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Koza nostra

J

a wiem, że szmonces z kozą, którą
rabin polecał jako sposób na ciasne
mieszkanie, powtarzany jest do znudzenia. Tylko co zrobić, skoro tak bardzo
kojarzy się z ﬁskalnymi działaniami rządu i jego bohaterską walką z problemami,
które sam stwarza – na zasadzie „najpierw
musi być gorzej, żeby potem było lepiej”.
Oczywiście nie jest to przypadłość wyłącznie obecnych decydentów, ale czy to
ich w jakimkolwiek stopniu usprawiedliwia? Zwłaszcza, że teraz pod postacią
Polskiego Ładu wprowadzają nam do kawalerki nie kozę, ale
krowę.
Na szczęście rząd ma
dla nas dobre wiadomości. Otóż po pierwsze zapewnia dopłaty
do wyburzenia zbyt wąskich drzwi i wstawienia w ich miejsce bramy, przez którą krowa swobodnie przejdzie. Po drugie
niektórzy mogą liczyć na tzw. ulgę na paszę, czyli zwrot 50 procent kosztów żywienia krowy, a jednocześnie państwo
zobowiązuje się do odbioru mleka w cenie 40 procent ceny rynkowej w przypadku samodzielnego dojenia i 100 procent
ceny rynkowej, gdy zatrudnimy do tego
celu bezdomnego. Z tym, że musimy mu
zapewnić dach nad głową, co jednakowoż może być opłacalne, bo na każdego
nowoprzyjętego domownika obowiązuje
10-procentowa ulga w wysokości czynszu
i (uwaga!) zwolnienie z opłat za wodę.
W sumie więc wyraźnie widać, że jak
się ktoś dobrze zakręci, to na tej krowie
nieźle skorzysta, a państwo nieba mu
w tej sprawie przychyli. I tylko malkontent będzie się krzywił, że musi mieszkać
z bydłem pod jednym dachem. Trudno,
ponarzeka jeden z drugim, ale w końcu
się przyzwyczai, a z czasem przyzna, że
to wszystko dla jego dobra. Czy na to liczą
rządzący, w iście ekspresowym tempie
przepychając potężny pakiet zmian podatkowych uderzających w przedsiębiorców, czemu towarzyszy przekaz o ulgach,
które mają ich uchronić od nadmiernego
wzrostu kosztów działalności?

Po ile

ta ulga?
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Tymczasem w powietrzu zawisło pytanie:
po co komplikować system w celu zwiększania opodatkowania tych lepiej uposażonych,
a jednocześnie dawać im możliwość zmniejszenia obciążeń, co samo w sobie dodatkowo komplikuje i tak już wyjątkowo złożony
system? Klasyczna odpowiedź brzmi: dzięki
ulgom pobudzamy przedsiębiorczość i dajemy impulsy rozwojowe sektorom kluczowym dla innowacyjnej gospodarki.
No cóż, przypuszczam, że wątpię, jak
mawiał Walery Wątróbka. Żeby naprawdę pobudzić przedsiębiorczość i dać impuls
rozwojowy sektorom kluczowym dla innowacyjnej gospodarki wystarczyłoby wrócić do kultowej ustawy Wilczka. Nie było
w niej żadnych ulg, bo sama w sobie była jedną wielką ulgą, dzięki której wyprowadzono
starego, wielkiego słonia z salonu. Niestety, niedługo potem wprowadzono tam kozę, która z czasem urodziła małe, a teraz do
stada dołącza krowa. I tylko patrzeć, aż się
ocieli.
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obiegły końca prace Kapituły tegorocznego konkursu, dzięki czemu poznaliśmy zwycięzców w każdej z trzynastu
kategorii. Wszystkim serdecznie gratulujemy, a jednocześnie dziękujemy członkom Kapituły i jej Sekretarzowi za
ich zaangażowanie oraz poświęcony czas. Sam konkurs, jak też towarzyszące mu debaty stanowić będą podstawę
do prac nad Kodeksem Dobrych Praktyk Partnerskich dla Branży IT. Zgodnie z regulaminem konkursu w gronie finalistów
znalazły się nominacje o największej liczbie głosów oraz konkretnie umotywowane. Prezentując poniżej wyniki Channel
Awards 2021 z braku miejsca podajemy jedynie przykładowe uzasadnienia.

Postać rynku IT
ex aequo

Komentarz redakcji: Zmiana formuły konkursu z jednej strony nie spowodowała, jak widać,
efektu „wywrócenia stolika” i zwycięzcami zostali liderzy w swoich segmentach rynku,
przy czym obaj triumfatorzy otrzymali tytuł Postaci rynku IT nie po raz pierwszy. Z drugiej strony znaczące zmniejszenie liczby głosujących w finale konkursu z kilku tysięcy
do jedynie dwudziestu pięciu, wyraźnie zwiększyło prawdopodobieństwo, że na dwóch
finalistów zostanie oddana ta sama liczba głosów – i tak właśnie stało się w tej kategorii.
W przypadku Andrzeja Przybyło mamy do czynienia nie tylko z prezesem największej
firmy IT w Polsce, ale też od lat wspierającym go stabilnym zespołem, do którego należą
przede wszystkim: Zbigniew Mądry (od 30 lat), Patrycja Gawarecka (od 20 lat) i Grzegorz
Ochędzan (od 13 lat). Samo już stworzenie, a następnie utrzymanie takiego zespołu zarządzającego to sztuka nie lada, na którą warto w kontekście tegorocznego konkursu zwrócić
szczególną uwagę.

MARIUSZ KOCHAŃSKI
ANDRZEJ PRZYBYŁO
CEO, Veracomp – Exclusive prezes zarządu, AB
Networks
„Za to, że podąża za trendami rynko„Za skuteczne zarządzanie zawsze
niełatwym procesem integracji
dużych organizacji w momencie
przejęcia”.

wymi, doprowadzając AB do pozycji
lidera w swoim segmencie rynku, a pod
względem przychodów – lidera całej
branży IT w Polsce”.

Z kolei Mariusz Kochański, niepotrzebnie przez wielu porównywany z Adamem
Rudowskim, ma być przede wszystkim gwarantem, że Veracomp – Exclusive Networks
nie zatraci tego wszystkiego, co wyróżniało tę firmę przez długie lata (w tym jej kultury
organizacyjnej), a przy tym ma zadbać o dobre relacje z nowym właścicielem. Jak na razie
w obu tych obszarach nowy szef krakowskiego VAD-a dobrze sobie radzi, czego dowodzi
bezproblemowa – z punktu widzenia resellerów i integratorów – fuzja Veracompu z francuską centralą.

Producent
„Za to, że pomimo zawirowań z dostępnością
produktów, producent
ten najbardziej sprawnie
poradził sobie z realizacją
projektów i zaopatrzeniem
dystrybutorów”.

6

CRN nr 12/2021

Komentarz redakcji: Dell okazał się jednym z największych beneficjentów wzmożonego
popytu na sprzęt IT do pracy zdalnej, czemu towarzyszyły ogólnoświatowe problemy z łańcuchem dostaw. Producent ten, jak podkreśla wielu jego polskich partnerów,
wyróżniał się przez cały miniony i sporą część bieżącego roku więcej niż przeciętną
dostępnością produktów. W sytuacji kryzysowej, z jaką mieliśmy do czynienia, wygrywa ten, który ma towar na półce, co jak widać znalazło swoje odzwierciedlenie
w tegorocznym konkursie.

Awards 2021 – wyniki!
Dystrybutor
VAD

Dystrybutor

„Najbardziej elastyczny z dostępnych dystrybutorów w każdym obszarze: od logistyki po finanse i miękkie zagadnienia
biznesowe. Najlepiej zorganizowana logistyka i wysyłka
towarów. Szeroka oferta i duża dostępność towaru. Dobre
warunki i ceny”.

„Pomimo zmiany właścicielskiej, załoga utrzymuje
wysoki poziom profesjonalizmu. Tę nową-starą firmę
należy docenić za szybki kontakt i pomoc w doborze
rozwiązań. Dystrybutor ten dysponuje świetną logistyką
i zespołem mocnych inżynierów”.

Komentarz redakcji: Po raz pierwszy w historii
naszego konkursu mamy do czynienia z sytuacją, w której przychody zwycięzcy w kategorii „Dystrybutor” są mniej więcej takie same,
jak zsumowane przychody pozostałych finalistów. To pokazuje, jak wrocławski dystrybutor
„odjechał” swoim konkurentom i jak dobrze
wykorzystał z jednej strony – kłopoty Actionu,
zaś z drugiej – fuzję Also i ABC Daty, który to
proces siłą rzeczy powoduje pewne zamieszanie w obu łączących się organizacjach.

Komentarz redakcji: W tej kategorii mamy kolejny
raz z rzędu tego samego zwycięzcę, choć z tą
różnicą, że korki od szampana strzelają nie
tylko w Krakowie, ale też w Paryżu. Pozostaje
pytanie, czy wejście Exclusive Networks na
paryską giełdę nie spowoduje, w dłuższej
perspektywie, pewnego konfliktu pomiędzy
krótkoterminowymi oczekiwaniami inwestorów, a modelem biznesowym, w jakim działają
dystrybutorzy z wartością dodaną?

Dystrybutor
specjalizowany

„To najbardziej wyspecjalizowany dystrybutor w technologii
Huawei”.
Komentarz redakcji: Jak widać, mamy w tym roku
do czynienia z ważną zmianą na podium: zwycięska w poprzednich latach Dagma musiała tym
razem ustąpić pola rywalowi z Krakowa. S4E
to doświadczony gracz, który ugruntował swoją
pozycję jako główny dystrybutor pamięci masowych EMC, a później także rozwiązań Huawei.
W kolejnych latach jego walka o utrzymanie
pozycji lidera nie będzie jednak łatwa, głównie ze
względu na fakt, że z każdym rokiem przybywa
dystrybutorów specjalizowanych – jeśli nie przez
nowe oddziały zachodnich firm, to przez podział
lokalnych graczy, jak to miało miejsce w przypadku Alstoru.

Channel Manager
ex aequo

PATRYCJA GAWARECKA
Sales & Marketing Director, AB
Uzasadnienie: „Resellerzy cenią ją za szybkość reakcji i proaktywność w działaniach mających na celu dbałość o kanał partnerski
i bezpośrednie kontakty z klientami AB”.

DARIUSZ OKRASA
Senior Channel Sales Manager, Dell Technologies
Uzasadnienie: „Duży spokój i stabilność decyzji, dobry przegląd rynku
i zrozumienie potrzeb partnerów, a jednocześnie umiejętny balans
pomiędzy interesami producenta i partnerów, jak też dostępność”.

Komentarz redakcji: Channel Manager to
jedna z tych niewygodnych ról, w której
łatwo znaleźć się między młotem a kowadłem, a więc polityką własnej firmy
a oczekiwaniami partnerów. Co ciekawe,
wielu resellerów podkreśla, że Channel
Manager mógłby… nie istnieć, ale tylko do
czasu, gdy wystąpi jakiś konflikt – w rodzaju dwóch chętnych partnerów do jednego projektu. W takiej sytuacji dobrze,
kiedy resellerzy mają się do kogo zwrócić,
przy czym osoba taka powinna mieć silną
pozycję w swojej organizacji i znajomość
sztuki rozwiązywania problemów.
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Product Manager

JUSTYNA KAMIONKA
IBM Storage Product
Manager, Arrow
„Najważniejsze cechy Justyny
Kamionki to profesjonalizm
i wiedza – dzięki nim jest
nieocenionym wsparciem dla
partnerów IBM. Jej zaangażowanie przynosi wymierne
efekty”.

Komentarz redakcji:
Jakiś czas temu na naszych łamach Tomasz
Buk tak pisał o Product
Managerach: „nie są
to osoby tak bardzo
<<na świeczniku>> jak
handlowcy, dla których
organizuje się konkursy,
spośród których wybiera
się najlepszych i których
się nagradza. Ja w każdym razie nie słyszałem
o rankingu na najlepszego
PM-a, choć na handlowców i ich szefów co rok
spada deszcz nagród”
(„Product Manager,
czyli bohater drugiego
planu”, CRN Polska, nr
9/2019). W tym roku z
ogromną przyjemnością
naprawiamy to niedopatrzenie, życząc finalistom
oraz zwyciężczyni
dalszych zawodowych
sukcesów.

Polski produkt/usługa

„Twórcy rozwiązania wykazali się odwagą wchodząc na
trudny rynek rozwiązań bezpieczeństwa”.

Komentarz redakcji: To szczególnie ważna kategoria, bo
pokazuje kreatywność polskich firm w wielu obszarach
związanych z branżą IT.
W przypadku tegorocznego
zwycięzcy mamy do czynienia
z lokalną firmą o międzynarodowych ambicjach. Łatwo nie
będzie, ale kibicujemy!

Usługodawca

„Znakomicie spełniło swoją rolę – w dobie pracy zdalnej oraz ograniczonych przez pandemię możliwości bezpośrednich spotkań
– przy organizacji konferencji i prezentacji ofert kluczowych graczy
na rynku”.

Komentarz redakcji: W tej kategorii walka była bardzo wyrównana, co zapewne wynikało z faktu, że – w wyniku zgłaszanych
nominacji – konkurowały ze
sobą głównie placówki oferujące szeroko rozumiane usługi
edukacyjne. To pokazuje, jak
dużą rolę pełni specjalistyczna
wiedza w dobie przyspieszonej
transformacji cyfrowej i nowych modeli biznesowych.

Producent rozwiązań IT dla MŚP
„Za w pełni skalowalne
rozwiązania <<dużego>>
IT, które zawsze mogą być
dopasowane do potrzeb
i wymagań sektora MŚP”.
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Komentarz redakcji: Dell przeszedł w minionych latach zaskakującą metamorfozę, z firmy
nastawionej na bezpośrednią sprzedaż „składaków” do dostawcy kompleksowego portfolio rozwiązań dla biznesu. Producent potrafił z jednej strony zbudować kanał partnerski,
a jednocześnie skutecznie wciągać do swojej grupy producentów zaawansowanych technologii, jak VMware czy EMC. Warto podkreślić, że w tej kategorii koncern Michaela
Della toczył wyrównaną walkę z dużo mniejszym QNAP-em, co dobrze świadczy o znakomitych relacjach tajwańskiego producenta z lokalnymi partnerami na polskim rynku.
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Awards 2021 – wyniki!
Producent rozwiązań IT
dla centrów danych

„Producent ten dysponuje kompletnym topowym i innowacyjnym portfolio produktowym
dedykowanym do centrów danych”.
Komentarz redakcji: Dell wygrał bogatą ofertą, tym bardziej, że w gronie
finalistów znalazły się firmy dużo mniejsze, operujące w wąskich
niszach (Hitachi Vantara, F5, QSAN, Vertiv). Dominacja Della w tej
kategorii może być zatem postawiona pod znakiem zapytania, o ile
w kolejnych latach odpowiednią liczbę nominacji do finału uzyskają
tacy producenci, jak: HPE, IBM, Huawei czy Fujitsu.

Producent oprogramowania
dla firm

„Za znakomite wyniki sprzedażowe”.
Komentarz redakcji: Słowacki producent został doceniony nie tylko w naszym
konkursie. Przypomnijmy, że również w raporcie „Canalys Cybersecurity
Leadership Matrix 2020” Eset uzyskał tytuł Championa za łatwość, z jaką
resellerzy i integratorzy robią z nim biznes, a także za uwzględnianie opinii
lokalnych społeczności partnerów w procesie tworzenia „mapy drogowej”
swoich produktów. W Polsce dużą rolę w promowaniu rozwiązań tej marki
odgrywa Dagma, której również należą się gratulacje.

Producent rozwiązań zapewniających ciągłość biznesową przedsiębiorstw
„Producent ten proponuje podejście do sieci bazujące na bezpieczeństwie, w którym
rozwiązania zabezpieczające zintegrowane są z każdym elementem sieci i umożliwiają
klientom ochronę brzegu każdej infrastruktury sieciowej na dowolną skalę”.
Komentarz redakcji: Chociaż Fortinet nie należy do największych firm IT na świecie, to zdecydował się – co wcale nie jest takie oczywiste – na powołanie swojego
polskiego Channel Managera. To dowód na zaangażowanie producenta w rozwój lokalnego kanału partnerskiego, który najwyraźniej docenia te wysiłki.

Na kanale CRN Polska (YouTube) zamieściliśmy audycję, w której komentujemy wyniki tegorocznego konkursu – zachęcamy do obejrzenia. Z kolei w wydaniu styczniowym opublikujemy relację z Gali Channel Awards 2021, która odbyła się
7 grudnia br. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy Czytelnikom za nadesłane nominacje!
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 "

na plusie

na minusie

Asseco Nigeria wykona mapy lotnicze całego stanu Lagos za pomocą dronów wy-

Dostawy serwerów na światowy rynek w III kw. 2021 r. okazały się niższe

posażonych w oprogramowanie Asseco GCS (Ground Control Station). Projekt jest kontynuacją

od prognoz. Wzrost wobec II kw. 2021 r. wyniósł 8,5 proc., podczas gdy przewidywano wynik

współpracy z lokalnym Ministerstwem Nauki i Technologii. To pierwsze w Afryce mapowanie

13 proc. na plusie – raportuje Digitimes Research. Mniej sprzętu to oczywiście skutek niedostatku

tak dużego obszaru, ponad 3500 km², przy pomocy bezzałogowców. W ramach tego projektu

komponentów.

Asseco Poland dostarcza kolejne drony, usługi doradcze oraz szkolenia. Projekt jest elementem
rozwijanego przez stan Lagos systemu informacji geograficznej (eGIS). Pozyskane mapy zostaną

Polkomtel będzie jednak musiał zapłacić 18 mln zł kary nałożonej przez UOKiK

przetworzone i udostępnione na geoportalu.

w 2017 r. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny podkreślając przy tym, że „reklama nie może prze-

AB w pierwszym kwartale roku finansowego 2021/2022 (zakończonego 30 września br.) uzy-

LTE, sugerujące, że pakiet usług wraz ze smartfonem, tabletem i telewizorem kosztuje 61 zł mie-

skało przychody w wysokości 3,1 mld zł (wzrost o 8 proc. rok do roku), co przełożyło się na zysk

sięcznie. Tymczasem konsumenci skarżyli się, że za sprzęt trzeba było dodatkowo zapłacić, a LTE

netto rzędu 25 mln zł (o 31 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej). „Ten trend
wzrostowy z pewnością się utrzyma, bo rynek CEE nadal chce i wymaga inwestycji w rozwiązania IT. Oczywiście, widzimy obecnie narastające perturbacje w łańcuchach dostaw, przez co
mamy sytuację, w której zaspokojenie części popytu na określony asortyment musi zostać odłożone” – przewiduje Andrzej Przybyło, prezes zarządu AB.

Simple zawarło w listopadzie br. dwie ważne umowy: pierwszą o wartości 2,93 mln zł
brutto z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej (dotyczy „zakupu i wdrożenia systemu ERP”), a drugą w wysokości 3,9 mln zł z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie (na „zakup i wdrożenie

kazywać nieprawdziwych informacji”. Chodzi o kampanie dotyczące oferty smartDOM i Power

miał limit transferu.

Ukraiński haker, należący do grupy REvil, został zatrzymany w Polsce i czeka na
ekstradycję do USA. Wcześniej został przez amerykańskie władze oskarżony o spiskowanie w celu „zamierzonego uszkodzenia chronionych komputerów i dokonania wymuszenia w związku
z tymi szkodami” oraz „uszkodzenia chronionych komputerów i spiskowania, aby dokonać prania
pieniędzy”. Miał brać między innymi udział w ataku na Kaseya w lipcu br.

T-Mobile jest „rażącym, negatywnym przykładem” w kwestii płacenia CIT w Polsce

zintegrowanego systemu informatycznego”). Wcześniej, bo we wrześniu br., integrator podpisał

– twierdzi Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w raporcie zatytułowanym „Księga wstydu

kontrakt na kwotę 2,21 mln zł z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy (również do-

Ministerstwa Finansów – dyskryminacja podatkowa polskich firm”. W odpowiedzi telekom za-

tyczący ZSI). W marcu br. Simple zostało przejęte przez holenderską spółkę TSS Europe (podmiot

pewnia, że rozlicza się w Polsce zgodnie z przepisami. Według raportu ZPP, polski oddział opera-

zależny Constallation Software z Kanady).

tora – przy łącznych przychodach 43,3 mld zł w ciągu 5 lat (2016 – 2020) – odprowadził w tym

Comarch po trzech kwartałach 2021 r. zanotował na polskim rynku zysk netto w wyso-

okresie niecałe 31 tys. zł CIT.

kości 75,1 mln zł (wzrost o 70 proc. rok do roku), wobec 84,9 mln zł w całej Grupie Comarch.

Pracownicy CERT Polska w liście otwartym do premiera Mateusza Mora-

W omawianym okresie integrator osiągnął 442,6 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej,

wieckiego i pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego wyrazili „duże

o 11,16 mln zł (+2,6 proc.) więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. Było to spowodowane

zaniepokojenie i konsternację” w związku z tym, że „kierownik zespołu CERT Polska, Przemysław

m.in. wzrostem sprzedaży do MŚP (głównie systemów ERP), ale mocno ożywił się także lokalny

Jaroszewski, został zmuszony do odejścia z pracy”. Według ministra Cieszyńskiego umowę o pra-

sektor TMT oraz rynek medyczny. Spadek sprzedaży nastąpił zaś w sektorze publicznym.

S4E w III kw. br. uzyskało przychody na poziomie ponad 50 mln zł, co oznacza wzrost rzędu

cę rozwiązano 4 listopada br. za porozumieniem stron. „Ponieważ nie przedstawiono nam żadnych informacji odnośnie do treści rozmowy pomiędzy Ministrem Cieszyńskim a Przemysławem
Jaroszewskim, swoją wiedzę w tym zakresie opieramy na doniesieniach medialnych. Według

76 proc. rok do roku. W tym okresie zysk netto VAD-a sięgnął 300 tys. zł (+47 proc. rok do roku).

nich bezpośrednim powodem, dla którego zmuszono Przemysława Jaroszewskiego do rozwiąza-

Jak komentuje zarząd dystrybutora, wyższa sprzedaż to głównie efekt popytu na rozwiąza-

nia umowy o pracę z NASK i odejścia ze stanowiska kierownika CERT Polska, była aktywność na

nia Dell/EMC i Commvaulta. Po wszystkich trzech kwartałach 2021 r. S4E zwiększyło sprzedaż

prywatnym profilu portalu społecznościowego Facebook związana z jego poglądami polityczny-

o 86 proc. wobec analogicznego okresu 2020 r. (do poziomu 124,2 mln zł). Zysk netto wyniósł

mi (…) Jako pracownicy CERT Polska wyrażamy pełne zaufanie do Przemysława Jaroszewskiego”.

455 tys. zł wobec 212 tys. zł straty przed rokiem.

Pod listem podpisało się ponad 30 pracowników jednostki.

powiedzieli
„Prewencyjne kontrole
skarbowe ułatwiłyby przedsiębiorcom
stosowanie przepisów
Polskiego Ładu” – Marek
Kowalski, prezes CALPE.
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„Zachęcam do tego, żeby nie
zastanawiać się nad tym i nie
czekać na nią” – Magdalena
Dziewguć, Country Manager Google Cloud, o krajowej
strategii wdrażania chmury.

„Przeżywamy coś, co
w Europie działo się kilka lat temu” – Tomasz
Mrozowski, CEO Grupy
3S, o polskim rynku
centrów danych.

WYDARZENIA
n

Nowe informacje z branży IT
n

My też dziękujemy!

W redakcji CRN Polska z przyjemnością przyjęliśmy podziękowania od dyrekcji, pracowników i dzieci z czterech domów
dziecka w Kowalewie za darowiznę w kwocie 30 000 zł. Jak
podkreśliła dyrektor Marlena Watemborska: „Liderki wszystkich naszych czterech domów dziecka są bardzo szczęśliwe,
gdyż mogą zakupić długo planowane i wymyślone razem
z dzieciakami wyposażenie i doposażenie swoich domów”.
Dzieci i młodzież z Kowalewa otrzymają między innymi nowe
łóżka, materace, krzesła, biurka, lampki nocne, pościel czy dywany. Ze swojej strony nie wahaliśmy się, żeby w praktyczny
sposób wesprzeć właśnie kowalewskie domy dziecka, gdyż od
kilku lat przyjaźnimy się z mieszkającymi tam dziećmi i młodzieżą – odwiedzamy ich kilka razy w roku, spędzając czas na
grach, zabawach, rozmowach o życiu, a czasem także na nauce.
Nasi starsi i młodsi gospodarze są niezwykle otwarci na relacje, z których wszyscy czerpiemy dużo
niekłamanej radości – każda wizyta w Kowalewie to jak przysłowiowe ładowanie baterii. Dlatego my
też bardzo dziękujemy dyrekcji, pracownikom i dzieciom za to, że zawsze ciepło przyjmują nas pod
swój dach. A jako że tamtejsze domy dziecka są zarządzane bardzo sprawnie – zarówno budynki, jak
i otoczenie są zadbane i co roku pojawiają się nowe udogodnienia (niedawno instalacja fotowoltaiczna) – tym bardziej cieszymy się, że możemy dołożyć cegiełkę do tej jakże cennej „budowli”.
W imieniu redakcji i wydawnictwa Peristeri
Tomasz Gołębiowski, redaktor naczelny CRN Polska

n

S4E: oddalony pozew przeciwko partnerowi

Sąd oddalił pozew S4E przeciwko partnerowi handlowemu, od którego
krakowski VAD domagał się zapłaty 667,8 tys. dol. W grudniu 2020 r.
zarząd dystrybutora informował o wniesieniu pozwu na wspomnianą
kwotę w związku z opóźnieniami w płatnościach. Należności dotyczyły sprzedaży usług wsparcia serwisowego. S4E w związku z wyrokiem
anulowało faktury sprzedaży. Korekta spowodowała zmniejszenie
przychodów VAD-a o 2,1 mln zł i zysku o 350 tys. zł. Została ujęta
w sprawozdaniu finansowym spółki za III kw. 2021 r. Zarząd VAD-a
postanowił, że nie będzie się odwoływać od wyroku.

n

n

Intel kupił
polską firmę

n

n

Action: przegląd opcji
strategicznych

Zarząd Actionu na początku listopada br. zdecydował o przystąpieniu
do przeglądu opcji strategicznych.
Zapowiada, że będzie analizował
możliwości dotyczące uzyskania finansowania kredytowego na spłatę
zobowiązań układowych spółki. Celem
jest wcześniejsze wykonanie układu.
W połowie grudnia 2020 r. dystrybutor zakończył ponad 4-letnie postępowanie sanacyjne, a w styczniu 2021 r.
rozpoczął spłaty wierzycieli w ramach
wykonania układu. Według przyjętego
harmonogramu regulowanie zobowiązań w największej grupie wierzycieli
potrwa przez ponad 7 lat. Początkowa
wartość długu restrukturyzacyjnego
wynosiła około 240 mln zł. Od połowy grudnia do końca II kw. 2021 r.
Action spłacił wierzycielom w głównej
grupie blisko 60 mln zł, 1,2 mln euro
i 1,8 mln dol.

Intel przejął RemoteMyApp, założony w 2014 r. polski startup,
który opracował usługę streamingu gier w chmurze (Vortex.gg).
Współzałożycielem szczecińskiej firmy jest studio RedSky, a głównym udziałowcem był dotychczas fundusz THCP (Tar Heel Capital
Pathfinder). RemoteMyApp pozyskał wcześniej kapitał między innymi od funduszu należącego do MCI Capital, jak też spółki z grupy
Deutsche Telekom oraz Polskiej Fundacji Rozwoju. Intel nie ujawnił
ceny zakupu ani planów związanych z nowym nabytkiem.

Koniec Surfland Systemy Komputerowe SA

Wrocławski sąd rejonowy zarejestrował połączenie VR Factory Games SA (poprzednio:
Surfland Systemy Komputerowe SA) z VR Factory Games sp. z o.o. Tym samym dokonała się fuzja przygotowywana od I poł. 2020 r. Fuzja nastąpiła poprzez przeniesienie
całego majątku VR Factory Games sp. z o.o. na VR Factory SA. W zamian wspólnicy
VR Factory Games sp. z o.o. obejmą akcje nowej emisji. Nowy podmiot zajmie się tworzeniem i dystrybucją gier oraz aplikacji B2C i B2B, wykorzystujących technologię VR
i AR. Tak duży zwrot w działalności dawny Surfland uzasadniał dynamicznie rosnącym
rynkiem VR i AR. Wcześniej segment integracji i usług IT wydzielono z SSK SA do nowego podmiotu – Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o., którą w październiku br.
przejął Euvic IT. W tej formie trwa więc kontynuacja dotychczasowej ponad 30-letniej
działalności Surflandu.
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NFON:
Polska

kluczowym rynkiem

Dostawca systemów głosowej komunikacji biznesowej w chmurze otworzył oddział
w Warszawie i ujawnił ambitne plany na polskim rynku. Deklaruje, że stawia na współpracę z partnerami.
n Krzysztof Pasławski
olska to dla nas kluczowy kraj – za- w hotelarstwie, do którego po koronawi- uv;7j1-v
pewnił Gernot Hofstetter, dyrektor rusowym zastoju powinien popłynąć więk- m-bm|;]u-1f<

P

Fot. archiwum

zarządzający NFON-em w Austrii
i regionie CEE, podczas niedawnej, wiedeńskiej konferencji. Działający od 2007 r.
dostawca usług głosowej komunikacji biznesowej w chmurze, obecny w 15 krajach
europejskich, otworzył również biuro
w Warszawie.
Według danych za 2020 r. wskaźnik penetracji polskiego rynku przez niemieckiego producenta wynosi niecałe 8 proc. Do
2025 r. ﬁrma liczy na osiągnięcie poziomu
16 proc. Odsetek ten odnosi się do liczby
pracowników w sektorze MŚP, który jest
kluczowy dla dostawcy (gdzie 100 proc. to
obecnie około 5,3 mln osób).
W Polsce szczególnie duży potencjał
rozwoju zarząd NFON-u dostrzega w sektorze publicznym, zwłaszcza mniejszych
jednostkach samorządowych (urzędach,
szkołach, przedszkolach), a także w handlu detalicznym. Firma spodziewa się też
zapotrzebowania na swoje rozwiązania
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szy niż wcześniej kapitał na inwestycje, jak
też na rynkach ﬁnansowych.

Nowy program partnerski
Obecnie NFON zatrudnia ponad 450 pracowników i współpracuje z ponad 3 tys.
aktywnych partnerów, za pośrednictwem
których obsługuje 50 tys. klientów biznesowych. W Polsce liczebność kanału partnerskiego wynosi 88 integratorów, a liczba
ta – zgodnie z zapowiedziami i oczekiwaniami producenta – ma rosnąć. Dostawca
liczy na pozyskanie klasycznych resellerów PBX (oferując im przejście do modelu
opartego na usługach), jak też na integratorów oraz MSP, którzy mogą poszerzyć
swoją ofertę o chmurową komunikację.
Rozwiązania NFON-a można personalizować i tworzyć na tej bazie wartość dodaną.
– Wytwarzamy „box”, a ktoś to wypełnia
i konﬁguruje, idąc do klienta i dostarczając
mu to, czego on oczekuje – wyjaśnia Jan-Peter Koopmann, dyrektor ds.
technologii.
W styczniu 2022 r. NFON rusza z nowym programem partnerskim. Producent przewiduje
m.in. rejestrację projektów dla
wszystkich partnerów, a dla
wyższych poziomów (Złoty
i Platynowy) dopłaty do reklam
i bonusy za osiągnięcie określonych celów.

NFON uważa, że mimo wzrostu popularności wideorozmów to właśnie kontakt
głosowy pozostanie dominującym kanałem komunikacji biznesowej (obecnie, po
poczcie elektronicznej, pozostaje nadal
najpopularniejszy).
– Chcemy być wiodącym dostawcą skoncentrowanej na głosie komunikacji biznesowej w Europie – zadeklarował Jan-Peter
Koopmann.
Podkreślił przy tym, że usługi NFON-u
to nie tylko głos. Firma dostarcza obecnie
rozwiązania integrujące różne kanały komunikacji i systemy biznesowe (funkcje
UCaaS, CTI – integracja telefonu i komputera, PBX, analityka komunikacji, integracja ze sprzętem – możliwość korzystania
z niemieckich rozwiązań za pomocą PC,
tabletu czy telefonu DECT).
– Firmy mogą uzyskać wszystkie potrzebne im kanały komunikacji od jednego dostawcy – zapewnia Jan-Peter
Koopmann.
Jeden z ważniejszych przekazów podczas wiedeńskiej konferencji odnosił się
do rozwoju usługi Cloudya. W IV kw.
2021 r. NFON wchodzi na rynek z nowym rozwiązaniem Cloudya Meet&Share
z funkcją wideokonferencji. Z kolei nowe
rozwiązanie CRM Connect pozwala na integrację Cloudya z ponad 60 systemami
CRM, a także z Microsoft Outlook i Apple
Address Book.

Metawers:

utopijna wizja czy
nieuchronna przyszłość?
Giganci technologiczni lubią zaskakiwać nietuzinkowymi pomysłami.
Niektórzy próbują zbudować świat w oparciu o utopijne wizje przyszłości rodem ze „Star Treka”, a ostatnio pojawiła się zachęta, żebyśmy spędzali czas w metawersie.
n
Wojciech Urbanek

Fot. archiwum

J

ak wiadomo, Facebook zmienił nazwę na
Meta (Meta Platforms Inc.). Koncern zamierza w ten sposób podkreślić wizję budowanej przez siebie cyfrowej rzeczywistości,
odwołując się do określenia metawers z powieści „Śnieżyca” Neala Stephensona. Choć sama
platforma społecznościowa zachowa swoją dotychczasową nazwę, Mark Zuckerberg oznajmił,
że kierowana przez niego ﬁrma będzie teraz skupiać się mniej na Facebooku, a bardziej na już nie
powieściowym, ale jak najbardziej rzeczywistym
metawersie. „Przeszliśmy drogę od komputerów
stacjonarnych do sieci i telefonów, od tekstu do
zdjęć i wideo, ale to nie koniec. Następna platforma i medium będzie jeszcze bardziej wciągającym i ucieleśnionym Internetem, w którym
będziesz mógł doświadczać, a nie tylko patrzeć”
– tak właśnie widzi swój metawers szef Mety.
Z perspektywy użytkownika metawers jest
dość prostym pomysłem. Mamy funkcjonować
w przestrzeni, w której nasze podłączone do Internetu urządzenia pomogą nam całymi sobą
przejść do świata wirtualnego. Tam będziemy
mogli poruszać się w trzech wymiarach i robić
to samo, co w prawdziwym życiu, począwszy od
spotkań towarzyskich po wydawanie pieniędzy.
Wspólny świat 3D będzie dostępny, przynajmniej
na początku, z różnych terminali – smartfonów,
tabletów, gogli VR.
Twórcy metawersu chcą, abyśmy mogli
w mgnieniu oka przenieść swoją cyfrową tożsamość z wirtualnego biura do wirtualnego sklepu, aby kupić koszulkę na wirtualny koncert,
na którym spotkamy się z cyfrowymi awatarami naszych znajomych. Warto przypomnieć, że

pierwsza wersja metawersu miała swoją odsłonę jako platforma „Second Life”, którą udostępniła publicznie w 2003 r. ﬁrma Linden Research.
Umożliwiała użytkownikom pracę w wirtualnych biurach, spekulacje na wirtualnych nieruchomościach czy
rozwój walut cyfrowych. Choć
twórcy „Second Life” twierdzili, że nie jest to sezonowa moda, projekt stosunkowo szybko
zakończył swój żywot. Jak komentował Mike Boland, analityk w ARtilery Intelligence, na łamach „The Wall Street Journal”:
„To tak, jak gdyby światy technologii i mediów
nie miały dobrej pamięci długotrwałej. Cykle
szumu przychodzą i odchodzą, a na w pełni zrealizowany metawers, w którym będziemy mogli
nawet ﬁzycznie się zanurzyć, tak jak w książce
Ready Player One, poczekamy ze trzydzieści lat”.
Nie tylko Facebook ma swoją wizję metawersu. Każdy z gigantów technologicznych wychwala własne wizje metawszechświata. Na przykład
Nvidia wiąże metawers z wprowadzeniem tzw.
cyfrowego bliźniaka, czyli niemal idealnej wirtu-

alnej kopii ﬁzycznego systemu – może to być fabryka samochodów, magazyn czy silnik. Jensen
Huang, dyrektor generalny Nvidii, zaprezentował niedawno ﬁlm przedstawiający metawersyjną kopię fabryki samochodów BMW. Istnieje
też niewielka, choć wciąż rosnąca grupa technologów, którzy wierzą, że można zbudować metaświat na otwartych standardach. Koncepcja
Web3 zakłada stworzenie globalnej sieci komputerów, na których będzie można uruchamiać
metawers i wszystkie aplikacje zbudowane
w metaświecie.
Zapowiada się zatem ciekawa rywalizacja,
a bój toczy się o to, kto zbuduje nowy Internet
– społeczność czy wielkie korporacje. Powinniśmy trzymać mocno kciuki za tę pierwszą, bo
otwartość metawersu byłaby
atrakcyjna z punktu widzenia
użytkowników oraz przedsiębiorców. Między innymi dlatego, że nie musieliby omijać
strażników dyktujących, co
można umieścić w nowej przestrzeni. Wiele osób już teraz martwi się, że Facebook, Microsoft i inni goliaci technologiczni mają
zbyt duży wpływ na nasz świat. Znamienna jest
tutaj wypowiedź Frances Haugen, byłej menadżerki Facebooka, dla Associated Press. Sygnalistka zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa,
jakie niesie ze sobą rozwój metawersu. Jednym
z największych jest utrata prywatności, bowiem
wkroczenie do nowej wirtualnej rzeczywistości w domach oraz miejscach pracy wiąże się
z instalacją specjalnych czujników, a właściciele
ﬁrm zyskają dostęp do wielu wrażliwych danych
dotyczących pracowników.

Rozwój metawersu
rodzi szereg
zagrożeń.
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PRAWO

Polski Ład:

jak zminimalizować

straty

Polski Ład wprowadzi niezliczone problemy związane z prawidłowym wypełnieniem
obowiązków podatkowych – oceniają eksperci prawni. Jednocześnie podkreślają, że
dociśnięciu fiskalnej śruby towarzyszą w nowej ustawie zmiany potencjalnie korzystne
dla przedsiębiorców.
n Krzysztof Pasławski
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znaczone na rozwój cyfryzacji, zostaną
przesunięte na bieżące utrzymanie ﬁrm
i specjalistów.

"hj-7h-m- ,f৵0;
o7Ѵb1;ॉ
Zasadniczą nowością dla wszystkich,
zwiększającą realne obciążenie wynagrodzeń jest skasowanie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku
dochodowego. Ponadto od nowego roku
także w działalności gospodarczej składka na NFZ będzie liczona od dochodu.
Przedsiębiorcy rozliczający się według
skali podatkowej zapłacą 9 proc., a na
podatku liniowym 4,9 proc. Zwiększono
natomiast kwotę wolną od podatku do 30
tys. zł rocznie, a drugi próg podatkowy
(32 proc.) z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł.
Co ważne, przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych oraz etatowcy, zarabiający od 68 412 zł do 133 692 zł
rocznie, dostaną tzw. ulgę dla klasy śred-

niej. Do jej wyliczenia posłuży wyjątkowo
skomplikowany algorytm. W przedziale
od 68 412 zł do 102 588 zł wartość ulgi wyniesie od 23 zł do 13,46 tys. zł. W ramach
„widełek” od 102 588,01 zł do 133 692 zł im
wyższe dochody, tym niższa stawka ulgi.

Ѵ;v|u-1bru-1ombhm-
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To według doradców podatkowych Arena
Tax jedno z najczęściej zadawanych pytań przez ﬁrmy z branży IT. Dla pracowników korzystne jest zwiększenie kwoty
wolnej do 30 tys. zł rocznie oraz pierwszego progu dochodu podatkowego do
120 tys. zł rocznie. Podwyższenie progu oznacza także wzrost górnej granicy
stosowania 50 proc. kosztów uzyskania
przychodu. Niekorzystną zmianą będzie
z kolei brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Mimo ulgi dla
klasy średniej na nowych zasadach stracą zarabiający więcej niż około 13 tys. zł

Fot. Adobe Stock

T

ak zwany Polski Ład – największa
od 30 lat rewolucja w podatkach
– wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
Z wielu powodów budzi ona tyleż obaw, co
niepewności. Według ankiety przeprowadzonej przez organizację SoDA w sierpniu br. ponad 72 proc. ﬁrm IT ocenia nowe
regulacje bardzo słabo, a zdaniem 75 proc.
coraz mniej korzystny system podatkowy
spowoduje, że specjaliści z zagranicy nie
będą chcieli emigrować do Polski. Z kolei
25 proc. uważa, że ponad 50 proc. specjalistów wyemigruje z Polski za granicę w celu zmiany pracodawcy.
Już od dość dawna organizacje branżowe (PIIT, KIGEIT, PIKE, KIKE, Związek
Polska Cyfrowa, SoDA) zwracały uwagę
na poważne niebezpieczeństwo dla sektora IT związane z Polskim Ładem. Ich
zdaniem dociśnięcie podatkowej śruby zagrozi utratą wielu wykwaliﬁkowanych pracowników. Zachodzi też obawa
o to, że środki, które powinny zostać prze-

Wybrane ulgi

dla przedsiębiorstw
przewidziane
w Polskim Ładzie
n Ulga B+R,

brutto (patrz ramka: „Korzyści/straty dla
etatowców”).
Firmy IT zadają też pytania, co się teraz bardziej opłaca dla pracowników (podatek liniowy, podatek według skali czy
ryczałt)? Zdaniem ekspertów nie ma na
to uniwersalnej odpowiedzi. Dla jednych
lepszy będzie ryczałt, dla innych IP Box,
dla kolejnych założenie spółki – korzyści
i koszty najlepiej ocenić indywidualnie.
Dla przypomnienia: zgodnie z Polskim Ładem przedsiębiorcy rozliczający się według skali będą mogli skorzystać
z nowej kwoty wolnej 30 tys. zł i wyższego progu podatkowego. Zapłacą natomiast składkę zdrowotną 9 proc. od
dochodu. Realne obciążenie dochodu
daniną dla ﬁskusa i NFZ wyniesie zatem
26 proc., a po przekroczeniu drugiego
progu podatkowego 41 proc. Przy rozliczeniu podatkiem liniowym realne obciążenie wyniesie 23,9 proc. (19 proc. plus
4,9 proc. składki zdrowotnej). Z tym że

„liniowcy” nie mają prawa do kwoty wolnej od podatku.
Z dostępnych analiz wynika, że zmiany są najmniej korzystne dla tych przedsiębiorców, którzy zostaną przy podatku
liniowym (a taką formę wybierano przy
wysokich dochodach). Dla nich obciążenia podatkowe będą największe z uwagi na
brak kwoty wolnej od podatku i ulgi dla klasy średniej. Przykładowo, już przy zarobkach na poziomie 5 tys. zł brutto „liniowcy”
będą o około 210 zł miesięcznie stratni
wobec 2021 r. Przedsiębiorcy z branży IT
uważają, że wyższe obciążenia ﬁskalne będą wywierać ze strony pracowników presję
na podwyższenie płac.
– Nie ma co się czarować, ceny będą musiały podskoczyć – uważa Tadeusz Kurek,
prezes NTT System.

;vঞ-u1-j|
Korzystnym rozwiązaniem dla specjalistów IT może być przejście na ryczałt

Na tym branża IT

może skorzystać
Agata Paul, doradca podatkowy,
radca prawny, Arena Tax
Bardzo korzystna jest możliwość
łącznego skorzystania z ulg B+R oraz
IP Box w odniesieniu do tego samego
dochodu, a także zwiększenie do 200
proc. kosztów kwalifikowanych, które będzie można odliczyć od dochodu
w ramach ulgi B+R. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, co w branży IT jest częste,
będzie to miało istotne przełożenie
na obciążenia fiskalne. Ponadto z rozwiązania tego mogą skorzystać zarówno duże, jak i mniejsze podmioty
IT. Branża IT będzie mogła skorzystać
także z innych ulg, na przykład na innowacyjnych pracowników, na ekspansję czy też z ulgi konsolidacyjnej.
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Źródłem informacji zawartych w ramce „Wybrane ulgi” jest
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

POLSKI
ŁAD

wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem.
n Ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język
praktyki i produkcji.
n Ulga na wsparcie innowacyjnych
pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych
umiejętnościach i kompetencjach.
n Ulga IP Box
n Ulga konsolidacyjna, kierowana do
firm, które poprzez połączenie się
z innym podmiotem zdecydują się
na uratowanie na przykład swojego
kontrahenta, dostawcy lub innego
biznesu potrzebującego wsparcia.
n Ulga na ekspansję, dzięki której wydatki na poszukiwanie nowych rynków dla polskich produktów będą
mogły zostać odliczone dwa razy.
n Ulga na IPO, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów,
która ułatwi polskim firmom wejście na giełdę i znalezienie potrzebnych im inwestorów.

PRAWO
Zdaniem przedsiębiorców
n
Krzysztof Kucharski, członek zarządu, AB
Minimalny podatek dochodowy to rozwiązanie, w którym trudno dopatrzeć się jakichkolwiek pozytywnych elementów. Podstawowym mankamentem tej konstrukcji
jest to, że wprowadza drastyczne różnice w wysokości opodatkowania podobnych
podmiotów, działających na tym samym rynku. Wystarczy minimalna różnica w rentowności, aby firma o gorszych wynikach zapłaciła dwukrotnie wyższy podatek
dochodowy niż jej konkurent. Będzie to prowadziło do koncentracji branż niskomarżowych, a w konsekwencji ich monopolizacji. I to przez koncerny międzynarodowe, które z oczywistych powodów mają większe możliwości generowania zysku.
Ten proces będzie się odbywał kosztem rodzimych, polskich firm, ale także kosztem
konsumenta. Drugą konsekwencją wprowadzenia tego podatku będzie jego negatywny wpływ na rynek pracy. Dla uczciwych firm, które nie dokonują żadnych optymalizacji podatkowych, podatek od zbyt niskiej rentowności to w istocie kara za
wysokie pensje dla pracowników. Dla takich firm w zasadzie jedynym sposobem na
uniknięcie tego podatku – przy czym pamiętajmy, że jego zapłacenie w warunkach
konkurencji będzie równoznaczne z eliminacją z rynku – będzie ograniczanie kosztów wynagrodzeń pracowniczych.

n
Mariusz Szałaj, wiceprezes, x-kom
Zmiany, jakie przedstawiono w Polskim Ładzie, niestety nie będą miały pozytywnego wpływu na większość naszych pracowników, bez względu na formę ich
zatrudnienia. Wpływ tych zmian jest oczywiście uzależniony od wysokości wynagrodzenia, ale już na dziś możemy stwierdzić, że będzie to rodziło dodatkową presję
płacową na pracodawcę. Pomimo wielu niejasności w kontekście proponowanych
zmian, analizujemy obecnie ich potencjalny wpływ na koszty wynagrodzeń oraz pozostałe obszary, zarówno od strony pracownika, jak i pracodawcy. Przygotowujemy
pakiet informacyjny dla pracowników, związany z tymi zmianami oraz ich wpływem
na kwestie podatkowe i prawne.

n
Tadeusz Kurek, prezes, NTT System
Trudno mi w tej chwili ocenić, jak Polski Ład wpłynie na biznes IT. Podniesienie
kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł spowoduje, że konsumenci będą mieli więcej pieniędzy na zakupy. Tak więc te kilka miliardów złotych pobudzi konsumpcję,
ale ile z tego popłynie do sektora IT? Raczej mniejszość. Przewidujemy tylko wzrost
sprzedaży smartfonów o 1 do 3 proc. Co do komputerów, to wobec 2021 r. raczej
nie powinniśmy spodziewać się wzrostu, a zatem niekoniecznie te 30 tys. zł wolne
od podatku wpłynie na decyzję o wymianie sprzętu. Oczywiście wzrosną koszty:
składka zdrowotna na poziomie 9 proc. i niemożliwość jej odliczenia spowoduje ich
zwiększenie o około 3 proc.

od przychodów ewidencjonowanych.
Zwłaszcza, że z 17 na 12 proc. zostanie
obniżona stawka podatku od niektórych
usług (a nawet do 8,5 proc. przy konsultingu IT). Można więc zastanowić się nad
takim podziałem usług, aby skorzystać
także z tego progu.
Tyle że przy ryczałcie należy pamiętać, że podatek liczony jest od przychodu i nie można go zmniejszyć o koszty, ani
stosować ulg. Odpada więc na przykład
IP Box, czyli preferencyjne 5 proc. podatku dochodowego.
Jednak z drugiej strony trzeba pamięć,
że „dzięki” Polskiemu Ładowi z 5 proc.
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opodatkowania w ramach IP Box zrobi
się prawie 10 proc. po dodaniu 4,9 proc.
składki zdrowotnej. Warto więc rozważyć, czy nie lepsze jest przejście na ryczałt
i darowanie sobie starań o niższą daninę
z pomocą IP Box (gdzie na dodatek trzeba
liczyć się z ryzykiem zakwestionowania
prawa do ulgi przez skarbówkę).
Co istotne, nie można od razu przejść
z umowy o pracę w danej ﬁrmie na podatek liniowy lub ryczałt w ramach świadczenia usług dla tego samego podmiotu.
W tym celu trzeba odczekać całe 2 lata.
Nie ma natomiast problemu, żeby specjalista rozliczał się ryczałtem świadcząc

usługi dla innej ﬁrmy niż ta, w której miał
etat. Dla ﬁrm IT oznacza to ryzyko odejścia części zespołu do innej ﬁrmy, jeśli jego
niektórzy członkowie uznają, że tam ryczałt będzie dla nich bardziej opłacalny.
Jednak te ﬁrmy, które dopuszczą różne formy współpracy specjalistów, w tym
B2B uwzględniające ryczałt, zyskają na
zmianie – mogą mieć dzięki temu przewagę nad konkurentami, którzy staną się
nieatrakcyjni dla obecnych pracowników,
jak twierdzą eksperci EY.
Opcją, która pozwoliłaby w pewien sposób zatrzymać pracownika, jest praca na
ryczałcie na rzecz innych spółek w grupie
kapitałowej. Firmy IT zakładają zależne
spółki operacyjne do świadczenia usług,
z tym że, aby nie mieć kłopotów z ﬁskusem powody założenia takiej ﬁrmy muszą być oczywiście biznesowe, a nie tylko
wynikać z chęci utworzenia miejsca pracy
dla osób na ryczałcie.
Nowa składka zdrowotna dla „ryczałtowców” to 9 proc. liczone od przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Przy
przychodach do 60 tys. zł podstawą naliczania daniny na NFZ dla ryczałtowców
będzie 60 proc. przeciętnej płacy, w przedziale od 60 do 300 tys. zł - 100 proc., a dla
ponad 300 tys. zł – 180 proc.
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Polski Ład przewiduje podatek minimalny według stawki 10 proc. od 4 proc.
przychodów plus 10 proc. od tzw. nadmiarowych płatności biernych. Dotyczył będzie spółek będących podatnikami CIT
oraz grup kapitałowych, które w danym
roku podatkowym poniosły stratę (ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe) albo osiągnęły udział dochodów
w przychodach ze źródeł innych niż zyski kapitałowe w wysokość nie wyższej
niż 1 proc.
Nowa danina określana jest wprawdzie
przez resort ﬁnansów „podatkiem od korporacji”, jednak obejmie płatników CIT
niezależnie od ich wielkości – z nielicznymi wyjątkami, np. oszczędzi podmioty,
których udziałowcami są osoby ﬁzyczne.
Tak czy inaczej, podatek może docisnąć
ﬁrmy z branż, które cechuje niski udział
dochodów w przychodach ( jak dystrybucja IT), pogrążyć podmioty, które bo-
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Warto podkreślić, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na tzw. estoński CIT,
nie będą płacić minimalnego podatku
dochodowego. W tym przypadku mamy
do czynienia ze zmianami na plus. Należy do nich rozszerzenie możliwości skorzystania z estońskiego CIT-u o spółki
komandytowe i komandytowo–akcyjne.
Towarzyszy temu złagodzenie kryteriów, na przykład w ramach tej formy
CIT-u nie będzie już obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Ta
forma opodatkowania (co
do zasady) polega na tym,
że gdy zyski nie są wypłacane, spółka nie
odprowadza podatku. Jeśli jednak zysk
zostanie wypłacony, to tzw. małych podatników (o przychodach do 2 mln euro
rocznie) obejmuje stawka 10 proc., a pozostałych 20 proc. podatku. W przypadku wypłaty zysku, podatek muszą uiścić
także wspólnicy, ale będą mogli go pomniejszyć o 90 proc. (mali podatnicy
i rozpoczynający działalność) lub 70 proc.
(pozostali) podatku zapłaconego przez
spółkę.
Efektywna stawka estońskiego CIT-u
– na poziomie spółki i wspólnika łącznie
– wyniesie zatem dla małych podatników
20 proc., a dla pozostałych 25 proc.

Korzyści/straty dla etatowców – zmiana od 1 stycznia 2022 r.
Zmiana „na rękę”

Kwota wynagrodzenia
brutto

Zmiana „na rękę”

4000

114

13000

-14,25

5600

7

15000

-163,47

6000

0

20000

-541,27

10000

0

30000

-1 297,33

Źródło: Arena Tax

Kwota wynagrodzenia brutto

Składka zdrowotna na ryczałcie
Przychód roczny

Wysokość stawki

Wysokość miesięcznej
składki (zł)

Do 60 000 zł

60% przeciętnego wynagrodzenia

319,96

Do 300 000 zł

100% przeciętnego wynagrodzenia

533,27

Powyżej 300 000 zł

180% przeciętnego wynagrodzenia

959,88

– Z uwagi na dynamiczny postęp technologiczny, skutkujący koniecznością inwestowania oraz liczne, niekorzystne zmiany
przewidziane w Polskim Ładzie, ta forma
opodatkowania może stać się szczególnie
atrakcyjna dla ﬁrm z branży IT – uważa
Agata Paul, doradca podatkowy, radca
prawny z kancelarii Arena Tax.
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Polski Ład przewiduje szereg ulg dla
przedsiębiorców. Warto
zwrócić uwagę chociażby
na ulgę na badania B+R. Co
istotne, obejmuje ona rozwój produktu na skalę ﬁrmy, a nie całego rynku.
Pozwala też rozliczyć koszty pracowników. Poza tym
ulga na B+R może częściowo pokrywać
się z ulgą na prototyp, która dotyczy odliczenia kosztów poniesionych na etapie
produkcji próbnej (wytworzenie nowego
produktu, jak koszty produkcji próbnej,
wydatki na ulepszenie środków trwałych,
materiały i surowce, zezwolenia, certyﬁkaty, homologacje i in.).
Z kolei ulga na ekspansję obejmuje wydatki związane ze zwiększeniem
przychodów ze sprzedaży produktów
i wypracowaniem przychodów na nowym rynku (są tu np. wydatki na promocję, certyﬁkację, koszty przygotowania
dokumentacji przetargowej, koszty udziału w targach). Limit ulgi to 1 mln zł. Wresz-

72 proc.
firm IT źle
ocenia nowe
regulacje.

Źródło: Arena Tax

rykają się z problemami wynikającymi
z niskich dochodów. W ten sposób rząd
różnicuje stawki podatkowe podmiotów,
które znajdują się w podobnej sytuacji.
– Doprowadzono do sytuacji, w której
ten, kto zarabia więcej, będzie płacił mniej
podatków niż ten, kto zarabia mniej. Czyli
dokładnie odwrotnie niż powszechnie przyjęte na całym świecie zasady – komentuje
Krzysztof Kucharski z zarządu AB.
Ministerstwo Finansów uspokaja, że
nowe obciążenie uderzy jedynie w największe koncerny.
„Dotknie ono najwyżej kilku procent
ﬁrm – największych korporacji, które nie
płacą w Polsce podatku CIT i nie wynika
to z dużych inwestycji, korzystania z ulg
podatkowych czy sytuacji kryzysowej, ale
z unikania opodatkowania i agresywnej
inżynierii podatkowej” – czytamy w oﬁcjalnym, ministerialnym komunikacie.

cie ulga konsolidacyjna pozwala odliczyć
od podstawy opodatkowania kwaliﬁkowane wydatki na nabycie udziałów. Maksymalna wysokość pomniejszenia to 250
tys. zł rocznie.
Niestety, w polskiej gmatwaninie prawnej poszczególne ulgi stanowią ryzyko dla
przedsiębiorcy.
– Każda indywidualna sprawa, w której zastosowano konkretną ulgę będzie wiązała się z zagrożeniem zakwestionowania
takiej możliwości przez organy skarbowe.
Konieczne może okazać się uzyskiwanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
a często wielomiesięczne spory prawne będą generować dodatkowe koszty po stronie
przedsiębiorców – komentuje Związek
Przedsiębiorców i Pracodawców.
n
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Chcemy być
nr. 1 na świecie
Autorskie rozwinięcie skrótu
CEO, czyli Chief Executive Optimist,
jakie widnieje na Pana LinkedInowym proﬁlu to optymizm „urzędowy”, w amerykańskim stylu, czy faktyczne podejście do życia?
Piotr Nowosielski To przydomek nadany mi przez jednego z pracowników po
tym, jak zbyt optymistycznie podszedłem do organizacji jednego z wydarzeń. Chciałem zrobić spory event na
gdańskim stadionie Arena, który mieści ponad 40 tysięcy widzów, podczas
gdy w całej naszej firmie pracowało ich
wtedy jedynie kilkanaście. Moi ludzie
uświadomili mnie, że tego nie udźwigniemy, że jeszcze za wcześnie na takie
mocarstwowe plany. W końcu się z nimi
zgodziłem, ale z przydomka nie zrezygnuję, bo jest trafny.

Pasuje też do kolejnego pomysłu na
pierwszy w historii teleturniej branży IT – „Programista 100K”, w którym
można wygrać 100 tysięcy złotych.
Skąd ten pomysł?
Zawsze staramy się zaskakiwać branżę IT i wciąż zastanawiamy się, jak to
zrobić. Pierwszym takim pomysłem
były live’y z polskimi programistami,
którzy pracują zagranicą, co skoko-

18

CRN nr 12/2021

wo zwiększyło rozpoznawalność Just
Join IT. Kolejnym pomysłem były olimpijskie zawody w formule pół żartem
pół serio, podczas których na przykład
pcha się monitorem czy rzuca dyskiem twardym. To bardzo pozytywna
impreza, która cieszy się sporą popularnością. A teraz wymarzyłem sobie
show branżowe w postaci teleturnieju. Wpadłem na koncepcję wzorującą
się w dużym stopniu na „Milionerach”.
Zaprosiłem do tej inicjatywy Szymona
Szczęśniaka z CodeTwo Software, którego osobiste zaangażowanie przyczyniło się do dużej rozpoznawalności
konkursu.

Jakie zgłoszenia nadesłali kandydaci na
uczestników turnieju? I na jakich kandydatach wam zależy?
Ponieważ to ma być show, zależało nam
na tym, aby uczestnicy konkursu mieli
nie tylko wiedzę merytoryczną, ale też
pewne zalety sceniczne. Dlatego poprosiliśmy, aby się nagrali i odpowiedzieli na pytanie, dlaczego to właśnie
oni mieliby zostać Programistami
100K. Otrzymaliśmy mnóstwo świetnych filmików, na przykład od młodego
chłopaka, który zapewniał, że nie chodzi mu wcale o kasę, ale żeby rodzice

byli z niego dumni, że wystąpi w telewizji i przestali się podśmiewać z programowania czarnego koloru w CSS-ie.
Żałobna muzyka nadawała całości komiczny efekt. Zgłoszeń przyszło dużo i teraz czekamy na finał, w którym
dwie dwuosobowe drużyny będą ze sobą rywalizować, odpowiadając na kolejne pytania.

Przejdźmy do poważniejszych tematów. Zacznijmy od globalnej walki o specjalistów IT, co stanowi coraz większą
bolączkę dla polskich ﬁrm, które nie
są w stanie pod względem płac dorównać zachodnim. A do tego jeszcze Just
Join IT ułatwia polskim ekspertom
znalezienie pracy na Zachodzie. Można powiedzieć, że działacie na szkodę
lokalnych integratorów…
Wręcz przeciwnie. Jako najpopularniejszy portal pracy skupiamy wielu
programistów w jednym miejscu i każda polska firma ma możliwość zaprezentowania się u nas przed nimi. Jeśli
więc ma dobrą ofertę, może liczyć na
pozyskanie dobrych specjalistów. Tysiące polskich firm znalazło w ten sposób świetnych pracowników. Poza tym,
bądźmy szczerzy, jeśli jakiś programista chce pracować na Zachodzie, to i tak
znajdzie tam sobie pracę, szukając ofert
na LinkedInie czy Stack Overflow. Tego trendu nie da się zatrzymać. Dlatego, jeśli ktoś z regionu CEE chce szukać
pracy na Zachodzie, to powinien mieć
taką szansę dzięki Just Join IT, stąd też
coraz więcej u nas ofert pracy z całego
świata. Z drugiej strony otwieramy się
na programistów ze Wschodu, żeby zadbać o polskich pracodawców.

Fot. archiwum

„Polskim firmom IT trudno wygrywać z amerykańskimi
podmiotami, które w kolejnych rundach zyskują finansowanie rzędu 10, 20 czy 30 milionów dolarów i mogą
podnieść stawki o 5 czy 10 tysięcy dolarów na głowę
tylko po to, aby jak najszybciej pozyskać żądanego
pracownika” – mówi Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

I swoje interesy…
To jasne, jednak zależy nam też na dobrej kondycji polskiego rynku pracy, bo
jego rosnące problemy w końcu odbiją się także na nas. W ogóle uważam,
że powinniśmy, jako polskie
firmy, zrobić coś w rodzaju
kroku wstecz i zacząć szkolić
początkujących juniorów, którzy w tej chwili mają za małą
wiedzę i są „niezatrudnialni”.
W ten sposób wszyscy zyskaliby na zwiększeniu ogólnej
puli talentów.

Otwieramy się
na programistów
ze Wschodu, żeby
zadbać o polskich
pracodawców.

Powiedział Pan, że trendu związanego z globalizacją nie da się zatrzymać.
Dlaczego?
Bo mamy tu do czynienia z czynnikami, które są od nas w Polsce niezależne.
Rynek pracy w branży IT nie zmienia
się pod wpływem tego, że na Just Join IT pojawiły się oferty zagraniczne,
ale pod wpływem firm technologicznych ze Stanów i Polski, które otrzymują duże środki z kolejnych rund
finansowania, co gwałtownie podnosi stawki płacowe. Proces ten będzie
się nasilał, bo pieniędzy na tym rynku jest coraz więcej. Jednocześnie polskim firmom IT trudno wygrywać na
tym polu z amerykańskimi podmiotami, które w kolejnych rundach zyskują
finansowanie rzędu 10, 20 czy 30 milionów dolarów i mogą podnieść stawki o 5 czy 10 tysięcy dolarów na głowę
tylko po to, aby jak najszybciej pozyskać żądanego pracownika. Co ciekawe,
w obecnych czasach łatwiej zdobyć finansowanie od inwestora niż zrekrutować specjalistę. Dlatego ta kasa od
inwestorów w większości idzie właśnie na wynagrodzenia.

Globalnych ofert jest na Just Join IT
dużo mniej niż tych z Polski. Czy te
proporcje mogą się odwrócić?
Nie sądzę. Być może niektórzy
łudzą się, że wszyscy polscy
programiści marzą o pracy
poza krajem. Okazuje
się, że wielu z nich
nie pali się do
świadczenia
CRN nr 12/2021
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usług dla dalekich podmiotów, których
nie znają i nie mogą liczyć na bliskie,
codzienne relacje z ciekawymi ludźmi,
bo ci są porozrzucani po całym świecie. W tej kwestii moim zdaniem zmiana mentalności tak szybko nie nastąpi
ani nie będzie masowa. Poza tym wcale nie tak łatwo przyciągnąć do Polski
zachodnie firmy. Zespół Just Join IT
świetnie zna wartość polskich programistów, ale proszę mi wierzyć, że dla
zachodnich rekruterów Polska to „trzeci świat”. Szczerze mówiąc myślałem,
że wejście na tamte rynki będzie dużo łatwiejsze. Okazuje się, że dla nich
nasz lokalny rynek wcale nie jest sexy.
Dość często jesteśmy postrzegani jak
programiści z Bliskiego Wschodu, Białorusi czy Mongolii, a więc kierunków
egzotycznych.

W jaki sposób docieracie do zachodnich ﬁrm, a z drugiej strony do programistów zza Wschodniej granicy?
Na Wschodzie przeznaczamy spore
środki na reklamę, a także współpracę
z lokalnymi influencerami. A jeśli chodzi o rynki zachodnie to mamy dział

sprzedaży, który się kontaktuje z tamtymi podmiotami. Wybieramy takie
firmy, które rekrutują zdalnie, mają rozproszone zespoły IT i chcą ludzi konkretnie z naszej strefy czasowej.

Macie biura w Gdańsku i Krakowie,
niedawno otworzyliście nowe w Warszawie, a planujecie kolejne we Wrocławiu. Skąd taka „rozrzutność” w dobie
pracy zdalnej, do jakiej przyzwyczailiśmy się w czasie pandemii?
Pandemia nie ma nic do tego. Nasz cel
jest taki, jak zawsze przy otwarciu jakiegoś biura – żeby ludzie mieli gdzie
pracować. Z pracą w domu różnie bywa, czasem ktoś ma na głowie trójkę
dzieci na małym metrażu i potrzebuje
miejsca, gdzie będzie mógł się skupić.
A dodatkowo mówimy o młodej organizacji, ze zgranym zespołem, który
chce ze sobą spędzać czas. Stacjonarne biuro to odpowiedź na te potrzeby.

Zaczęliście działalność cztery lata temu, a już zatrudniacie ponad 120 osób.
Jak zapanować nad tak szybko rosnącą
organizacją?

Wymagam dużo
od innych, ale
jeszcze więcej od
siebie.

Zawsze chciałem stanąć na czele dużej firmy i długo mi się to nie udawało,
choć w latach 2010–2017 podejmowałem kilka prób. W końcu się udało,
znalazłem się w dobrym miejscu we
właściwym czasie i wszystko złożyło
się w całość. Teraz staram się tworzyć
najlepsze możliwe miejsca pracy, jakie jestem w stanie i jak tylko potrafię.
Jeszcze dwa lata temu bym nie przypuszczał, że będziemy oferować takie
benefity, jak obecnie i cieszę się, że nas
na to stać. Nie ukrywam przy tym, że
wymagam dużo od innych, ale jeszcze
więcej od siebie. To dla mnie ważne,
zwłaszcza, że mamy globalne ambicje. Staram się przy tym o integrowanie zespołu. W tym roku spędzimy ze
sobą, na różnego typu wydarzeniach
firmowych, łącznie siedem dni.

A jak to było z tymi krytykowanymi
na GoWork zwolnieniami ludzi, które
przeprowadziliście kilkanaście miesięcy temu?
Swojego czasu zrobiłem na LinkedInie
wpis ze screenem jednej opinii z GoWorka, który dotarł do ponad 100 tysięcy osób. Na serwisie pojawił się
absurdalny komentarz, że w czasie
pandemii zwolniliśmy ludzi, ale musiało starczyć na leasing na auto prezesa.
Ciekawe, że ludzie w firmie śmiali się
ze mnie, bo jeździłem wtedy 15-letnią
Hondą Civic kupioną od ciotki. Już nawet nie zwracamy uwagi na to, gdy ktoś
powołuje się na opinie z tego serwisu,
który ma zerową reputację w branży.
Ich model biznesowy opiera się właśnie
na wpływanie na tego typu zagadkowe
komentarze i branie pieniędzy za ich
usuwanie. Patologia, z którą nie chcę
mieć nic wspólnego.

Skoro już mowa o ﬁnansach, to jaki
jest wasz model biznesowy w tym zakresie. Skąd macie środki na rozwój?
Sami się finansujemy, z zysków. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że jesteśmy najszybciej rozwijającą się spółką
technologiczną w Polsce w modelu
bootstrappingu.

Czy wpuścicie kiedyś „do środka” jakiś fundusz?
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Na ten moment nie widzę takiej potrzeby. Uważam, że biznes ma generować pieniądze i tak się w naszym
przypadku dzieje, więc nie mamy ciśnienia na zewnętrzne finansowanie.

Na początku działalności Just Join IT
powiedział Pan: „Jeśli widzę, że potencjalny pracodawca nie może pochwalić
się ciekawymi projektami, albo oferta jest spoza branży, to jej nie wystawiam. Chodzi o jakość, nie ilość”. Czy
znaczący wzrost liczby ofert od tamtego czasu nie wpłynął na zmianę tego
podejścia?
Nadal się tego trzymamy, z tym, że
kiedyś mieliśmy kilka osób, które o to
dbały, a teraz mamy ponad dwadzieścia. Każda pilnuje jakości poszczególnych ofert i tego się zamierzamy
trzymać.

Jakie kryteria bierzecie pod uwagę?
Przede wszystkim sprawdzamy, czy
ogłoszenie wyraźnie informuje o tym,
jakiego projektu dotyczy, czy wszystkie wymagania są podane w sposób
klarowny i niepozostawiający miejsca
na wątpliwości, czy informacje o firmie są kompletne, a nawet czy nie ma
błędów ortograficznych.

A jakie trendy zauważacie, jeśli chodzi
o oferty umieszczane na waszej platformie? Oczywiście poza rosnącymi
kwotami wynagrodzeń…
Firmy zaczynają zwracać coraz większą uwagę na dbałość o swoją markę.
Dlatego chętniej niż kiedyś korzystają
z dostępnego u nas narzędzia Brand
Stories. W ten sposób mogą się zaprezentować za pomocą wpisów na blogu,
zdjęć czy filmów.

Jesteście wciąż młodym bytem na rynku IT. Czy jest ktoś z tej właśnie branży, na kim się Pan wzoruje, czy kto
stanowi dla Pana inspirację?
Kimś takim jest dla mnie Jeff Bezos
i jego podejście do budowania firmy w myśl zasady „Day 1 company”.
Zgodnie z nią powinno się każdego
dnia działać tak, jakbyśmy byli pierwszy dzień na rynku i dopiero szukali
nowych szans. W przeciwnym razie

PIOTR NOWOSIELSKI…
…stworzył Just Join IT stosunkowo
niedawno, bo w lutym 2017 roku.
Wcześniej przez trzy lata prowadził
internetowy serwis na temat ciekawych startupów technologicznych,
jak też był Business Development
Managerem platformy Business
Flights działającej na rynku biletów
lotniczych. Ukończył Uniwersytet
Gdański na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, jak też był
studentem Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.
trudno się oprzeć pokusie zadowolenia ze status quo, z tego, że ma się
już jakiś dobry produkt i fałszywego
przekonania, że tak już zostanie. To
właśnie zgodnie z zasadą „Day 1 company” Amazon, który miał mocną pozycję jako platforma sprzedażowa,
stworzył Amazon Web Services jako
zupełnie nowe źródło wzrostu. Przyznam, że postrzegam obecne Just Join IT jako takiego Amazona jeszcze
na etapie sprzedaży książek. Wierzę
w to, że możemy zrobić znacznie więcej i działać globalnie. Just Join IT to
dopiero MVP tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć, czyli być numerem jeden na świecie, jeśli chodzi o usługi
HR-owe dla branży IT. I poczuć wtedy dumę, że polska firma taki właśnie
status osiągnęła.

ZNAJDŹ NAS
W INTERNECIE:

facebook.com/crnpolska

twitter.com/crn_polska

A wtedy przyjdzie Amazon i was kupi…
Miałem już okazje do „skeszowania się”. Jednak zależy mi na radości, która płynie z rozwoju biznesu,
na wspaniałych projektach, które robię razem z całym naszym zespołem.
Gdybym tego nie miał, a jedynie pieniądze, to już nie byłoby to samo.
W przyszłym roku planuję otwarcie
oddziału w Stanach Zjednoczonych
i raczej takie cele sobie stawiam. I to
daje mi satysfakcję i motywuje do
dalszego działania.

www.linkedin.com
/company/crn-polska

Rozmawiał

Tomasz Gołębiowski
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KVM:

więcej opcji
w zarządzaniu
infrastrukturą IT
Rozwiązanie do zarządzania środowiskiem, łączącym w sobie
nowy i starszy sprzęt od różnych dostawców, powinno być
niezależne od platform, systemów operacyjnych czy konkretnej
marki urządzeń. Powinno także oferować alternatywne sposoby
rozwiązywania problemów.

W

obec globalizacji gospodarki, a także zmian spowodowanych pandemią, ﬁrmy stanęły
przed wyzwaniami związanymi z działalnością o dużym zasięgu geograﬁcznym,
koniecznością wdrażania modeli biznesowych 24x7x365 i rozwijaniem transakcji
e-commerce. Biznes ma być stale aktywny
i zawsze gotowy do reagowania na zmiany, co wymaga nieprzerwanego dostępu
do informacji, decydującego o sukcesie na
rynku. Dostęp do sieci i danych to obecnie
kluczowy element korporacyjnego łańcucha wartości, a centra danych stały się dla
wielu ﬁrm ich najważniejszym zasobem.
Zależność od centrum danych wymaga stworzenie skutecznej kontroli skomplikowanego środowiska IT, z kombinacją
nowego i starszego sprzętu, dużą liczbą
różnych urządzeń i procesów. W nowocze-
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snym data center funkcjonują serwery (od
tych najprostszych po maszyny klasy enterprise) z różnymi systemami operacyjnymi,
zapory ogniowe, bramy, przełączniki, routery, rozwiązania do monitorowania środowiska, systemy automatyki budynkowej,
zasilacze bezprzerwowe (UPS-y) itd. Lista
systemów w środowisku, które musi być zarządzane, stale rośnie.
Z jednej strony trzeba sobie poradzić
z większą złożonością centrów danych oraz
malejącymi wskaźnikami wykorzystania
sprzętu. Z drugiej strony wysiłki zmierzające do tego, żeby zapewnić użytkownikom szybszy i stały dostęp do ﬁrmowych
zasobów informatycznych, muszą skutkować wydłużeniem czasu pracy bez przestojów oraz skróceniem czasu odzyskiwania
sprawności po awariach. Odpowiedzią
na pierwsze wyzwanie jest konsolidacja

infrastruktury. Ten drugi problem natomiast może rozwiązać zdalne zarządzanie.
Umożliwia ono monitorowanie, zarządzanie i reagowanie na zdarzenia w geograﬁcznie rozproszonych sieciach i systemach
z jednego miejsca. Ogranicza także problemy kadrowe i zapewnia efektywne administrowanie środowiskiem IT.
Niezbędne staje się proaktywne zarządzanie siecią i systemami. Jego celem jest
utrzymanie ich w działaniu i zapobieganie
przestojom (a przynajmniej minimalizowanie czasu ich trwania i częstotliwości).
Dlatego ważne jest, aby administratorzy
IT mieli szybki i bezpieczny dostęp do
zarządzanej przez siebie infrastruktury
z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
Potrzebują narzędzi do zarządzania swoim sprzętem, bez względu na to, gdzie się
on znajduje.

Fot. Adobe Stock

n

Aby stworzyć skuteczną strategię zdalnego zarządzania infrastrukturą IT, organizacje powinny zainwestować w sprzętowe
rozwiązania, takie jak przełączniki KVM
oraz serwery konsoli szeregowej. Choć oba
służą do tego samego i na pierwszy rzut oka
mogą wydawać się dość podobne, to różnice między nimi wynikają z tego, jakiego rodzaju sprzętem mogą zarządzać.
Najprościej mówiąc, przełączniki KVM
umożliwiają kontrolę nad komputerami
PC, serwerami i stacjami roboczymi, a serwery konsoli szeregowej kontrolują inne,
wyposażone w port szeregowy i podłączone do sieci urządzenia, w tym routery czy
ﬁrewalle.
Dużą korzyścią, wynikającą z zastosowania scentralizowanego podejścia do
zarządzania, które obejmuje sprzętowe
rozwiązania KVM over IP oraz szeregowe
połączenia w trybie out-of-band, będzie
ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa
fizycznego. Serwery można zamknąć
w serwerowni i kontrolować je z dowolnej odległości. Gdy korzysta się z rozwiązania oferującego funkcję nośników
wirtualnych (Virtual Media), administratorzy zyskują możliwość przeprowadzania transferu plików, aktualizowania
aplikacji i systemu operacyjnego oraz testów diagnostycznych bez konieczności
odwiedzania centrum danych.
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1;m|u-Ѵm;]o-u.7-mbRynek oferuje im wiele rozwiązań do zdalnego zarządzania i kontroli nowoczesnego centrum danych. Wdrożenie i integracja
takiego kompleksowego rozwiązania nie
powinny wpływać na funkcjonowanie,
obsługę i utrzymanie infrastruktury. Ponieważ będzie ono służyć do zdalnego
zarządzania środowiskiem będącym połączeniem nowego i starszego sprzętu od różnych dostawców, powinno być niezależne
od platform, systemów operacyjnych czy
konkretnej marki urządzeń. Ponieważ pracownicy działu IT nie mają czasu na naukę
skomplikowanych sposobów obsługi nowych narzędzi do zdalnego zarządzania,
dobrze, by zapewniało znajome interfejsy
i umożliwiało intuicyjne interakcje i metody wykrywania infrastruktury.

Przełącznik KVM (skrót od słów „Keyboard, Video, Mouse”) umożliwia sterowanie wieloma komputerami za pomocą jednego zestawu klawiatury, myszy i monitora.
W data center urządzenia te są często używane do zarządzania serwerami rackowymi umieszczonymi w jednym stelażu.
Naciskając jeden przycisk na przełączniku
KVM, administrator może przełączać sterowanie z jednego serwera na drugi i uzyskiwać łatwy dostęp do każdego z nich.
Przycisk na przełączniku to tylko jeden z kilku sposobów przełączania się
między różnymi komputerami lub serwerami. Można także użyć skrótu na klawiaturze, kliknąć kółkiem myszy lub użyć
OSD – funkcji wyświetlania na ekranie. Bez
względu na wybraną metodę, można szybko i łatwo przełączać się między różnymi
komputerami przy użyciu tej samej konﬁguracji klawiatury, myszy i monitora.

Przełączniki KVM
w zastosowaniach
profesjonalnych
n KVM Over IP do zdalnego zarządzania serwerami i pozostałą infrastrukturą data center
n KVM Over IP albo systemy typu
matrix do centrów nadzoru
n KVM w trybie multi-viewer do
centrów nadzoru i edycji wideo
n KVM w trybie multi-display dla sektora finansowego – w bankowości
i na giełdach
n Secure KVM dla agencji rządowych
i wojska
n Specjalizowane KVM dla linii
produkcyjnych

Na rynku dostępna jest bogata oferta
przełączników KVM przeznaczonych do
użytku lokalnego, które umożliwiają sterowanie znajdującymi się w pobliżu serwerami i komputerami z innego pomieszczenia
lub piętra. Dzięki tego rodzaju urządzeniom ogranicza się koszty, eliminując
potrzebę zakupu klawiatury, myszy i monitora dla każdego komputera. Przy użyciu KVM można także pozbyć się bałaganu
wynikającego z nadmiaru urządzeń i przewodów w serwerowni, tworząc uporządkowaną, a tym samym bezpieczniejszą
przestrzeń.
Z kolei przełączniki KVM over IP oferują zdalny dostęp oparty na protokole IP, co
oznacza, że można kontrolować wiele serwerów i komputerów z potencjalnie dowolnego miejsca w sieci lokalnej albo rozległej,
także przez Internet. W takim rozwiązaniu
przechwytywane analogowe sygnały z klawiatury, monitora i myszy podłączonych do
zarządzanego komputera są konwertowane
na pakiety cyfrowe, które po skompresowaniu są bezpiecznie (w postaci zaszyfrowanej) przesyłane przez sieć wykorzystującą
komunikację IP.
W zarządzaniu infrastrukturą przełączniki KVM umożliwiają wykonywanie
wielu funkcji – począwszy od tych najbardziej podstawowych, takich jak ponowne uruchamianie serwerów. Zapewniają
bezpośrednie połączenie sprzętowe, dzięki czemu po ponownym uruchomieCRN nr 12/2021
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RYNEK
niu komputera możliwe jest wyświetlenie
BIOS-u w celu dokonania niezbędnych
zmian.
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Jeśli KVM jest przeznaczony do kontrolowania komputerów, to serwer konsoli może
uzyskać dostęp do urządzeń z portami szeregowymi RS-232. Takie rozwiązanie jest zaprojektowane do pracy z urządzeniami bez
wyświetlaczy (headless), jak routery, przełączniki LAN, zapory sieciowe, jednostki
dystrybucji zasilania, systemy zasilania awaryjnego, systemy pamięci masowej itp.
Serwer konsoli może oferować różne
sposoby łączenia się z urządzeniem wyposażonym w port szeregowy – poprzez interfejsy wiersza poleceń (CLI) i protokoły,
takie jak SSH, czy graﬁczne, wykorzystujące przeglądarkę. Można go używać do
wykonywania zadań administracyjnych,
w tym aktualizacji ﬁrmware’u, bądź wyświetlania temperatury urządzenia, aby

upewnić się, że działa ono w bezpiecznym
jej zakresie.
Wśród serwerów konsoli szeregowej
są modele z wbudowanymi modemami,
w tym umożliwiające dostęp przez sieć komórkową. Dzięki temu zawsze
można połączyć się z zarządzanymi urządzeniami.
Podobnie jak przełączniki KVM over IP, takie narzędzia pozwolą uzyskać
dostęp do kontrolowanych urządzeń szeregowych, niezależnie od tego, czy znajdują
się w tym samym pokoju, innym budynku,
czy w innej części świata. Serwery konsoli
oferują od kilku do 32 czy nawet 48 portów,
dzięki czemu można zarządzać jednocześnie wieloma urządzeniami.

Przełączniki KVM
umożliwiają
wykonywanie
wielu funkcji.

;|u-|hom|uoѴbu-b;
--ubb
Ponieważ dostęp do infrastruktury jest
dzisiaj tak krytyczny dla biznesu, to war-

Zdaniem specjalisty
n Michał Kulesza, Product Sales Manager, Aten
KVM to nie tylko konsola LCD zamknięta w szafie rackowej. Pod tą
nazwą kryje się cała gama przełączników oraz ekstenderów. Wraz
z serwerami portów szeregowych gwarantują one bezpieczny dostęp do komputera, serwera czy przełącznika sieciowego. Przewagą
rozwiązania sprzętowego jest przede wszystkim niezależność rozwiązania KVM od producenta urządzeń, do których są one podłączone. Gdy posiadamy infrastrukturę IT, KVM czy konsola szeregowa będą
zawsze najlepszym wyborem. Rozwiązania te nie wymagają dodatkowego oprogramowania i oferują dostęp niskiego poziomu. Ich elastyczność sprawia, że są nie
tylko wykorzystywane w data center, ale także w medycynie, służbach publicznych
i mundurowych, edukacji, na liniach produkcyjnych i w wielu innych zastosowaniach, często jako systemy typu matrix.

n Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager, Vertiv
Jeśli coś może nie zadziałać, trzeba mieć różne opcje rozwiązania problemu. KVM i serwery konsol szeregowych stanowią alternatywę
dla dostępu do infrastruktury IT. Umożliwiają dostanie się do środka
systemu, sprawdzenie, czemu standardowy dostęp nie działa i przywrócenie go. Jeśli nawet nie korzystamy z nich na co dzień, a tylko
od czasu do czasu, mogą nas uratować przed bardzo bolesnymi konsekwencjami przestoju. KVM pozwoli nam dostać się do serwera sprzętowo,
a nie programowo (przez Zdalny Pulpit czy VNC), a więc niezależnie od usług systemu operacyjnego. Serwer konsol szeregowych da nam dostęp niskopoziomowy do
urządzeń sieciowych, aby sprawdzić konfigurację i ją ewentualnie poprawić. Poza
klasycznym zastosowaniem w mniejszych lub większych serwerowniach, są one
często wykorzystywane w laboratoriach najbardziej znanych producentów sprzętu,
w firmach specjalizujących się w nadawaniu lub przetwarzaniu sygnałów AV czy też
w węzłach operatorów telekomunikacyjnych.
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to stworzyć alternatywne ścieżki zarządzania w razie awarii sieci albo serwera.
W zależności od możliwości określonego
rozwiązania do zarządzania i samych zarządzanych urządzeń zdalna kontrola może odbywać
się w trybach in-band (poprzez tę samą sieć) oraz
out-of-band (przy użyciu
sieci dodatkowej). Właśnie
zarządzanie pozapasmowe
jest optymalnym rozwiązaniem alternatywnym. W przeciwieństwie
do zarządzania in-band, nie wymaga dostępności sieci lub serwera do zarządzania
infrastrukturą. Bardzo często przestoje
można zlikwidować tylko z pomocą systemów zarządzania poza pasmem.
W efekcie zarządzanie pozapasmowe
(najczęściej przez sieć komórkową) pozwala zespołom IT sprawować większą
kontrolę nad infrastrukturą sieciową. Technologia LTE umożliwia administratorom
zarządzanie infrastrukturą nawet w sytuacji awarii zasilania i braku pracowników
w obsługiwanej lokalizacji. Ogranicza także konieczność nieplanowanych wizyt
pracowników w centrum danych w celu naprawy serwera lub urządzenia sieciowego.
Przełączniki KVM i serwery konsoli szeregowej oferują jeszcze inny – alternatywny dla rozwiązań opartych na
oprogramowaniu – sposób zarządzania
i rozwiązywania problemów. Wiele popularnych narzędzi do zdalnego zarządzania,
takich jak RDP, VNC i SSH, nie ma dostępu do systemu BIOS. To dlatego, że działają na poziomie systemu operacyjnego,
wymagając, aby Windows lub Linux był
już uruchomiony (żadne z nich nie działa
z poziomu BIOS-u). Wymagają także standardowej sieci.
Przełączniki KVM są natomiast bezpośrednio podłączone do ﬁzycznych portów
klawiatury, wideo i myszy dzięki czemu
mogą wchodzić w interakcje ze sprzętem komputerowym zarówno z poziomu
BIOS-u, jak i systemu operacyjnego. Nie
wymagają uruchomionego systemu operacyjnego ani działających portów sieciowych komputera. W odróżnieniu od
programowych narzędzi, sesja KVM nie
jest przerywana przy przechodzeniu komputera z poziomu BIOS na poziom systemu
operacyjnego i z powrotem.
n
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ATEN:

KVM over IP

dla najbardziej wymagających

Rezultatem ponad 40-letnich doświadczeń firmy ATEN w dostarczaniu technologii komunikacji
i zdalnego dostępu jest zaawansowany system KVM over IP Matrix. Łączy w sobie unikalny
zestaw funkcji, tworząc optymalne rozwiązanie do rozszerzania aplikacji w różnych środowiskach.

S

pecjalizująca się w technologiach
łączności, zdalnego dostępu i zarządzania ﬁrma ATEN jest doceniana na
świecie za innowacyjność rozwiązań (ma
ponad 500 patentów). Jako lider w obszarze integracji IT z AV zapewnia komunikację i możliwość udostępniania zasobów oraz
treści w każdym miejscu i o dowolnym czasie. Wśród wielu zaawansowanych technologicznie produktów ATEN są rozwiązania
KVM wykorzystujące sieci IP.

Dlaczego KVM over IP?
Technologia IP i wykorzystanie rozwiązań
sieciowych do funkcji KVM znosi ograniczenia odległości i umożliwia dystrybucję
i przedłużanie sygnału wideo, audio oraz
danych sterujących. Towarzyszy temu nieograniczona elastyczność i skalowalność
zarówno w scentralizowanych, jak i rozproszonych środowiskach. W oparciu o specyﬁczne wymagania można tak zaprojektować
oraz skonﬁgurować wdrożenie KVM over IP,
by uwzględniało każdą odległość, dowolną
liczbę użytkowników, konﬁguracje typu any-input-to-any-user. A dodatkowo oferowało
wysoką wydajność i różne poziomy nadmiarowości oraz niezawodności systemu.
Oparte na protokole IP rozwiązanie KVM
wykracza poza tradycyjną funkcjonalność
klawiatury, monitora i myszy, zapewniając
więcej opcji rozszerzeń, w tym udostępnianie serwera, przedłużanie sygnału wideo
i multicasting. Pozwala na zwiększenie wydajności zarządzania środowiskiem IP i obniżenie kosztów operacyjnych.
System KVM over IP Matrix ﬁrmy ATEN
umożliwia instalowanie wirtualnych macierzy KVM w centrach kontroli, zapewniając
tam produktywność i elastyczność wynikające z natychmiastowego dostępu do różnych serwerów i źródeł wideo. Wśród naj-

większych korzyści jest możliwość tworzenia ściany wideo oraz trybu współdzielonego
dostępu w połączeniu z zaawansowanymi
opcjami bezpieczeństwa. W rezultacie system KVM over IP Matrix doskonale nadaje się do centrów nadzoru bezpieczeństwa,
sieci, ruchu czy transmisji obrazu. Co ważne, odpowiada na potrzeby najróżniejszych
branż. Przykładowo, w handlu detalicznym
może łączyć systemy POS (point-of-sale)
z komputerami, umożliwiając centralizację
infrastruktury IT w serwerowni.

KVM over IP Matrix
System KVM over IP Matrix ﬁrmy ATEN to
innowacyjne rozwiązanie, które łączy sprzętowe ekstendery z serii KE z oprogramowaniem KE Matrix Management Software
(CCKM), umożliwiając na wiele sposobów
przedłużanie sygnału, kontrolę i monitorowanie dostępu do wyposażonych w łącza
DisplayPort/HDMI/DVI komputerów w sieci. System umożliwia konﬁgurację każdego
połączenia w celu zapewnienia płynnego
przepływu danych dla dowolnych aplikacji.
Oprogramowanie CCKM zapewnia administratorom IT narzędzia do scentralizowanej kontroli i zarządzania ekstenderami
serii KE wdrożonymi w ich środowiskach
IT. Oprogramowanie oferuje łatwy w obsłudze kreator instalacji i umożliwia proste, intuicyjne administrowanie wszystkimi
urządzeniami KE – w oparciu o intuicyjny,

wykorzystujący przeglądarkę internetową
graﬁczny interfejs użytkownika.
Architektura Primary-Secondary oprogramowania CCKM chroni transmisję danych
dzięki wbudowanym funkcjom nadmiarowości. Zastosowana redundancja sprawia,
że w przypadku awarii serwera głównego system KE Matrix będzie nadal działał – nadmiarowy, aktualizowany w czasie
rzeczywistym serwer utrzyma wszystkie
wymagane usługi do czasu ponownego uruchomienia serwera głównego.
W oparciu o oprogramowanie CCKM
ekstendery serii KE zapewniają zaawansowane funkcje uwierzytelniania za pomocą
loginu i hasła, autoryzacji użytkownika oraz
automatycznego wykrywania wszystkich
nadajników i odbiorników. Dbając o wysoki poziom bezpieczeństwa transmisji, seria
KE implementuje szyfrowanie AES-128-bitowe, a usługi RADIUS, LDAP i AD zapewniają bezpieczne uwierzytelnianie.
Bez względu na to, czy rozszerzenie dostępu potrzebne jest w celu konﬁgurowania
komputerów, monitorowania, transmisji czy
edycji, system KVM over IP Matrix zapewnia kontrolę i elastyczność w zarządzaniu
dowolną ich liczbą.
Dodatkowe informacje:
Michał Kulesza, Product Sales Manager, ATEN
michal.kulesza@pl.aten.com
www.aten.pl
CRN nr 12/2021
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Dell:

kompleksowy ekosystem
do zdalnej pracy

Przejście na zdalny lub hybrydowy system pracy nie kończy się na zapewnieniu pracownikom
laptopów. W wydajnym środowisku potrzebne są też inne rozwiązania końcowe, a jego podstawę
stanowi firmowa infrastruktura, która może być dostarczana w modelu usługowym.

D

oświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, że wiele zadań służbowych
z powodzeniem można wykonać
poza ﬁrmowym biurem. Kluczem do sukcesu jest wybór rozwiązań, które zapewniają
szerokie możliwości współpracy, wspierają
produktywność oraz dopasowują się do potrzeb pracownika.
– Technologie powinny być tak samo funkcjonalne, ergonomiczne i łatwe w użyciu jak
te, z których pracownicy korzystają w biurze. Oferta Dell Technologies pozwala organizacjom elastycznie dobierać rozwiązania,
których potrzebują ich pracownicy – mówi
Kamil Jóźwiak, Product Specialist w Dell
Technologies.

Wszystko, czego potrzebuje
zdalny pracownik
Mobilni specjaliści docenią rodzinę laptopów biznesowych Dell Latitude. Przykładowo, model 9420 umożliwi im 15 godzin
pracy bez ładowania, a 5G i funkcja zestawu
głośnomówiącego zapewni bezproblemową łączność podczas telekonferencji. Osoby
szukające laptopa z większym ekranem, klawiaturą z blokiem numerycznym oraz klasycznymi portami zainteresuje z kolei model
Latitude 5520.
Pośród nowoczesnych rozwiązań stacjonarnych warto zwrócić uwagę na najmniejszy komputer stacjonarny w portfolio Della,
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czyli OptiPlex 7090 Ultra. Został zaprojektowany tak, aby mógł zostać umieszczony
w nodze od monitora, tworząc w ten sposób
unikatowe rozwiązanie All-In-One. W przeciwieństwie do klasycznych konstrukcji
AIO, model Ultra daje możliwość elastycznego zarządzania cyklem życia obydwu
produktów w sposób niezależny.
Laptopy Della można z łatwością podłączyć do monitora USB-C, który posiada wbudowaną funkcjonalność stacji dokującej. To
rozwiązanie ma szereg zalet: za pomocą jednego kabla USB-C użytkownik może rozszerzyć przestrzeń roboczą, ładować komputer,
korzystać z dodatkowych portów oraz z karty sieci przewodowej dostępnej w monitorze. Dla osób odbywających wiele spotkań
wirtualnych specjaliści Dell Technologies
przygotowali specjalną linię monitorów wideokonferencyjnych serii C – pierwszych na
świecie z certyﬁkacją Microsoft Teams. Wyposażone dodatkowo w kamerę, mikrofony
i listwę głośnikową z przyciskami, ułatwiają
udział w telekonferencjach.
Należy pamiętać, że w środowisku pracy hybrydowej jeszcze większego znaczenia nabiera kwestia bezpieczeństwa danych
i tożsamości. Według badań aż 70 proc. przypadków naruszenia ochrony danych ma
swój początek w niewłaściwie zabezpieczonych urządzeniach końcowych. Wybierając z pozoru proste akcesorium, takie jak
bezprzewodowy zestaw
„klawiatura i mysz”, warto upewnić się, że komunikacja jest szyfrowana, tak
jak ma to miejsce na przykład w zestawie Dell Premier KM7321 W.
– Potrzeby technologiczne zdalnego pracownika, choć zależne od rodzaju
wykonywanej pracy, mają
wspólny mianownik. Powinny umożliwiać realizo-

wanie zadań, wspierać potencjał i zapewniać
właściwą ergonomię, pozytywnie wpływając
w ten sposób na produktywność i innowacyjność – podsumowuje Kamil Jóźwiak.

j-|moঋࣀ|Ѵho-|oķ1ovb<
৵f;
W budowaniu środowiska IT, które obsłuży wszystkie potrzeby nowoczesnej ﬁrmy (w tym te wynikające z pracy zdalnej),
przestaje być przeszkodą brak budżetu i zasobów u klienta. Dla organizacji poszukujących bardziej zwinnego i prostszego sposobu
na rozwijanie inwestycji w technologie,
Dell wprowadził ofertę APEX Custom
Solutions. Rozwiązania wchodzące w skład
oferty w modelu konsumpcji IT (as a service)
pozwalają ﬁrmom nabywać infrastrukturę
i usługi, a płacić tylko za to, z czego korzystają, z możliwością skalowania w górę i w dół.
Eksperci Della pomagają przedsiębiorcom określić indywidualne wymagania dotyczące sprzętu, oprogramowania i usług
z myślą o ich obecnych oraz przyszłych potrzebach. Następnie nowa technologia jest
instalowana i natychmiast udostępniana
klientom. Automatyczne narzędzia monitorowania pozwalają szybko reagować na
nowe zgłoszenia serwisowe, zmieniające się
obciążenia robocze i zmiany wprowadzane
przez ﬁrmę w celu zwiększenia elastyczności IT. Klienci mogą również dostosowywać
konﬁguracje do swoich obciążeń, co pozwala uniknąć nadwyżki zasobów i kontrolować
koszty. Płatności podlegają tylko faktycznie
wykorzystane zasoby.
Partnerzy Dell Technologies decydujący się na APEX Custom Solutions otrzymują możliwość generowania dodatkowych
przychodów i nowe sposoby na zwiększanie marży. Od teraz dostawcy mogą odgrywać istotną rolę w procesie oceny oraz
wspierania swojej bazy klientów, pomagając im optymalizować koszty, zasoby oraz
wydajność.

ADVERTORIAL

Nedap:

cyberbezpieczeństwo
w systemach fizycznej
kontroli dostępu

Czytniki zawierające poufne dane kart mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców do
uzyskania nielegalnego dostępu do chronionych pomieszczeń.

J

eśli poufne dane kart będą przechowywane w czytniku kart po zewnętrznej
stronie drzwi, zawsze istnieje potencjalne ryzyko złamania zabezpieczeń. Dlatego specjaliści Nedap Security Management
opracowali system AEOS, który z powodzeniem spełnia wymagania wielu organizacji
w zakresie kontroli dostępu poprzez szyfrowaną komunikację na każdym etapie komunikacji. Współpracuje przy tym z szeroką gamą
czytników innych ﬁrm (w tym z interfejsem
Wiegand) i wspiera szereg standardów (jak
Nedap RS-485 czy OSDP V2 Secure Channel),
a także działa w trybie transparentnym.
Pierwszym krokiem do przechowywania danych kart w bezpieczniejszym
miejscu jest przeniesienie wrażliwych danych do wewnątrz (nr 2 na graﬁce). Dlatego użytkownik powinien przechowywać
klucze DESFire (klucze kart) w kontrolerze
drzwi wewnątrz budynku, a nie w czytniku
kart zamontowanym na zewnątrz budynku
(nr 1 na graﬁce obok). Oznacza to, że czytniki nie będą odgrywać żadnej roli w odszyfrowywaniu danych, a więc staną się
„transparentne”. Dzięki temu dekodowanie
i bezpieczna komunikacja pomiędzy czytni-

kiem kart a kontrolerem drzwi odbywa się
po bezpiecznej stronie drzwi.
Kolejny krok to przeniesienie danych na
bezpieczną stronę drzwi i przechowywanie w bezpiecznym miejscu (nr 3 na graﬁce). W tym celu AEOS wykorzystuje moduł
SAM (Secure Access Module). Jest to karta
SIM, na której dane mogą być przechowywane i nie mogą być pobrane. Klucze DESFire
są przechowywane w module SAM w kontrolerze drzwi wewnątrz budynku. Klucze
kart są również dekodowane w SAM, co dodatkowo zmniejsza ryzyko i zapewnia jeszcze bezpieczniejszą opcję niż krok pierwszy.
Po zabezpieczeniu komunikacji między
czytnikiem a kontrolerem zobaczmy, jak
komunikuje się kontroler. Protokół 802.1x
to standardowy sposób uwierzytelniania
urządzeń próbujących podłączyć się do sieci.
W przypadku zastosowania tego standardu
połączenie sieciowe jest możliwe tylko wtedy, gdy protokół ufa relacji (opartej na certyﬁkatach cyfrowych) między urządzeniem
(kontrolerem Nedap) a serwerem uwierzytelniającym. Czyli tylko zaufane urządzenia
z odpowiednimi certyﬁkatami cyfrowymi
– w tym przypadku kontrolery drzwi – mogą

System AEOS chroni dostęp w sposób kompleksowy

1

Klucze karty
przechowywane na czytniku
(powszechna praktyka)

2

3

4

Czytnik w trybie
transparentnym

Moduł SAM
w kontrolerze

End-to-end
high secure

połączyć się z zabezpieczoną siecią. Sprzęt,
który nie ma odpowiedniego certyﬁkatu
cyfrowego, nie może się połączyć.
Tryb bezpieczny jest domyślnie dostępny w systemie AEOS i można go aktywować za pomocą oprogramowania. W tym
trybie komunikacja pomiędzy serwerem
AEOS a kontrolerem jest szyfrowana za pomocą protokołu TLS. Komunikacja może
być szyfrowana tylko z wykorzystaniem domyślnego certyﬁkatu dostarczonego przez
Nedap. Nie można tego zastąpić zmanipulowanymi wersjami. Uniemożliwia to również
podłączenie obcych urządzeń do sieci lub
wysyłanie poleceń do kontrolerów drzwi.
Komunikacja pomiędzy poszczególnymi
ogniwami systemu jest zabezpieczona i zaszyfrowana po bezpiecznej stronie drzwi.
AEOS End-to-end (nr 4 na graﬁce)
wykracza poza bezpieczną komunikację
między czytnikiem kart a kontrolerem
drzwi. Można zabezpieczyć cały proces kontroli dostępu: od identyﬁkatora przez czytnik aż po kontroler drzwi i serwer centralny.
Po zastosowaniu mocnego uwierzytelnienia
do kontrolerów drzwi nie można ich zastąpić
zmanipulowanymi wersjami. Nie można też podłączyć obcych urządzeń do sieci
lub wysyłać poleceń do kontrolerów drzwi.
Komunikacja pomiędzy poszczególnymi
ogniwami systemu jest chroniona i zaszyfrowana po bezpiecznej stronie drzwi.

Anna Twardowska
Regional Sales Manager na Europę Wschodnią,
Nedap Security Management
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„Nowa rzeczywistość”
zmienia nastawienie do IoT
Wśród przedsiębiorców rośnie świadomość korzyści, jakie płyną
z wdrożeń Internetu Rzeczy i zainteresowanie takimi projektami,
na co wskazują konkretne dane z rynku.
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Krzysztof Pasławski

kość powietrza, obecność przy biurku czy
na stanowisku pracy, jak też sprawdzają
temperaturę osób wchodzących do budynku. Z kolei w handlu pojawiły się rozwiązania zliczające osoby wchodzące do sklepu,
aby nie dopuścić do przekroczenia limitu.
– Plus tych wymuszonych przez pandemię
wdrożeń jest taki, że po systemy IoT sięgają
ﬁrmy, które być może w innej sytuacji w ogóle by się nimi nie zainteresowały. Wdrożenia
uświadamiają takim przedsiębiorcom, jak
wygodne w użytkowaniu mogą być systemy
IoT i rodzić zainteresowanie kolejnymi innowacjami - uważa Rafał Kupis, Business Development Manager, Data Solutions & IoT
w Tech Dacie.
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Jako sektor o największym potencjale
wzrostu na rynku Internetu Rzeczy wymienia się przede wszystkim przemysł, gdzie
mamy do czynienia z dużymi możliwościami zwiększania wydajności i wykorzystywania zasobów oraz redukcji przestojów
(tu kwestie kosztów i optymalizacji procesów są kluczowe). Jeszcze przed pandemią
analitycy McKinseya przewidywali, że globalna wartość sprzedaży rozwiązań Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), w tym
czujników, sterowników i platform obliczeniowych, do 2025 r. sięgnie 3,7 bln dol.
Według raportu Farnell rynek IoT ciągną w górę trzy segmenty, które odpowiadają za ponad połowę jego wartości:
automatyka przemysłowa (25 proc. wydatków), automatyka domowa (18 proc.)
i rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji (12 proc.). Jako obszary o dużych
możliwościach wzrostu wskazywane są
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nalitycy IDC spodziewają się, że
w 2021 r. inwestycje w rozwiązania IoT w Europie wzrosną o ponad
12 proc. To sporo, bo około 18,6 mld euro
więcej wydatków na ten cel niż w 2020 r.
W sumie wartość tego rynku ma sięgnąć
w tym roku 170,45 mld euro. Do 2025 r.
przewidywany jest rokroczny dwucyfrowy wzrost. Co istotne, pandemia zmieniła nastawienie części przedsiębiorców do
IoT. Dotychczas patrzyli przede wszystkim
na koszty, oszczędności i zwrot z inwestycji. W tym kontekście projekty nie zawsze
kalkulowały się ﬁnansowo, więc część ﬁrm
z nich rezygnowała. Teraz czynnik ﬁnansowy nadal należy do kluczowych, jednak wymuszone zostało wprowadzenie pewnych
rozwiązań w związku z pracą hybrydową
i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego. Systemy Internetu Rzeczy okazały się
wówczas niezwykle przydatne. W związku
z restrykcjami i wymaganiami sanitarnymi
ﬁrmy częściej podejmują decyzję o wdrożeniach nawet w sytuacji, gdy nie jest to inwestycja, która przyniesie korzyści ﬁnansowe
w przewidywalnym czasie. Zresztą korzyści
może być naprawdę dużo.
– Czasem chodzi o zwiększenie komfortu pracy, innym razem o pokazanie nowych
możliwości, czasem o oszczędności lub podniesienie poziomu kontroli, a w kolejnym
przypadku o zwiększenie efektywności czy
zautomatyzowanie procesu – wylicza Piotr
Antończyk, Business Development Manager w Also.
Przykładem projektów, których motorem
była pandemia, są inteligentne przestrzenie (smart spaces), gdzie czujniki „pilnują”
przestrzegania dystansu społecznego, monitorują ilość osób w pomieszczeniach, ja-

n

Niezbędne są
rozwiązania z zakresu
standaryzacji
mechanizmów
zbierania danych
w przedsiębiorstwach.

IoT w hotelu i na roli
W ocenie ekspertów pole do popisu dla IoT
jest wszędzie tam, gdzie można zautomaty-

Gdzie ci fachowcy?
W Polsce liczba specjalistów od Internetu
Rzeczy należy do najmniejszych w Europie.
Jest ich około 2,8 tys. – jak wynika z raportu
Randstad. To o wiele mniej niż w sąsiednich
Czechach (8,4 tys.), nie mówiąc o rozwiniętych
rynkach zachodnich (np. w Wielkiej Brytanii
jest takich fachowców 26,5 tys.). Autorzy
raportu znaleźli w naszym kraju 460 ofert
pracy dla specjalistów od IoT, co oznacza, że
jest 6 kandydatów na 1 posadę.

W co będą inwestować

firmy przemysłowe
n zwiększenie automatyzacji realizacji zadań

i procesów, aby efektywnie wykorzystać
kadry (w związku z rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzeń),
n zwiększenie poziomu bezpieczeństwa,
zarówno tradycyjnego, jak i w sieci,
n rozwiązania ograniczające zużycie energii,
n rozwiązanie problemu rosnących kosztów
podróży i utrudnień w podróżowaniu, na
przykład poprzez rozwiązania typu „zdalny ekspert”.
zować obsługę klienta, np. w hotelarstwie
czy w handlu. Duży potencjał dostrzegany jest też w rolnictwie, gdzie w dużych
gospodarstwach transformacja cyfrowa
dokonuje się już od jakiegoś czasu. Bez inteligentnych systemów trudno jest zarządzać areałem wielkości kilkuset hektarów.
Jak zaznacza Marcin Sikorski, IoT Consultant i autor książki „Oszukani przez
smart”, na początek niezbędny jest audyt,
w którym trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie klient ma zasoby, jak przesyłane
i gromadzone są jego dane, jakimi dysponuje zasobami analogowymi, a jakimi cyfrowymi. Takich kwestii do wyjaśnienia
jest kilkadziesiąt, aby odpowiednio przygotować każdy dobry projekt. Dokładne
zbadanie potrzeb i zasobów klienta pozwala czasem uniknąć zbyt kosztownego
wdrożenia. Dopiero audyt pomaga uświadomić mu, że jednak czegoś nie potrzebuje.
– Analizujemy potrzeby klienta i wskazujemy, które ﬁrmy zajmują się realizacją
skrojonego na miarę projektu. Są to często
niszowe ﬁrmy wdrożeniowe, więc projekty
IoT czy też IIoT nie muszą być domeną
CRN nr 12/2021
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też projekty związane z łańcuchem dostaw
i transportem, opieką zdrowotną i smart city. Generalnie odnotowuje się rosnące zainteresowanie rozwiązaniami, które wiążą
się z automatyzacją i energooszczędnością.
– Oczywiste czynniki generujące wzrost
zapotrzebowania na IoT to przerwanie łańcucha dostaw, narastające problemy z wykwaliﬁkowaną siłą roboczą oraz potrzeba
szybszego dostosowywania się do zmieniających się realiów. Rozwiązania z zakresu transformacji cyfrowej i IoT są wręcz konieczne,
by zapewnić konkurencyjność, rozwinąć nowe modele biznesowe i wesprzeć decyzyjność
– twierdzi Jakub Kaczyński, Head of IoT
w Transition Technologies PSC.
Dodaje, że w tym celu niezbędne są
rozwiązania z zakresu standaryzacji mechanizmów zbierania danych w przedsiębiorstwach oraz dalsze ich przetwarzanie
w celu analizy i wsparcia biznesu – począwszy od prostych raportów, poprzez
predykcję, na automatyzacji i kontroli procesów kończąc.
Ekspert z TT PSC podkreśla, że do realizacji projektów IoT wymagana jest z kolei
wiedza z różnych obszarów technologicznych, od łączności przemysłowej (zarówno OT, jak i integracji IT), inteligentnych
urządzeń brzegowych (edge intelligence),
wsparcia logiki biznesowej (np. przez platformy IoT), przechowywania danych (data
lake), po analizę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
– Najbardziej typowe przykłady użycia
to zarządzanie i monitoring inteligentnych
urządzeń, optymalizacja procesów produkcyjnych, zdalna diagnostyka i utrzymanie
– mówi Jakub Kaczyński.
Na spore możliwości na rynku produkcyjnym w zakresie generowania wartości
z danych, a jest to istotna zaleta systemów
IoT, wskazuje badanie Siemensa „Digi Index 2021”. Otóż jedynie 50 proc. ankietowanych przedsiębiorstw w Polsce twierdzi,
że gromadzi pełne dane dotyczące całego
procesu produkcji, a 12 proc. tylko te, które
odnoszą się do krytycznych procesów. Pozostałe 38 proc. respondentów twierdzi, że
zbiera niewielką ilość informacji albo wyłącznie fragmentaryczne.

RYNEK
Zdaniem specjalisty
n Piotr Antończyk, Business Development Manager, Also
Pojęcie IoT jest niezwykle szerokie, dzięki czemu partnerzy mogą znaleźć swoje miejsce na rynku. Jeżeli dopiero planują wejść w obszar
Internetu Rzeczy i budować w tym zakresie swoje kompetencje, to
ważne jest, aby każdy z nich wiedział, w jakim kierunku chce podążać. Trudno od niewielkiego partnera oczekiwać możliwości pokrycia wszystkich obszarów związanych z IoT, od zagadnień związanych
z budową infrastruktury, przez znajomość rynku czujników i urządzeń
wykonawczych, serwerów lub platform chmurowych wykorzystywanych do zbierania danych, po możliwości realizacji aplikacji końcowej. Poza kompetencjami technicznymi warto również inwestować w networking i budowanie relacji, szczególnie
z partnerami dostarczającymi kompatybilny zakres usług. Projekty IoT często są bardzo kompleksowe i wsparcie partnera może okazać się bardzo pomocne. W tym celu
wartościowa jest także współpraca z silnym dystrybutorem, który może dostarczyć
kolejne elementy na potrzeby projektu, wsparcie techniczne i zorganizować pomoc
ze strony partnerów dysponujących potrzebnymi kompetencjami.

n Rafał Kupis, Business Development Manager – East Region, Data Solutions & IoT,

Tech Data
Z uwagi na często słabą widoczność rynkową dostawców, stopień rozwoju rynku i presję cenową, nasi partnerzy zwykle samodzielnie projektują i budują rozwiązania, bazując na dostępnych komponentach
sprzętowych i obudowując je własnym oprogramowaniem. Gotowe urządzenia często importują bezpośrednio od producentów. Nasi
klienci w obszarze IoT to głównie średniej wielkości firmy, które niekoniecznie są w stanie zbudować samodzielnie kompletne rozwiązanie, ale
też nie muszą kupować gotowego produktu, dzięki czemu są w stanie zachować odpowiedni poziom marży, mimo presji cenowej.

n Sebastian Zasina, Data Center Solutions Architect, Schneider Electric
IDC szacuje, że w 2025 roku ilość danych pochodzących z IoT będzie się
kształtować na poziomie 73 ZB. Spodziewamy się, że duża część tego
wzrostu będzie tworzona wokół inteligentnego transportu w ramach
smart city, monitoringu i bezpieczeństwa, a w przyszłości również
autonomicznych pojazdów. Także za hasłem Industry 4.0 stoją setki
wdrożeń poprawiających efektywność produkcji lub innych aspektów
działania przedsiębiorstw. Widzimy także powoli dokonującą się zmianę, antycypowaną od kilku lat przez naszych analityków. Mam na myśli
związany z IoT edge computing. Wielcy dostawcy chmurowi budują, również w Polsce, ośrodki przetwarzania danych, aby skrócić czas, w którym mogą być one przetwarzane. A klienci w ramach procesów, które wymagają szybkiego przetwarzania,
część danych przetwarzają w swojej lokalizacji.

Zdaniem integratora
n Jakub Kaczyński, Head of IoT, Transition Technologies PSC
Cele klientów z branży przemysłowej pozostają niezmienne: maksymalizacja przychodu, redukcja kosztów, poprawa jakości oraz zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa. Bardziej konkretne benefity zależą od danego obszaru, w którym ma miejsce
transformacja – począwszy od optymizacji przestojów, przez wzrost efektywności operatorów, aż po poprawę jakości czy identyfikację wąskich gardeł. Największe bariery
i wyzwania, które uniemożliwiają realizację tych wartości, to brak zaufania i dojrzałości w dziedzinie transformacji cyfrowej. Chodzi tutaj o zaufanie do technologii, idei oraz
partnerów technologicznych. Brakuje też świadomości, że transformacji cyfrowej nie
można przeprowadzać połowicznie. Wymaga ona zaangażowania, poświęcenia czasu
i odpowiednich środków, aby przynieść rezultaty widoczne dla całego przedsiębiorstwa.
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największych integratorów. Taka mniejsza
ﬁrma może działać jako specjalista w swojej
niszy, na przykład w obszarze przetwarzania
danych w systemach IoT. Projekty IoT są złożone i realizowane często wspólnie przez ﬁrmy o uzupełniających się kompetencjach
– podkreśla Marcin Sikorski.
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W przypadku kompleksowych projektów
IoT jedynie najwięksi integratorzy (a i to
nie zawsze) mają odpowiednie zasoby,
aby działać samodzielnie. Mniejsze ﬁrmy mogą łączyć się w alianse, obejmujące
na przykład specjalistów od sieci, gromadzenia i przetwarzania danych, analityki
czy budowy aplikacji. W praktyce niezbędne jest wsparcie innych integratorów i współpraca z dystrybutorem, który
dostarcza pomoc techniczną oraz łączy
partnerów o uzupełniających się umiejętnościach. Jednak to, czy integrator jest
w stanie samodzielnie realizować projekty IoT czy raczej we współpracy z innymi,
zależy od różnych czynników i nie ma tutaj
jednej reguły.
– Wszystko zależy od branży, skali wdrożenia
i tego, na ile jest ono specyﬁczne dla tego konkretnego klienta – uważa Sebastian Zasina.
Według niego również udział producenta w takich projektach bywa różny
– może to być dostawa odpowiednio przygotowanych szaf IT, zasilania i chłodzenia do węzłów sieciowych, dostarczenie
i skonﬁgurowanie warstwy monitoringu
i zarządzenia infrastrukturą, a w branży
przemysłowej sterowników PLC, inteligentnych liczników czy sensorów.
– W wielu projektach przewijają się ponadto kwestie cyberbezpieczeństwa. Integrator,
który ma rozwinięte kompetencje wokół bezpieczeństwa sieciowego, jest w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo przy wdrożeniu
IoT – mówi ekspert Schneider Electric.
W Polsce nadal, mimo wszystko, główną
barierę rozwoju rynku IoT stanowią koszty. Niskobudżetowy projekt jest wart kilkadziesiąt tysięcy złotych, a górne widełki
mogą sięgać milionów złotych. Według
wielu specjalistów kluczowe dla rozwoju tego segmentu rynku jest podniesienie
świadomości mikro i małych przedsiębiorców w zakresie możliwości, jakie stwarzają systemy Internetu Rzeczy. A to praca na
długie lata.
n
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ALSO wesprze przedsiębiorców

zainteresowanych IoT
Liczba urządzeń podłączanych do sieci stale rośnie. Dlatego
ALSO aktywnie wesprze swoich partnerów w rozwoju ich
biznesu związanego z Internetem Rzeczy.

J

ednym z oferowanych rozwiązań w obszarze IoT jest HMT-1 od ﬁrmy RealWear, mającej siedzibę w Vancouver
w USA. HMT-1 to miniaturowych rozmiarów tablet z systemem Android, sterowany prostymi komendami głosowymi (także
w języku polskim). Jest najbardziej wytrzymałym na rynku tabletem typu headset, z odpornością na wstrząsy i upadki z wysokości
do 2 metrów, wykorzystującym wspomaganie rzeczywistości (ang. Assisted Reality)
w przemyśle.
Po założeniu tablet znajduje się tuż pod
linią wzroku, dzięki czemu użytkownik ma
wrażenie jakby oglądał obraz na 7-calowym
wyświetlaczu. Głównym celem rozwiązania
jest zapewnienie wolnych rąk dla użytkownika, dzięki czemu zwiększa się jego efektywność pracy. Poprawia się również jego
bezpieczeństwo, ponieważ dzięki sterowaniu głosowemu, nie jest wymagane ściąganie rękawic ochronnych do obsługi tabletu.
Komfort pracy wzmacniają akcesoria
– wkładki wygłuszające czy opaski na rękę. Zrealizowane wdrożenia potwierdzają
możliwość użytkowania w miejscach o wysokiej temperaturze, zapylonych i głośnych,
a klasa szczelności IP66 pozwala na pracę
pod silnymi strumieniami wody.
Wbudowana kamera może być zintegrowana z oprogramowaniem Teams lub TeamViewer. Pracownik, współpracując online
z zespołem ekspertów, ma możliwość zro-

bienia, a następnie przesłania zdjęcia lub
nagranego ﬁlmu. Dzięki wbudowanej pamięci ma stały dostęp do potrzebnych
schematów technicznych, instrukcji, dokumentacji. Bliźniaczy HMT-1Z1 posiada certyfikację
IECEx oraz ATEX, co umożliwia wykorzystanie w strefach zagrożenia wybuchem.
Dla integratorów ważny jest
fakt, że poza podstawowymi funkcjami, możliwe jest
powiązanie ﬂagowych produktów RealWear z własną
aplikacją (tworzącą rozwiązanie znacznie rozszerzające
jego funkcjonalność) lub aplikacją już istniejącą u klienta
końcowego. RealWear może
wykorzystywać platformę ALSO IoT lub
dowolną inną. W ten sposób partner tworzy
rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta końcowego, zaś ALSO dostarczy wszystkie elementy wchodzące w skład projektu
– od tradycyjnego komputera, podstawowego oprogramowania czy akcesoriów,
poprzez rozwiązania chmurowe, platformę ALSO IoT, na rozwiązaniach takich jak
RealWear kończąc.
Innym rozwiązaniem przygotowanym
przez ALSO jest Dolly+, czyli inteligentny
szafko-wózek wykonany ze stali, którego
nadrzędnym celem jest zwiększenie bez-

pieczeństwa transportowanych towarów.
Lokalizator umieszczony wewnątrz Dolly+
pozwala na dokładne śledzenie przesyłki,
a możliwość wyboru odpowiedniego rozmiaru i dodania opcjonalnych czujników
pozwala na dopasowanie Dolly+ do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Otwarcie zamka elektronicznego możliwe jest poprzez
wpisanie kodu zabezpieczającego, generowanego automatycznie, co dodatkowo podnosi poziom jego
bezpieczeństwa. Stworzona
przez ALSO aplikacja umożliwia zdeﬁniowanie ról dla kilkunastu osób w systemie, w którym
prowadzona jest również pełna
historia zdarzeń dotyczących
otwarcia i przemieszczania się.
W procesie kreowania rynku,
ważna jest edukacja zarówno
partnera, jak i klienta końcowego, dotycząca osiąganych beneﬁtów i nowych możliwości
powstających dzięki rozwiązaniom Internet of Things. Chcemy pokazać przykłady realizowanych projektów
przez polskie ﬁrmy. Rozwiązania Dolly+
czy usługa „zdalnego eksperta”, bazującego na produktach od RealWear, są właśnie
takimi przykładami, gdyż przynoszą korzyści klientowi końcowemu i wdrażającemu.
Jeżeli planujesz rozwijać biznes wokół IoT,
ALSO jest sprawdzonym dystrybutorem,
tworzącym nowe możliwości dla twojej ﬁrmy i zaprasza Cię do wspólnych projektów.

Piotr Antończyk
Business Development Manager IoT,
ALSO Polska
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Wyścig w zawrotnym
tempie

Wyścig 5G wystartował na dobre. Rozpoczęła się ostra rywalizacja pomiędzy producentami sprzętu, operatorami telekomunikacyjnymi, a także państwami.

pecjaliści od telekomunikacji zapowiadają, że superszybka, bezprzewodowa sieć 5G zapoczątkuje erę
cyfrowych nomadów i dokona rewolucji
w przemyśle oraz komunikacji. Nie są to puste hasła, bowiem możliwości sieci piątej generacji są naprawdę imponujące. Zapewnia
prędkość transferu do 20 Gb/s przy pobieraniu i do 100 Gb/s przy wysyłaniu plików,
a opóźnienia nie przekraczają 4 ms. Przy użyciu nowej
technologii na kilometrze
kwadratowym może, przynajmniej teoretycznie, pracować nawet milion urządzeń,
łączących się właśnie za pośrednictwem 5G. Oczywiście
specyﬁkacja to jedno, a fakty
drugie, ale jakby nie patrzeć
mamy do czynienia z poważnym progresem w porównaniu z LTE.
Dostawcy sprzętu, sprzedawcy smartfonów i projektanci chipów wyskoczyli

więc z bloków startowych i starają się wywalczyć dla siebie jak najlepsze pozycje
w tworzącym się segmencie rynku. Widać też dużą aktywność ze strony urzędników rządowych, począwszy od Tokio
aż po Waszyngton, gdzie rządy wspierają 5G ze względów ekonomicznych
i geopolitycznych. Ich ruchy wynikają
przede wszystkim z obaw, że jeden kraj
zdominuje w tym zakresie światową gospodarkę,
a tym samym będzie zbierać ekonomiczne korzyści
przez całe dziesięciolecia.
Na pierwszy plan wysuwa
się tutaj rywalizacja Chin
oraz USA. Już pod koniec
2018 r. dziennik „The Wall
Street Journal” ujawnił raport, z którego wynikało, że rząd Stanów
Zjednoczonych próbował przekonać dostawców usług telekomunikacyjnych
w krajach sojuszniczych, aby unikali

Huawei wciąż
pozostaje
liderem
globalnego
rynku.
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Wojciech Urbanek

sprzętu produkowanego przez Huawei.
Reakcje państw europejskich na ten apel
okazały się od siebie różnić, i to bardzo.
O ile Polska, Rumunia czy Wielka Brytania rzeczywiście rezygnują z rozwiązań
chińskiego dostawcy, to już Niemcy, którzy szybko policzyli sobie, że współpraca gospodarcza z Chinami jest dla nich
opłacalna, zajęli w tej sprawie neutralną
pozycję i otworzyli swój rynek 5G na dostawców ze wszystkich krajów.

-;b1b.৵|ul-vb<
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Polityka prowadzona przez Stany Zjednoczone oraz ich sojuszników nie pozostaje
bez wpływu na układ sił na rynku telekomunikacyjnym, co uwidacznia się chociażby
w segmencie rozwiązań infrastrukturalnych dla 5G, wycenianego na 90 mld dol.
rocznie. Według ﬁrmy badawczej Dell’Oro Group pod koniec 2020 r. Huawei posiadał ponad 30 proc. udziału w tym rynku, zaś

Fot. Adobe Stock
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w pierwszej połowie bieżącego roku stopniał on do 28,8 proc. Drugie miejsce na podium zajmuje Ericsson, przy czym Szwedzi,
w przeciwieństwie do swojego chińskiego
konkurenta, zwiększyli udział w rynku z 14,7
do 15 proc. Trzecia pozycja należy do Nokii
(14,9 proc.), ale warto jeszcze zwrócić uwagę na dostawców z drugiego planu, przede
wszystkim Samsunga. Wprawdzie koreański koncern kontroluje jedynie 3,2 proc. rynku, ale to dwukrotnie więcej niż w 2017 r.
Stefan Pongratz, analityk w Dell’Oro Group,
twierdzi, że sprzęt Samsunga oraz Ericssona
będzie (poza Chinami) zyskiwać na znaczeniu i tym samym zwiększać
udziały w światowym rynku. Przy czym Samsung wyróżnia się gamą produktów,
obejmującą wszystkie obszary 5G, począwszy od smartfonów, przez stacje bazowe aż
po półprzewodniki. Rozbudowane portfolio daje tej ﬁrmie przewagę, między innymi
dlatego, że może w pełni przetestować swoje rozwiązania i zoptymalizować ich działanie przed wprowadzeniem na rynek.
W nieco trudniejszej sytuacji jest Nokia.
Fiński producent podnosi się właśnie po
poważnym błędzie, jakim było postawienie
na niewłaściwą technologię. Kilka lat temu
Finowie zainwestowali w kosztowny procesor, tak zwane układy programowalnej
macierzy bramek (FPGA), przeznaczony
do zasilania sprzętu 5G. Jednak operatorzy
postawili na tańszą, mniej energochłonną technologię system-on-chip oferowaną przez rywali Nokii. Pomimo pewnych
trudności producent z Finlandii wciąż pozostaje w grze. Zdaniem Patricka Filkinsa,
analityka IDC, w ciągu ostatnich 18 miesięcy
Nokia wykonała bardzo ciężką pracę, aby
powrócić na właściwy kurs.

w globalnym rynku telefonów 5G. Na drugim miejscu znalazło się w tym zestawieniu
Oppo (14,4 proc.). Kolejne lokaty zajęły: Samsung (13,9 proc.), Vivo (13,5 proc.) oraz
Xiaomi (11,2 proc.).
Sukces Apple’a można dość łatwo
wytłumaczyć – producent wyposażył wszystkie iPhone’y 12. i 13. generacji w chipy 5G. W związku z tym
konsumenci poszukujący nowych telefonów z nadgryzionym jabłuszkiem nie mają
wyboru, zawsze traﬁą na urządzenie kompatybilne z najnowszym standardem telefonii mobilnej. Debiut rodziny iPhone’ów
12 przyczynił się przy tym
do popularyzacji słuchawek 5G. Kiedy wymienione
terminale Apple’a trafiły na rynek, około 18 proc.
sprzedawanych smartfonów posiadało układy 5G.
W ciągu trzech kolejnych
miesięcy wskaźnik ten
urósł do 32 proc. IDC prognozuje, że rynek smartfonów 5G wzrośnie z 161,4 mld dol. w ubiegłym roku do
361,8 mld dol. w bieżącym, a w 2025 r. ma
osiągnąć wartość 454,7 mld dol.
Z kolei Qualcomm, dostawca kluczowych
półprzewodników dla urządzeń mobilnych,
przewiduje, że w 2021 r. na całym świecie
zostanie sprzedanych od 500 do 550 milionów smartfonów 5G. Analitycy uważają, że popyt byłby większy, gdyby
pojawiła się przysłowiowa „killer app”,
czyli funkcja, która sprawia, że zastosowanie tej technologii jest praktycznie niezbędne. Niektórzy uważają, że już możliwość
przesyłania w zawrotnym tempie dużych
zbiorów danych jest wystarczającym bodźcem do korzystania z nowego standardu.
– Zwiększenie przepustowości sieci spowoduje, że zaczniemy używać i przesyłać
coraz więcej danych, zakładając, że gdziekolwiek one się znajdą, zawsze będą dostępne praktycznie od ręki. To może spowodować
wysyp aplikacji nastawionych na szybką,
prowadzoną w czasie rzeczywistym interakcję pomiędzy użytkownikami – mówi Łukasz
Bromirski, dyrektor techniczny w polskim
oddziale Cisco.

W Chinach 5G
pomaga w procesie
automatyzacji
wydobycia
węgla.

Apple na czele peletonu
Ponad rok temu Apple z wielkimi fanfarami zaprezentowało swoje pierwsze smartfony obsługujące sieć 5G. Choć Samsung
i inni producenci wprowadzili do sprzedaży telefony obsługujące sieć piątej generacji
kilka miesięcy wcześniej, to właśnie producent z Cupertino przewodzi w statystykach sprzedaży smartfonów 5G. Według
danych IDC w pierwszej połowie bieżącego roku Apple posiadało 28,3 proc. udziału

_bm]u-f.&"
Wprawdzie Stanom udało się pokrzyżować szyki takim producentom jak

Zdaniem specjalisty
n Łukasz Bromirski, dyrektor

techniczny, Cisco Systems
Integratorzy musieli dotychczas dysponować bardzo specyficzną
wiedzą, żeby wyszkolić
zespół, a następnie realizować wdrożenia w sieciach
3G/4G. Standard 5G upraszcza gros
komunikacji w stronę połączenia
opartego na protokole HTTP/2 , a także, ogólnie rzecz biorąc, sygnalizację
pomiędzy zwirtualizowaną infrastrukturą. Oznacza to, że integratorzy,
którzy do tej pory nie mieli aż tak dużego doświadczenia we wdrożeniach
systemów serwerowych i środowisk
wirtualizacyjnych, będą mieli teraz
większą rolę do odegrania i niewykluczone, że znajdą dla siebie pole
do popisu. W związku z tym, że lwia
część komunikacji odbywać się będzie w oparciu o połączenia i sygnalizację wykorzystującą HTTP/2+TLS,
atutem będą wszelkiego rodzaju prace i doświadczenie integratorskie
związane z obsługą zwykłych systemów aplikacji internetowych.

n Maciej Toroszewski, Advisory

& Professional Services
Manager, HPE

Zauważamy, że istnieje grupa przedsiębiorstw, która widzi
potencjał w wykorzystaniu nowych funkcji sieci 5G
do zastosowań przemysłowych.
Jednym z przykładów są zawansowane linie produkcyjne, na których
pracują roboty. Możliwość rozwoju tej technologii w przemyśle może
być zrealizowana w oparciu o operatorów sieci lub poprzez budowę
własnej infrastruktury 5G z wykorzystaniem otwartego oprogramowania
i sprzętu bazującego na Open vRAN.
Takie wdrożenia, przez swoją ekspansję, mogą być konkurencyjne w stosunku do usług oferowanych przez
typowych dostawców sieci. Na rynku pojawiły się już pierwsze polskie
firmy, które realizują projekty sieci
5G w oparciu o otwarte standardy.
Twierdzimy, że będzie to dynamicznie rozwijający się obszar rynku IT.
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Huawei czy ZTE, ale to właśnie Chiny
stały się krajem najszybciej wprowadzającym sieci 5G. W połowie bieżącego roku
chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych opublikowało dane, z których wynika, że w całym kraju
zainstalowano 961 tys. stacji bazowych.
To oznacza, że na jedną stację bazową
przypada 1,5 tys. osób. Stany Zjednoczone,
ze 100 tys. nadajników, pozostają w tyle
za swoim głównym rywalem. Jeśli jednak
wziąć pod uwagę liczbę stacji bazowych
na liczbę mieszkańców, dysproporcje pomiędzy dwoma mocarstwami nie są już
tak znaczne, bowiem w USA ten współczynnik oscyluje wokół 3,3 tys. osób.
Najszybszą z kolei siecią 5G może poszczycić się Korea Południowa. Tak
przynajmniej wynika z badań przeprowadzonych przez Speedcheck. Firma
wyliczyła medianę z pomiarów prędkości sieci wykonywanych na przełomie lutego i marca ubiegłego roku. Okazuje się,
że użytkownik sieci 5G w Korei Południowej może liczyć średnio na transfer rzędu
449,31 Mb/s podczas pobierania danych.
Dla porównania, drugi w rankingu Tajwan
z rezultatem 135,36 Mb/s jest ponad trzykrotnie gorszy. Warto dodać, że wśród dziewiętnastu państw, które traﬁły do rankingu
Speedcheck, zabrakło Chin. Brak Państwa
Środka to wynik metodologii zastosowanej przez autorów rankingu. Speedcheck
uwzględnia w zestawieniu wyłącznie kraje, w których wynik pobierania wynosi co

najmniej 35 Mb/s. Co ciekawe, na ostatnim
miejscu znalazła się Polska z 35,08 Mb/s.
Warto dodać, że w naszym kraju do końca
października było zainstalowanych około
10 tys. nadajników 5G.
– Polska na rynku 5G wciąż jeszcze raczkuje. Przepustowość i opóźnienia uzyskiwane w tej sieci są dalekie od tych, które
znamy ze schematów czy aplikacji testowych. Dzisiaj mamy dostępne tylko to, co
operatorzy mobilni wykorzystują do sprzedaży telefonów 5G. Możliwości, o jakich kilka lat temu rozpisywały się media, są wciąż
przed nami – mówi Marcin
Bała, CEO Salumanus.
Według raportu Analysys Mason, który zrealizowano we współpracy
z ﬁrmami Ericsson i Qualcomm, na koniec 2023 r.
aż 90 proc. populacji i 58 proc. terytorium
naszego kraju znajdzie się w zasięgu 5G.
Inwestycja w tę technologię ma przynieść
Polsce w ciągu dekady korzyści rzędu
4,2 mld euro, a do 2040 r. krajowa gospodarka zyska na wdrożeniu sieci piątej generacji blisko 17 mld euro – tak przynajmniej
twierdzą analitycy.

Polska na rynku
5G wciąż jeszcze
raczkuje.

5G w fabrykach i kopalniach
Kiedy telekomy uruchamiały sieci 3G, a następnie 4G, towarzyszyło temu ogromne
zainteresowanie zarówno ze strony mediów, jak i konsumentów. Jednakże w wymienionych technologiach nie pokładano

Zdaniem integratora
n Piotr Kawecki, prezes ITBoom
5G przede wszystkim stwarza szansę dużo szerszej implementacji
IoT. Nowy rodzaj sieci GSM będzie cechował się wyższą szybkością,
nawet 100-krotnie, względem sieci 4G, oraz pozwoli na większą stabilność pracy, zwiększając przepustowość transmitowanych danych.
Patrząc na poszczególne branże, zastosowanie sieci poza aglomeracjami miejskimi może korzystnie odbić się na rolnictwie, ochronie
zdrowia, energetyce, finansach, jak i produkcji czy handlu. Szybka sieć
GSM wspomoże wiele gałęzi biznesu, gdzie zastosowanie znajdzie Internet Rzeczy
i sztuczna inteligencja. 5G może poprawić także dostępność rozwiązań chmurowych oraz wspomóc popularyzację pracy zdalnej. W pierwszej kolejności skorzystają z tego rozwiązania największe aglomeracje, ale po tym etapie sieć będzie
upowszechniana w mniej zaludnionych częściach kraju. Z naszej perspektywy zatem może się zwiększyć wachlarz oferowanych rozwiązań chmurowych, opartych
o zapotrzebowanie na szybszy i bardziej stabilny dostęp do sieci. Warto podkreślić, że mamy na myśli wdrożenia w biznesie, niejako skazanym na oparcie firmowego Internetu o sieć GSM.
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tak dużych nadziei jak w 5G. Według Analysys Mason wraz z upowszechnieniem
sieci piątej generacji inteligentne fabryki
i górnictwo w Polsce mogą zyskać odpowiednio 3,4 mld i 3,6 mld euro. W Chinach
autonomiczne maszyny, dzięki szybkości
i przepustowości sieci 5G, przemieszczają
się w głąb kopalń i innych niebezpiecznych
miejsc, wyręczając w ten sposób ludzi.
W czerwcu ubiegłego roku China Mobile
ogłosił powstanie pierwszej kopalni węgla
5G w prowincji Shanxi. Wspólny projekt
chińskiego telekomu i Huawei pozwala na
zmechanizowane wydobycie węgla i zdalną inspekcję.
Z kolei w Korei Południowej superszybkie sieci mają
przyspieszyć rozwój Przemysłu 4.0. W lipcu tamtejsze Ministerstwo Nauki
i ICT ogłosiło plany wydania w ciągu najbliższych czterech lat 41 mld dol. na pomoc
przy tworzeniu wyspecjalizowanych sieci
5G zaprojektowanych do obsługi nowych
aplikacji, takich jak inteligentne fabryki. Gartner zaznacza, że korzystanie z 5G
wiąże się z inwestycjami w infrastrukturę
sieciową w przedsiębiorstwach. W związku z tym wymagana będzie nowa topologia
i modernizacja elementów występujących
na brzegu i w rdzeniu sieci.
Sylvain Fabre, starszy dyrektor ds. badań
w Gartnerze, uważa, że w krótkim i średnim terminie organizacje, które chcą korzystać z komunikacji IoT, przesyłania
wideo, kontroli i automatyzacji oraz analityki na brzegu sieci, nie mogą w pełni
polegać na dostawcach publicznej infrastruktury 5G. To oznacza ni mniej, ni więcej, ale otwarcie się nowych możliwości
przed integratorami systemów.
–Integratorzy mogą stanąć do wyścigu na
aplikacje z wykorzystaniem sieci 5G. Mogą
konkurować możliwościami łączenia i integracji różnych usług z wykorzystaniem zewnętrznej infrastruktury w postaci sieci 5G.
Potencjalnych scenariuszy jest sporo, bardzo
dużo zależy od pomysłu, jego odpowiedniego
zastosowania, a wreszcie przekonania rynku do nowej idei – podkreśla Marcin Bała.
Nie ulega wątpliwości, że najbardziej kreatywni i sprytni integratorzy skorzystają
na ekspansji 5G. Trzeba się jedynie uzbroić
w cierpliwość i uważnie śledzić trendy zachodzące w mobilnym świecie.
n

OPINIE

Dlaczego fundusze
venture capital

kłamią?
„Będziemy was wspierać na
wielu polach – smart money
to nasz fundament. Marketing,
networking, finanse to tylko
część obszarów, w których
specjalizuje się nasz fundusz.”
Startup naiwnie zgadza się,
w pełni szczęścia, które pryska tuż po inwestycji, a VC
odzywa się raz na kwartał
z prośbą o raport. Dlaczego
to robią?

S

mart money jest w Polsce niemal jak
yeti. Wielu o nim mówi, a mało kto
widział. Jest jednak pierwiastek nadziei, bo część aktywnych funduszy faktycznie potraﬁ je dać. Trzeba być jednak
szczerym – statystycznie to wciąż rzadkość. Czytając to, każdy startup powinien
zastanowić się, czy w ogóle chce sięgać
po pieniądze z VC, bo takie ﬁnansowanie
kosztuje. Z jednej strony jest to szereg
zobowiązań wobec inwestora, z drugiej
– koszt oddanych udziałów i ich zmieniającej się wartości w czasie. Jeśli za tym
kapitałem stoi realna wiedza – pomoc
w pozyskiwaniu kolejnych rund, wsparcie strategiczne, network – odpowiedź
jest prosta – warto. Jeśli jednak zachodzą uzasadnione wątpliwości, czy aby na
pewno powyższe rzeczy będą miały miejsce, lepiej raz jeszcze zastanowić się nad
alternatywami – friends & family, ﬁnansowaniem dłużnym czy choćby crowdfundingiem udziałowym.
Zastanawiając się, dlaczego VC tak wiele
obiecują, trzeba zdać sobie sprawę z faktu,

że jak na każdym innym rynku, te podmioty konkurują ze sobą. W Polsce wciąż trwa
klęska urodzaju – historycznie jest najwięcej
działających VC, pieniądze płyną, a statystyki rosną. Każdy chce inwestować w najlepsze
przedsięwzięcia – problem w tym, że ich liczba jest ograniczona. Najbardziej perspektywiczne spółki mogą wybierać spośród ofert,
więc trzeba przekonać je do siebie.
Tutaj właśnie pojawia się mityczne smart
money i zaczyna się overpromising. Sprzedaje się piękną wizję wspólnej przyszłości,
pokazując konkretne przykłady, a momentami nawet szczegóły. Wszystko wydaje się
być spójne, doświadczenie partnerów się
zgadza – innymi słowy, brak podstaw ku temu, aby było inaczej. Podejmując ostateczną decyzję, wybiera się te zespoły, które
zaoferowały najciekawszą formę współpracy, bo przecież kapitał wszędzie jest podobny.
Partnerzy opowiadają więc to, co founderzy
chcą usłyszeć, a problemy zaczynają się po
podpisaniu umowy.
Wsparcie – jeśli jakieś w ogóle jest – bardzo szybko wygasa. Kontakt jest sporadyczny, nawet zrobienie zmiany umowy u notariusza czy przegłosowanie uchwały przez
radę nadzorczą jest niezwykle dużym wyzwaniem. Ożywienie pojawia się dopiero
przy rozpoczęciu kolejnej rundy ﬁnansowania, ale zamiast pomocy wyraźnie rysuje
się odrębność interesów spółki od funduszu.
Wtedy dopiero założyciele zaczynają żałować swojej decyzji.
Kluczowe jest to, by uzmysłowić sobie,
jakie są realia rynkowe przed zawarciem
umowy. Świadomość pewnych zachowań
spowoduje, że nie pojawią się iluzoryczne
oczekiwania. Faktem jest, że wiele VC nie
daje kompletnie żadnego smart money. Podmioty te odgrywają raczej rolę pasywnego
wspólnika, wobec którego powstaje szereg

zobowiązań w zamian za wniesiony kapitał.
Można to albo zaakceptować albo, jeśli spółka ma taką możliwość – faktycznie szukać
tych VC, które pomagają, a ich founderzy to
potwierdzą.
Faktem jest również to, że zaangażowanie
partnerów jest zmienne w czasie i nie jest
demokratyczne. Im lepiej wiedzie się spółce
i ciekawsze są jej perspektywy na tle całego
portfela, tym ich wsparcie jest większe. Im
spółka gorzej performuje, tym telefon odzywa się rzadziej, aż w końcu milknie.
Ważny jest również sam etap życia funduszu, który determinuje pewne wybory.
Część paradoksalnie jest najbardziej aktywna w czasie budowy portfela i wtedy najwięcej poświęca spółkom, ponieważ tylko
w tym czasie otrzymuje management fee od
inwestorów i może pozwolić sobie na utrzymanie dużego zespołu o komplementarnych kompetencjach. Dodatkowo pokrywa
się to z faktem, że często tuż po alokowaniu całego kapitału partnerzy skupiają się
na fundrisingu środków do kolejnego funduszu, więc ich doba staje się jeszcze krótsza. Inni z kolei mogą mieć cały ten proces
poukładany inaczej i najpierw inwestują,
a później skupiają się w pełni na rozwijaniu
perełek ze swojego portfela.

Szymon Janiak
Autor aktywnie działa w sektorze venture
capital, w tym jako Managing Partner
w czysta3.vc, jak też inwestor Sunmetric, Auroria
Diamonds i Rating Captain.
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Nowe urządzenia

Surface
dla biznesu
Wprowadzając na rynek Windows 11, Microsoft udostępnia największą do tej pory aktualizację
portfolio Surface. Na szczególną uwagę zasługują nowe modele dla firm, takie jak Surface Go 3,
Surface Pro 8 czy Surface Laptop Studio.

T

e właśnie urządzenia 2w1, wraz
z systemem Windows, wyświetlaczami dotykowymi, funkcją pisma odręcznego i szeregiem wyjątkowych
funkcji, zdeﬁniowały na nowo pracę i rozrywkę. Ideą, która napędza rozwój serii, jest
to, by nie była ona tylko sprzętową podstawą dla systemu. Jej głównym zadaniem jest
otwieranie nowych możliwości platformy Windows i zapewnienie kompletnego
ekosystemu odpowiadającego na wszystkie potrzeby ﬁrm. W tym nowoczesnym
środowisku każda jego warstwa (hardware, ﬁrmware, system operacyjny i chmura) jest stworzona i utrzymywana przez
tego samego producenta. Ma to ogromne
znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Inżynierowie Microsoftu projektują sprzęt najlepiej dostosowany do pracy
z platformami i narzędziami producenta,
takimi jak Microsoft 365, Teams, Dynamics
365 czy Azure – tak powszechnie wykorzystywanymi przez
biznes. Urządzenia Surface
dla biznesu różnią się od wersji konsumenckiej między innymi bardziej rozbudowanym
systemem operacyjnym Windows 11 Pro oraz większą liczbą dostępnych konﬁguracji.
Ponadto, inne niż klasyczne podejście gwarancyjne pozwala wymienić uszkodzony
sprzęt na nowy w ciągu 3–5 dni roboczych
od zgłoszenia problemu.
Wprowadzając Windows 11, ﬁrma Microsoft udostępnia największą do tej pory
aktualizację oferty urządzeń Surface. Nowa gama to między innymi zmodernizowany przedstawiciel bestsellerowej rodziny

Pro (Surface Pro 8 dla ﬁrm) i najbardziej mobilne z urządzeń (Surface Go 3 dla ﬁrm) oraz
najbardziej wydajne urządzenie w historii
Surface (Surface Laptop Studio dla ﬁrm).

"u=-1;oƒ7Ѵ-Cul
To najbardziej przenośne urządzenie Surface 2w1 z ekranem dotykowym o przekątnej
10,5”, które doskonale sprawdzi się w wykonywaniu codziennej pracy, chociażby w przypadku serwisantów czy przedstawicieli
handlowych w terenie. Po wyposażeniu go
w ochronne zewnętrzne etui znajdzie zastosowanie na hali fabrycznej. Biznesowe urządzenie Surface Go 3 wykorzystuje wszystko,
co najlepsze w systemie Windows, przy czym
jest zoptymalizowane pod kątem obsługi dotykowej i przy użyciu pióra cyfrowego. Do
tego ma szybszy procesor Intel Core i umożliwia całodzienną pracę na baterii. Może być
tabletem lub laptopem oraz posiada wbudowane zabezpieczenia Microsoft. Opcjonalna funkcja LTE
Advanced zapewni łączność
także wtedy, gdy nie ma dostępu do sieci WiFi.

Kompletny
ekosystem
na potrzeby
firm.
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Jeśli od pracowników wymaga się dziś większej wszechstronności niż kiedyś, to taki też powinien
być komputer, którego używają. Surface Pro
8 to biznesowa hybryda 2w1, który poradzi
sobie w każdej sytuacji. Można na nim pisać w trybie laptopa z zewnętrzną, odpinaną klawiaturą, prezentować treści na wielu
ekranach w trybie biurowym, podpisywać
umowy w trybie tabletu albo korzystać
z trybu studio (urządzenie na wbudowany

kickstand). Wyposażono go w najbardziej
zaawansowany wyświetlacz w urządzaniach Pro: 13-calowy PixelSense, o ekranie
„od krawędzi do krawędzi” i częstotliwości odświeżania 120 Hz, niezwykle precyzyjnie reagujący na pióro i dotyk. Procesor
Intel Core 11. generacji oferuje moc wymaganą do obsługi znacznych obciążeń – takich jak wykonywanie wielu zadań podczas
wideo-rozmowy. Wydajne opcje łączności
zapewniają modele z komunikacją LTE (tylko w urządzeniach dla biznesu) oraz technologią Thunderbolt 4.

Surface Laptop Studio
7Ѵ-Cul
Ten biznesowy laptop to najbardziej zaawansowane urządzenie Surface w historii, o nowym formacie (z ekranem 14,4-cala)
i sposobie składania, z najszybszym procesorem graﬁcznym i interfejsem Thunderbolt 4. Stworzone do wydajnej pracy, umożliwia sprawne renderowanie zasobożernych
treści lub obsługę złożonych baz danych.
Można na nim kompilować kod czy też szkicować oszałamiające wizualizacje 3D. Posiada także funkcję wykonywania wielu zadań
w dostosowanym za pomocą stacji dokującej
trybie sceny lub komfortowo pracować w trybie komputera przenośnego z pełną klawiaturą i touchpadem wyposażonym w funkcje
haptyczne. W podróży nie trzeba martwić się
o ładowanie baterii – wystarczy ona nawet
na 19 godzin (ulepszony tryb czuwania wydłuża czas jej pracy, gdy nie korzysta się
z urządzenia). Szybka i niezawodna technologia WiFi 6 gwarantuje lepszą wydajność
komunikacji także w tych miejscach, gdzie
pasmo radiowe jest zatłoczone.

ADVERTORIAL

Sharp i Pantum:

nowe partnerstwo
w segmencie druku
Sharp wprowadził na polski rynek urządzenia drukujące marki
Pantum. To propozycja skierowana przede wszystkim do mniejszych
przedsiębiorstw oraz konsumentów.

W

drugiej połowie tego roku Sharp
oraz Pantum podpisały umowę
dystrybucyjną, na mocy której
japoński koncern został wyłącznym dystrybutorem na Polskę urządzeń Pantum.
Współpraca z chińskim producentem pozwoli mu dotrzeć z ofertą do nowych grup
odbiorców.
– Urządzenia Pantum stanowią idealne
uzupełnienie naszej linii produktowej. Dzięki nim nasze portfolio stało się kompletne.
W jego skład wchodzą teraz zarówno zaawansowane systemy Sharp, jak również
niewielkie, osobiste drukarki przeznaczone do pracy w biurze, jak i w domu. Beneﬁcjentami tej współpracy będą nasi klienci
i partnerzy. Jedni i drudzy zyskali szerokie
możliwości w zakresie wyboru linii urządzeń drukujących A4 – podkreśla Szymon
Trela, pełniący w Sharpie funkcję Senior
Product Managera na region CEE.
Pantum rozpoczął swoją działalność
w 2007 r., a trzy lata później światło dzienne ujrzała pierwsza drukarka laserowa
opracowana całkowicie przez chińskich
specjalistów. Producent kieruje się misją
„Drukowanie powinno być proste”. Obecnie
w jego ofercie znajdują się wielofunkcyjne
oraz jednofunkcyjne modele A4 w wariantach kolor i mono. Pantum zatrudnia 18 tys.

osób w ponad 60 krajach, w tym 4 tys. stanowią pracownicy działu badawczo-rozwojowego. Firma może się pochwalić ponad
2,7 tys. własnych patentów.
Aktualna sieć sprzedaży Pantum obejmuje, poza Chinami, ponad 80 krajów na całym
świecie, z takich regionów, jak: Ameryka
Północna, Europa, Bliski Wschód czy Afryka. Natomiast oddziały handlowe i centra
serwisowe Pantum zostały zlokalizowane
w Chinach, USA i Europie. W 2018 r. producent traﬁł na listę 500 największych ﬁrm
w Chinach. W tym samym roku rozpoczął
budowę nowego, inteligentnego centrum
produkcyjnego o powierzchni 900 tys. m2.
Jego wydajność produkcyjna jest szacowana na 4 mln sztuk drukarek rocznie.
– Pantum jest dość młodym graczem na
rynku druku, ale w ostatnim czasie jego działania nabierają rozpędu. Obecnie produkty
tej ﬁrmy dostępne są w 80 krajach, zaś średni wzrost sprzedaży przekracza w skali roku
50 proc. Zgodnie z umową rozpoczynamy od
działalności na rynku polskim, ale niewykluczone, że stopniowo będziemy pojawiali się
również w innych krajach regionu Europy
Środkowej i Środkowo-Wschodniej – mówi
Szymon Trela.

o1_bॉvhb1_vl-uom-1_ķ
1-vm-7uh-uhb
Sharp wypracował sobie silną pozycję na rynku urządzeń A3, ale
w segmencie produktów A4 jego obecność była ograniczona
ze względu na niekompletną
linię produktową. W czasie realizacji większych projektów

niejednokrotnie zdarzało się, że w ofercie
Sharp brakowało niewielkich drukarek do
obsługi komputerów czy małych stacji roboczych. Teraz, po wprowadzeniu do Polski
nowej linii produktów, japoński producent
podejmuje równorzędną rywalizację ze
znanymi, globalnymi markami, działającymi od lat na lokalnym rynku.
– Pantum oferuje produkty funkcjonalne,
o sprawdzonej niezawodności oraz atrakcyjnych kosztach eksploatacji. Firma nie musi
mieć kompleksów wobec konkurentów z Japonii czy Stanów Zjednoczonych. Chińczycy
mogą walczyć już nie tylko ceną, ale również jakością produktów, czego doskonałym
odzwierciedleniem jest rynek smartfonów.
Współpraca z Pantum to przyszłościowa inwestycja. Nasz partner cały czas rozwija swoją ofertę, a rynek urządzeń drukujących A4
jest pojemny i można na nim jeszcze sporo
ugrać – tłumaczy Szymon Trela.
Model dystrybucji przyjęty w Polsce
przez Sharp opiera się na sprzedaży trzech
linii biznesowych Pantum. Pierwsza skierowana jest do klienta końcowego, druga
do biznesowego. Obie znajdą się w ofercie
każdego z partnerów. Trzecia linia będzie
dostępna u wybranych partnerów, posiadających kompetencje w zakresie sprzedaży
rozwiązań MDS. Wszystkie urządzenia tej
marki są dostępne zarówno w klasycznym
modelu zakupowym, jak i w ramach usługi
dzierżawy oraz kontraktu za kopię.
Więcej informacji
Szymon Trela,
Senior Product Manager CEE, Sharp
Szymon.Trela@sharp.eu
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AMD: pięć powodów,

by zmodernizować stację roboczą
Obciążenia robocze wymagające dużej mocy obliczeniowej wciąż mają kluczowe znaczenie dla realizacji firmowych celów, a do tego są coraz bardziej zróżnicowane. To może skomplikować proces wyboru
stacji roboczej, ponieważ każde unikatowe działanie wiąże się z innymi wymaganiami w zakresie wydajności. W związku tym znacznie trudniej jest znaleźć jeden punkt odniesienia dotyczący wydajności
dla całej organizacji. Nie jest to jednak niemożliwe.

W

pływa to także na proces odświeżania, ponieważ nabywcy szukają jednej platformy do
stacji roboczych, która obsłuży obciążenia,
do których wykorzystywane są kluczowe
dla całej ﬁrmy rozwiązania pochodzące
od niezależnych dostawców oprogramowania. Wysokie wymagania dzisiejszych
aplikacji nie zostawiają dużego marginesu błędu i przestarzały sprzęt zwyczajnie
nie daje rady.

Wyzwanie: nowe wymagania
-hu;vb;7-fmoঋ1b

klatek na sekundę w oknie roboczym na
potrzeby interakcji scen i wyceny animacji;
n …zespoły tworzące oprogramowanie i naukowe potrzebują więcej rdzeni,
aby przyspieszyć długie procesy kompilowania; z kolei analitycy danych wymagają
możliwości rozszerzania platformy do obsługi dużych konﬁguracji z wieloma kartami graﬁcznymi.
Do obsługi zróżnicowanych obciążeń roboczych o unikatowych wymaganiach w zakresie wydajności są wymagane bardziej
dopasowane konﬁguracje zoptymalizowane
tak, by eliminowały określone ograniczenia
obliczeniowe. Przy czym nie chodzi tylko
o rdzenie obliczeniowe czy szybkość taktowania. Kluczowe znaczenie mają łatwość
zarządzania i bezpieczeństwo, szczególnie
we współczesnym modelu pracy zdalnej. To
obciążenia o wysokim znaczeniu i wysokiej
wartości, w przypadku których dostępność
jest bezwzględnie kluczowa.

bocze nowej generacji oparte na innowacjach AMD mogą sprostać oczekiwaniom
współczesnych użytkowników, a w wielu przypadkach nawet je przewyższyć.
Zaprezentowana w 2021 r. stacja robocza stanowi wielki krok naprzód, nawet
w porównaniu z urządzeniami ostatniej
generacji, które mają zaledwie kilka lat.
Co ważne, przejście na platformę AMD
Ryzen Threadripper PRO to nie tylko
lepsze parametry — to przejście na zupełnie nowy rodzaj platformy do stacji
roboczych. To najwyższy czas na modernizację. Poniżej pięć kluczowych korzyści
dla użytkowników.

AMD stale przesuwa granice wydajności stacji roboczych. Uzyskiwanie dużych
przyrostów w tym zakresie ma bezpośredPrzyspieszona wydajność przetwani i istotny wpływ na sposób tworzenia
rzania jednowątkowego
i współpracy organizacji. I tak…
W przypadku porównywania wydajnon …zespoły architektów i inżynierów
ści przetwarzania jednowątkowego czępotrzebują tradycyjnych rozwiązań do prastotliwość lub też szybkość taktowania ma
cy biurowej oraz modelowania 3D, renderokluczowe znaczenie. Choć nie jest to całwania, a nawet VR; to zestawienie prostych
kowita miara wydajności procesora, wyższa częstotliwość przekłada się na szybsze
zadań wielowątkowych wymagających du- "-mv-Ĺlo7;umb-1f-
przetwarzanie zadań, których nie można
żej ilości pamięci operacyjnej;
rѴ-oulv|-1fbuo0o1;f
n…zespoły projektowe i produkcyjne Dobra wiadomość jest taka, że pomimo przetwarzać równolegle, jak w przypadku
wykorzystują nowe procesy, takie jak pro- szybko rosnących oczekiwań stacje ro- popularnych narzędzi do projektowania
jektowanie generatywne, a także modelowanie 3D i symulacje; to kolejne połączenie
Autodesk Revit RFO Model Creation (sekundy)
zadań projektowych wymagających małej
liczby wątków i procesów wielowątkowych;
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX
100,88 s
wpływ na niektóre z tych zadań może mieć
również ilość pamięci i przepustowość;
n…zespoły z branży mediów i rozrywki
Intel Xeon W-3275
134,97 s
potrzebują więcej rdzeni do renderowania,
25
50
75
100
125
150
opracowywania efektów wizualnych i post- 0
produkcji, a także procesorów o wyższej czę- AMD kontra Intel, test porównawczy Autodesk Revit RFO (na podst. testów
stotliwości, które zapewniają wyższą liczbę przeprowadzonych w ośrodku AMD Performance Labs 8 czerwca 2020 r.)

38

CRN nr 12/2021

1

Chaos Group V-Ray (im więcej, tym lepiej)

rozwiązywanie problemów, szybsze wprowadzanie produktów na rynek, a co za tym
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
idzie — zdobywanie przewagi nad konku70194
rencją za sprawą szybkości i wydajności.
A konkretnie…
2 x Intel Xeon Platinum 8280
62870
n …szybsze przetwarzanie jednoi
wielowątkowe
dzięki wyższej częstotli0
20 000
40 000
60 000
80 000
wości i największej w klasie liczbie rdzeni,
AMD kontra Intel, test porównawczy V-Ray Chaos Group (na podst. testów przeprowadzonych
n …obsługa pamięci o dużej przepustow ośrodku AMD Performance Labs 8 czerwca 2020 r.)
wości i pojemności kluczowa dla realizacji dużych projektów i zestawów danych
i modelowania 3D. Może zapewnić więkDuża przepustowość pamięci
wrażliwych na przepustowość pamięci,
Wymagania dotyczące pamięci szybn …niewiarygodne możliwości rozszą liczbę klatek na sekundę w oknach
roboczych aplikacji i podczas obsługi im- ko rosną wraz ze wzrostem wielkości i zło- szerzania i elastyczność pozwalają premersyjnej technologii VR. Ponadto przy- żoności zadań przepływu pracy. Wiele cyzyjnie konfigurować stacje robocze
spiesza ponowne kompilowanie zestawów profesjonalnych aplikacji ma ograniczo- odpowiednio od unikatowych wymagań
dla projektantów, którym zależy na do- ną wydajność z powodu ilości i przepusto- obciążeń roboczych,
n …zaawansowane funkcje zarządzastarczaniu użytkownikowi końcowemu wości pamięci stacji roboczej. Procesory
płynniejszych wrażeń. Jak pokazano na ilu- AMD Ryzen Threadripper PRO obsługu- nia i zabezpieczeń poprawiają dostępność
stracji 1, obecny model procesora AMD Ry- ją nawet 2 TB pamięci systemowej, co po- i bezpieczeństwo informacji, pomagając
zen Threadripper PRO 3945WX jest nawet maga w szybkim dostarczaniu dużej ilości ograniczyć koszty w sektorze IT.
o około 35 procent szybszy niż konkurencyj- danych do przetworzenia przez procesor
ny procesor do stacji roboczych.
podczas pracy z bardzo dużymi zestawami
danych lub plikami scen. Platforma proceWzrost wydajności przetwarzania sorów AMD Threadripper PRO za sprawą
wielowątkowego
ośmiu kanałów pamięci wyróżnia się
Nowa generacja procesorów do stacji ro- także bezkonkurencyjną przeboczych przesuwa również granice wy- pustowością pamięci.
dajności przetwarzania wielordzeniowych
Zaawansowane zabezpiei hiperwątkowych obciążeń roboczych, tak
ważnych przy wcielaniu w życie dobrych
czenia i funkcje ułatwiające
pomysłów. Więcej rdzeni do obsługi takich zarządzanie
zadań jak opracowywanie efektów wizu- Nowoczesne stacje robocze muszą
alnych, końcowe renderowanie, symulacja zostać zmodernizowane odpowiednio
VFX, projektowanie generatywne czy opty- do potrzeb nowoczesnego miejsca pracy.
malizacja ścieżki narzędzi przekłada się na To oznacza rozproszoną współpracę, scenKluczowe obciążenia robocze potrzewięcej iteracji i krótszy czas do uzyskania tralizowane/uproszczone zarządzanie IT bują procesorów AMD Ryzen Threadrippodglądu.
oraz większe niż kiedykolwiek bezpieczeń- per PRO. Aby dowiedzieć się więcej o tym,
stwo informacji, szczególnie w przypadku jak AMD może zmienić metody pracy, odSzerokie możliwości rozszerzania tworzenia lub wykorzystywania bardzo wiedź centrum stacji roboczych AMD i odi dostosowywania
cennej własności intelektualnej.
kryj zastosowania procesorów AMD Ryzen
Na wydajność profesjonalnych aplikacji
Technologie AMD PRO zapewniają orga- Threadripper PRO w różnych branżach
często mają wpływ inne kluczowe kompo- nizacjom dostęp do najnowocześniejszych i przepływach pracy:
nenty stacji roboczych. Oprócz szybszego narzędzi zdalnego zarządzania i zabeztaktowania, nawet 64 rdzeni i 2 TB pamięci pieczeń, które dobrze integrują się z innyoperacyjnej, obecna generacja procesorów mi inwestycjami IT: pełny wybór, żadnych
AMD Ryzen Threadripper jest wyposażona blokad.
w 128 linii PCIe 4 umożliwiających tworzenie różnych zaawansowanych konﬁguracji Niewielki krok — wielki
do obsługi wielu kart graﬁcznych, szybkich przeskok
urządzeń pamięci masowej i innych dodat- Nowoczesna platforma do stacji roboczych
kowych urządzeń PCIe. Wszystko to daje umożliwia najbardziej utalentowanym prawięcej możliwości zbudowania stacji robo- cownikom osiągać najlepsze wyniki zawsze
czej idealnie dopasowanej do konkretnych i wszędzie tam, gdzie organizacja potrzebuje ich najbardziej. Oznacza to szybsze
zastosowań i przepływów pracy.
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Nowe pomysły
dla centrów danych
W centrach danych dominują rozwiązania dużych producentów,
którzy posiadają ugruntowaną pozycję w tym segmencie rynku.
Mniejsi, szerzej nieznani dostawcy muszą się wykazać sporą
kreatywnością, aby wygrać rywalizację z potentatami.
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– Obecnie prowadzimy rozmowy z dużymi
funduszami venture capital i za kilka miesięcy będziemy mogli poinformować o kolejnych
zastrzykach finansowych. Zamierzamy też
zwiększyć liczbę partnerów handlowych – mówi Dario Zamarian.

Od małych NAS-ów do
petabajtów danych

Takich problemów jak Pavilion nie ma firma
iXsystems, która ponad dekadę temu przejęła
pieczę nad popularnym systemem FreeNAS
i na jego bazie rozpoczęła budowę i rozwój
nowych grup produktów. Wprawdzie producent z San Jose nie znajduje się w czołówce
największych dostawców pamięci masowych, ale ma wiernych odbiorców. Część
z nich sięga po systemy iXsystems z czysto
pragmatycznych powodów – są one dwukrotnie tańsze od Dell EMC czy HPE.
Amerykańska firma zaczynała swoją rynkową przygodę od prostych NAS-ów, ale
w ostatnich latach mocno przyspieszyła,
rozszerzając swoje portfolio o macierze hybrydowe, all-flash, a także systemy hiperkonwergentne. Brett Davis, dyrektor generalny
iXsystems, przyznaje, że Covid-19 pomógł
firmie jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła.
–W czasie pandemii przychody ze sprzedaży
skoczyły o 70 proc. Tendencja wzrostowa miała miejsce głównie w Europie i Azji, ale również
klienci w USA inwestowali w nasze produkty.
Jedna z nowojorskich firm wymieniła system
FlashBlade na nasze macierze, ponieważ ofe-

rują 20 PB pojemności za połowę ceny wymienionego rozwiązania – zapewnia Brett Davis.
Producent z Kalifornii zamierza dalej stawiać na rozwiązania do obsługi dużych zbiorów danych. W październiku poinformował
o wprowadzeniu na rynek systemu TrueNAS
Scale. Brett Davis nie ukrywa, że jednym
z głównych celów iXsystems jest konkurowanie z superelastycznymi, skalowalnymi
produktami NAS, takimi jak Isilon. Najbardziej zaawansowane rozwiązanie TrueNAS
M60 pozwala na obsługę do 20 PB danych,
ale apetyt klientów rośnie w miarę jedzenia.
Do iXsystems zgłaszają się klienci, którzy poszukują rozwiązań o jeszcze większej pojemności. TrueNAS Scale pozwala im budować
systemy hiperkonwergentne o niemal nieograniczonej skalowalności (producent testował klaster składający się ze 100 węzłów
o łącznej pojemności 2000 PB danych).
Urządzenia wyposażone w TrueNAS
Scale mogą być używane w klastrze składającym się z co najmniej trzech węzłów, ale tylko
jeden z nich zarządza dostępem. W połowie
przyszłego roku iXsystems planuje wprowadzić funkcjonowania systemu w trybie

Fot. Adobe Stock
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ynek systemów pamięci masowych
przeznaczonych dla klientów korporacyjnych jest areną kilku graczy. Od
dłuższego czasu prym na listach rankingowych wiodą: Dell EMC, HPE, IBM, NetApp
i Hitachi. Niedawno doszlusowały do nich
Huawei oraz Pure Storage. Wejście kolejnych vendorów do tego elitarnego grona jest
bardzo trudne, aczkolwiek możliwe, co pokazuje przykład ostatniej z wymienionych firm.
Kto powtórzy jej sukces? Choć lista potencjalnych kandydatów jest dość długa, wskazanie
faworytów byłoby wróżeniem z fusów. Znamienny jest przykład startupu Pavilion, który
rozpoczął swoją działalność w 2014 r. Firma
zaprojektowała macierz all-flash obsługującą nośniki NVMe. Obecnie takie rozwiązanie
oferuje każdy z liczących się producentów,
ale kiedy kilka lat temu Pavilion prezentował
swój system, tylko nieliczni mogli pochwalić
się podobnymi rozwiązaniami.
Mogłoby się wydawać, że po rozwiązania tej marki ustawi się kolejka, tymczasem
jak do tej pory producent sprzedał niewiele ponad 20 urządzeń. Również inwestorzy
nie wykazują nadmiernego zainteresowania projektem, bowiem jak do tej pory zasilili
Pavilion kwotą 59 mln dol. Dla porównania,
jeden z konkurentów – VAST Data – pozyskał od funduszy venture capital 263 mln dol.
W tym roku Pavilion pożegnał się ze swoim
CEO Gurpreetem Singhiem, a jego miejsce zajął Dario Zamarian. Zadaniem nowego szefa
jest wprowadzenie firmy na właściwe tory.

n

a rozmiary niektórych plików liczone są w TB.
Pierwszymi klientami AuriStora były uniwersytety i organizacje sektora publicznego
w Stanach, później dołączył między innymi
KLM, a także badacze z CERN-u oraz Intela.

Zielone serwery

Idea
„zielonego”
IT dopiero
niedawno
trafiła na
podatny grunt.
active-active, w którym każdy węzeł będzie
mógł zarządzać dostępem z sieci.

Alternatywa dla chmury
publicznej

Microsoft, Amazon czy Google stają na głowie, aby zachęcić przedsiębiorców do korzystania z usług chmurowych. Jednak nadal
istnieje liczna grupa firm, które preferują lokalną infrastrukturę IT. Część z nich poszukuje złotego środka pozwalającego pogodzić
zalety klasycznego modelu z chmurą publiczną. Właśnie z myślą o tej grupie użytkowników powstał rozproszony system plików
AuriStor File System, bazujący na protokole Andrew File System (AFS). Z pozoru rozwiązanie firmy AuriStor przypomina lokalny
serwer NAS, ale jego możliwości są nieporównywalnie większe od oferowanych przez popularne produkty Qnapa czy Synology. AFS,
podobnie jak NFS i SMB, zapewnia wielu
użytkownikom dostęp do serwerów plików
tak łatwo, jak do lokalnego dysku, poprzez nawigację w hierarchii katalogów. Jednak w odróżnieniu od popularnych konkurentów dużo
lepiej radzi sobie w mocno rozproszonym

środowisku, np. kiedy polskie biuro umieszcza nowe dokumenty na lokalnym serwerze,
oddziały w USA, Japonii czy Nowej Zelandii uzyskują do nich natychmiastowy dostęp.
To unikalne rozwiązanie, a AuriStorFS posiada też kilka dodatkowych atutów.
–Firmy korzystające z naszego produktu
nie chcą pobierać plików z własnych centrów
danych, aby następnie kopiować je do chmury publicznej i udostępniać międzynarodowemu personelowi. Praca w środowisku chmury
publicznej ma kilka wad, jak koszty przechowywania danych, bezwładność związana z dostępem do usług online, brak bezpieczeństwa
– mówi Jeffrey Altman, CEO AuriStor.
Bardzo podobne rozwiązania oferują
CTERA Networks oraz Nasuni. Zasadnicza
różnica polega na wielkości i skali obsługiwanych plików. AuriStor File System służy
przede wszystkim do udostępniania obszernych dokumentów, takich jak chociażby
wideo. System realizuje funkcje związane
z backupem, migracją, replikacją i obsługuje najpopularniejsze dystrybucje Linuksa,
macOS, Microsoft Windows 10 i 11. Limity
wolumenów w przypadku AFS sięgają 16 ZB,

O zielonym IT dyskutuje się co najmniej od
dekady, ale dopiero od niedawna ten temat
trafił na podatny grunt. Koncerny technologiczne z jednej strony prześcigają się w deklaracjach dotyczących redukcji emisji gazów
cieplarnianych, zaś z drugiej zachęcają nas
do korzystania ze smartfonów, komputerów
i całej masy elektronicznych gadżetów. To hipokryzja, ale skoro rynek przyjmuje taką narrację, czemu jej nie stosować?
Zielone IT pojawia się też na sztandarach
wielu startupów, czego egzemplifikacją jest
Bamboo Systems, zajmujące się projektowaniem serwerów opartych na architekturze
ARM. Producent chwali się, że jego konstrukcje w ciągu trzech lat eksploatacji emitują
o 70 proc. CO2 mniej niż klasyczne jednostki
Della czy HPE.
Bamboo Systems podejmuje przy tym działania, które mają na celu zmniejszenie całkowitych kosztów posiadania (TCO) serwerów.
Szefowie startupu zwracają uwagę na ekspansję architektury ARM, która znakomicie sprawdziła się w przypadku smartfonów,
a ostatnio również komputerów osobistych, co
pokazało Apple z autorskim procesorem M1.
Jedynym bastionem architektury x86 pozostaje segment infrastruktury dla centrów danych. Tony Craythorn, CEO Bamboo Systems,
twierdzi, że to może się zmienić.
–W ciągu minionych kilkunastu miesięcy
ważni gracze na rynku rozwiązań dla centrów
danych wykonali ruchy, które świadczą o tym,
że zaczynają postrzegać procesory ARM jako ciekawą alternatywę dla Intela czy AMD.
Nvidia przejęła Arm, Microsoft zobowiązał
się do zasilania 50 proc. zasobów chmury obliczeniowej Azure za pomocą serwerów ARM,
a VMware ESXi zaczął wspierać procesory
ARM – zauważa Tony Craythorn.
Zdaniem części ekspertów zapotrzebowanie na sprzęt bazujący na ARM będzie rosnąć
dzięki takim trendom jak przetwarzanie na
brzegu sieci oraz wzrostowi znaczenia rozwiązań open source, w tym dystrybucji Linuksa, Kubernetesa, baz danych MariaDB,
MongoDB i wielu projektów Apache. Na to
liczą właściciele Bamboo Systems.
CRN nr 12/2021
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Fakty, ciekawostki i rozmowy

Nowa chmurowa

normalność

Europejska suwerenność chmurowa jest kluczem do dekady cloud i multicloud.

O

d początku ubiegłego roku trwa
globalny kryzys zdrowia publicznego. Coraz częstsze poleganie
na usługach w chmurze jest jedną z jego oczywistych konsekwencji. IDC zapowiada, że wartość globalnego rynku
chmury wzrośnie z 53 mld dol. w 2020 r.
do 560 mld dol. w 2030 r. – doganiając tym
samym sektor telekomunikacyjny. Nic więc dziwnego,
że Gartner nazywa obecny
boom na technologie chmurowe „nową normalnością”.
Europejskie ﬁrmy wygenerowały zaledwie 16 proc.
przychodów z globalnego
rynku chmury w III kwartale 2020 r. Co więcej, tylko
5 proc. europejskich danych jest rzeczywiście przechowywanych w UE.
W rezultacie „stary kontynent”, gdzie
73 proc. ﬁrm jeszcze nie przestawiło się
na chmurę – w porównaniu z 60 proc.
w USA i w Azji – postrzegany jest jako
kolejne chmurowe Eldorado. Pandemia
przyspieszyła osiągnięcie „dekady chmury” i sprawiła, że usługi w chmurze stały się centralną usługą i sednem cyfrowej
transformacji społeczeństw. Jednak bez
odpowiednich gwarancji suwerenności,
większa część tego wzrostu może przynieść korzyści graczom spoza Europy.
Ponadto, jak pokazuje ustawodawstwo
RODO, europejskie wartości – ochrona
danych, przejrzystość i humanizm – nie
zawsze są podzielane i kompatybilne

z zasadami panującymi w Ameryce czy
Azji. Stąd ogromna potrzeba posiadania
silnych suwerennych europejskich dostawców chmury, aby chronić wartości
kontynentu i sprzyjać rozwojowi lokalnych graczy. Mimo tych różnic – a może
waśnie z ich powodu – gracze spoza UE
nie tylko nie chronili swoich europejskich
klientów przed wpływem
ustawodawstwa eksterytorialnego ( jak chociażby amerykańska ustawa
o chmurze, która oznacza,
że rząd amerykański może
uzyskać dostęp do danych
przechowywanych przez
amerykańskie ﬁrmy, nawet
jeśli są przechowywane poza USA). Gracze spoza Europy próbowali
powstrzymywać próby wzmocnienia europejskich ﬁrm technologicznych i spowolnić rozwój lokalnego, niezależnego
ekosystemu technologicznego.

Poleganie na kilku
dominujących
dostawcach jest
receptą na
katastrofę.

42

CRN nr 12/2021

";u;mmoঋࣀ;7j]
"1-Ѵ;-
Ale co rozumiemy przez „suwerenność”?
Albo, na początek – czego NIE mamy wtedy na myśli? Zdeﬁniowana w Cambridge
Dictionary jako „posiadająca najwyższą
władzę lub będąca całkowicie niezależna”,
suwerenność jest wyraźnie nieodłączna od
pojęcia wolności. Pojęcie to tradycyjnie kojarzono z pojęciem „terytorium” (zazwyczaj w rozumieniu państwa narodowego).
Oczywiście ta klasyczna deﬁnicja nie ma

zastosowania w cyfrowym świecie, który
nie ma ani granic, ani nie łączy się z silnymi,
globalnymi współzależnościami. Dlatego
naszego rozumienia suwerenności cyfrowej nie należy mylić z tym, co moglibyśmy
nazwać „suwerenizmem” lub dogmatyczną formą niezależności. Nie należy go
również utożsamiać z protekcjonizmem
lub izolacjonizmem; to raczej próba złagodzenia negatywnych skutków superdominacji kilku graczy na rynku chmury. Nie
chodzi też wreszcie o wykluczenie innych,
ale o naprawienie równowagi sił, tak aby
Europa mogła być częścią globalnej dyskusji i by mogła chronić swoje uniwersalne
wartości. Dla nas europejska suwerenność
w zakresie chmury jest tym bardziej osiągalna teraz, gdy dostawcy z UE mogą zaspokoić aż 80 proc. potrzeb rynku. Aby
jednak zapewnić przejrzystą i pełną wizję
suwerenności, potrzebna jest lepsza deﬁnicja „zaufania”. Budowanie przejrzystości i zaufania wokół ofert w chmurze jest
bardzo potrzebne na szczeblu europejskim, jeśli chcemy, aby transformacja cyfrowa naszych gospodarek i społeczeństw
była zgodna z podstawowymi wartościami
UE. Jest to również kluczowe, jeśli chcemy zmaksymalizować swobodę wyboru
dzisiejszych i przyszłych użytkowników
chmury, w oparciu o dobrze udokumentowane, bezstronne kryteria. Zdeﬁniowanie
zaufania do chmury wymaga przyjrzenia
się wszystkim elementom usług przetwarzania w chmurze dla danego dostawcy
– od nieruchomości aż po komponenty

o usługach CLOUDOWYCH

oprogramowania tworzące chmurę – aby
zapewnić pełną przejrzystość w zakresie
właściwej jurysdykcji, zgodnie z danymi
warunkami przechowywania, obliczania
i przetwarzania. Z tego punktu widzenia
doktryna „chmury w centrum” przedstawiona w maju przez rząd francuski,
ustanawiająca nową etykietę „chmury zaufanej”, stawia kluczowe pytania nie tylko
Francuzom.
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Tak jak nie należy przechowywać wszystkich swoich danych na jednym serwerze,
podobnie poleganie na kilku dominujących dostawcach jest receptą na katastrofę. Zależność jest wrogiem odporności.
Stąd potrzeba podejścia wielochmurowego (multicloud). Takie podejście wymaga
jednak, aby wszyscy dostawcy opracowali
architektury interoperacyjne, umożliwiające przenoszenie danych i uniemożliwiające wiązanie klientów ze sobą umowami
długoterminowymi (lock-in), utrudniając
im w ten sposób przenoszenie swoich danych do innych dostawców.
Warto zaznaczyć, że przydatne wskazówki dotyczące „zmiany i przenoszenia” danych zawiera SWIPO, jednak
do tej pory najwięksi dostawcy usług
w chmurze nie stosują się do tych zasad.
Podobny opór stawiany jest obecnie wobec
europejskiego aktu o rynkach cyfrowych
(DMA), który ma na celu zrównoważenie reguł konkurencji w sferze cyfrowej:

niektóre duże ﬁrmy technologiczne domagają się nawet całkowitego usunięcia
usług w chmurze z zakresu DMA.
Do gwałtownego wzrostu przyjęcia
chmury na całym kontynencie mogłyby
przyczynić się działania europejskiego
stowarzyszenia GAIA-X. Ale istnieje realne ryzyko, że pęd ku chmurze wzmocni
graczy spoza UE, zamiast zwiększać różnorodność europejskich ekosystemów. Co
należy zrobić? Oczywiste jest, że sektor
chmury w UE nie może osiągnąć większej
suwerenności bez wsparcia legislacyjnego.
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Ustawodawstwo francuskie i europejskie
powinno stymulować wzrost graczy UE
i zrównoważyć asymetryczny dostęp do
rynków publicznych. W Stanach Zjednoczonych i Chinach najwięksi gracze lokalni zdominowali zamówienia na rynku
publicznym, wykluczając w ten sposób dostawców europejskich. Ci ostatni są również wykluczani przez przepisy dotyczące
lokalizacji danych w tych krajach. To podwójnie niesprawiedliwe. Tym bardziej,
że w Europie takich prawnych ograniczeń ci gracze wobec siebie nie napotykają. Wydaje nam się w tym przypadku,
że europejskie i krajowe budżety państw
powinny dawać przykład poprzez: priorytetowe traktowanie europejskich dostawców multicloud; upewnienie się, że
wybory przy okazji zamówień publicznych opierają się na przejrzystości, inno-

wacjach, bezpieczeństwie, suwerenności
i neutralności klimatycznej; sprawienie,
by instynkt „Kupuj europejską technologię” stał się częścią legislacji.
Europejscy gracze w chmurze to
w większości małe lub średnie ﬁrmy. Aby
mieć szansę na zwycięstwo przy scenariuszu „Dawid kontra Goliat”, potrzebują
pomocy prawodawców, którzy mogą stworzyć dla nich odpowiednią przestrzeń do
walki. Uważamy, że niezależność od technologii spoza UE musi stać się priorytetem
decydentów na całym kontynencie. Wdrożenie instrumentów prawnych ograniczających asymetryczny dostęp do lokalnych
rynków publicznych dla podmiotów spoza
Europy, byłoby konkretnym sposobem na
zrównoważenie warunków konkurencji,
jednocześnie stwarzając przestrzeń rozwoju dla europejskiej branży chmury. Bez
tego rodzaju zabezpieczeń, antykonkurencyjne zachowania niektórych dużych graczy będą kontynuowane w przyszłości, ze
szkodą dla europejskiego biznesu i technologii. Dlatego suwerenność jest kluczem do
nowej dekady chmury.

Yann Lechelle
Autor jest CEO firmy Scaleway.
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Rosną w siłę
centra danych
„To, co obserwujemy obecnie, można bez wątpienia uznać za ewenement w skali europejskiej. Polska jest
teraz najgorętszym rynkiem dla branży data center” – mówi Tomasz Mrozowski, CEO Grupy 3S.

n Tam wyhamowało, tutaj przyspiesza?
Dlaczego tak się dzieje?
To, że Polska jest teraz najgorętszym rynkiem dla branży data center,
wynika z trzech powodów. Po
pierwsze bardzo rośnie w ﬁrmach popyt na usługi związane z potrzebą przyspieszenia
cyfryzacji, a brakuje im wykwaliﬁkowanej kadry do przeprowadzenia tego własnymi
siłami. Po drugie wciąż istnieją u nas ﬁzyczne możliwości budowy nowych obiektów,
wynikające między innymi
z dostępności gruntów. Po trzecie wreszcie
jest też niezbędna do uruchomienia centrów
danych moc energetyczna. Przykładowo,
w takich ośrodkach europejskich, jak Dublin
czy Frankfurt, brakuje już i mocy i gruntów.

szyliśmy z budową obiektu o powierzchni
2200 m²), w Bytomiu (modernizując obiekt
służący do tej pory głównie jako centrum
zapasowe) i w Gdańsku (kupując obiekt,
dzierżawiony wcześniej przez globalnego
potentata w dziedzinie technologii informatycznych). Ważne jest także rozwijanie przez
nas dostępu do sieci światłowodowej dla biznesu w kilkudziesięciu miastach. W przyszłym roku będzie ich blisko 80, a to nie jest
nasze ostatnie słowo, ponieważ widzimy,
jak duże jest zainteresowanie klientów.
n Czy ten rozwój nie wynika w jakiejś
mierze z wewnętrznych potrzeb operatora sieci Play, który od
sierpnia 2019 roku jest
właścicielem 3S?
To wyjątkowe zapotrzebowanie rodzi się na zewnątrz. Klienci zaczęli
masowo migrować do data center i usług chmurowych – chmury prywatnej
czy hybrydowej. W efekcie tego nasze data center na przełomie roku
dosłownie w kilka miesięcy wypełniły się.
Wcześniej nie obserwowaliśmy takiego,
wręcz wykładniczego wzrostu, a nic nie
wskazuje na to, że mamy do czynienia ze
zjawiskiem krótkotrwałym. Wręcz przeciwnie, zapotrzebowanie na profesjonalnie
dostarczaną infrastrukturę będzie jeszcze
bardziej rosło.

Klienci zaczęli
masowo migrować
do data center
i usług chmurowych
– chmury prywatnej
czy hybrydowej.

n Jak w tę koniunkturę wpisują się działania i plany rozwojowe 3S?
Idziemy za ciosem, zarówno budując samemu nowe obiekty data center, jak i pozyskując gotowe. rozpoczęliśmy kolejne inwestycje
w data center – w Katowicach (gdzie ru-
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n Czy chcecie się wyspecjalizować w obsłudze jakichś konkretnych branż i określonego typu klientów?

Jesteśmy ﬁrmą tworzącą i dostarczającą rozwiązania infrastrukturalne ICT dla pełnego spektrum branż. A co do klientów, to po
pierwsze staramy się być dobrym partnerem
dla ﬁrm, które chcą rozpocząć przygodę z wirtualizacją zasobów. Takich, które dotychczas
miały własną infrastrukturę, ale osiągnęła ona
koniec swojego cyklu życia i teraz myślą o radykalnej zmianie modelu. Wciąż jednak z powodu obaw o bezpieczeństwo swoich danych,
potrzeby bliskości infrastruktury oraz dostępności do niej w trybie 24/7 nie myślą o migracji do chmury publicznej.
n Na kogo jeszcze stawiacie?
Drugą kategorią są klienci świadomi tego, że
chmura prywatna i architektura, jaką jesteśmy w stanie stworzyć, będą optymalnie dobrane pod względem kosztów i budżetów,
jakimi dysponują. Wiedzą, że te koszty będą
przewidywalne i dające się łatwo kontrolować. A byłoby to trudne w przypadku chmury
publicznej, ponieważ tam koszty są zmienne
i nie ma się dużej kontroli nad ruchem i wykorzystaniem zasobów.
n Jakie rozwiązania cieszą się największym zainteresowaniem?
Specjalizujemy się w rozwiązaniach chmury prywatnej i hybrydowej, więc te segmenty oferty rosną u nas najsilniej. Co wcale nie
oznacza, że tak wygląda cały rynek. Kompetencje, jakie posiadamy, są na tyle unikalne, że
nie konkurujemy wprost z chmurą publiczną, a raczej ją uzupełniamy. Chociaż chmura
publiczna rośnie w Polsce trochę szybciej niż
chmura prywatna to trudno nie być zadowolonym z rozwoju naszego obszaru działalności. Dzięki naszym kompetencjom potraﬁmy

Fot. archiwum

CRN Czy mamy do czynienia z prawdziwym boomem na rynku data center?
Tomasz Mrozowski To, co obserwujemy obecnie w Polsce, można bez wątpienia
uznać za ewenement w skali europejskiej.
Szczególnie widać to w Warszawie, ale także w innych polskich miastach, gdzie popyt
na usługi i rozwiązania data center ogromnie
wzrasta. Przeżywamy coś, co w Europie działo się kilka lat temu, ale z różnych przyczyn
ostatnio wyhamowało.

budować rozwiązania hybrydowe. Z każdej
chmury bierzemy co najlepsze i budujemy
rozwiązanie dopasowane technicznie oraz
ﬁnansowo do potrzeb naszych klientów, zachowując cały czas elastyczność rozwiązania, która umożliwia dopasowywanie do
zmieniających się dynamicznie trendów i warunków na rynku cloud computing. W naszej
codzienności nie narzucamy klientom konkretnych rozwiązań. To razem z nimi budujemy optymalne dla nich rozwiązania.
n Zdarzają się klienci, którzy rezygnują
z chmury publicznej?
Są ﬁrmy, które najpierw z wielkim entuzjazmem przeszły do chmury publicznej, ale
potem zorientowały się, z jakimi wiąże się to
kosztami. Dlatego zdecydowały się na „repatriację”, migrując zasoby z chmury publicznej do prywatnej. Służymy im w tym pomocą.
n A więc nie macie obaw o to, że zabraknie
wam klientów, bo wszyscy przeniosą się
do chmury publicznej?
Nie boimy się tego. Gdyby porównać chmurę do transportu, to trudno wyobrazić sobie
sytuację, że będzie on wyłącznie publiczny.
Zawsze będzie ktoś potrzebujący samochodu, bo zapewni mu elastyczność, możliwość
wyboru, da większą swobodę. Chmura prywatna i dedykowane rozwiązania będą dla
pewnych klientów czymś kluczowym z ich
perspektywy. Mamy takich, którzy zastanawiają się, które ze swoich aplikacji zmigrować do chmury publicznej, a które pozostawić
w prywatnej i jak efektywnie połączyć oba te
ekosystemy. Korzystając przy tym z naszych
usług, które chcemy świadczyć jako dostawca multicloud.

n A czy kolokacja jest wciąż ważną składową waszego biznesu?
Nadal ma znaczenie, ale – pozostając przy
analogiach transportowych – można ją traktować jako stację przesiadkową w migracji do
chmury. To dlatego, że wymaga od klientów
posiadania zespołu administratorów. A dla
mniejszych organizacji utrzymywanie go jest
nieefektywne kosztowo. Chociaż dla dużych
kolokacja wciąż może być atrakcyjnym rozwiązaniem. Oceniam jednak, że nie więcej niż
500 – 1000 polskich ﬁrm ma na tyle zaawansowane potrzeby IT, by utrzymywać własny
dział zarządzający infrastrukturą w kolokacji.
A i tak cześć z nich deklaruje już chęć przynajmniej częściowej migracji do chmury. Dlatego zapotrzebowanie na kolokację nie będzie
znacząco rosło.
n Jak opisane trendy mają się do współpracy z partnerami, której znaczenie
zawsze podkreślaliście?
Partnerzy powinni pamiętać o tym, że mamy dedykowaną infrastrukturę – w przyszłym roku obejmie ona osiem obiektów data
center. Do tego dochodzi dostępna w wielu
miejscach w Polsce sieć światłowodowa dla
biznesu. Bardzo ważny jest też nasz zespół
wykwaliﬁkowanych inżynierów, zarówno
sieciowych, jak i ICT. Posiadają oni szerokie
kompetencje w obszarach infrastruktury,
serwerów i platform, a dzięki współpracy z
naszymi partnerami, jak np. VMware, Microsoft, Veeam czy AWS, potraﬁą zaprojektować
rozwiązania zgodne z oczekiwaniami klienta. W rezultacie dostarczamy podkład dla
wspólnych projektów z integratorami, których wiele już nam się udało zrealizować. Gdy
projekt dotyczy wdrożenia w wielu lokaliza-

cjach i obejmuje wiele systemów, to pomagamy połączyć takie środowisko, zapewnić mu
infrastrukturę i niezawodną łączność, także
z wykorzystaniem technologii SD-WAN.
n Co jeszcze może zachęcić integratorów
do współpracy z wami?
Kolejne możliwości otwiera im zapewniane przez nas wsparcie wszelkich inicjatyw
dotyczących usług zarządzanych, czyli obszaru managed services. Przecież w Polsce
brakuje nie tylko programistów, ale także
administratorów czy specjalistów od helpdesku. Dlatego pojawia się na rynku coraz
więcej ﬁrm, które takie usługi świadczą. Pomagamy im we wdrożeniu służącego do tego rozwiązania.
n Nieustannie rośnie znaczenie cyberbezpieczeństwa. Czy w tym obszarze macie
coś do zaproponowania?
Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z naszej
infrastruktury, to jesteśmy w stanie dostarczyć profesjonalne usługi bezpieczeństwa,
w tym ochronę anty-DDoS czy SOC. Ale
może to być po prostu wsparcie techniczne
w sieci. Mniejsi integratorzy zwykle nie rozwijają usług bezpieczeństwa samodzielnie,
a my jesteśmy w stanie dostarczyć im je w pakiecie z infrastrukturą. Popyt na zewnętrzne
usługi bezpieczeństwa szybko rośnie, ponieważ klienci nie są w stanie własnymi siłami
szybko zdobyć wymaganych kompetencji.
A skala ataków DDoS wzrosła z kilku do kilkuset Gb/s i nie sposób poradzić sobie z takim zagrożeniem samemu.

Rozmawiał

Tomasz Janoś
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Wojna

półprzewodnikowa
to bomba z opóźnionym
zapłonem
n

P

rzed 2020 r. czynnikami powodującymi braki w dostawach kart graﬁcznych
były opóźnione zmiany technologiczne na intelowskich waﬂach krzemowych,
limitowana ilość produkowanych GPU (począwszy od 2016 r.), a następnie zwiększone zapotrzebowanie płynące od górników
kryptowalut (2017–2018 r.). Niestety, stało
się to w czasie, w którym dodatkowo Intel
doświadczył problemów z dostawami swoich procesorów. Koncern przed pandemią
działał agresywnie celem zwiększenia podaży, aby wyjść naprzeciw wyzwaniom rynku
mobilnego. Przykładem była tu konstrukcja
fabryki Fab 42. Intel zdecydował ostatecznie o rezygnacji z rynku telefonów komórkowych i budowę Fab 42 wstrzymano.
Intel był wtedy w trakcie zmian generacyjnych swoich produktów, ale powyższe
problemy wraz z silnym zapotrzebowaniem
ze strony centrów danych spowodowały, że
musiał zarzucić inwestycje i kontynuować
dostarczanie procesorów o starszej technologii. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem, koncern wznowił więc budowę Fab
42 i w 2020 r. ją dokończył. W tym też czasie zainstalowano nowy sprzęt w bieżących
obiektach oraz przeniesiono część produkcji do TSMC.
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Bolesław Wójtowicz

W 2020 r., czyli od rozpoczęcia przez
Covid-19 światowego tourneé, rozpoczęły się problemy w skali światowej. Z jednej
strony nastąpił totalny lockdown, z drugiej
natomiast zwiększyło się zapotrzebowanie od klientów pracujących z domu, czy
też zwyczajnie siedzących i nudzących się.
Lockdown numer 1 miał miejsce również
w Chinach, a zatem globalnej fabryce dóbr
wszelakich i w dużej mierze elektronicznych.
Nawet pomimo poważnej globalnie roli Tajwanu jako producenta chipów, procesorów
i półprzewodników, to rola Chin kontynentalnych jest nie do przecenienia. Jak określa
to Apple: „Designed in California, assembled
in China”.

Niecelna polityka celna
Kolejnym klockiem do katastrofy było wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. zapowiedzianych jeszcze przez administrację
Donalda Trumpa 25 proc. ceł na komponenty elektroniczne made in China. USA obudziło się trochę za późno w kontekście budowy
zakładów zaopatrujących w chipy made in
USA. Z początkiem 2021 r. Joe Biden zadeklarował poprzez executive order rozwój
w tym kierunku, co jest w pewien ironiczny
sposób kontynuacją programu jego przeciw-

nika politycznego – walki o przenosiny produkcji z Chin do USA.
Problem w tym, że budowa fabryk półprzewodników to koszt 10–20 mld dol. trwający 3–5 lat. Inna kwestia to technologia i jej
ewentualne współdzielenie pomiędzy podmiotami. Na przykład Intel, TSMC, Samsung,
IBM i GlobalFoundries są zaangażowane
wspólnie w konsorcjum celem optymalizacji kosztów. Sama produkcja również nie jest
błyskawiczna i wymaga odpowiednich warunków opisanych wcześniej, a także niezakłóconych łańcuchów dostaw.
W ramach wspomnianego kursu politycznego i zapotrzebowania rynkowego, Intel
rozpoczął inwestycję w dwie kolejne fabryki podzespołów, dedykowanych pod sektor
technologiczny i rządowy. W ramach skrócenia łańcuchów produkcyjnych ulokowane są
one w Chandler w Arizonie, tam gdzie gigant
posiada swoją siedzibę główną. Co ciekawe,
Intel zdecydował po 20 latach przerwy o powrocie na rynek niezintegrowanych układów
graﬁcznych z modelem DG1. Jednak sprzęt
będzie dostarczany integratorom systemów,
gdzie będzie częścią gotowych zestawów
komputerowych.

b7b-b ŋ;m<|um;
GPU
Od sierpnia 2020 r. można mówić o prawdziwej apokalipsie na rynku GPU. Premiera
RTX 3080 i RTX 3090 (Founders Editions)
od Nvidii odbyła się w miarę zgodnie z pla-
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W świecie, w którym każdy dzień przynosi nowe kluczowe aktualizacje dla sektora półprzewodników, coraz trudniej o prognozy.

terpretacja i chodziło o ograniczenie procederu jak najtańszym kosztem. W tym samym
czasie AMD wyszło naprzeciw górnikom
i potwierdziło, że ich RTX 6700 XT będzie
pozbawiony takich rozwiązań.
Trochę optymizmu tchnęły w sektor zapowiedzi Ethereum Foundation dotyczące
planów odejścia od tradycyjnego modelu wydobycia w stronę Proof of Stake. Docelowo
powinno to zmniejszyć zapotrzebowanie na
GPU w kopaniu kryptowalut. Wszystko to
jednak dzieje się zbyt późno i zbyt powolnie.

Problemy Pana Samochodzika

nem, ale pomimo sporej ceny, karty te zostały
wykupione natychmiast. I tu, poza wątkiem
wzmożonego popytu przekraczającego podaż naruszoną przez anty-Covidowe polityki, pojawił się dodatkowy element, czyli
scalping. W Polsce zjawisko to uzyskało ironiczne miano „januszowania biznesowego”.
Polega to na masowym skupie przedpremierowym produktu, z pominięciem limitów na
osobę, poprzez zakładanie osobnych kont
i używanie algorytmów, a następnie odsprzedaż z przebitką cenową.
Bądźmy jednak świadomi tego, że scalping
to element o wadze mini, i pomimo całej nienawiści ze strony nabywcy końcowego, ma
on znaczenie właściwie tylko dla niego. Producent walczy z nim tylko dlatego, aby pokazać, że na konsumencie mu zależy i aby
ludowy gniew mas nie został skierowany
właśnie przeciw niemu. Tymczasem katalog produktów Nvidii był coraz bardziej niedostępny, a braki dotknęły również modeli
RTX 3000. Z powodów problemów z dostawami i ogromnego zapotrzebowania, Nvidia zmuszona była do przełożenia premier
kolejnych modeli swoich ﬂagowców 3080
i 3090. Ten sam los czekał zaplanowaną
na późną jesień RTX 3070.
Sytuację próbował wykorzystać AMD ze
swoją serią Radeonów 6800 i 6800 RX. Karty rozeszły się na pniu, przez co większość
konsumentów mogła zobaczyć je w działaniu tylko w testach branżowych. Jednak konstrukcja okazała się pod pewnymi względami

niezaspokajająca ani potrzeb konsumenckich ani testerskich. Jednym z elementów
problematycznych było nie do końca poprawne wspieranie starszych gier, co można w sumie nazwać problemem ze wsteczną
kompatybilnością.

Kryptowaluty: odrobina
optymizmu
W tle cały czas funkcjonował dodatkowo wątek kopania kryptowalut, do którego używa
się mocy obliczeniowych kart graﬁcznych.
Zwiększone zapotrzebowanie płynące z tej
strony oraz wzrosty rynku krypto sprawiły,
że karty RTX 3060 od Nvidii weszły na rynek
z wbudowanym ogranicznikiem do wydobywania Ethereum. Docelowo takie rozwiązanie było uchylonym kapeluszem w kierunku
potrzeb graczy komputerowych. Jednak
szybko okazało się, że ogranicznik jest tylko
software’owy, a nie hardware’owy i można go obejść
poprzez sterowniki. Nvidia
zapowiedziała już wdrożenie poprawionej wersji tego rozwiązania w swoich
kolejnych modelach.
Produkty blokujące kopanie na łańcuchu
Ethereum opisane są na
pudełkach jako „Lite Hash Rate”. Sektor
spekuluje zatem, czy producent przypadkiem nie puszcza w ten sposób jednak oczka
w stronę górników. Zapewne jest to nadin-

Można zaryzykować stwierdzenie, że
w świecie napędzanym przez rozwiązania
technologiczne sektor półprzewodników
stanowi technologiczny odpowiednik ropy
w XX w. Jak można bowiem inaczej określić sytuację, gdy brak komponentu wartego 50 centów blokuje produkcję samochodu
wartego kilka tysięcy razy więcej? Warto
uświadomić sobie, iż sama elektronika wykorzystywana w autach odpowiada za przedział 45–50 proc. ich ceny z perspektywą
rosnącą i przyspieszającą. Wszak w użyciu
są już zastosowania pół-autonomiczne, a od
kilku lat w testach miejskich systemy w pełni
autonomiczne.
Wraz z kryzysem w relacjach USA z Chinami śledziliśmy doniesienia dotyczące
sektora technologicznego. Przy wieściach
o sankcjach i odcięciu od źródeł zaopatrzenia, chiński producent telefonów komórkowych Huawei już posiadał odpowiedni zapas
umożliwiający produkcję. Podobnie zaczęły reagować inne marki. W taki sam sposób
zareagował sektor samochodowy, próbując
zabezpieczyć część produkcji od poddostawców. Jednak będąc przekonany o swojej wyjątkowości – jako klienta high-volume i high
market cap – zwyczajnie
się spóźnił. Okazało się,
że za priorytet uznano
drobniejszą elektronikę
konsumencką, przynoszącą ponadto lepsze zyski.
Uderzyło to w producentów aut z całego świata,
bez względu na kontynent.
Oczywiście za wyzwalacz uważa się tu Covid-19. Prawdziwym jest
jednak reakcja rządów na pandemię i przymusowe zamknięcia oraz ograniczenia
produkcyjne. To w rezultacie naruszyło

Elektronika
wykorzystywana
w autach odpowiada
za przedział 45–50
proc. ich ceny.
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łańcuchy dostaw, i tak oto efekt domina zadziałał. Zwłaszcza, że sektor motoryzacyjny charakteryzuje się w dużej mierze typem
dostaw just-in-time, czyli dostaw na czas bez
tworzenia zbędnych zapasów. Istnieją oczywiście lokalne aberracje w postaci zapasów
brexitowych czy zabezpieczenia zapasu kluczowych komponentów z powodu dramatycznej sytuacji globalnej.
W najlepszej sytuacji przez pierwszy
kwartał 2021 r. znalazła się zawsze myśląca do przodu Toyota, posiadająca kilkumiesięczny zapas. Jednak mający miejsce
w marcu 2021 r. pożar japońskiej fabryki
półprzewodników Renesas Electronics, będącego dostawcą do japońskich gigantów
– Nissana i Toyoty – uderzył w ich łańcuch
zaopatrzenia. Pomimo, iż właściciel Renesas robił wszystko, aby zabezpieczyć pewien
poziom dostaw, to jednak sytuacja pogorszyła się do tego stopnia, że nawet niezniszczalna Toyota obwieściła na pewien czas

cięcia w wolumenach produkcyjnych rzędu
40 proc.

Perfect storm
Doświadczamy zatem idealnej burzy: długoterminowe trendy związane z szybkim
wzrostem popytu ze strony sektora motoryzacyjnego (konkurującego z innymi szybko
rozwijającymi się branżami o moce produkcyjne półprzewodników) i niedopasowanie struktur łańcucha dostaw, spotkały się
z dramatycznymi wahaniami popytu spowodowanymi pandemią, przestojami fabryk
z powodu przerw w dostawie prądu w Teksasie, pożarami w Japonii i niedoborami
wody na Tajwanie. Przemysł motoryzacyjny będzie musiał gruntownie zmienić swoje procesy pozyskiwania półprzewodników
– i to szybko. Z tym, że jest to sektor dość
powolny i uparty w działaniu, z powodów
kapitalizacji, rozpoznawalności oraz typu
produktów.

Porównanie rejestracji nowych samochodów na terenie Wielkiej Brytanii
July
Udział w rynku Udział w rynku
2021 (%)
2020 (%)

2021

2020

Zmiana (%)

Diesel

8,783

28,844

-69,5

7,1

16,5

MHEV diesel

6,809

6,010

13,3

5,5

3,4

Petrol

55,250

101,392

-45,5

45

58

MHEV petrol

16,701

10,253

62,9

13,5

5,9

BEV

11,139

8,162

36,5

9

4,7

PHEV

9,900

7,489

32,2

8

4,3

11,9

7,2

HEV

14,714

12,737

15,5

Total

123,296

174,887

-29,5

2021

2020

Zmiana (%)

Diesel

101,870

147,801

-31,1

9,9

17,8

MHEV diesel

70,413

27,894

152,4

6,8

3,4

Petrol

497,833

494,000

0,8

48,2

59,6

MHEV petrol

122,753

40,513

203

11,9

4,9

BEV

85,032

39,119

117,4

8,2

4,7

PHEV

68,107

27,096

151,4

6,6

3,3

HEV

87,261

51,966

67,9

8,4

6,3

Total

1,033,269

828,389

24,7

Źródło: https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations

Year to date
Udział w rynku Udział w rynku
2021 (%)
2020 (%)

BEV – Battery Electric Vehicle, PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle, HEV – Hybrid
Electric Vehicle, MHEV – Mild Hybrid Electric Vehicle
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Popyt na elektronikę samochodową będzie nadal rósł, ponieważ samochody stają się
deﬁniowanymi programowo urządzeniami
elektronicznymi połączonymi z chmurą. Początek masowej adopcji pojazdów zasilanych
bateriami elektrycznymi znacznie zwiększa
przy tym zapotrzebowanie na energoelektronikę. Z tym, że rosnące zapotrzebowanie na
półprzewodniki motoryzacyjne konkuruje
o pojemność z innymi szybko rozwijającymi
się branżami. Branża motoryzacyjna jest zatem w niekorzystnej sytuacji ze względu na
stosunkowo małe wolumeny zamówień, dużą złożoność oraz wysokie wymagania dotyczące jakości i niezawodności.
Mimo spadku sprzedaży aut na całym
świecie i kłopotów sektora globalnie, chyba
największe szanse na zmitygowanie strat mają Chińczycy. ChRL od dawien dawna wpuszczała zagraniczne ﬁrmy na swój teren, celem
prowadzenia produkcji, najczęściej w specjalnych strefach i dostarczając im fachowej
i zdeterminowanej siły roboczej. Kosztem
ponoszonym przez zagranicę był częściowy
transfer technologiczny, konieczność wejścia
w spółkę na miejscu z podmiotem lokalnym
oraz przymknięcie oczu na praktyki niezgodne z zachodnią ﬁlozoﬁą szacunku wobec człowieka – tą przed-covidową.
Po dekadach działania, okazało się że Chiny nie są już takie tanie. Produkcja w Shenzen generuje koszty płacowe podobne do
europejskich. Jednak globalne naruszenie
łańcucha dostaw generuje znaczne ryzyko
zmiany lokacji produkcyjnej. Przenosiny
z Chin na przykład do tańszego Wietnamu,
Kambodży czy innego kraju Azji Południowo-Wschodniej w dobie pandemii nie są już
takie proste.
Komunistom trzeba z szacunkiem przyznać, że pracę domową odrobili. Skrócone
łańcuchy dostaw, zapewnienie sobie dopływu surowców w ramach umów międzynarodowych oraz neokolonialistycznych
układów w ramach inicjatywy „Pasa i Drogi” oraz „Made in China 2025”, jak największa generacja produkcji u siebie w domu
– wszystko to od dawna pojawiało się na zjazdach notabli partyjnych i państwowych i nie
było żadną tajemnicą. Podobnie determinacja w zdobyciu technologii i osiągnięciu tytułu lidera w sektorach przyszłościowych.
Zachód po prostu z początku nie docenił
chińskiej determinacji, a gdy to dostrzegł,
było już za późno. Choć per se Chiny nie są

jeszcze liderem, tak do pozycji lidera konsekwentnie się zbliżają.
Możemy śmiać się z chińskiego Landwinda X7, będącego kopią Range Rovera Evoque,
ale ChRL wyrasta powoli na dominującą siłę
zielonego sektora samochodowego. Ponadto zmieniają się gusta chińskiego konsumenta, a ten staje się bardziej wymagający. Chiny
kontynentalne są już w pełni zdolne do budowania swoich własnych autorskich konstrukcji, zarówno zielonych jak i spalinowych. I to
robią, choć jeszcze chwilę im zajmie osiągnięcie 5 gwiazdek w testach NCAP.
Inną kwestią są ewentualne cła ochronne, docelowo mające chronić producentów
europejskich aut dla ludu przed zagraniczną konkurencją. Albo teoretyczne wymogi,
w rodzaju takiego, że 30 proc. komponentów
w aucie sprzedawanym na terenie EU musi
być „Made in EU” (na wzór pomysłów poprzedniej administracji USA). Rezultatem są
modele i prognozy, w których Chiny stają się
globalnym molochem, zarówno pod względem produkcji samochodów, jak i elektroniki high-tech. Modele mają do siebie jednak
to, że posiadają zakres błędu nie przewidujący nieprzewidywalnego, na przykład…
Covid-24.

1o|;u-0<7b;ĵ
W świecie, w którym każdy dzień przynosi
nowe kluczowe aktualizacje dla sektora półprzewodników, coraz trudniej o prognozy.
Gdyby oderwać ten sektor od świata i traktować go jako osobną bańkę, to głód półprzewodnikowy potrwa przez najbliższe około
2–3 lata. Niestety, trzeba jednak rozpatrywać
go jako część globalnej ekonomii. Należy tutaj zadać sobie pytanie czy zapotrzebowanie
konsumenckie na nową technologię high-tech spadnie w sytuacji kryzysu, a także kiedy wzrośnie bardziej niż teraz.
Najważniejszą aktualnie bolączką jest tu
globalna logistyka. Można spodziewać się
pogłębiania tego problemu i to na dodatek
w powiązaniu z brakami energetycznymi.
W krótkim i średnim terminie, największym
przegranym pozostaje konsument końcowy,
który zawsze odczuwa wzrost ceny na własnej skórze. Ale i ostatnio, nawet posiadając
środki na zakup, zmuszany jest do obniżenia oczekiwań względem jakości produktu czy też jego dostępności w trybie od ręki.
Być może zatem sektor półprzewodników
dotyka stagﬂacja.

)ofm-hbm;|1mWszystko powyższe dotyczy założenia nieprzewidującego stanu wojny kinetycznej.
Choć niestety szanse na takowy są wysokie.
Ważnym aspektem potencjalnej przyszłości „chipów” jest potencjalna inwazja Chin
na Tajwan. Jakie to mogłoby mieć potencjalne skutki? Autor uważa, iż wielorakie, ale na
pewno wpływające najbardziej negatywnie
na zachodnich kooperantów Tajpej. O jakiej
skali mówimy? Dużo zależy od scenariuszy
takiej napaści i globalnej odpowiedzi tajwańskich sojuszników, w tym USA, które obiecały, że będą bronić suwerenności Tajwanu.
W przypadku, gdyby USA wraz z „azjatyckim NATO” (tzw. QUAD) włączyły się czynnie w wojnę o Tajwan, to oczywistym jest,
że nastąpiłaby globalna zapaść produkcyjna
półprzewodników. W wyniku odcięcia strefy
wojennej, świat straciłby w sposób gwałtowny 50 proc. mocy wytwórczych. Potencjalnie
należałoby się także liczyć ze zniszczeniem
tak przecież cennych zakładów produkcyjnych na Tajwanie. Gdyby tak się nie stało,
a zostałyby one przejęte bezstratnie przez
ChRL, to i tak należałoby się liczyć z przerwaniem mostów logistycznych dla świata zachodniego na rzecz priorytetyzowania
zapotrzebowania z ChRL. To skutkowałoby
brakiem półprzewodników na globalnych
rynkach, przy którym aktualnie doświadczany głód półprzewodnikowy jawiłby się
jako igraszka. Należy zapytać, ile są warte
amerykańskie sojusze? Przekonało się o tym
w ubiegłych latach już wiele nacji. Czy jednak tak samo będzie w przypadku Tajwanu?

W razie szybkiej aneksji „zbuntowanej republiki” i braku obrony „sojuszniczej”, Chiny przejęłyby bardzo szybko globalne fabryki
produkcji chipów, wraz z technologią i zapewne z kapitałem ludzkim. W tym wypadku
świat zostałby zmuszony zwyczajnie płacić
takie stawki za półprzewodniki, jakich sobie
życzą chińscy kontrahenci. Tak więc problemy zachodu zostały by zapewne pogłębione, aż do otwarcia własnych fabryk w USA.
W tej sytuacji można teoretycznie założyć, że
USA dokonałyby szybkiej aneksji czy podporządkowania tajwańskich fabryk w Arizonie,
a także, czy może przede wszystkim, należącego do TSMC działu R&D.
Czy scenariusz chińskiej „aneksji” Tajwanu jest możliwy? Uważam, że jest on prawie
pewny. Rozważać można jedynie formę: czy
będzie to wojna pełnoskalowa, chirurgiczne i precyzyjne uderzenie, czy też może blokada gospodarczo-militarna Tajwanu, która
zmusiłaby Tajpej do „dobrowolnego” akcesu
do ChRL. Timing tego zdarzenia jest jednak
bardzo trudny do określenia. Czas gra na niekorzyść Chin, gdyż wiedzą one, że półprzewodnikowe eldorado zaczyna się szybko
konsolidować na Zachodzie. Już teraz dostęp
Pekinu do nowoczesnych chipów z importu
jest utrudniony, a może się to zintensyﬁkować. Pod koniec czerwca 2021 r. odbyło się
świętowanie stulecia Komunistycznej Partii
Chin, podczas którego przedstawiono potencjalne plany uderzenia na Tajwan...
Pełna wersja artykułu znajduje się na witrynie www. bogaty.men, gdzie autor zajmuje się
analizą światowego rynku surowców.
n
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OPINIE

Musisz być

pierwszy
Chcesz zacząć teraz? Oj, ciężko oderwać się od ziemi...

W

prowadzenie wolnego rynku
na początku lat 90. to było coś.
Wiedziałeś, co znaczy słowo
marketing? Zostajesz dyrektorem marketingu w naszej nowej ﬁrmie! I jeśli nie byłeś
tępą dzidą, tylko przyzwoicie ogarniałeś,
to dzisiaj jesteś prezesem, i to na EMEA.
Wystarczyło traﬁć na dobry grunt i szybko biec, nie wywracając się o swoje sznurówki. Tak jak Dariusz Miłek
– zaczynał handlując butami
ze „szczęki” w rodzinnym
Lubinie – teraz jest miliarderem, który własnym samolotem lata doglądać biznesu.
Chcesz wbić się do tej ligi?
Polegniesz, idąc tą samą drogą. Musisz zacząć wcześnie i czekać na wstrząs tektoniczny i idące za tym nowe rozdanie – tak,
jak właściciel eobuwie. Internet zmienił
paradygmat. Ekspansja sieci w latach post-bańkowych, czyli po roku 2001 to było
coś. Wiedziałeś, że pomimo kaca, Internet
będzie się prężnie rozwijał i podstawowe usługi, jak zakupy czy informacje będą
realizowane online? Wystarczyło mieć
głowę na karku, mocno stąpać po ziemi
i umieć liczyć. Dzisiaj masz ﬁrmę wartą
dziesiątki milionów złotych albo wręcz zarabiającą tyle co roku.
Chcesz zacząć teraz? Oj, ciężko oderwać się od ziemi. Produkt może dobry, ale
na marketing trzeba wydać grube miliony,
których zwrot jest mocno niepewny. Stare
wygi mają się świetnie, korzystając z wyrobionej marki, relacji czy reputacji u Google’a. Ty nie masz nic. Masz całkiem fajny bar
w dobrej lokalizacji, ale trudno ci przekonać tego pierwszego klienta, żeby wszedł

do środka – właśnie dlatego, że nikogo tam
nie ma. Nikt nie chce być pierwszą parą na
parkiecie. Moda na social media z początku
naszej dekady? Wystarczyło mieć pomysł,
jak wykorzystać miliony ludzi marnujących czas na fejsie. Czy to nagabując ich do
przejścia na Twoją stronę, czy to pomagając korporacjom w ściągnięciu ich do siebie.
Pieniądze same wpadały do kieszeni.
Weź to powiedz teraz
wszystkim agencjom social
mediowym, inﬂuenserskim
itd. – dużym osiągnięciem
jest w ich przypadku związanie końca z końcem. Nie ma
już łatwych biznesów i kropka. Niezwykle trudno jest zrobić skuteczną
ucieczkę z peletonu. Trzeba wystartować
jako pierwszy, a potem mieć na tyle rozumu,
żeby się nie dać dogonić. Wyścig już trwa?
Musisz poczekać na kolejny, w którym będziesz już stał w blokach, kiedy inni dopiero
zaczną o tym myśleć.

Wyścig już trwa?
Poczekaj na
kolejny.
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Fot. Adobe Stock

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.

Marketing
poukładany:
czym jest strategia

Spotkałem kilka razy startup, który miał gotową aplikację,
która się nie sprzedawała, bo… nie wiedzieli, że od lat jest
już dostępna taka funkcjonalność w innej aplikacji. Szkoda,
że wcześniej nie zadbali o właściwą strategię i taktykę.

Z

mienimy nawyki konsumentów!
Zawojujemy świat! Właśnie rodzi
się nowy Apple! Mamy jasną strategię! To jest innowacyjny model biznesowy!
Takie i podobne zapewnienia wielokrotnie
słyszę rozmawiając nie tylko z przedstawicielami startupów. Podziwiam entuzjazm
i marzenia o wyhodowaniu „jednorożca”, jednak na to trzeba mieć strategię, zarówno biznesową, jak i marketingową. Po
pierwszym roku 1/3 ﬁrm, które zapowiadały światową rewolucję, przestaje istnieć,
a pozostałe pomału giną w ciągu następnych miesięcy i blisko połowa z nich znika z rynku. Szczęściarzom, którzy przeżyli
okres „dzieciństwa” też wcale nie jest łatwo.
Na liście opracowanej przez Sifted w Europie mamy 60 „jednorożców”, w tym ani
jednego z Polski! Są „jednorożce” z malutkiej Estonii lub Litwy, po jednym reprezentancie mają Finlandia i Rumunia.
Zaskakujące – kraj mający blisko 39 mln
mieszkańców, uchodzących za kreatywnych i przedsiębiorczych, nie doczekał się
ani jednego startupu wycenianego na co
najmniej 1 mld dol. Dlaczego tak się dzieje? Powodów możemy znaleźć setki: „rynek
nie był gotowy”, „państwo nas nie wspiera”,
„kryzys” itd.
A może powód leży gdzie indziej? Wielu
klientów z branży IT, z którymi współpracuję, osiąga pewien zyskowny pułap sprzedaży i… traﬁa na magiczny mur – granicę,

n

Piotr Mrzygłód

której nie są w stanie przekroczyć. Wspólną cechą tych ﬁrm jest brak spisanej strategii. To nie znaczy, że ﬁrmy nie mają strategii
– mają ją, tylko, że w głowie właściciela.

Strategia czy taktyka
Dla porządku przypomnijmy sobie różnicę
pomiędzy strategią a taktyką. Tabela obok
stanowi pewne uproszczenie ułatwiające
zrozumienie różnicy pomiędzy strategią
a taktyką. Otóż strategię można porównać
do planowania podróży. Chcąc przejechać
na wakacje z Krakowa do Gdańska (samo
miejsce wyboru, gdzie chcemy spędzić wakacje jest już decyzją strategiczną, czyli na
przykład na jakie rynki wchodzimy z naszym produktem) musimy podjąć kilka strategicznych decyzji, które będą wpływać na
czas i szybkość jazdy. Czy będę jechać samochodem, pociągiem czy mam zamiar lecieć
samolotem? Czy będę podróżować w nocy
czy w dzień? Są to pewne preferencje kierowcy – prezesa, ale są one zależne od kilku
innych czynników, chociażby od tego, czy
mam kogoś, kto może mnie w czasie jazdy
zastąpić, czyli czy mam kompetentny zespół menadżerów? Czy będę wiózł dzieci?
W jakim są one wieku? Czyli jaki mam zespół pracowników?
Po pierwszej decyzji trzeba podjąć następną (załóżmy, że jedziemy samochodem
w dzień): czy jedziemy płatną autostradą
czy bocznymi drogami? Decyduje o tym
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nie tylko budżet, ale także to, czy chcemy
jak najszybciej dojechać na miejsce czy
może wolimy po drodze zwiedzić jakieś
miasto i zatrzymać się w nim na noc.
Wobec tego strategia mówi nie tylko
gdzie i jak szybko chcemy się znaleźć jako
organizacja, ale także mówi, w jakim stylu
to chcemy osiągnąć. Dla jednego nadrzędną wartością będzie szybkość
jazdy, dla drugiego jej komfort,
a jeszcze ktoś inny będzie stawiał na atrakcyjność lub edukację w czasie podróży. Ten
pierwszy poleci samolotem,
ten ostatni pojedzie bocznymi
drogami podziwiając krajobrazy i okoliczne miejscowości.

A teraz taktyka

Dobrą
praktyką jest
wypracowywanie
strategii marki
w modelu
warsztatowym
z klientem.

Gdy mamy zaplanowaną strategię jazdy, trzeba zadbać o taktykę. A ta zależy od okoliczności na drodze,
czyli od warunków rynkowych i od tego
czym się przemieszczamy, czyli zasobów,
jakie ma ﬁrma. Zasobów zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Ważna też jest
w czasie podróży analiza drogi, czyli rynku.
W podróży nieocenionym narzędziem są
Google Maps, które odpowiednio wcześniej
informują nas o zmianach na drodze proponując objazdy. A w biznesie? Czy masz system monitorowania rynku i reagowania na
niego? Gdy, dajmy na to, pojawi się zator ﬁ-

Strategia

Taktyka

planowanie

działanie

długi horyzont
czasowy

krótki horyzont czasowy

duża skala

mała skala

trudna
do skopiowania

łatwa
do skopiowania

dlaczego?

jak?

dba o spójność
– jest stała

reaguje na zmiany rynkowe
w ramach strategii
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nansowy, ﬁrma może „utknąć w korku” na
dłuższy czas.
Zaskakująco często spotykam ﬁrmy IT,
które nic nie wiedzą na temat swojej konkurencji. Oczywiście znają osoby, z którymi
konkurują, ale nie wiedzą, jakie konkurencja osiąga obroty, jaka jest ich marżowość,
jak duży jest rynek, na którym funkcjonuje
w Polsce, a jak duży w innych krajach? A przecież
to jest wiedza dostępna
na wyciągnięcie ręki. Co
więcej, spotkałem kilka
razy startup, który miał
gotową aplikację, która
się nie sprzedawała, bo…
nie wiedzieli, że od lat jest
już dostępna taka funkcjonalność w innej aplikacji.
Czy też przypominam sobie startup, który upierał
się, by sprzedawać swoje usługi w Polsce tak
długo, dopóki nie zobaczył, że ich rozwiązanie może kupić rocznie maksymalnie 5–8 tys.
klientów (nie ﬁrm – klientów!).
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W XXI wieku dane są podstawą rozwoju
biznesu. Dane wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Dane jednak mają to do siebie, że jeśli nie
chcemy kupować gotowych raportów rynkowych są żmudne w zbieraniu i analizowaniu. Jednak strategia biznesowa, która nie

uwzględnia twardych danych rynkowych,
jest marzeniem lub aspiracją zarządu. Marzenia czasem się spełniają, statystycznie
rzecz biorąc dobre strategie zawsze przynajmniej w znaczącym zakresie są realizowane przez zarząd i – co najważniejsze
– pracowników.
Strategiczną wagę danych jako jeden
z pierwszych zauważył twórca Amazona
Jeﬀ Bezos. Przez wiele lat Amazon był stawiany jako wzór dobrej komunikacji oraz
strategii biznesowej i marketingowej, dopóki nie okazało się, że jej marketing jest
sztuczną wydmuszką. Gdy w maju 2017 r.
Jeﬀ Bezos na gali charytatywnej Internet
Association ogłosił, że strategią Amazona
jest obsesja na punkcie klienta, nikt nie spodziewał się, że jest ona realizowana kosztem niewolniczej pracy jego pracowników.
Pierwsze sygnały ostrzegawcze pojawiły
się w sierpniu 2018 r., gdy za sprawą „The
New York Times” wyszło na jaw, że Amazon
opłaca boty internetowe zaprogramowane
tak, żeby tworzyć komentarze w sieci opisujące w pozytywnym świetle warunki pracy
w zakładach przedsiębiorstwa. Gdy 1 stycznia 2019 r. w magazynie Amazonu w Eastvale w Kalifornii miał miejsce wyciek gazu,
brygadziści odmówili ewakuacji budynku,
mimo że pracownicy wymiotowali i mdleli.
Robotnikom ogłoszono, że wyjście z fabryki
będzie potraktowane jako czas wolny i odejmowane z pensji. Te i inne działania ﬁrmy

skutecznie podkopały markę Amazon. I co z tego (ktoś
powie), skoro jej właścicielem jest najbogatszy człowiek świata?
Jednej rzeczy na pewno
możemy się od niego uczyć
– bezwzględnej realizacji
strategii biznesowej i docenienia wagi danych rynkowych. Amazon, będąc
ogromnym marketplacem,
analizuje sprzedaż różnych
kategorii produktów i na wczesnym etapie
wprowadza produkty pod własną marką,
skutecznie blokując sprzedaż konkurencji.
Amazon także nieustannie skanuje ceny
produktów w konkurencyjnych serwisach.
Gdy bot wykryje, że dana ﬁrma oferuje jakiś produkt taniej, np. na eBayu, sprzedawca otrzymuje alert, a system marketplace
Amazona utrudnia klientom znalezienie
lub kupienie danego produktu – na przykład znika przycisk Kup Teraz – co w rezultacie oznacza ukaranie sprzedawcy. Dane
są potężnym narzędziem konkurencyjnym
w dzisiejszych czasach!

Współcześni
klienci
w ułamkach
sekund
potrafią
wyłapać
fałsz.
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Zaraz, zaraz! Artykuł miał być o marketingu, a autor pisze o strategii biznesowej. To
prawda. Strategia marki jest wynikową lub
elementem strategii biznesowej. Jest na
rynku marketingowym sporo agencji, które obiecują stworzenie strategii na Facebooka lub inne medium, nie pytając się nawet klienta o strategię biznesową. Są nawet
tacy, którzy sprzedają raporty zwane „strategią” w oparciu o analizę komunikacji ﬁrmy i jej konkurencji. By unikać tego typu
sytuacji, warto podkreślić kilka dobrych
praktyk pisania strategii marki.
Po pierwsze, marka nie jest kreatywną komunikacją oferty realizowaną w taki sposób, by klienci dali się
do niej przekonać. Być może zaskoczyło Cię to
zdanie, ale tak jest – klienci w dzisiejszych
czasach w ułamkach sekund wyłapują fałsz,
tanie manipulacje i brak spójności. Marka
jest kreatywną i atrakcyjną komunikacją
tego, czym ﬁrma naprawdę jest.
Po drugie, tworzenie strategii marki jest zadaniem marketingowca. Agencja marketingowa
lub specjalista zajmujący się strategiami
może tylko mu w tym pomóc. Agencja re-

klamowa może co najwyżej stworzyć koncept komunikacji marki, ale jeśli nie będzie
on zgodny z archetypem, będzie niespójny
i fałszywy. Dobrą praktyką jest wypracowywanie strategii marki w modelu warsztatowym z klientem.
Po trzecie, strategia marki jest pochodną lub elementem strategii biznesowej. Nigdy jednak strategia marki nie zastąpi strategii biznesowej.
Na szczęście można połączyć ze sobą tworzenie strategii biznesowej i marketingowej
w jednym procesie.
W kolejnych artykułach z cyklu „Marketing poukładany” będę pisał o tym, jak krok
po kroku stworzyć silną markę IT. W kolejnym wydaniu dowiesz się, dlaczego Polacy
nie lubią misji i wizji oraz czym się różni misja i wizja ﬁrmy od misji i wizji marki. Jeśli
czasem zastanawiasz się, czy dana decyzja
jest strategiczną czy tylko taktyczną, pobierz prosty dokument w PDF-ie ułatwiający jasne rozróżnienie, jakiego rodzaju
jest to decyzja.
n
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Open source:
trochę dłuższa analiza (cz. I)

Open source przebił się z „warstwy informatycznej” do
„warstwy regulacyjnej”. Nabywcy zwracają uwagę, czy dostawcy wypełnili wszystkie zobowiązania, a badanie kodu
pod kątem prawnych konsekwencji zastosowania otwartego
oprogramowania zaczyna być standardem.

L

icencje oprogramowania open source
to zbiorcza kategoria licencji, które
charakteryzują się przede wszystkim
udostępnianiem oprogramowania wraz
z jego kodem źródłowym, a także szerokim
zezwoleniem na korzystanie z tego oprogramowania, w tym dokonywanie modyﬁkacji i dalsze rozpowszechnianie. Przed
omówieniem zasad, dwa słowa o ruchu open
source i jego odłamach.
Jeden z podstawowych nurtów to fundacja Free Software Foundation, której celem,
jak i celem stojącego na jej czele guru R. Stallmana, jest tworzenie i rozpowszechnianie
„wolnego” oprogramowania („free software”), a także prawne zabezpieczanie jego dalszej „wolności”, przy czym angielskie słowo
„free” oznacza tu właśnie „wolność”, a nie
„darmowość”. Zgodnie z Free Software Deﬁnition licencje na „wolne” („wolnodostępne”) oprogramowanie powinny zapewniać
każdemu wolność: wykorzystania oprogramowania w dowolnym celu (również „komercyjnym”), badania oprogramowania
i dostosowywania go do własnych potrzeb,
rozpowszechniania oprogramowania w dowolny sposób, w tym również rozpowszechniania w zmodyﬁkowanej (dostosowanej,
udoskonalonej) postaci. Jednocześnie w ramach FSF silnie akcentuje się ideologiczny
sprzeciw środowiska programistów przeciw nadmiernie restrykcyjnym regulacjom
prawa autorskiego i dotychczasowym „własnościowym” regułom udostępniania opro-
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gramowania, którym towarzyszy zamiar
izolowania poszczególnych użytkowników, ich podporządkowania i uzależnienia
od dostawcy.
Jak podkreśla preambuła najbardziej
znanej licencji stworzonej przez FSF:
„większość licencji na oprogramowanie pomyślana jest po to, aby odebrać użytkownikowi możliwość swobodnego udostępniania
innym i zmieniania danego oprogramowania. Natomiast w wypadku GNU General
Public License (GNU GPL), celem jest zagwarantowanie użytkownikowi swobody
udostępniania i zmieniania tego wolnego
oprogramowania, a więc danie pewności,
że oprogramowanie jest wolnodostępne dla
wszystkich użytkowników”. Celem GNU
GPL jest więc przełamanie przywilejów
wynikających z praw własności intelektualnej, jakie przyznawane są twórcy w zamian
za jego pracę, i zapewnienie swobody przepływu informacji dla dobra publicznego.
W najbardziej radykalnych wypowiedziach R. M. Stallmana i Free Software
Foundation spotkać można opinię, że korzyści materialne nie powinny być jedynym czy
głównym czynnikiem motywującym programistę do pracy twórczej. Wystarczającą
motywacją powinna być sama radość tworzenia, możliwość samorealizacji czy zdobycia uznania. Ponieważ chodzi tu w pewnym
sensie o odwrotność „copyright”, używa się
tu terminu „copyleft”, a „wolne” oprogramowanie udostępniane na licencjach GNU

Marcin Maruta, Zbigniew Okoń

GPL i zbliżonych, tj. gwarantujących jego
„wolność” również w przyszłych wersjach,
nazywa się „copylefted software”.
Idealizm Free Software Foundation, ironicznie określany mianem „informatycznego komunizmu”, nie jest podzielany przez
wszystkich aktywistów open source. Przeciwnicy podejścia FSF podkreślają, że ruch
open source ma znaczenie przede wszystkim jako alternatywa i uzupełnienie komercyjnych produktów informatycznych. Może
on sprzyjać wzrostowi konkurencji na rynku,
przełamaniu dominacji dużych producentów i promowaniu niezależnych standardów
technicznych, w oparciu o które zarówno indywidualni programiści, jak i mali i średni
producenci oprogramowania, mogą oferować własne produkty i usługi. Innymi słowy
celem ruchu powinna być nie tyle „wolność”,
co „otwartość” oprogramowania. Tak też cele open source postrzegane są przez Open
Source Initiative (OSI) i drugą z czołowych
postaci ruchu – E. S. Raymonda.
Zgodnie z opracowaną przez OSI deﬁnicją Open Source Deﬁnition program należy
do kategorii open source, jeżeli licencja zapewnia: swobodną redystrybucję programu (zwielokrotnianie w celu udostępnienia
osobom trzecim i rozpowszechnianie oprogramowania); dostęp do kodu źródłowego;
swobodę modyﬁkowania i dokonywania
opracowań; swobodę rozpowszechniania
modyﬁkacji i opracowań programu; brak
dyskryminacji jakichkolwiek osób lub grup
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osób; brak ograniczeń co do sposobu wykorzystania oprogramowania; objęcie licencją
open source całości rozpowszechnianego
programu, a nie tylko wydzielonej części; zakaz uzależniania udzielenia zezwolenia na
korzystanie z programu od uzyskania licencji dotyczącej innego produktu; zakaz wpływania na sposób udostępniania i korzystania
z innego oprogramowania (np. poprzez postanowienia umowne, że wszystkie programy rozpowszechniane na jednym nośniku
muszą należeć do kategorii open source).
Bardziej pragmatyczne podejście Open
Source Initiative jest źródłem rozbieżności
pomiędzy FSF a OSI. Z praktycznego punktu widzenia różnice pomiędzy Free Software
Deﬁnition a Open Source Deﬁnition są jednak nie aż tak wielkie. Istnieją licencje spełniające przesłanki Open Source Deﬁnition,
które z punktu widzenia FSF są zbyt restrykcyjne, jak również takie, które wprawdzie
spełniają przesłanki Free Software Deﬁnition, jednak nie mogą być uznane za Open
Source. Przypadki takie są wprawdzie stosunkowo rzadkie, jednak ideologiczne
spory pomiędzy poszczególnymi odłamami ruchu powodują, że w ostatnich latach
popularność zdobywa „politycznie poprawny” termin Free, Libre, Open Source
Software (FLOSS), obejmujący wszystkie
odmiany „niewłasnościowego” oprogramowania. My stosujemy dalej pojęcie „open
source”, mając na myśli jak najszerszą kategorię (czyli FLOSS).
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Celem licencji open source jest więc przełamanie przywilejów twórcy wynikających
z praw własności intelektualnej oraz zapewnienie swobodnego przepływu informacji
z korzyścią dla społeczeństwa. Innymi słowy, podstawowym celem licencjonowania
open source jest odmówienie komukolwiek
prawa do wyłącznego korzystania z utworu.
Oprogramowanie komputerowe jest
przede wszystkim chronione prawem autorskim (niestety). Dodatkowo, w wielu jurysdykcjach, pewne innowacyjne elementy
funkcjonalne oprogramowania mogą być
chronione patentami jako tak zwane wynalazki realizowane za pomocą komputera.
Przedmiotem patentu może być zarówno
produkt (np. standardowy komputer z zainstalowanym innowacyjnym oprogramowaniem wykonującym pewne funkcje), jak

i proces (np. pewien przebieg czynności wykonywanej za pomocą programu komputerowego). Ponadto, oprogramowanie może
zawierać inne elementy chronione jako
własność intelektualna. W szczególności
nazwa oprogramowania lub organizacji,
która zarządza jego rozwojem może być
zarejestrowana jako znak towarowy.
Wszystkie licencje open source uwzględniają wykorzystanie oprogramowania objętego licencją jako przedmiotu prawa
autorskiego. Ponadto, niektóre licencje
open source zawierają postanowienia zapewniające, że jeśli jakiekolwiek
elementy oprogramowania byłyby chronione
patentami, zezwolenie zawarte w licencji obejmuje również zezwolenie na
korzystanie z wynalazku
chronionego tym patentem. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku licencji takich,
jak: Academic Free License 3.0, GPL 3.0, AGPL
3.0, Apache 2.0, Eclipse Public License 2.0,
Mozilla Public License 2.0.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku
znaków towarowych. Wiele licencji zawiera wyraźne ograniczenia dotyczące korzystania z niektórych znaków towarowych.
Na przykład licencja Apache 2.0 nie zawiera prawa do używania znaku towarowego
licencjodawcy, z wyjątkiem uzasadnionego
i zwyczajowego użycia w opisie pochodzenia
oprogramowania. Podobne postanowienia
można znaleźć w licencjach BSD-3-clause,
PHP-3.0 i GNU GPL 3.0. Ze względu na
„otwartość” oprogramowania open source,

jego elementy nie mogą być także chronione jako nieujawnione know-how lub tajemnica handlowa.
Objęcie oprogramowania licencją open
source nie powinno być rozumiane jako
zrzeczenie się praw własności intelektualnej lub przekazanie go do domeny publicznej (to bardzo ważne, ponieważ często,
a błędnie, właśnie tak podchodzi się do
OS). Oprogramowanie open source nadal
jest chronione prawem autorskim, a korzystanie z niego wymaga przestrzegania
warunków licencji. Nawet
najprostsze licencje, takie
jak MIT czy BSD-2-clause,
nakładają na użytkownika
pewne zobowiązania, takie
jak obowiązek dostarczenia informacji o używanym
oprogramowaniu. Inne często spotykane postanowienia
to obowiązek informowania o dokonanych
zmianach, udostępniania kodu źródłowego oprogramowania open source w związku
z jego rozpowszechnianiem oraz udostępniania kodu źródłowego wszelkich modyﬁkacji dokonanych w rozpowszechnianej
kopii oprogramowania. Licencje GPL to już
zestaw bardzo daleko idących wymagań.

Oprogramowanie
open source nadal
jest chronione
prawem autorskim.
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Charakter prawny licencji OS nie jest w pełni jasny. W większości jurysdykcji licencje te
są interpretowane jako umowy (np. w Belgii, Chorwacji, Czechach, Francji, Hiszpanii,
Holandii, Niemczech, Portugalii, Rumunii,
Turcji, na Węgrzech). W niektórych krajach (np. w Grecji) rozważa się również

Krótkie zestawienie rodzajów
LICENCJI OPEN SOURCE
Silna copyleft - GNU GPL 2.0, GNU GPL 3.0, GNU AGPL 1.0, GNU AGPL 3.0 (licencja wymaga zachowania informacji o prawach autorskich i licencji oraz wymaga
od dystrybutorów udostępnienia kodu źródłowego komponentu i wszelkich
dzieł pochodnych na tych samych warunkach).
Słaba copyleft - LGPL 2.1, LGPL 3.0, MPL 1.1, MPL 2.0 (licencja wymaga zachowania informacji o prawach autorskich i licencji oraz wymaga od dystrybutorów
udostępnienia kodu źródłowego komponentu i wszelkich jego modyfikacji na
tych samych warunkach. Nie każda praca pochodna musi być wydana na
warunkach licencji).
Non-copyleft - MIT, BSD, Apache 2.0 (licencja wymaga zachowania praw
autorskich i informacji o licencji, ale pozwala na dystrybucję na innych
warunkach bez ujawniania kodu źródłowego).
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ich kwaliﬁkację jako jednostronnej zgody
uprawnionego. Z drugiej strony, w kilku krajach, m.in. ze względu na brak orzecznictwa,
sytuacja pozostaje niejasna. Przykładowo
w Polsce, w odniesieniu do licencji GNU GPL,
rozważano zakwaliﬁkowanie jej częściowo
jako umowy (w zakresie zezwolenia na rozpowszechnianie objętego nią oprogramowania), częściowo jako jednostronnej zgody na
korzystanie z utworu (w zakresie eksploatacji
programu open source przez użytkownika).
Co ważne, w wielu krajach Unii Europejskiej orzeczenia sądów potwierdziły
skuteczność licencji open source, w tym charakterystycznych dla licencji GNU GPL klauzul copyleft (o których poniżej). Na przykład
we Francji sąd zezwolił nabywcy programu
na licencji GPL na wniesienie pozwu przeciwko dystrybutorowi programu na licencji
GPL o ujawnienie kodu źródłowego. Podobnie w Niemczech sąd wydał wstępny nakaz
przeciwko pozwanemu, który włączył oprogramowanie GPL do swojego oprogramowania własnościowego.
Podsumowując – niezależnie od sporów
w literaturze prawniczej dotyczących kwaliﬁkacji licencji open source, warunki określone w tych licencjach należy traktować jako
wiążące. Wykorzystanie oprogramowania
open source może więc nastąpić tylko na
warunkach określonych w tych licencjach.

r;mvou1;bu;-ঞ;
Commons
Creative Commons to zbiór licencji opublikowanych po raz pierwszy w 2002 r. przez
Creative Commons, amerykańską organizację non-proﬁt założoną w 2001 r. Istnieje
kilka rodzajów licencji Creative Commons.
Różne wersje licencji narzucają różne prawa. Wszystkie licencje Creative Commons
wymagają przypisania autorstwa do twórcy
(opisanego elementem „BY”). Twórca może ponadto zastrzec, że licencjobiorcy mogą: (po pierwsze) rozpowszechniać utwory
pochodne tylko na licencji identycznej („nie
bardziej restrykcyjnej niż”) z licencją, która obowiązuje w stosunku do oryginalnego utworu (SA, Share-Alike element); (po
drugie) kopiować, rozpowszechniać, wyświetlać i wykonywać utwór oraz tworzyć
na jego podstawie utwory zależne wyłącznie w celach niekomercyjnych (NC, element
niekomercyjny); (po trzecie) kopiować, rozpowszechniać, wyświetlać i wykonywać
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jedynie dosłowne kopie utworu, ale nie
utworów pochodnych na nim opartych (ND,
No Derivative Works element).
W związku z tym twórca, korzystając z licencji Creative Commons, zawsze zachowuje prawa autorskie, zezwalając jednocześnie
innym na kopiowanie i rozpowszechnianie, a także może określić, czy korzystanie z utworu może odbywać się wyłącznie
na warunkach niekomercyjnych, czy też
ograniczyć tworzenie utworów zależnych.
Licencje CC zawsze przyznają „prawa
podstawowe”, takie jak prawo do rozpowszechniania utworu chronionego prawem
autorskim na całym świecie w celach niekomercyjnych i bez modyﬁkacji.
Poza licencjami dotyczącymi praw autorskich, Creative Commons oferuje także CC0,
czyli narzędzie pozwalające na umieszczanie materiałów w domenie publicznej. CC0
jest narzędziem prawnym, które pozwala twórcom zrzec się jak największej liczby
praw. Narzędzie to powstało w związku z pojawiającymi się w wielu systemach
prawnych wątpliwościami dotyczącymi zrzekania
się praw autorskich przed
upływem czasu ochrony.
Licencje Creative Commons oparte są na podobnej
koncepcji co open source, ale nie są identyczne. Po pierwsze, są bardziej restrykcyjne w niektórych kombinacjach. Licencje
zastrzegające użycie niekomercyjne (NC)
i udostępnianie utworów zależnych (ND)
nie są zgodne z deﬁnicjami wolnego oprogramowania i open source. Po drugie, są one
generalnie przeznaczone do dzielenia się
utworami innymi niż oprogramowanie i ich
użycie w odniesieniu do oprogramowania
nie jest zalecane. Ponieważ jednak programy komputerowe są utworami podlegającymi ochronie prawa autorskiego, objęcie ich
licencją Creative Commons nie jest niemożliwe. Licencja CC BY-SA 4.0 jest kompatybilna z licencją GPL 3.0.

stosowanych przy korzystaniu z oprogramowania (tzw. metryk licencyjnych), jak
i postanowień dodatkowych (np. zobowiązań dotyczących audytów licencyjnych czy
odpowiedzialności). Oznacza to, że licencjobiorca przed podpisaniem umowy musi (a przynajmniej powinien) zapoznać się
z bardzo obszernym i skomplikowanym dokumentem prawnym, często podlegającym
nieznanemu mu prawu właściwemu (to często kilkaset stron tekstu, jeżeli uwzględnimy
warunki kontraktowe publikowane w internecie). Zwiększa to koszty transakcyjne
związane z udostępnianiem oprogramowania oraz niepewność prawną. W praktyce to
wielkie wyzwanie dla organizacji, połączone z ryzykiem audytu i odszkodowań, ale to
temat na inny tekst.
Z kolei w przypadku oprogramowania open source najczęściej stosowane są
licencje opracowane przez organizacje
popularyzujące ten model dystrybucji oprogramowania (takie jak wspomniana FSF) oraz fundacje
zarządzające rozwojem dużych projektów open source
(Apache, Mozilla, Eclipse).
Dodatkowo, organizacje takie jak FSF czy Open Source
Initiative regularnie dokonują przeglądu i oceny zgodności licencji z opracowanymi przez siebie
deﬁnicjami wolnego i otwartego oprogramowania. W konsekwencji, licencje open
source cieszą się dużym zaufaniem deweloperów i użytkowników. Przy czym w przypadku popularnych licencji (takich jak GNU
czy Mozilla Public License) korzystanie
z oprogramowania powinno być łatwiejsze
w ocenie prawnej niż w przypadku licencji
„zamkniętych”. Jak się okaże, nie zawsze.
Omawiane korzyści standaryzacji są częściowo ograniczane przez rosnącą liczbę
licencji open source. The Open Source Initiative wymienia obecnie ponad 100 licencji
spełniających deﬁnicję open source. Liczbę
kombinacji zwiększają „wyjątki” dodawane przez niektórych deweloperów do danej
licencji (np. wyjątek GCC Runtime Library, wyjątek Qt GPL). Wskazuje się, że zjawisko to, ogólnie znane jako „proliferacja”
open source, ma kilka negatywnych konsekwencji. Po pierwsze niekompatybilność:
przy większej liczbie licencji prawdopodobieństwo połączenia jednego produktu

Korzyści ze
standaryzacji
ogranicza rosnąca
liczba licencji OS.

Standaryzacja open source
Jedną z zalet licencji open source (podobnie
jak Creative Commons) jest de facto ich standaryzacja. W przypadku oprogramowania
własnościowego istnieje duża różnorodność
licencji, zarówno pod względem zakresu
udzielanych praw, ograniczeń i warunków

software’owego z innym, udostępnionym
na niekompatybilnych warunkach licencyjnych, wzrasta wykładniczo. Po drugie niepewność: im więcej licencji open source jest
wykorzystywanych w praktyce, tym mniej
prawdopodobne jest, że będą one poddane
kontroli sądowej i ocenie ekspertów prawnych. Analizie podlegają tylko popularne,
szeroko stosowane licencje. Po trzecie zamieszanie i zwiększone koszty transakcyjne:
im więcej licencji dotyczy danego projektu,
tym trudniej jest ocenić, czy projekt spełnia
warunki każdej z nich lub przewidzieć, jaki
będzie prawny rezultat połączenia różnych
programów.
Podsumowując, wykorzystanie komponentów na tzw. „permisywnych” licencjach
open source (MIT, BSD, Apache) wiąże się
najczęściej tylko z podaniem w dokumentacji odpowiedniej informacji o zastosowanym
oprogramowaniu i licencji, która je obejmuje. Więcej uwagi należy poświęcić wykorzystaniu oprogramowania open source na
licencjach typu copyleft. W tym przypadku istotny staje się sposób połączenia takiego oprogramowania z innymi elementami
produktu, opisany poniżej. Ryzykowne może okazać się stosowanie komponentów na
„egzotycznych” (rzadko spotykanych) licencjach, zwłaszcza jeśli nie zostały one
poddane ocenie przez organizacje takie jak
Free Software Foundation czy Open Source
Initiative.
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Jednym z najpowszechniej przyjętych kryteriów klasyﬁkacji licencji open source jest
rozróżnienie między licencjami typu copyleft i non-copyleft. Rozróżnienie to odnosi
się do kwestii, czy wyniki dalszego rozwoju i modyﬁkacji programu muszą być udostępniane na tej samej lub „kompatybilnej”
licencji, co oryginalny program. Ogólnie
rzecz biorąc, licencje typu copyleft wymagają, aby wyniki dalszego rozwoju i modyﬁkacji programu były udostępniane na tych
samych warunkach, co program oryginalny. Decydując się na wykorzystanie kodu
objętego copyleft, korzystający (programista) „zaraża” swoje rozwiązanie (swój kod)
tą licencją. Jego program, do którego użył
komponentów copyleft, powinien być objęty warunkami pierwotnej licencji copyleft.
Ten szczególny efekt (tzw. „wirus copyleft”)

ma na celu zabezpieczenie „otwartości” danego programu i zapobieżenie jego „uprzywilejowaniu”, nawet jeśli jest on używany
w dziełach pochodnych.
Powyższa konsekwencja ma duże znaczenie praktyczne. W wielu środowiskach
open source traktowany jest jako darmowa
„baza kodu” do swobodnego wykorzystania. Twórcy copyleft wprowadzili jednak
przebiegły i bardzo skuteczny mechanizm
– możesz z naszego rozwiązania skorzystać,
ale wtedy twoje rozwiązanie będzie dalej
dystrybuowane na naszych licencyjnych
warunkach. O konsekwencjach opowiemy w dalszych
częściach, ale to oznacza, że
jak użyjemy copyleft, to nie
będziemy mogli żądać opłat
licencyjnych za nasze rozwiązanie czy też będziemy
zobowiązani do ujawnienia
kodu źródłowego całości
rozwiązania (w tym naszej,
autorskiej części).
Rozróżnia się dwa rodzaje klauzul typu
copyleft. Pierwszą jest tzw. silny copyleft.
W tym przypadku warunki licencji muszą
być zachowane dla każdej pracy pochodnej. Jakbyśmy nie używali oprogramowania, „wirus” działa. Najbardziej znanymi
przykładami są wszystkie wersje GNU GPL
i GNU AGPL. Drugi typ to tzw. słaby copyleft. W tym przypadku warunki licencji muszą być zachowane dla określonych
dzieł pochodnych. Czyli może okazać się,
że mimo użycia oprogramowania copyleft,
do „zarażenia” nie doszło. Licencje takie są
najczęściej stosowane w przypadku bibliotek oprogramowania. Dzięki temu biblioteki
te mogą być używane – pod pewnymi dodatkowymi warunkami – w produktach wydanych na innych licencjach i samo ich użycie
nie prowadzi do „efektu wirusa”. Licencje,
które wykorzystują „słabą” klauzulę copyleft
to m. in. GNU Lesser General Public License
(LGPL) oraz Mozilla Public License. W praktyce (czytaj: upraszczając) oznacza to, że korzystając z kodu z „silną” licencją prawie na
pewno „zarazimy” nasz kod warunkami takiej licencji. W przypadku „słabej” licencji
standardowe zastosowanie danego komponentu (np. odwołania do biblioteki na LGPL)
nie stwarza takiego ryzyka.
Żeby było jeszcze trudniej – w niektórych przypadkach spotyka się także tak

zwane „częściowe” klauzule copyleft. Częściowe licencje typu copyleft mają podobny
skutek jak słabe klauzule copyleft. Częściowy copyleft zwalnia niektóre części utworu
z copyleft, zezwala na rozpowszechnianie
niektórych części utworu lub jego modyﬁkacji na warunkach innych niż licencja copyleft lub w inny sposób nie nakłada warunków
copyleft na cały utwór. Przykładem częściowego copyleftu jest wyjątek GPL dotyczący
linkowania, który zwalnia z copyleftu pliki nagłówkowe bibliotek oprogramowania
i pozwala na dynamiczne linkowanie oprogramowania komercyjnego
(np. wyjątek GCC Runtime
Library). Skutek podobny do
LGPL, ale diabeł tkwi, oczywiście, w szczegółach.
Zazwyczaj klauzula copyleft jest połączona ze zobowiązaniem do udostępnienia
kodu źródłowego oprogramowania objętego licencją
copyleft. Dzieje się tak dlatego, że licencja ta ma zapewnić użytkownikom możliwość czytania kodu, poprawiania
go i dzielenia się swoimi zmianami. Skuteczne korzystanie z tych praw wymaga dostępu
do kodu źródłowego.
Licencje „non-copyleft” (znane również
jako „permisywne”) nie mają podobnych
ograniczeń. Z reguły nie ma więc przeciwwskazań do łączenia rozwiązań „własnościowych” i „otwartych”, w tym udostępniania
rozwoju „otwartego” programu na licencji „zamkniętej”. Najpopularniejsze przykłady to MIT, BSD (wszystkie wersje) oraz
Apache. Licencje te nie nakładają obowiązku udostępniania kodu źródłowego. Oznacza to, że program objęty taką licencją może
być udostępniony zarówno w postaci binarnej, jak i źródłowej, niezależnie od tego, czy
n
został zmodyﬁkowany, czy nie.

„Proliferacja”
open source
ma kilka
negatywnych
konsekwencji.

Marcin
Maruta

Zbigniew
Okoń

Autorzy są Partnerami w kancelarii
Maruta Wachta.
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BADANIA RYNKU
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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.

Czas na zmianę w finansowaniu IT
Wzrost wydatków na IT w regionie EMEA w 2022 r. zwolni do 4,7 proc. w porównaniu z bieżącym rokiem - prognozuje Gartner. W 2021 r. oczekiwany jest wynik
dodatni na poziomie 6,3 proc. Największa zmiana dotyczy jednak nie tego, ile
pieniędzy wchłonie rynek, lecz jak IT będzie finansowane. Według analityków
rozwiązania IT to już nie tylko narzędzia służące do wspierania biznesu, ale jego
immanentna część, ich finansowanie przechodzi z „rubryki” kosztów operacyjnych
(SG&A – koszty sprzedaży i ogólnego zarządu) do kosztów uzyskania przychodów
lub kosztów własnych sprzedaży (COGS). W efekcie szefowie IT muszą znaleźć równowagę między oszczędzaniem a zwiększaniem przychodów. Coraz częściej będą
więc sięgać po alternatywy w chmurze, aby jak najszybciej pokazać zwrot z inwestycji IT - przewidują eksperci. Co ważne, rozwój chmury zawiera w sobie również
ten właśnie finansowy aspekt. Według Gartnera w 2022 r. wydatki na chmurę będą
stanowić 12,5 proc. nakładów przedsiębiorstw na IT. Największy wzrost jest przewidywany w przypadku IaaS (+32,3 proc. rok do roku) oraz DaaS (+31,1 proc.).

Wydatki na IT w 2021 r.
(mld dol.)

Wzrost w 2021 r.
(proc.)

Wydatki na IT w 2022 r.
(mld dol.)

Wzrost w 2022 r.
(proc.)

Systemy centrów danych

38,975

2,2

40,464

3,6

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw

161,472

9,7

178,259

10

Segment rynku

Urządzenia

206,385

13,7

207,942

0,7

Usługi IT

357,482

7,8

388,554

8,2

Usługi telekomunikacyjne

455,688

1,5

464,916

2

1220,002

6,3

1280,135

4,7

W sumie

Źródło: Gartner

Prognoza wydatków na IT w regionie EMEA w latach 2021 - 2022

Notebooki obronią rekord
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na to, że przynajmniej paneli do wyświetlaczy będzie w nadmiarze. Otóż producenci tych podzespołów tak się rozkręcili w ostatnich latach, że planują dostarczyć w 2022 r. aż 330 tys. paneli
do laptopów. Jeśli tyle przenośnych PC nie zjedzie z taśm (a tak
przypuszczają analitycy) dojdzie do nadprodukcji i w efekcie do
spadku cen tych elementów.

Dostawy notebooków w 2020 r. i prognoza na lata 2021 i 2022
Dostawy (mln szt.)

Wzrost rok do roku (proc.)

2020 r.

225,7

20,2

2021 r.

278,1

23,2

2022 r.

279

0,3

Źródło: TrendForce

Dostawy notebooków w 2022 r. zwiększą się o 0,3 proc. wobec
2021 r. - prognozuje TrendForce. Niby niewiele, ale trzeba pamiętać, że za nami już 2 lata ponad 20-procentowych wzrostów.
Pomimo tego rynek obroni rekordowy poziom z br. Wprawdzie
zmniejszy się popyt konsumencki,
ale spadek ten zostanie zniwelowany przez wzrost zakupów
ze strony przedsiębiorców
– prognozują analitycy. Jeśli
chodzi o dostępność
komponentów,
to zanosi się

Zespoły bezpieczeństwa IT: szkolenia na nowo
Nie dość, że na rynku mamy do czynienia z deficytem fachowców od bezpieczeństwa
IT, to jeszcze ich umiejętności mogą okazać się niewystarczające. W Polsce 85 proc.
szefów IT firm z sektora finansowego dostrzega wzrost zagrożeń informatycznych,
jednak 90 proc. utrzymuje, że nie ma problemu ze swoimi zabezpieczeniami, a 24 proc.
czuje się „bardzo dobrze” ze swoją strategią i regulacjami. Ponadto 79 proc. uważa, że

wo może wynikać z faktu, że wiele firm finansowych w kraju zastępuje VPN usługami
opartymi na podejściu zero trust - 33 proc. już je wdrożyło, a 58 proc. ma taki zamiar
w ciągu najbliższego roku. Optymizm szefów IT nad Wisłą nie jest jednak bezgraniczny
- 61 proc. twierdzi, że w pewnym momencie ich zespoły ds. bezpieczeństwa IT „będą
musiały zostać na nowo całkowicie przeszkolone”, a 44 proc. zakłada, że w przyszłości
będzie musiało zatrudnić pracowników zewnętrznych, posiadających dodatkowe umiejętności, by zapewnić swoim organizacjom odpowiednie bezpieczeństwo.

Serwery: największy dołek od 4 lat
Sytuacja na rynku serwerów nie napawa optymizmem – wynika z danych Contextu.
W Polsce sprzedaż w dystrybucji w III kw. 2021 r. spadła o 14 proc. rok do roku, przy
czym polski rynek rynek nie stanowi wyjątku w Europie. Na Starym Kontynencie w III
kw. 2021 r. odnotowano najniższy wolumen sprzedaży od 4 lat (91 tys. szt.). Negatywny
wpływ na popyt ma przejście od rozwiązań on-premise do chmury. Poza tym centra
danych są coraz bardziej skoncentrowane na oprogramowaniu. Ze względu na powyższe
trendy trudno liczyć na znaczący wzrost w najbliższych kwartałach. Nie pomagają też
problemy z dostępnością komponentów. Z tego względu większe wzięcie mają konfiguracje typu „weź do magazynu i sprzedaj” niż systemy budowane na zamówienie.
W sumie jednak wartość dystrybucji sprzętu sieciowego ogółem wykazuje tendencję
wzrostową – biorąc pod uwagę pierwsze cztery tygodnie IV kw. 2021 r. O ile serwery
nadal są w dołku, to storage utrzymuje się na poziomie z roku 2020, a najlepsze wyniki
odnotowano w segmentach kopii zapasowych i macierzy flash. Dobra wiadomość jest
też taka, że rosnące ceny powinny pozytywnie wpłynąć na przychody z sieciówki w kanale sprzedaży w przyszłym roku.

Sprzedaż serwerów w Polsce i na pięciu największych rynkach
europejskich (wzrost/spadek w ujęciu ilościowym)
Polska

Niemcy

Wielka
Brytania

Francja

Roczna wartość
dodana generowana
dzięki chmurze
w 2030 r. (mld zł)

Handel detaliczny

12,1

FMCG

11,2

Transport i logistyka

10,3

Holandia

Włochy

5,8%

-3,2%

-3,9%

-6,4%

Potencjał chmury w polskiej gospodarce
Sektory gospodarki
w Polsce, które najbardziej
skorzystają na rozwoju
chmury

Źródło: Citrix

Szersze wykorzystanie technologii chmurowych w segmencie B2B w Polsce może
przynieść gospodarce dodatkowo 121 mld zł
w 2030 r., czyli 4 proc. PKB – ocenia raport
McKinsey & Company. Z tej kwoty 22 mld zł
przyniosłaby modernizacja (np. poprzez
obniżenie kosztów, cyfryzację działalności
operacyjnej firm, redukcję ryzyka i awarii),
a 99 mld zł innowacje (w tym wzrost oparty
o innowacje takie jak analityka, IoT, automatyzacja, przyspieszenie rozwoju produktu, zwinność operacyjna). Dodatkowy, choć trudny do
oszacowania potencjał, mają technologie przyszłości, jakich powstanie lub wdrożenie umożliwi chmura (np. komputery kwantowe, AR-VR,
blockchain i in). Prognozuje się, że za niemal
dekadę najbardziej skorzystają na chmurze
takie branże jak retail, FMCG oraz handel i logistyka. Kolejne miejsce na liście beneficjentów,
co ciekawe, zajmuje budownictwo, a dopiero za
nim autorzy raportu wymieniają: motoryzację,
sektor publiczny, podróże, rolnictwo i przemysł
wytwórczy. Jednak by przyspieszyć wdrożenia
chmury w kraju, trzeba zdaniem analityków
McKinsey’a skoncentrować się na wyeliminowaniu pięciu barier. Są to: brak odpowiedniej
wiedzy na temat technologii chmurowych, niepewność regulacyjna, obawy o bezpieczeństwo
danych, deficyt kompetencji IT oraz obciążenia
finansowe. Przykładowo, dla 42 proc. ankietowanych najważniejszym powodem migracji do
chmury są nadal oszczędności. 63 proc. dostawców usług IT przyznaje, że adopcję chmury
hamują wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

ności” do radzenia sobie z aktualnymi wyzwaniami. Ta pewność przynajmniej częścio-

-7,7%

-11,2%
-13,9%

-14,2%
-20,2%
-25,9%
-30,3%

-24,6%

III kw. 2021 r. w porównaniu
z III kw. 2020 r. (proc.)
III kw. 2021 r. w porównaniu z III kw.
2019 r. (proc.)
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Źródło: Context, dane dystrybutorów

Źródło: McKinsey & Company, raport „Chmura 2030. Jak wykorzystać potencjał technologii chmurowych i przyspieszyć wzrost w Polsce”

Branże, które najbardziej
skorzystają na chmurze

zespoły ds. bezpieczeństwa IT w ich organizacjach mają „wszystkie niezbędne umiejęt-

zBITki

W metawersie
S
Wacław Iszkowski
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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.

Masy są skłonne
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metawersowi

czas, własność
i życie.
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iedzę w domu otulony kocem, bo
chłodno, a trzeba oszczędzać gaz na
zimę, gdyż przydzielone limity zużycia nie są zbyt wysokie. A temperatury
zimą, wbrew postępującemu ociepleniu,
mogą sięgnąć nawet -20 stopni. W wirtualu oglądam sobie La Grand-Place w Brukseli, a szczególnie jedną ulubioną braserię,
którą kiedyś prawie zawsze odwiedzałem,
gdy tam bywałem. Teraz umawiam się tam
za godzinę z synem – poprzez awatary.
Ceny biletów lotniczych pozwalają na
1 lot rocznie na trasie BRU-WAW-BRU.
Zresztą syn sprawdził, że braseria i inne
restauracje są najczęściej zamknięte, bo
nie ma gości. Centrum miasta jest dostępne tylko dla pieszych i rowerów, a z nisko
i ponuro wiszących chmur przeważnie pada zimnym, drobnym kapuśniakiem.
Na nasze spotkanie wybieram swój codzienny awatar. Każdy może mieć ich nawet kilkanaście – inaczej uczesanych
i ubranych, ale każdy kolejny kosztuje o 20
procent więcej. Można też używać darmowego, standardowego awatara, ale wtedy
nasi rozmówcy nie czują się komfortowo.
W przypadku jakiejś transakcji trzeba się
zidentyﬁkować swoim e-ID. Awatar z wyglądem właściciela jest podobno niepodrabialny, rozpoznawalny biometrycznie.
Poważną wadą metawersu jest brak
możliwości używania w nim przedmiotów materialnych. Awatar może mieć przy
sobie i wymieniać z innymi tylko obiekty
niematerialne – informacje, zapisy środków płatniczych, media audiowizualne,
gry komputerowe. Dlatego rozbudowuje się sieć dostaw kurierskich – już tylko
przy użyciu dronów. Tak kiedyś popularne
paczkomaty zanikają. Na tarasach, balkonach lub wysięgniku za oknem umieszczone są zamykane kubły z identyﬁkatorem
odbiorcy, do których drony wrzucają przesyłki. Patrząc na te bloki z kubłami miewam
mdłości – powiedzieć, że wygląda to mało
estetycznie, to nic nie powiedzieć… Ale jest
skuteczne.

Zamówię sobie moje ulubione piwo
Leﬀe Blonde (istnieje od 1240 roku i uwaga, to nie jest lokowanie produktu!). Dron
przywiezie mi wtedy kapsułkę (butelki są
zakazane), którą po wrzuceniu do szklanki mam zalać wodą. Powstanie spieniony napój o smaku tego piwa. Po włożeniu
okularów aerów, będę dzięki rzeczywistości rozszerzonej widział oszronioną
szklankę ze spienionym piwem. Podobnie
działają kapsułki z zupami czy kotletem
schabowym z kapustą. Po rozpuszczeniu
na talerzu mają właściwy smak i zapach,
a „prawdziwy” wygląd jedynie w aerach.
Obecnie w metawersie są już dostępne
prawie wszystkie ważne obiekty znajdujące się na Ziemi. Wiele z nich jest nawet
zwielokrotnionych, gdyż te najsłynniejsze
są tak oblegane przez awatary, że trudno
jest się tam z kimś spotkać, porozmawiać
czy je dokładniej obejrzeć. Trzeba więc
było wprowadzić płatne rezerwacje, aby
La Rambla, Pałac Dożów czy portret Mony
Lizy w metawersie mógł być dostępny dla
awatarów w komfortowych warunkach.
W ich rzeczywistych odpowiednikach
jest spokój, choć władze tych miast nie
są zadowolone z powodu pozamykanych
hoteli i pustych knajp. Opłaty z licencji na
stworzenie obiektu w metawersie nie pokrywają tych strat, więc właściciele atrakcji turystycznych dopominają się o udział
w zyskach w zależności od liczby awatarów zwiedzających obiekty w wirtualu.
O, chyba wyślę swego awatara na wejście
(ostatnie 50 metrów) na szczyt Mount Everestu. Najbliższy wolny termin to 20 grudnia 2033 roku, czyli za dwa lata. Mogę go
zarezerwować, ale muszę się liczyć z możliwością złej pogody, gdyż ta rzeczywista
jest odwzorowywana na bieżąco w obiekcie wirtualnym. A wpłaty rezerwacyjnej nie
zwracają. Mogę wyszukać ten sam obiekt
w postaci modelowej w bardzo dobrych
warunkach pogodowych, ale to mała frajda.
Używanie metawersu jest tanie. Koszty, to dodatkowe awatary oraz wygenero-
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Co się dzieje z internetem? Jeszcze istnieje. Wprawdzie w Stanach coraz szybciej zanika, ale jest podtrzymywany w Unii Europejskiej.

wanie własnego obiektu – swojego biura
lub domu w takim stanie jaki jest w rzeczywistości, albo takim, w jakim chcielibyśmy, aby był. Dość trudno jest na pierwszy
rzut oczu awatara, przez które patrzymy na
świat w metawersie, odróżnić odwzorowania obiektów prawdziwych od tych nieistniejących w rzeczywistości, chociaż każdy
obiekt ma sygnaturę, która go identyﬁkuje.
Metawers w zasadzie jest dobrem ogólnym. Działa w nim wiele ﬁrm, które tworzą
nowe obiekty i usługi dla awatarów-użytkowników. Zarabiają na korzystaniu z tych
obiektów, ale głównie tradycyjnie sprzedają usługi reklam dostarczanych w pole widzenia awatarów, oczywiście odpowiednio
sproﬁlowanych według cech ich właścicieli. W praktyce metawersem zarządza
korporacja Meta, która w ostatnich latach
przejęła wiele ﬁrm zajmujących się oprogramowaniem czy też budowaniem systemów teleinformatycznych – na przykład
takich jak Microsoft, Apple czy Oracle.
Prawie połowa mieszkańców Ziemi w jakimś stopniu korzysta z metawersu, w sumie dostarczając korporacji Meta tryliardy
dochodu, w znacznej części zapisywanego
na konto pana MZ. Część tych dochodów
powraca do potencjalnych użytkowników,
aby móc wycisnąć z nich większe przychody. Masy użytkowników są tak zapatrzone
w świat metawersu, że są skłonni oddać mu
cały swój czas, swoją własność, a zdarza się,
że i życie. To „koło” kręci się coraz szybciej,
jak ruletka w kasynach.
Korporacja Meta została przekazana
w zarząd powierniczy. Pan MZ od 2024 r.
jest już drugą kadencję PMZ of USA. Zaraz
po wyborach przeniósł Biały Dom, Kongres oraz Departments do odseparowanej
dla bezpieczeństwa części metawersu. On
sam, jego ekipa, kongresmeni, senatorowie
pracują tylko w metawersie. Sądy funkcjonują w znanej nam rzeczywistości, ale trwają prace nad ich przeniesieniem.
A co się dzieje z internetem? Jeszcze istnieje. Wprawdzie w Stanach coraz szybciej
zanika, ale jest podtrzymywany w Unii Europejskiej. Jeszcze wielu, szczególnie tych
starszych, używa tradycyjnych, znanych
z początku XXI wieku transakcji w internecie – operacji bankowych, zamówień
w sklepach internetowych, zdalnej pracy
i nauki. Nie widzą oni potrzeby kontaktu
wzrokowego z awatarem kasjerki w ban-

ku czy subiekta w sklepie. Własny internet
i metawers mają też Chiny i Rosja, a obaj ci
sami od lat ich przywódcy mają się dobrze.
W internecie i darknecie, wbrew korporacji Meta oraz usłużnych dla niej służb,
pojawia się wiele informacji wskazujących
na zagrożenia wynikające z tak szybko rozbudowywanego metawersu. Naruszana
jest prywatność użytkowników, a wadliwe bezpieczeństwo systemów umożliwia
przechwytywanie tożamości awatarów ze
szkodą dla ich właścicieli. Notuje się wśród
młodzieży częste ucieczki w świat wirtualny. Grono prawników rozważa, czy należy
ukarać właściciela awatara, który poklepał
po pupie awatarkę. Biegli z PTI stwierdzili,
że właściciel awatara mógł już odczuwać dotykany kształt i powierzchnię, ale jeszcze nie
ma mechanizmu przekazywania odczuć ﬁzycznych awatarki do jej właścicielki. Firmy
przemysłu XXX wykładają ogromne środki
na zrealizowanie tej funkcji
Najpoważniejszym rosnącym zagrożeniem jest nadmierne użytkowanie energii
przez metawers. Pomimo ciągłego ulepszania procesorów oraz pamięci, metawers
potrzebuje coraz więcej mocy obliczeniowej i pojemności pamięci, a to wymaga coraz więcej energii. Z jednej strony, w celu
zmniejszenia postępu ocieplenia klimatu,
znacząco ograniczono konsumpcję energii w produkcji żywności (stąd te kapsułki),
w podróżach turystycznych, użytkowaniu
samochodów (nawet elektryków), samolotów, pociągów, a z drugiej superkomputery
oraz kwantory (wykorzystujące mechanikę kwantową) metawersu żądają coraz więcej energii. Trzeba będzie znów ograniczyć
przyjemności ludzkości w grach wideo, czy
też zwiedzaniu meta świata. Metawers ma
być używany tylko do wspomagania zdalnej pracy, nauczania i załatwiania niezbędnych spraw. A Meta na Nowy Rok zapowiada
dodanie w metawersie obiektów z Księżyca oraz Marsa. Zaczynamy myśleć o metawszechświecie…
Uﬀ, nieco się rozgrzałem. Czas skończyć
te wynurzenia. Za parę dni Wigilia, chyba tylko zupa grzybowa będzie z prawdziwków,
a reszta dań z kapsułek – aery stają się częścią stołowej zastawy. A potem mamy nowy 2032 rok. Niech nam przyniesie więcej
dobrego, przede wszystkim zdrowia, bo ten
Covid jeszcze daje znać to tu, to tam. W każdym razie szczęśliwego nowego roku.

Chiny i Rosja
mają własny
internet
i metawers.
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LINKEDIN PARK

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

NAJWIĘKSZYM
BIZNESOWYM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM
„Kryptowaluty rzadko
goszczą na polskim LinkedInie,
więc może ten post akurat przypadnie wam do gustu” – zaczyna
swój wpis Tomasz Buk, Co-Chief
Executive Officer w DCX Immersion
Mining. I kontynuuje: „Często znajomi pytają, kiedy BTC kupić albo czy
może lepiej samemu <<kopać>> na
własnym sprzęcie. Cóż, moja firma
żyje z tego, że ktoś samodzielnie
kopie, a my tylko dostarczamy do
tego kopania narzędzia więc trudno
oczekiwać ode mnie bezstronności. Jednak jeżeli chcecie poznać
sekret, kiedy inwestować w crypto,
to trzeba się kierować wskaźnikiem
opłacalności kopania (nagroda
w USD) na TH (terahash – czyli na
jednostkę wydajności serwera obliczeniowego typu ASIC). (…) Właśnie
teraz dochodzimy do punktu oporu
(0,3254$/TH), w ewidentnie wzrostowym kanale. Więc wygląda na
dobry moment do kupowania. Jeżeli
macie luźne 58 000$ na 1 BTC to
kupcie sobie, żeby mieć co opowiadać wnukom ;-)”. Jedna uwaga:
reklamacji nie uwzględnia się…
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Dla Artura Cybrucha, eksperta ds. zarządzania sprzedażą, jednymi z najbardziej niesmacznych i irytujących sytuacji były momenty, kiedy szef w korporacji zachęcał do zgłaszania się do jakiegoś projektu zespołowego, a pewna stała grupa osób natychmiast podnosiła
ręce. „Wyglądało to tak, jakby jakimś instynktem wyczuwali, że lepiej podnieść rękę niż nie. Kto
popracował trochę w korporacji wie, że jednym z poważniejszych zarzutów jaki można usłyszeć
pod swoim adresem, jest: <<Nie jesteś graczem zespołowym>>. Nader często, bezrefleksyjnie
stosujemy w organizacjach taki <<terror>> i poddajemy się mu. Zapewne część osób podnosi rękę
z tego powodu. (…) Podczas gdy wiele osób po prostu lubi pracę zespołową, gdyż motywuje ich
ona (…) to fakt, że ktoś niekoniecznie podnosi rękę natychmiast nie musi od razu oznaczać, że jest
leniwy albo nie jest graczem zespołowym. Absolutnie nie! Często takie osoby po prostu są etyczne
i rozsądne. Zanim zgłoszą akces chcą się upewnić, że będą mogły naprawdę coś do pracy zespołu
wnieść i z pracy w danym zespole nad konkretnym problemem czy zagadnieniem będą miały satysfakcję”. Menedżerowie, pamiętajcie o tym!

„Jakub Skałbania, założyciel Netwise i CTO Nsure.com, zaskakuje nie po raz
pierwszy. Tym razem w kontekście Polskiego Ładu komplementuje… rodzime podatki.
Wprawdzie zastrzega, że „Polski Ład to największa podwyżka podatków od kilkunastu lat,
bez wątpienia. Ukryta pod płaszczykiem <<obniżki>> jest próbą odarcia wszystkich pracujących z uczciwie zarobionych dochodów”. Jednak po tym wstępnie następuje porównanie
z innymi krajami dla każdego, kto chciałby zmienić rezydencję podatkową: „Nawet jak wyprowadzi się do Bułgarii (10% PIT), to PIT + social tax będą nadal wyższe niż w Polsce… (…)
WSZĘDZIE w Europie będzie płacić więcej podatków niż w Polsce. Ja faktycznie po wybraniu PiS <<wyemigrowałem>> w 2015 z Polski (zamiast o tym mówić) i… wróciłem po 3 latach,
bo tu jest <<raj podatkowy>>. Ludzie mówiący o podatkach zazwyczaj myślą o PIT, a sprytnie
pomijają obciążenia socjalne (social tax, zdrowotne, obowiązkowe emerytalne) i koszty życia.
A w sumie obciążenia są na razie wszędzie (poza rajami) wyższe niż nawet w Polskim Ładzie”.
Zawszeć to jakaś pociecha…

Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, w kontekście wydarzeń
na polskiej granicy z Białorusią, obawia się, że „o wiele jednak poważniejszym i najdroższym w konsekwencjach może być crash i stress test wywołany przewrotem podatkowym”. Jak podkreśla „polskie społeczeństwo zostanie poddane kolejnej terapii szokowej.
W przypadku tak drastycznych terapii sam pacjent musi wyrazić wcześniej zgodę i wziąć na
siebie pełną, a przede wszystkim świadomą odpowiedzialność za jej skutki. Brak takiej możliwości może w wyniku źle przeprowadzonej operacji oraz powikłań wywołać niezamierzony
bunt. Przewrót podatkowy może w skutkach stać się bitwą o przedsiębiorczość przypominającą tzw. bitwę o handel. W przeciwieństwie do tej historycznej i niechlubnej, obecna bitwa nie
musi zostać przez władzę wygrana”. Jak powiedział klasyk: nie ma niegodziwości, której nie
popełniłby rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy.

Wiesz, że Facebook z Google’em mają swój własny „pakt”? Nazywa się on „Jedi
Blue” i bezpośrednio wpływa na Ciebie. Niestety, nie wpływa korzystnie, o czym napisał
Marcin Sikorski, IoT Trainer & Consultant, powołując się na ponad 170-stronicowy raport,
opracowany przez prawników z kilkunastu stanów USA, dotyczący monopolistycznych zagrywek Google’a. Z dokumentu dowiadujemy się o nielegalnej umowie z Facebookiem, w ramach której oba koncerny będą kryć swoje plecy w razie, gdyby wydało się, że działają „mało
legalnie”. Jak pisze Marcin Sikorski: „Jest tam o tym, jak zdobywać dane użytkowników bez
jego zgody. Jak omijać konieczność zgód na Chrome. Jak zwalczać prywatność i pozyskiwać coraz więcej informacji o konsumentach (czy chcą tego czy nie). Pojawia się wzmianka o tym jak naciskają Facebooka i Microsoft, by Ci <<olali>> prywatność użytkowników.
Dowiadujemy się jak manipuluje się cenami, wyszukiwaniami, wyświetlanymi informacjami
oraz mnóstwo innych, równie <<wesołych>> praktyk (…). I ja wiem, że mniej niż 1% ludzi zainteresuje się tematem, a jeszcze mniej przeczyta sam raport, ale warto podrzucić, aby ludzie
chociaż mieli świadomość. Bo w ostatnich dniach skumulowały nam się <<wesołe>> newsy
związane z polskim prawem, szczytem klimatycznym i paroma innymi rewelacjami
i ta historia, dziwnym trafem, szybko przeszła bez większego echa. Jak to było, Google?
Don’t be evil? Szkoda, że to hasło już w 2018 roku zniknęło z ich polityki. Teraz przynajmniej
wiadomo dlaczego. I niby człowiek wiedzał, ale się łudził”. Szczerze powiedziawszy, my się
nie łudziliśmy...
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Polska, czyli…
podatkowy
raj.

Na Ziemi sytuacja
się pogarsza, więc śladem
Andy’ego Brandta, założyciela Code Sprinters,
oderwijmy się na chwilę od
jej powierzchni i spójrzmy
w gwiazdy. „W nocy naszego czasu wystartowała misja
Inspiration 4. Cztery osoby
polecą na orbitę, osiągając
wysokość – a właściwie to
już odległość – 585 km od
powierzchni Ziemi, ponad
100 km dalej niż latająca na
około 420 km ISS. Co więcej, pasażerowie Dragona
spędzą tam 3 dni, okrążając
Ziemię co 90 godzin. To
pokazuje, na ile technologia
SpaceX wyprzedza suborbitalne <<podskoki>> Bezosa
i Bransona. Szczególnie
ciekawe jest to, że zarówno
pierwszy stopień Falcona 9,
jak i statek Dragon użyty
w tej misji latały już wcześniej. Przy okazji liczba osób
jednocześnie przebywających poza Ziemią osiągnęła
wartość 14, co jest nowym
rekordem”. Skrzętnie
odnotowujemy.
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NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH
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czyli Big Data
Ireneusz Dąbrowski

w służbie słusznej sprawy

„Czy to bajka, czy nie bajka, mówcie sobie, co tam chcecie, a ja przecież Wam powiadam (takie rzeczy) są na świecie”. Wybaczcie, że z wiersza Marii Konopnickiej usunąłem „krasnoludki”, ale dzieją się takie rzeczy, że moje zuchwalstwo to przy tym nic.
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Początki
zgubnych
ideologii
są zawsze
takie same.
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ex Nolex był czwartym lub piątym
z kolei władcą swojego ogromnego
i rozległego państwa o mocarstwowych ambicjach. Jego władza pochodziła
z wyborów, choć w systemie zaimplementowanym od czasów Małolexa, który dokonał rewolucji i obalił system dynastyczny
ponad 100 lat temu, nie była to monarchia
konstytucyjna. Wyboru władcy dokonywała w koniecznym czasie, bo kadencji w tym
kraju nie znano, a Rada Najwyższa Partii Pracujących Miast i Wsi, która w swej
zbiorowej mądrości nigdy się nie myliła
i wybrany kandydat stawał się geniuszem
i imperatorem, za którym podążali wszyscy.
Rex Nolex, stosunkowo młody jeszcze
człowiek (o ile mężczyzna po przekroczeniu sześćdziesiątki może być młody),
zdecydowanie odróżniał się od swego poprzednika, który po 30 latach na fotelu odszedł na wieczny odpoczynek w wieku bez
mała lat 100. Rex miał dużo wigoru i pomysłów na rządzenie. Jednym z nich była
zmiana paradygmatu ekonomicznego, bo
dlaczego Państwo miało dbać samo z siebie o swój rozwój ekonomiczny. Wystarczy znieść formalne ograniczenia i miliony
ludzi napędzane poprawą swego bytowania rzucą się na rynek i za swoje jakieś tam
oszczędności, a potem zarobione pieniądze
będą rozwijać to, co państwo robiłoby dużo
gorzej i drożej.
Rex Nolex nie zapomniał przy tym, że
tych bogacących się biznesmenów trzeba jakoś pilnować. Zresztą we wszystkich

sferach życia Nolex był zwolennikiem systemów samoregulujących przy dużym i intensywnym zaangażowaniu obywateli. Inne
rozwiązania prowadziłyby do rewolucji,
konieczności rozbudowywania aparatu ucisku, budowania obozów reedukacyjnych,
wykonywania kary śmierci i innych miłych
każdemu satrapie metod, obciążonych jednak dużą ilością wad takich, jak koszty bezpośrednie, ryzyko puczu, skonﬂiktowanie
i rozwarstwienie społeczeństwa. A przecież założycielowi i głównemu ideologowi
– Małolexowi – nie o to chodziło, a jego myśl
była wiecznotrwała. Poza wszystkim te stare, ale już zdewaluowane metody psułyby
Nolexowi relacje z innymi państwami. Tego bał się najbardziej, bo brak zewnętrznego przyzwolenia na politykę wewnętrzną
mógł zaowocować wstrzymaniem transferu technologii i szerzej, wymiany gospodarczej, co w prostej konsekwencji z obywateli
dopiero co wchodzących na ścieżkę ekonomicznego dobrobytu uczyniłoby na powrót
biedaków i wznieciło powszechne niezadowolenie, a po co?
Miał też Rex w swoim kraju biznesmana Alexa Boli, który myślał podobnie i miał
podobny system wartości. Był właścicielem ogromnej ﬁrmy, również zajmującej
się budową rozmaitych systemów informatycznych, w tym opartych na Sztucznej
Inteligencji, zwanej AI. Była to ﬁrma Nie
Boli Głowa, dysponująca systemem Żyto. Po wielu spotkaniach Rex Nolex i Alex
Boli wykreowali holistyczny system stero-

wania, kontroli i rozwoju nowego obywatela o dźwięcznej nazwie CzaCza. System
ten polegał na 100-procentowej frekwencji
obywateli w zbieraniu punktów zwanych
Kokosami. Kokosy były skatalogowane w podręczniku, który miał z 500 stron
i zawierał możliwie wszystkie działania
człowieka, które są dokonywane przez jednostkę w interakcji z drugim obywatelem,
urzędami, systemem czy otoczeniem. Działania dla władzy miłe i oczekiwane oceniane były na plus, a działania negatywne na
minus. I tak od posyłania dziecka do państwowej szkoły, poprzez ustąpienie miejsca
w autobusie, posprzątania posesji czy klatki schodowej, po opiekę nad chorym sąsiadem (to te na plus), a na minus: przeklinanie,
plucie na chodnik, krytyka władzy, unikanie prac społecznych, kradzież, uwiedzenie
żony sąsiada etc.
Kto kontroluje i przydziela punkty? Inspektorzy CzaCzy, których jest tylu, aby
móc miesięcznie dla każdego ze swoich
„podopiecznych” odnotować minimum
pięć interakcji. Bo taki jest wymóg systemu. Zatem jeden inspektor przypada na
1000–2000 obywateli. W mieście inaczej,
na wsi inaczej. Inspektorzy są podstawowym ogniwem systemu, więc podlegają
skrupulatnej kontroli przez nadinspektorów, a nadinspektorzy przez mistrzów, tworzących prowincjonalne Rady CzaCzy. Ale
jakie są konsekwencje „minusowania”
w systemie? A chociażby jest to odmowa
udzielenia kredytu – jednostki niepewne
mogą wszak bankrutować… Albo brak możliwości zakupu biletu lotniczego lub na pociągi dalekobieżne – po co takiemu jeździć,
niech sprząta i siedzi w domu pomagając
sąsiadom.
Clou wszystkiego jest to, że punkty można uspołecznić rodzinnie oraz że podlegają dziedziczeniu. Do systemu wszyscy mają
częściowy lub całościowy dostęp, a do danych źródłowych tylko zgodnie z uchwaloną instrukcją dostępu. Włączono te dane na
przykład do systemów randkowych, aby nie
można było popełnić „punktowego mezaliansu”, no bo jak bogata w punkty kobieta
może myśleć o założeniu rodziny i obciążeniu jej na samym starcie „niskopunktowym”
mężem? Zatem niech się mnożą małżeństwa z rozsądku! No co, starczy bajki? Dla
Was to horror, literatura faktu czy komedia
pomyłek? A gdzie morał? Nie będzie. Bo

wnioski niech z tego każdy sam wyciągnie.
System istnieje w rzeczywistości już od
2015 roku w ChRL i swoim zasięgiem obejmuje około 30 proc. dorosłej populacji tego
kolosa demograﬁcznego. Nazwiska bohaterów, nazwy ﬁrm i systemów pozostawiam
inteligencji moich Czytelników.
Zadajecie sobie pytanie, co kształtuje takie projekty i pomysły? Odpowiadam: to
samo, co stoi za pomysłami na systemy z orwellowskiego „Roku 1984” czy „Folwarku
zwierzęcego” – chęć zdobycia i utrzymania
władzy. Zgubna ideologia, której początek
jest zawsze taki sam: „ja wiem najlepiej, czego wam trzeba i tylko ja mogę to wam dać”,
prowadzi do upodlenia jednostki, podziału
na lepszy i gorszy sort oraz (w ﬁnale) zatracenia podstawowych wartości humanizmu.
A to z kolei, prędzej czy później, przekłada
się na poziom dobrobytu i inicjuje wrzenie
rewolucyjne, które prowadzi do przesilenia
politycznego. Czy to jest przyszłość, która
czeka nasze dzieci i wnuki? A to zależy już
tylko od nas. Tak, jak tylko od nas zależy, czy
na planecie Ziemia nasze następne pokolenia będą mogły żyć ﬁzycznie, posiadając
właściwe dla człowieka zasoby wody, gleby i powietrza, tak tylko od nas zależy, czy
pozostawimy po sobie systemy społeczne
dla ludzi czy dla dyktatorów. Czy systemy
informatyczne, Big Data, sztuczna inteligencja będą wykorzystane dla wygody, rozwoju wartości humanistycznych czy raczej
dla wygody, rozkwitu i dominacji tyranii,
dyktatury, słowem plemiennych kacyków,
bo nie mężów stanu przecież.
Kończymy za kilka dni rok 2021, a kolejny,
2022, to dla wielu Europejczyków, a być może i Polaków, rok wyborów. Wybierajmy mądrze i z poczuciem odpowiedzialności oraz
bez emocji ważmy racje. Nie zamieniajmy
kartki wyborczej w narzędzie pseudozemsty i wyborów dokonujmy na zimno. Inaczej
nasi spadkobiercy zamiast dziedziczyć nasze zasoby z funduszy emerytalnych, odziedziczą punkty ujemne i będą systemowo
skazani na zamiatanie ulic.
A poza tym ode mnie dla moich Czytelników wesołych, zdrowych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia 2021 i dobrego
nadchodzącego nowego roku 2022.
„Bajecznego” opisu systemu dokonałem
na podstawie francusko-niemieckiego ﬁlmu
dokumentalnego „Cyfrowa dyktatura” w reżyserii Sylvaina Louveta.

Wyborów
dokonujmy
na zimno.
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CHŁODNYM OKIEM

Zakupy Kanye Westa
Grudzień, jak co roku, przynosi ze sobą gorączkę zakupów. Wielu konsumentów
zamiast galerii handlowych wybiera, ze względu na bezpieczeństwo i niższe
ceny, sklepy online. Czy aby na pewno to właściwy wybór?

M
Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego
CRN Polska

Rys. Adobe Stock

Krowa,
która dużo
ryczy…
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oja znajoma szerokim łukiem
omija sklepy internetowe, choć
sprawnie posługuje się smartfonem i komputerem, a stan konta pozwoliłby jej nieźle poszaleć na Zalando, Allegro
czy Amazonie. Dlaczego więc odmawia sobie tej przyjemności? „Nie lubię niemiłych
niespodzianek w postaci paczek z cegłami,
a poza tym nie chciałabym, żeby moje dane
osobowe traﬁły do Darknetu” – tłumaczy.
No cóż, nie raz próbowałem ją przekonać,
że minęły czasy, kiedy oszuści wysyłali
paczki z kamieniami, a danych pieczołowicie strzegą nowoczesne systemy bezpieczeństwa obsługiwane przez najwyższej
klasy specjalistów. Poza tym nie musi przecież zaczynać przygody z zakupami online
od iPhone’a 13. Na dobry początek można
zamówić zwykłe etui.
Niestety, powyższa argumentacja do niej
nie traﬁa. Co gorsza, wszystko wskazuje na
to, że moja misja niechybnie spali na panewce, a wszystko przez niejakiego Williego Evansa. Ten amerykański dziennikarz
wziął pod lupę sklep internetowy Amazona, obsługujący miliony klientów na całym
świecie, a swoje spostrzeżenia zamieścił
na portalu Wired.com. Zaczął od tego, że
szefowie tejże platformy handlowej zapewniają, iż zaufanie konsumentów jest
dla nich priorytetem, zaś zaangażowanie
w ochronę prywatności i danych jest wpisane w DNA korporacji. Dodają, że projektują produkty i usługi w taki sposób, aby
klienci mogli łatwo zrozumieć, kiedy ich
dane są gromadzone, kontrolowane i udostępniane. „Nasi klienci ufają, że będziemy
obchodzić się z ich danymi ostrożnie i rozsądnie” – czytamy w jednym z oświadczeń
wydanych przez poddany dziennikarskiemu „śledztwu” koncern.
Jednak Will Evans pokazuje, że korporacja nie do końca radzi sobie z wypełnieniem misji. Z artykułu dowiadujemy się
między innymi o pracownikach niższego

szczebla, którzy mieli pełny wgląd w historię zakupów celebrytów. Dzięki temu
nie oparli się pokusie przejrzenia listy zakupów Kanye Westa (raper) czy też gwiazd
znanych z ﬁlmowej serii „Avengers”. Jeszcze inni buszowali w bazach danych, poszukując historii zakupów swoich byłych
dziewczyn lub chłopaków. Ci co bardziej
„przedsiębiorczy” mieli brać łapówki od
partnerów handlowych Amazona, w zamian pomagając im w sabotowaniu konkurentów – poprawiając system recenzji
lub sprzedając podróbki niczego niepodejrzewającym klientom.
Nie mniej interesujący jest fragment artykułu Evansa poświęcony bezpieczeństwu numerów kart kredytowych. Otóż
okazuje się, że przez lata dane te były
przechowywane w niewłaściwym miejscu, a zespół ds. bezpieczeństwa nie potraﬁł ostatecznie ustalić, czy nie uzyskano do
nich nieuzasadnionego dostępu. Gary Gagnon, który pełnił w opisywanym e-sklepie
funkcję Chief Security Oﬃcera, wyznał
w rozmowie z Wired.com, że choć rozmiar
ﬁrmy był zdumiewająco duży, to wszystko
było połączone „taśmą i gumą do żucia”,
plątaniną starego i nowego oprogramowania. Firma nie dysponowała ponadto żadnym narzędziem do wykrywania zagrożeń
wewnętrznych, które mogłoby zapobiegać
nadużywaniu dostępu przez nieuczciwych
pracowników. Gary Gagnon odziedziczył
zespół złożony z 300 osób, ale uważał, że
powinno ich być przynajmniej trzy razy
więcej. Jednak kiedy próbował wzmocnić
personel, usłyszał od swoich zwierzchników o oszczędnościach.
Trudno powiedzieć, ile osób po lekturze tego artykułu zaniecha świątecznych
zakupów online. Nie mówię, żeby tego nie
robić, ale na pewno warto działać według
zasady „zero trust”, a szczególnie wobec
tych, którzy najgłośniej krzyczą o bezpieczeństwie swoich klientów.
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Raport IT Workplace of Tomorrow
Pandemia wymusiŔa wiele transformacji, którym
przyszŔo nam siĬ podporzčdkowaĔ. Jednč z nich jest
zmiana formy pracy z modelu stacjonarnego na zdalny
lub hybrydowy.
Fundacja Let's Manage IT zweryfikowaŔa potrzeby
pracowników sektora IT i okreƂliŔa wyzwania, które stojč
przed managerami oraz dziaŔami HR. Wyniki zostaŔy
opublikowane w formie raportu IT Workplace of Tomorrow
2022.
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Pomagamy managerom IT rozwijaĔ swojč karierĬ zawodowč, osičgaĔ zaŔoƶone cele i
rozwičzywaĔ swoje problemy, na podstawie wymiany doƂwiadczeŘ z innymi. WiĬcej
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