie z  tym porządku 
wprowadził w  życie Mirosław Burnejko, prezes 
Transparent World, który oznajmił, że w  tym 
roku wszyscy w  jego firmie mają minimum 26 dni 
urlopu. I teraz uwaga: „Jeżeli ktoś w roku 2020 nie 
wykorzysta tych dni, to odcinamy go/ją od narzędzi 
na ostatnie dni pracujące roku” – brzmi komunikat 
prezesa. I  dalej: „Dla przykładu: gdy ktoś zostawi 
10 dni urlopu, to 17.12 zacznie się urlop tej osoby… 
bez dostępu do narzędzi firmowych (wszystko jest 
w  chmurze)”. I  kiedy zaczynaliśmy podejrzewać 
Mirosława Burnejkę o mobbing, użył następującego 
argumentu: „Dana osoba nie ponosi konsekwencji. 
Ponoszę je ja. To ja nie dopilnowałem procesu. Źle 
przekazałem wytyczne”. W  rezultacie menedżero-
wie w  Transparent World „mocniej dbają, aby do-
brze rozłożyć urlopy zespołów. Zespół też aktywnie 
wykorzystuje urlopy. Plan realizuje się (póki co) do-
skonale”. I teraz jeszcze takie post scriptum ze stro-
ny Burnejki: „PS. Jeżeli znasz inne zasady w naszej 
firmie, to też wiesz, że osoba z 10 dniami urlopu (bez 
korzystania z narzędzi firmowych) dostanie bonus 
2000 zł (200 zł za każdy z dni wolnych). Wesołych 
Świąt”. A przynajmniej… weselszych. 

LINKEDIN PARK   

CO MIESIĄC SPRAWDZAMY, 
o czym branża IT (i nie tylko) dyskutuje na

NAJWIĘKSZYM

BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Sprawa ministerstwa cyfryzacji wraca jak bumerang 
(ewentualnie jak dron).  
Tym razem temat podchwycił Michał Jaworski, Technology Director w Micro-
sofcie, zaczynając swój wpis wieloznacznym hasłem: „Tymczasem w odległej galakty-
ce”… Po czym twardo schodzi na ziemię: „Niemal w tym samym czasie, kiedy w Polsce 
dokonały się dni Ministerstwa Cyfryzacji, w Grecji wprowadzono 23 września br. nowe 
prawo opisujące zadania tamtejszego Ministerstwa Cyfryzacji (na ang. tłumaczą jako 
Ministry of Digital Governance). Wprowadzono obowiązek klasyfikacji danych w sys-
temach administracji (są terminy!), zasadę cloud-first (art. 85 i następne) z podziałem 
chmur na usługi dla administracji, zdrowia i edukacji/badań, skoncentrowano zakupy 
dla administracji i stworzony zostanie marketplace. (…) Morał z tej historii jest prosty 
–  tu nie ma co patrzeć na Finlandię, Estonię czy inne najbardziej ucyfrowione kraje. 
Tutaj nie wolno ustawać, bo mogą nas wyprzedzić ci, których o to nigdy nie podejrzewa-
liśmy!”. I z tym morałem Was zostawiamy. 
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Każdy pracodawca musi się liczyć, że w internecie pojawią się na jego temat przy-
kre opinie. Chociażby w serwisie GoWork.pl, co przytrafiło się jakiś czas temu firmie Just 
Join IT. 
Cytujemy: „było wziąć biura w gorszej lokalizacji a zapłacić pracownikom, dać im szanse utrzymania. Ale 
nie przecież leasing szefa psudo firemki jest ważniejszy, no i lans, stylizowanie się na Cebula Jobsa bo tak 
to wygląda. Myślę że trzeba byłoby spuścić trochę powietrza z tego ego balonu” (pisownia oryginalna). 
Komentarz okraszono zdjęciem Piotra Nowosielskiego, CEO Just Join IT i jego samochodu, co spotka-
ło się z szybką ripostą: „Na zdjęciu ja i mój leasing na 13-letnią hondę civic, którą od 2 lat jeżdżę do pracy. 
Solidna, ale delikatnie nadgryziona zębem czasu! (…) cała firma wie, czym jeżdżę do biura, a poobijana 
honda po cioci jest raczej przedmiotem humorystycznych docinek. Także nie ma opcji, aby ktokolwiek, 
kto kiedykolwiek pracował w Just Join IT, mógł napisać coś bardziej absurdalnego. (…) Wniosek: jest to 
100 proc. fake nakierowany na wzbudzenie kontrowersji, aby tylko wyłudzić pieniądze za usunięcie tego 
typu opinii. Nie dajcie się złapać trollom z GoWorka :)”. Czyżby jednak rację miał Mateusz Macha, szef 
Humeo, sugerując: „A może komentujący po prostu chce odkupić Twoją hondę, tylko nie wie jak zaga-
dać”. Jak było, tak było, a my przy okazji przypominamy, że Steve Jobs jeździł mercedesem SL 55 AMG, 
który co sześć miesięcy wymieniał na nówkę sztukę, żeby móc jeździć bez tablic rejestracyjnych, bo tyle 
czasu miejscowe prawo dawało na rejestrację właścicielom nowych fabrycznie aut. 

Nic tak nie podzieliło Polaków w minionych miesiącach, jak wiadomy wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego i… maseczki. 
Obowiązek ich noszenia w miejscach publicznych, z wyjątkiem przygotowań do rywalizacji sportowej, 
skłonił Michała Gaca, prezesa zarządu w  Marcova, do próby założenia… klubu biegowego i chodu 
sportowego „Zdrovid-19”. W tym celu, na LinkedInie, zwrócił się o pomoc prawną i trenera. Zgodnie ze 
wstępnym założeniem „członkostwo w klubie będzie kosztować 5 pln za rok. Każdy członek klubu otrzy-
ma podstemplowaną legitymację sportową, która będzie informować, że np. biegacz trenuje wyczynowo, 
jak stanowi przepis. Za komuny podstemplowana legitymacja miała wartość biurokratyczną, może teraz 
też mieć będzie”. Apel został przez wiele osób przyjęty entuzjastycznie, wysokość wpisowego okazała 
się akceptowalna, a co poniektórzy podpowiadali rozszerzenie zakresu działalności klubu: „Zgłaszam 
się na legitymację #88 i dołączam do klubu. Liczę, że karta obejmuje również jazdę na rowerze, rolkach, 
chodziarstwo, w tym interwałowe oraz spacer farmera z obciążeniem siatkowym bez dodatkowych ob-
ostrzeń epidemiologicznych w dystansie społecznym zgodnie z obowiązującym prawem obecnym i przy-
szłym”. Z drugiej strony nie zabrakło też sceptyków, którzy ostrzegali, że brak maski może stanowić za-
grożenie dla mijanych osób. Wygląda na to, że faktycznie to, co nas podzieliło, to się już nie sklei. 

Sprawa ministerstwa 
cyfryzacji wraca jak 

bumerang.
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Wydawałoby się, że 
najwięcej o technikach prze-
trwania lockdownu mogą 
opowiedzieć osadzeni w wię-
zieniach. Jednak... lepiej za-
pytać o zdanie astronautów.  
Tak zrobili organizatorzy tego-
rocznego sympozjum Gartnera, 
a napisał o tym Adrian Sasin, za-
łożyciel Szkoły Kierowników 
IT – jeden z uczestników tego 
wydarzenia. Razem z pozosta-
łymi wysłuchał astronauty, któ-
ry porównywał pobyt na stacji 
kosmicznej do lockdownu. Żeby 
sobie jakoś taki czas umilić i nie 
zwariować, należy jego zdaniem 
dbać o wspólne posiłki, codzien-
ne rozmowy na ważne i mniej 
ważne tematy (także zdalnie)
oraz mieć hobby. „Najgorsze, co 
się może zdarzyć to brak opcji. 
Dopóki są, nawet słabe, to żyjesz 
i walczysz” – czytamy w relacji 
Adriana Sasina. I dodatkowa re-
fleksja z konferencji Gartnera: 
„25% CIO może stać się COO. 
Dzięki rozumieniu technologii. 
Chief Digital Officer jako jedyna 
osoba odpowiedzialna za trans-
formację cyfrową okazało się 
złym pomysłem, bo transforma-
cja to zmiana całej organizacji”. 
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Sprzedaż akcesoriów gamingowych bije w tym roku 

rekordy, co nie stanowi zaskoczenia w okresie, gdy 

ludzie szukają sposobów na domową rozrywkę. 

Przewiduje się, że w 2020 r. w ujęciu ilościowym 

wzrost wyniesie 21 proc. (do 97,8 tys. sztuk), 

a wartość rynku globalnie osiągnie 4,2 mld dol. Za 

takie pieniądze fani cyfrowej rozrywki kupią nowe 

słuchawki, klawiatury, myszy i głośniki. W palecie 

akcesoriów najważniejsze, jeśli chodzi o wartość 

zakupów, są słuchawki – odpowiadają za ponad 

40 proc. wydatków na tego typu sprzęt dla graczy. 

W tym roku w ujęciu ilościowym wzrost może wy-

nieść 26 proc., czyli więcej niż średnia dla całego 

segmentu rynku. To skutek tego, że w I poł. br. także 

konsumenci, którzy nie grają, kupowali słuchawki 

gamingowe z niższej półki. W ocenie analityków po-

tencjał do dalszego wzrostu jest znaczący. Do 2024 r. 

sprzedaż akcesoriów dla graczy w ujęciu ilościowym 

powinna zwiększać się o 9 proc. rocznie, a za 4 lata 

wartość rynku ma przekroczyć 6 mld dol.

Gracze lubią słuchać
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i globalnych 
mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

BADANIA RYNKU
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HP odzyskało pozycję lidera rynku notebooków
HP po latach odzyskało pozycję nr 1 na rynku komputerów przenośnych, mi-

nimalnie wyprzedzając Lenovo – wynika z raportu Strategy Analytics. Okazuje 

się, że w III kw. 2020 r. odnotowano dalszy znaczny globalny wzrost dostaw 

– o 34 proc. w ujęciu rok do roku. A mogło być jeszcze lepiej, bo sprzedaż 

w obliczu rekordowego popytu ograniczała podaż sprzętu. Przy czym w oce-

nie analityków pozostanie ona zasadniczym problemem na rynku, ponieważ 

nadal można spodziewać się dużego zapotrzebowania na notebooki. Jako że 

pandemia nie odpuszcza, konsumenci rozpoczęli zakupy jeszcze przed sezonem 

świątecznym, aby przygotować się do pracy i nauki w domu.

Jeśli chodzi o poszczególne segmenty, to bardzo wysoki wzrost odnotowa-

no w przypadku sprzętu gamingowego i ultramobilnych modeli, ponieważ 

nabywcy wydali więcej pieniędzy na notebooki używane do wielu różnych 

zadań, zarówno do rozrywki jak i do pracy. Przykładowo, znacznie zwiększyła 

się sprzedaż chromebooków, które mają już 16 proc. udziału w rynku wobec 

9,7 proc. przed rokiem. Większe zakupy tych urządzeń odnotowano zarówno 

w segmencie komercyjnym, jak i konsumenckim. Laptopy z systemem Google’a 

pozostawały ulubioną opcją dla szkół i uczniów na rynkach rozwiniętych. Dla 

porównania, udział laptopów z Mac OS wzrósł jedynie z 9,3 proc. do 9,6 proc. 

W skali światowej MacBooki miały mniej niż 10 proc. udziału w sprzedaży no-

tebooków. Jeśli chodzi o HP, producent ten osiągnął wyraźnie większy wzrost 

niż średnia na rynku (+43 proc. rok do roku). W efekcie Lenovo, choć też cieszy-

ło się dwucyfrowym popytem na swoje produkty (+25 proc.), minimalnie dało 

się wyprzedzić HP. Obie firmy idą jednak łeb w łeb, a w ujęciu procentowym 

ich udział w rynku w III kw. br. wynosił po 23,6 proc. 

Najwięksi dostawcy notebooków w III kw. 2020 r. (dane wstępne)

Producent
Dostawy  

w III kw. 2020 r. (mln szt.)

Dostawy  

w III kw. 2019 r. (mln szt.)

Wzrost rok  

do roku (proc.)

HP 14,7 10,3 43

Lenovo 14,6 11,7 25

Dell 8,5 7,2 18

Apple 6,0 4,3 39

Acer 4,9 3,7 34

Inni 13,4 9,1 48

W sumie 62,1 46,3 34

Wzrost sprzedaży akcesoriów 
gamingowych  

w 2020 r. (prognoza)
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26%

20%
17%

Słuchawki Myszy Klawiatury
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Do tego potrzebna jest chmura
Środki przeznaczone na IT popłyną szerszym strumieniem w kierunku chmury 

publicznej. W 2021 r. wydatki użytkowników końcowych na związane z nią 

usługi wzrosną na świecie o 18 proc., do 304,9 mld dol. Tym samym na konta 

dostawców wpłynie aż o 47 mld dol. więcej niż w 2020 roku. Analitycy Gartnera 

podkreślają, że pandemia zmusiła firmy do skoncentrowania się na trzech prio-

rytetach: oszczędzaniu gotówki i optymalizacji kosztów IT, wspieraniu i zabez-

pieczaniu pracy zdalnej oraz na zapewnieniu odporności biznesu. Inwestowanie 

w chmurę stało się sposobem zaspokojenia wszystkich tych trzech potrzeb. 

Prawie 70 proc. podmiotów już korzystających z usług w chmurze planuje 

zwiększyć wydatki na nie z powodu zakłóceń spowodowanych przez COVID-19. 

Ponieważ przedsiębiorstwa będą nadal inwestować w mobilność, współpracę 

i infrastrukturę pracy zdalnej, przewiduje się, że w 2024 r. chmura będzie mieć 

14,2 proc. udziału w globalnych wydatkach przedsiębiorstw na IT w porównaniu 

z 9,1 proc. w 2020 r. Największym segmentem chmury publicznej pozostaje 

SaaS, ale w większej skali wzrośnie rynek PaaS, gdyż o blisko 27 proc. w 2021 r. 

Wynika to z potrzeby zapewnienia odpowiedniej infrastruktury pracownikom 

zdalnym, która w dużej mierze ma postać zmodernizowanych i natywnych apli-

kacji chmurowych. 

Zdaniem 52 proc. szefów działów IT z Polski i 47 proc. na świecie pandemia trwale 

przyspieszyła transformację cyfrową. Ponad połowa CIO z naszego kraju deklaruje, 

że wdrożyła rozwiązania chmurowe, natomiast co czwarty analizuje tę opcję. Wśród 

kolejnych technologii, których wdrożenie rozważają liderzy IT, znajdują się: sztuczna 

inteligencja i uczenie maszynowe (25 proc. w Polsce, 29 proc. w skali globalnej) oraz 

inteligentna automatyzacja (odpowiednio 25 i 30 proc.). Warto zwrócić uwagę na 

duży globalnie wzrost popularności platform sprzedażowych w modelu SaaS – liczba 

wdrożeń takich rozwiązań zwiększyła się ponad trzykrotnie, z 7 proc. w 2019 r. do 

23 proc. w 2020 r. Spośród inwestycji, które w ocenie szefów IT w badaniu global-

nym są obecnie kluczowe dla firm, najczęściej wskazywano nakłady na zapewnienie 

bezpieczeństwa i prywatności. Branże, które zamierzają najwięcej inwestować w IT 

w najbliższych 12 miesiącach, to: energetyka i usługi publiczne (utilities) – 52 proc., 

administracja – 51 proc., ochrona zdrowia – 49 proc. oraz IT – 46 proc. 

Plany szefów IT w nowej rzeczywistości

PONAD 80 PROC. FIRM  
NIE OBNIŻY BUDŻETÓW IT
Jedna trzecia (33 proc.) przedsiębiorstw w Europie 

zamierza zwiększyć budżety IT w 2021 r., a 12 proc. 

je obniży – twierdzą autorzy badania Spiceworks. 

Wynika z niego jednocześnie, że ponad połowa py-

tanych biznesmenów (52 proc.) nie planuje żadnych 

zmian. W porównaniu z poprzednimi latami ubyło 

chętnych do zwiększania wydatków, jest natomiast 

więcej planujących cięcia, co idzie w parze z prze-

widywanym spadkiem przychodów firm. W badaniu 

światowym również jedna trzecia przedsiębiorstw 

chce podnieść wydatki na IT. Najważniejsze wskazy-

wane czynniki wzrostu to: wyższy priorytet w fir-

mie dla projektów IT (45 proc.), zmiany w biznesie 

spowodowane COVID-19 (38 proc.), jak też potrzeba 

wsparcia pracowników zdalnych (36 proc.). Do głów-

nych czynników przyczyniających się do wzrostów 

budżetów IT w przyszłym roku ma należeć poza tym 

wymiana starzejącej się infrastruktury IT, ale również 

rosnące obawy o jej bezpieczeństwo. Rośnie przy tym 

znaczenie komunikacji bezprzewodowej. W Europie 

w ciągu najbliższych 12 miesięcy największy odsetek 

pytanych firm planuje inwestycje w 5G, gigabitową 

sieć Wi-Fi, bezserwerowe przetwarzanie danych oraz 

Internet rzeczy. Co ważne, sprzęt nadal będzie sta-

nowić największą część budżetów IT w 2021 r., mimo 

że jego udział spadł z 35 proc. w 2019 r. do 31 proc. 

w 2021 r. Zwiększają się natomiast wydatki firm na 

chmurę i usługi zarządzane.
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Jakie są Twoje najważniejsze obszary inwestycji, 
w związku z nową rzeczywistością?

47%

44%

35%

29%

25%

Zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności

Budowanie doświadczeń i zaangażowania klientów

Infrastruktura i rozwiązania chmurowe

Automatyzacja

Systemy generujące informacje, np. BI

Usługi chmury publicznej. Prognoza wydatków klientów końcowych (mld dol.)

2019 2020 2021 2022

Proces biznesowy jako usługa  (BPaaS) 45,212 44,741 47,521 50,336

Platforma aplikacji jako usługa (PaaS) 37,512 43,823 55,486 68,964

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) 102,063 101,48 117,773 138,262

Usługi zarządzania i bezpieczeństwa w chmurze 12,836 14,88 17,001 19,934

Infrastruktura jako usługa (IaaS) 44,457 51,421 65,264 82,225

Desktop jako usługa (DaaS) 0,616 1,204 1,945 2,542

W sumie 242,696 257,549 304,99 362,263
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prezesem Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji. Pracował też 

w firmach: Oracle, DEC Polska, 2SI, 
EDS Poland, TP Internet. Obecnie 

jest senior konsultantem przemysłu 
teleinformatycznego. 

Polska VISA
nowocześniejsza 
od amerykańskiej.

W1986 roku przybyłem do USA 
z  moją nową kartą kredy-
tową, jedną z  pierwszych 

w Polsce. Działała poprawnie w barze, 
sklepie, przy kupnie biletu. Ale chciałem 
ją sprawdzić w  bankomacie. Obawia-
jąc się, czy bankomat jej nie zatrzyma 
– wszak to jakaś obca karta – w San Fran-
cisco poprosiłem kolegę, akurat był wice-
prezesem VISY, o asystę. Wkładam kartę, 
a  tu zaskoczenie: nie jest wchłaniana 
przez bankomat i podczas, gdy cały czas 
trzymam ją w palcach, sczytywany jest jej 
pasek magnetyczny, następnie wpisuję 
PIN, a bankomat sprawdza jego popraw-
ność oraz prawo do wypłaty. Pieniądze 
dostałem, nie wypuszczając karty z ręki 
ani na moment. Ta funkcjonalność cał-
kowitej kontroli karty przez właścicie-
la była cechą tylko tej sieci bankomatów 
VISY i  przynosiła im wyższe obroty 
– nikt nie lubi tracić z oczu plastiku ze 
swoim majątkiem. 

W 2001 roku w Dubaju, a raczej w ma-
łej mieścinie na piaskach, kilka osób 
z polskiej delegacji chciało w miejsco-
wym bankomacie pobrać nieco gotów-
ki. Jeden z nich trzykrotnie pomylił kod 
PIN-u i bankomat zatrzymał jego kartę. 
Bank zamknięty, wokół pustynia, karty 
nie ma. Na szczęście należała do tego sa-
mego banku co moja i miałem przy so-
bie numer telefonu do zastrzeżenia karty. 
Stojąc na pustyni, zadzwoniłem z komór-
ki do banku w Polsce i już za pierwszym 
razem uzyskałem połączenie. Oddałem 
telefon utracjuszowi karty i po krótkiej

weryfi kacji osoby, karta została zastrze-
żona. Arabski bankier musiał być zdzi-
wiony następnego poranka, kiedy zoba-
czył jakiś dziwne napisy na połkniętym 
wcześniej plastiku. 

W  2016 roku w  jednym ze sklepów 
w Toronto, przy płatności kartą kredyto-
wą w POS-ie, po wprowadzeniu PIN-u, 
moja karta została odrzucona. W banko-
macie natomiast została obsłużona bez 
problemu. Potem, w hotelu położonym 
obok parku narodowego Banff , również 
odmowa. Z telefonu do banku w Polsce 
nic nie wynikło – nie wiedzieli, dlacze-
go czasem POS-y tej karty nie lubią. Do-
piero po powrocie, po konsultacjach ze 
znajomymi informatykami w  bankach 
doszliśmy do tego, że polskie karty mia-
ły bardziej zaawansowany protokół ko-
munikacji z POS-em od tych używanych 
na kontynencie amerykańskim. Po pro-
stu tamten POS nie rozumiał mojej karty. 
Choć to przecież była karta w sieci VISA, 
a więc amerykańskiej korporacji. 

W dniu 16 września 2020 roku w Gro-
dzisku Mazowieckim chciałem pobrać 
2000 zł z bankomatu sieci „iks”, innej 
niż mojego banku. Bankomat stwierdził, 
że 2000 zł to za dużo i anulował opera-
cję. Zacząłem od nowa – włożyłem kartę, 
po czym bankomat wyświetlił komuni-
kat „Sprawdzanie poprawności operacji” 
i zaprezentował reklamę czegoś tam. Po 
wpisaniu PIN-u i naciśnięciu Akceptuj, 
bankomat znowu dał sobie czas na wy-
świetlanie reklam, po czym pozwolił na 

(Niedo)rozwój 
bankomatów
Coraz rzadziej podejmujemy gotówkę z bankomatów, choć wciąż istnieje 

grupa wiernych użytkowników tych znanych od 1974 roku urządzeń. Wyda-

wałoby się, że bankomaty po 46 latach powinny być godne zaufania, nieza-

wodne w działaniu i odporne na wszelkie próby oszustwa, gdyż są bramką 

do środków na naszych kontach. Tymczasem okazuje się, że ich rozwój spo-

wolnił, a może nawet się cofnął. 
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wybranie kwoty do wypłaty –  tym ra-
zem wprowadziłem 1000 zł. Znowu za-
czął wyświetlać reklamę, po czym zaczął 
gasnąć, a na ostatnim „oddechu” wysu-
nął moją kartę, którą… szybko złapałem. 
Wtedy bankomat zgasł, a po chwili na 
ekranie pojawiło się stare logo Ame-
rican Megatrends i zaczął się ładować 
BIOS, a po nim system (chyba Windows 
XP). Następnie został wyświetlony napis 
Out of service, wypluta pusta kartka po-
twierdzenia transakcji i bankomat prze-
szedł w stan oczekiwania nowej operacji.  
Mojego 1000 zł nie było. Nie było też żad-
nej informacji o ostatniej operacji. 

Próbowałem zadzwonić do firmy ban-
komatu „iks”, ale nie dało rady. Do swojego 
banku mogłem dopiero zadzwonić z do-
mu, bo: info o nagrywaniu, info o RODO, 
jak chcesz… naciśnij 1, jak coś innego… 2, 
potem wpisz ID klienta i #, a potem PIN 
telefoniczny i #… Kto to może spamiętać? 
Wreszcie uff, jest żywy konsultant! Opo-
wiadam mu, co mnie spotkało, a on: tak, 
1000 zł jest zablokowane, a reklamację 
będzie można złożyć dopiero po upły-
wie 7 dni. Żadne wcześniejsze interwen-
cje nie są możliwe.

Po trzech dniach z konta zeszło 1000 zł 
– firma bankomatu „iks” zabrała „swoje” 
pieniądze. Zadzwoniłem do mojego ban-
ku. Info, info, naciśnij, naciśnij, ID, PIN 
– na linii jest konsultant. Zaczynam od 
początku, a tu jeszcze dodatkowa iden-
tyfikacja. Zgłaszam ustnie reklamację, 
bo tylko to mogę zrobić. Dostaję mejlem  

identyfikator zgłoszenia i  informację, 
że odpowiedź otrzymam w terminie do  
14 dni roboczych. 

Konsultant radzi, żeby zadzwonić do 
firmy „iks”, właściciela bankomatu – mo-
że oni szybciej zareagują. Dodzwoniłem 
się. Konsultant stwierdził, że nic nie mo-
że zrobić, bo to mój bank ma zajmować 
się tą reklamacją. Ponieważ nalegałem, 
sprawdził u siebie w systemie, że rze-
czywiście 16 września o godz. 8.52 by-
ła w tym bankomacie operacja wypłaty 
1000 zł, podczas której bankomat podob-
nież utracił połączenie z moim bankiem 
– pojawił się u niego błąd 312, po czym 
się zresetował. Niestety nie ma żadnej in-
formacji o stanie samej wypłaty 1000 zł, 
a więc… czy doszła do skutku. Konsultant 
zaczął mi objaśniać, że urządzenia mogą 
mieć awarie, ale wszystko jest zapisane 
w logach, zostanie przeliczony stan ka-
sety (zapewne po 5 – 6 dniach) i na tej 
podstawie zostanie podjęta decyzja czy 
doszło do wypłaty. Tutaj warto dodać, że 
otwór do wypłaty banknotów jest w tym 
bankomacie zamykany solidną klapką 
– informacji o stanach klapki (otw./zam.) 
w tych logach podobno nie ma… 

28 września, czyli dwunastego dnia 
po dniu operacji, dostaję mejlem z mo-
jego banku informacje, że… trwa postę-
powanie reklamacyjne. Do rozpatrzenia 
reklamacji niezbędne jest pozyskanie od 
agenta rozliczeniowego (obsługujące-
go punkt akceptacji) stanowiska w spra-
wie reklamowanej transakcji… Termin 
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udzielenia odpowiedzi na złożoną rekla-
mację wymaga wydłużenia… do 35 dni ro-
boczych od dnia otrzymania reklamacji. 
A moje pieniądze ma już firma „iks”. Po-
stanowiłem jeszcze raz złożyć reklamację 
– pisemnie, przez stronę banku, obszerną, 
z technicznym opisem tego, co się stało.

Dwa dni później, 1 października, do-
staję mejla: „Po wstępnym rozpatrzeniu 
reklamacji tymczasowo uznaliśmy Pana 
rachunek. Teraz oczekujemy na infor-
mację o wyniku sprawy, którą otrzyma-
my od instytucji obsługującej bankomat”. 
Rzeczywiście 1000 zł wróciło 29 wrze-
śnia na moje konto. Mój bank chyba zo-
stał przekonany moją wiedzą na temat 
działania komputerów w bankomatach 
i postanowił zaryzykować „pożyczając” 
mi ze swoich środków 1000 zł. Wreszcie  
15 października, po 29 dniach od pierw-
szej operacji, dostałem mejla z mojego 
banku: „Uznaliśmy Pana reklamację do-
tyczącą operacji realizowanej z użyciem 
karty. Kwotę zaksięgowaną 29.09 jako 
uznanie warunkowe, pozostawiliśmy na 
Pana rachunku jako uznanie ostateczne”. 

W tym kontekście jakoś trudniej mi 
przyjąć za dobrą monetę kolejny komuni-
kat: „W bankomatach należących do sieci 
>>iks<< najnowocześniejsze rozwiąza-
nia technologiczne zapewniają najwyż-
szy poziom bezpieczeństwa, zgodny ze 
standardami organizacji VISA i Master-
card oraz normami PCI DSS”. Jasne… 

Nikt nie lubi  
tracić z oczu pla-
stiku ze swoim 

majątkiem.  
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biurowe są obsługiwane przez dział IT, my 
zaś konfigurujemy brzegi sieci i robimy za-
bezpieczenia. Dział IT wpina się ze swoimi 
urządzeniami w  naszą sieć, zarządzając 
światłowodami po stronie użytkownika. 
Jest to więc obustronna interakcja – korzy-
stamy nawzajem ze swoich doświadczeń. 
W aspekcie sieciowym jesteśmy w zasadzie 
bardziej jak jeden zespół niż dwa osobne 
działy. Podział ma więc charakter bardziej 
formalny niż faktyczny. Współpracujemy 
też przy usługach kampusowych, gdzie po-
trzeba więcej infrastruktury. Dział IT nie 
będzie przecież stawiał osobnej serwe-
rowni na sprzęt wysokiej mocy. Korzysta 
z już istniejącej, która jest w naszej gestii. 
My z kolei wykorzystujemy mniejsze ser-
werownie i rozproszoną infrastrukturę na-
leżącą do działu IT. Backup firmowy NCBJ 
także jest robiony na wydzielonych zaso-
bach CIŚ.

Na czym w praktyce polega funkcjono-
wanie superkomputera? W  jaki spo-
sób ta maszyna jest wykorzystywana 
w działalności NCBJ?
O superkomputerze faktycznie mówi się 
jak o jednej maszynie. W praktyce mało 
jest jednak centrów obliczeniowych, gdzie 
superkomputery byłyby używane w  ten 
sposób, że każda aplikacja byłaby urucha-
miana na całym urządzeniu. Żeby było wy-
godniej, dzieli się zasoby 
komputera, co jest też 
efektywniejsze. Konfigu-
racja kolejek wsadowych 
jest różna w  zależności 
od projektów, na potrze-
by których wykonywa-
ne są obliczenia. Jedni 
mają potrzebę realizacji 
dłuższych procesów, in-
ni stosują krótsze proce-
sy, ale szybciej liczone.  

CRN Jaki jest status Centrum Informa-
tycznego Świerk? Czy zajmujecie się ob-
sługą informatyczną całego NCBJ? 
Adam Padée Nie pełnimy roli firmowego 
działu IT. Jesteśmy centrum obliczenio-
wym. W NCBJ funkcjonuje osobny dział 
IT, który świadczy usługi informatyczne dla 
całej organizacji. My zajmujemy się przede 
wszystkim prowadzeniem obliczeń wiel-
koskalowych, obsługą superkomputera, 
obsługą przetwarzania danych. Odpowia-
damy też za sieć WAN dla całego instytutu 
– dla komunikacji z laboratoriami potrzeba 
dużego pasma i to my zapewniamy obsługę 
łącza na zewnątrz. Za sieć wewnętrzną od-
powiada już jednak dział IT. 

Jak w praktyce układają się relacje mię-
dzy waszym Centrum a działem IT? 
Podział jest formalny, każdy ma swoją część 
infrastruktury do obsłużenia, ale te obsza-
ry się zazębiają. Komputery i  aplikacje  

Konfiguracja nie jest homogeniczna, po-
trzebny jest logiczny podział superkompu-
tera na kilka części. 

Z czego wynika potrzeba dzielenia zaso-
bów superkomputera? 
Podział musi być chociażby dlatego, że ma-
my dwie różne, duże grupy aplikacji. Pierw-
sza służy do obsługi projektów klientów 
zewnętrznych, dla których świadczymy 
usługi. Tutaj dane są często niejawne, stano-
wią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wydzie-
lona więc została część, gdzie połączenia 
zewnętrzne są dobrze chronione. Druga 
grupa aplikacji służy do obsługi działalności 
naukowej NCBJ. Nasi naukowcy biorą mię-
dzy innymi udział w eksperymentach z za-
kresu fizyki wysokich energii. Projekty te 
są realizowane we współpracy z CERN-em 
i innymi laboratoriami. W tym przypadku 
wykorzystywana infrastruktura jest dobrze 
skomunikowana ze światem, wystawiona 
na zewnątrz w formie gridu, nie trzeba jej 
chronić tak mocno jak w poprzednim przy-
padku. Te dwie części są rozdzielone galwa-
nicznie, nie ma między nimi połączeń, ale 
w razie potrzeby jest możliwość przenie-
sienia mocy – zawsze jednak po czyszcze-
niu maszyn, ze względu na ochronę danych. 

Na jakich zasadach świadczycie usłu-
gi podmiotom spoza NCBJ? Kto z nich  

korzysta? 
W zasadzie każda firma 
może zamówić u nas do-
stęp do mocy obliczenio-
wych. Jest jednak kilka 
branż, które potrzebują 
specyficznych usług obli-
czeniowych. Mamy więc 
ofertę przykrojoną do 
ich wymagań. Dotyczy to 
energetyki, lotnictwa czy 
przemysłu. Wykonujemy 

„Większość oprogramowania 

systemowego i narzędziowego 

superkomputera pochodzi 

z otwartoźródłowych 

rozwiązań, które przerabiamy 

i dostosowujemy do naszych 

potrzeb. Szukamy jednak 

ciekawych rozwiązań z obszarów, 

na których sami się nie znamy” 

– mówi Adam Padée, kierownik 
Centrum Informatycznego Świerk 
w Narodowym Centrum Badań 
Jądrowych (NCBJ) w Świerku pod 
Warszawą. 

SAMODZIELNI, 
ale otwarci na rynek

OKIEM UŻYTKOWNIKA

Niektóre aspekty 
bezpieczeństwa 
danych wolimy 
powierzyć tym, 
którzy się na tym 
znają lepiej od 
nas. Fo

t. 
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z sieciami. Tak jest prościej, nie ma sensu 
wyważać otwartych drzwi. 

Oferty do was spływają, czy sami ich  
szukacie?
Znamy rynek, który związany jest z super-
komputerami. Wciąż jednak natrafiamy na 
bariery komunikacyjne. Zdarza się, że firmy 
robią coś ciekawego, co mogłoby nas zainte-
resować, a my o tym nie wiemy. I odwrotnie, 
dostawcy, którzy mają ciekawy produkt czy 
rozwiązanie, nie zdają sobie sprawy, że ich 
oferta mogłaby być dla nas interesująca i nie 
zgłaszają się do nas. Takie sytuacje nie zda-
rzają się często, ale wciąż jednak występują. 
Mimo tego, że robimy głębokie analizy ryn-
ku, wiele ciekawych ofert do nas nie docie-
ra. A niejednokrotnie małe firmy, start-upy 
mają ciekawsze i bardziej dla nas przydatne 
rozwiązania niż giganci rynku. 

a więc przetwarzamy je i dostosowujemy 
do naszych potrzeb własnymi siłami. Nie 
kupujemy takich rozwiązań na rynku. Jeśli 
zaś chodzi o oprogramowanie aplikacyjne, 
to różnie – część jest pisana w NCBJ, część 
pozyskujemy ze świata. Niektóre specjali-
styczne aplikacje obliczeniowe otrzymu-
jemy za darmo do celów naukowych, inne 
kupujemy na własność, z jeszcze innych 
korzystamy w  modelu subskrypcyjnym. 
Generalnie nie kupujemy usług programi-
stycznych na zewnątrz, a jeśli już, to bar-
dzo rzadko. 

Jakie oferty was interesują?
Na przykład kupiliśmy ostatnio macierze 
dyskowe i backup taśmowy wraz z oprogra-
mowaniem, w tym ze specjalnymi wtyczka-
mi do danych naukowych. Bezpieczeństwo 
danych jest dla nas bardzo ważne, niektóre 
jego aspekty wolimy powierzyć tym, którzy 
się na tym znają lepiej od nas. Mamy wiele 
kupionych na rynku rozwiązań związanych 
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obliczenia związane z bezpieczeństwem 
instalacji przemysłowych, na przykład 
symulując skutki eksplozji czy rozprze-
strzeniania się płynów. Współpraca odby-
wa się często w modelu mieszanym – nasi 
naukowcy robią ekspertyzy, a klient w pa-
kiecie, oprócz wiedzy naukowej, dostaje 
też dostęp do zasobów obliczeniowych su-
perkomputera. Świadczymy też usługi na 
życzenie – każda firma, która ma taką po-
trzebę, może wynająć moce obliczeniowe 
za określoną stawkę. Zakłady energetyczne 
i przemysłowe to generalnie nasi najwięk-
si klienci, zarówno w jednym, jak i w dru-
gim modelu współpracy. Niemniej często 
robimy też symulacje biologiczne czy che-
miczne, na przykład na potrzeby projekto-
wania leków czy badania oddziaływania 
leków. W związku z tym, że nasza działal-
ność jest finansowana z pieniędzy publicz-
nych, mamy jednak ograniczenia w zakresie 
działalności komercyjnej. Zdecydowana 
większość naszych usług dotyczy obszaru 
naukowo-badawczego, głównie w zakresie 
fizyki cząstek elementarnych. 

Realizujecie też projekt „Renderownia 
Świerk”. Na czym on polega?
Oferujemy usługi renderowania efektów 
specjalnych na potrzeby przemysłu filmo-
wego. Dla małych firm jest to usługa wy-
stawiona na zewnątrz –  grafik instaluje 
plug-in i korzysta z przydzielonych mocy 
obliczeniowych. Z kolei więksi producen-
ci potrzebują dedykowanych mocy oblicze-
niowych. Konfiguracja jest wtedy robiona 
na życzenie, według zgłoszonych potrzeb. 
Renderownia to projekt realizowany wspól-
nie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej 
(PISF). Jeśli film jest realizowany z dota-
cją PISF-u, to wtedy studio filmowe dostaje 
dostęp do superkomputera na preferencyj-
nych warunkach. 

Jak od strony praktycznej wygląda  
obsługa infrastruktury informatycz-
nej w CIŚ? Ile rzeczy robicie sami, a ile  
kupujecie gotowych na rynku?
Większość oprogramowania systemowego 
i narzędziowego superkomputera pocho-
dzi z otwartoźródłowych rozwiązań, które 
przerabiamy i dostosowujemy do naszych 
potrzeb. Są to programy powszechnie zna-
ne i dostępne w środowisku superkompute-
rowym. Pracują nad nimi nasi programiści, 

DR INŻ. ADAM PADÉE – w 2013 r. na Politechnice Warszaw-
skiej obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, pt. „Rozproszo-
ne algorytmy ewolucyjne optymalizujące klasyfikację danych 
w eksperymentach fizyki wysokich energii”. Brał udział w eks-
perymencie COMPASS w CERN oraz w projektach badawczych, 
które tworzyły ogólnoeuropejską infrastrukturę obliczeniową 
EGI. Jest także współtwórcą Centrum Informatycznego Świerk. 
Jego naukowe zainteresowania obejmują m.in. rozproszo-
ne architektury komputerowe i metaheurystyczne algorytmy 
optymalizacji. Obecnie kieruje Zakładem Technologii Informa-
tycznych NCBJ, zajmującym się obliczeniami dużej mocy, bez-
pieczeństwem IT i rozwijaniem oprogramowania. 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

REKLAMA
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Może, ponieważ większość kra-
jów zarządzanych jest w sposób 
fatalistyczny (nie mylić z fatal-

nym, choć pewnie i  to określenie mo-
głoby mieć tutaj uzasadnienie), czyli na 
zasadzie: co ma być, to będzie, nie wie-
my, jak z tym wirusowym przekleństwem 
walczyć. Nie możemy wypracować żad-
nej rozsądnej strategii, a i społeczeństwa 
w większości niezbyt dowierzają swoim 
władzom i nieentuzjastycznie stosują się 
do ich zaleceń, mających na celu ograni-
czenie rozprzestrzeniania się zakażenia. 
Tym bardziej, że w niektórych państwach, 
w tym i w Polsce, zalecenia zmieniają się 
jak w kalejdoskopie, co wprowadza dodat-
kowe zamieszanie i narusza podstawy ja-
kiegokolwiek zaufania. 

Zresztą, my generalnie nie lubimy 
zbytniego zamartwiania się, tworze-
nia scenariuszy alternatywnych, planów 
ewentualnościowych, budowania różne-
go rodzaju procedur i procesów na wy-
padek, jakby przyszło co do czego. Wszak 
już wieszcz Adam – pisząc w wiekopom-
nym dziele o sposobie zwalczania zabor-
cy – włożył w usta jednego z bohaterów 
narodowej epopei słowa: „Szabel nam nie 
zabraknie; szlachta na koń wsiędzie, Ja 
z synowcem na czele, i — jakoś to będzie!”. 
Nic, tylko romantyzm w czystej postaci, 
wprost z manifestu: „Czucie i wiara silniej 
mówi do mnie, niż mędrca szkiełko i oko”.

Dlaczego się tego czepiłem, jak pijany 
płotu? Po pierwsze dlatego, żeby uświa-
domić czytelnikom, że czasy dzisiejsze 
nie różnią się od przeszłości nic a  nic. 

Po drugie, aby podkreślić, że tylko dla 
wybranych historia magistra vitae est. 
Zazwyczaj nie uczy nikogo i niczego, poza 
mieszaniem ludziom w głowach dla celów 
propagandowych. Po trzecie: jakbyśmy 
się nie kręcili, to plecy są zawsze z tyłu, co 
powoduje, że czy rządzą nami romantycy, 
sanacyjni ideolodzy moralnie zdrowego 
społeczeństwa, lumpensocjalkomuniści 
spod znaku wiecznej przyjaźni z ZSRR, 
technokratyczni liberałowie balcerowi-
czopodobni, czy rydzykowi wyznawcy 
utopii „dobrej zmiany”, zawsze wycho-
dzimy na tym tak samo, czyli bez sensu. 

Dlaczego? Bo problem jest w nas, a nie 
w nich. Rządzący pokazują, że sprawuje 
się władzę po to, aby ją utrzymać, a nie po 
to, aby było lepiej, aby entropia była mniej-
sza, abyśmy czuli się bezpieczniej. To są 
elementy absolutnie wtórne i tylko wtedy 
zajmują rządzących, kiedy mogą wpływać 
na utratę, bądź zachowanie przywództwa. 
A ponieważ w naszym przypadku, zgod-
nie z kalendarzem wyborczym, suweren 
będzie miał szansę dopiero za trzy lata 
wyrazić swoją opinię (chyba, że na skutek 
masowego niezadowolenia lub utraty po-
czucia bezpieczeństwa egzystencji zdecy-
duje się na „kryterium uliczne” na masową 
skalę), to na dziś rządzący mają wszystko 
i wszystkich w głębokim poważaniu. Dla-
tego mogą zajmować się sobą, a nie nami 
i zwracam uwagę, że to może i lepiej, bo 
jakby się zajmowali nami, to dopiero mie-
libyśmy bal. 

To o tych na szczytach. A czy nas na 
dole stać na taką samą strategię i taktykę

DEKAMERON

Nie spodziewałem się, że prościutka piosenka śpiewana przez Doris Day w fi lmie

 Alfreda Hitchcocka z roku 1956 może stać się hymnem większości światowych 

rządów walczących z epidemią wirusa COVID-19.Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

Nie stać 
nas na 

„dojutrkowość”. 
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   „que sera, sera” 
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Czas na pomysły, 
co po pandemii. 

chwilowości, czy „dojutrkowości”? Otóż 
uważam, że nie. Powiem więcej: im bar-
dziej władza jest nieodpowiedzialna, czy 
nieprzewidywalna, tym bardziej społe-
czeństwo musi być rozważne, roztropne 
i mądre. Inaczej będziemy jak „nierząd-
ne królestwo i  zginienia bliskie”, że 
wspomnę myśl Jana z Czarnolasu. Z te-
go powodu cieszę się niepomiernie – ob-
serwując media społecznościowe –  na 
te wszystkie inicjatywy, pomysły i  no-
we aktywności, których wysyp ma miej-
sce właśnie w elektronicznej przestrzeni 
publicznej. Tylu ciekawych propozycji 
konferencji, podcastów, webinarów, czy 
zwykłych esejów i felietonów nie było od 
dawna. Świadczy to o tym, że na dole jest 
tęsknota za sensownym działaniem, naj-
częściej bezinteresownym, z  głębokim 
przekonaniem o  jego wartości i  przy-
datności dla innych. Mając ograniczone 
możliwości bliskości fizycznej z drugim 
człowiekiem, chcemy być mu bliscy men-
talnie i emocjonalnie. To jest wartość, któ-
rą powinniśmy sobie uzmysłowić, zdać 
sprawę z jej znaczenia i starać się kulty-
wować, wówczas, kiedy (tak, czy owak) 
wszystko wróci do postpandemicznej 
normalności. 

Generalnie, coś się w tej mierze zmie-
niło. Coraz więcej osób – od publicznie 
dostępnych, głupawych i wtórnych tre-
ściowo kont na Instagramie, czy Facebo-
oku, zawierających informacje o tym, co 
ktoś jadł, z kim się spotkał albo jak wspa-
niałą ma rodzinę – przechodzi do poka-
zywania tego, jak myśli o rzeczywistości, 
próbuje na swój sposób ją porządkować 
(zmniejszając entropię otaczającego nas 
świata), pokazywać, że ma to wartość. Jest 
wiele aktywności polegających na dziele-
niu się doświadczeniami, pokazywaniu 
najlepszych praktyk, czy popularyzacji 
interesujących treści i  to, podkreślam, 
całkowicie niekomercyjnie. Może trzeba 
było pandemicznej chwili refleksji, aby-
śmy dostrzegli znaczenie nowoczesnych 
sposobów komunikowania się, odkryli 
ich prawdziwe, a nie tylko powierzchow-
ne i epikurejskie (mieć kasę, wyjechać na 
Seszele, mieć piękne niebieskookie po-
tomstwo) warstwy oraz odczuli w sobie 
potrzebę wychylenia się poza skostnia-
łą skorupę naszych spraw codziennych 

i gonienia „za żywiołkami drobniejszego  
płazu”, że jeszcze raz odwołam się do  
Mistrza Adama.

Tyle mojej obserwacji na temat tego, 
jak dzięki niektórym osobom aktywnym 
w  przestrzeni publicznej mediów spo-
łecznościowych można przełamywać pa-
radygmat fatalistycznego „que sera, sera”. 
Czy można robić coś więcej? Oczywiście 
tak. Na przykład na dziś brakuje mi wśród 
publikowanych treści odpowiedzi na pyta-
nie, jak czołowe postacie branży IT w Pol-
sce, top managerowie planują i zamierzają 
kształtować postcovidową rzeczywistość. 
Na przykład jakie wyciągają wnioski od-
nośnie do budowy zespołów, kształto-
wania wśród nich procesów wymiany 
informacji, idei, emocji? Czy zamierzają 
zmienić coś w strukturach zajmowanych 
przez ich firmy powierzchni biurowych, 
organizacji wewnętrznych spotkań, wy-
mogów uczestnictwa (obecność fizycz-
na vs. wirtualna), przekazywanych treści 
etc.? Czego nauczyli się dzięki pandemii 
w sferze nowego rodzaju przywództwa, 
kształtowania postaw, motywacji, ogólnie: 
jak poradzili sobie z tzw. umiejętnościami 
miękkimi? Tego typu treści jeszcze nie ob-
serwuję w elektronicznych mediach, choć 
może źle patrzę. Może nastąpi to później, 
jak widmo pandemii osłabnie i trzeba bę-
dzie zrobić bilans tego czasu – tak dla sie-
bie, dla wyciągnięcia własnych wniosków 
na przyszłość.

Bo chyba warto być mądrzejszym i przy-
najmniej uczyć się z doświadczeń, skoro 
– jako ludzkości i nacja – nie bardzo nam 
wychodzi nauka z historii. A ponieważ to 
ostatni felieton w tym roku kalendarzo-
wym, chciałbym wszystkim wiernym, jak 
i  okazjonalnym czytelnikom moich fe-
lietonów złożyć najlepsze życzenia spo-
kojnych i radosnych (na miarę aktualnej 
sytuacji) świąt Bożego Narodzenia oraz 
wiele pomyślności i zdrowia w nowym 
roku. 

www.linkedin.com
/company/crn-polska

twitter.com/crn_polska

facebook.com/crnpolska

ZNAJDŹ NAS 
W INTERNECIE:

64_65_CRN_12_2020 felieton Irka Dąbrowskiego.indd   65 03.12.2020   20:24:29



Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego 

Intel: prezesa 
już nie ma, ale 

problemy 
pozostały.  

Dziewięć lat temu Marc Andreessen, 
znany inwestor z Doliny Krzemo-
wej, opublikował na łamach „The 

Wall Street Journal” artykuł pt. „Why Soft-
ware Is Eating The World”. Zaczął od 
stwierdzenia: „W tym tygodniu fi rma Hew-
lett-Packard (w której zarządzie zasiadam) 
ogłosiła, że rozważa porzucenie zmagają-
cej się z problemami branży komputerów 
osobistych na rzecz większych inwestycji 
w  oprogramowanie, w  których dostrze-
ga większy potencjał”. No cóż, czas najle-
piej weryfi kuje tego typu decyzje. Koncern 
zdążył się rozpaść na dwie części i sprzedać 
dział oprogramowania, ale nadal produku-
je komputery osobiste. Czy zatem Andrees-
sen, publikując swój manifest, rozminął się 
z rzeczywistością? Niezupełnie. W swoim 
artykule wspomniał o rosnącej roli opro-
gramowania w wielu sektorach gospodar-
ki – motoryzacji, rolnictwie czy wydobyciu 
ropy naftowej i gazu. I to wszystko obecnie 
się dzieje. 

Jednak wydarzenia ostatnich miesięcy 
pokazują, że wyjątkowo pasjonująca wal-
ka toczy się w biurach badawczo-rozwojo-
wych dostawców półprzewodników. 

Nvidia w trzecim kwartale fi skalnym za-
kończonym 25 października uzyskała przy-
chody w wysokości 4,73 mld dol., a więc 
o 57 proc. większe niż rok wcześniej. Pro-
ducent dokonał w tym roku spektakularnej 
fuzji, przejmując Arm, fi rmę projektującą 
procesory dla urządzeń ultramobilnych. Po-
za tym koncern mocno rozpycha się w seg-
mencie rozwiązań dla centrów danych, 
gdzie coraz częściej pojawiają się proce-
sory grafi czne z logo Nvidii. Co ciekawe, 
producent ten niedawno stał się najwyżej 
wycenianym dostawcą chipów w Stanach 
Zjednoczonych, którego wartość rynkowa 
sięga juz 325 mld dol., podczas gdy w przy-
padku Intela to 189 mld dol. Tak się zresztą 

składa, że ten drugi nie ma obecnie najlep-
szej passy. W 2019 r. w procesorach tej marki 
wykryto luki bezpieczeństwa, a na dodatek 
Intel nie nadążał z dostawami chipów dla 
producentów komputerów. Jednym z głów-
nych winowajców całego zamieszenia był 
sam prezes, Brian Krzanich, który wpadł 
na szaleńczy pomysł, aby zwiększyć gęstość 
tranzystorów o 2,7 raza. 

Prezesa próbującego złamać prawa fi zyki 
już nie ma, ale problemy pozostały. Koncern 
musi się między innymi tłumaczyć z opóź-
nień związanych z wprowadzeniem na ry-
nek procesorów wykonanych w litografi i 
7 nm. Co gorsza, konkurenci nie zwalnia-
ją tempa. Oprócz wspomnianej Nvidii, cał-
kiem nieźle radzi sobie AMD, umiejętnie 
wykorzystując potknięcia największego 
rywala. W październiku koncern wyłożył 
35 mld dol. na zakup Xilinxa. Transakcja 
pozwoli rozszerzyć strefę wpływów AMD 
o układy dla centrów danych oraz infra-
struktury 5G. Jakby tego mało, po 15 latach 
współpracy z Intelem żegna się Apple, któ-
re w listopadzie zaprezentowało kompute-
ry Mac z własnym procesorem M1. Laptopy 
wyposażone w tę jednostkę biją na głowę 
swoich starszych braci z chipami Intela.  

Ten jednak nie składa broni. Firma prze-
wietrzyła dział techniczny, zwalniając 
dr. Venkata (Murthy) Renduchintala, peł-
niącego funkcję Chief Engineering Offi  cera. 
Sensacyjnie brzmi też zapowiedź Roberta 
Swana, CEO Intela, dotycząca zwiększe-
nia outsourcingu produkcji. Firma chlu-
bi się tym, że produkuje swoje procesory 
w Stanach Zjednoczonych, zlecając na ze-
wnątrz produkcję jedynie mniej istotnych 
komponentów. Zapowiadany przez Swana 
krok może zatem zasmucić administrację 
w Waszyngtonie, ale Intelowi mógłby po-
móc w walce o utrzymanie prymatu w swo-
im segmencie rynku. Co nie będzie łatwe. 

Półprzewodniki 
      zjadają świat
W minionych latach w świecie nowych technologii zapanowała moda na soft-

ware. Jednak ostatnio zdecydowanie głośniej mówi się o sprzęcie.

CHŁODNYM OKIEM
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Czy wiesz, że…

Załóż konto na stronie 

dla resellerów, 
VAR-ów 
i integratorów

n   bezpłatnie zaprenumerować magazyn 
CRN Polska, 

n   zamówić subskrypcję branżowego 
e-newslettera CRN, 

n   otrzymywać mailingi od producentów 
i dystrybutorów IT – partnerów CRN. 

Najlepiej poinformowany 
magazyn w branży IT! 

N01

jeśli pracujesz w fi rmie 
z branży IT, możesz: 

crn.pl/rejestracja

Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami pod adresem 

prenumerata@crn.pl.
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