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Wyzwania społeczne
Intensywny rozwój komunikacji społecznej rozpoczął się już z chwilą wprowadzania druku i w
konsekwencji pojawienia się gazet. Kolejne etapy to uruchomienie telegrafu oraz cyfrowego
kodowania informacji (kod Morse'a!), a następnie telefonu, radia (telegraf "bez drutu") oraz
telewizji.
Wszystkie te media miały jednak wspólną cechę - o ile dość łatwo można było stać się
odbiorcą informacji - wystarczyło bowiem kupić stosunkowo tanią gazetę lub uruchomić
odbiornik radiowy - o tyle nadawanie informacji było dość skomplikowane i co może
ważniejsze ściśle monitorowane przez aktualną władzę. W ustrojach totalitarnych ta
kontrola była bezpośrednia - konieczne było uzyskanie odpowiednich koncesji, zezwoleń,
aprobaty cenzury. Jeśli stosowanie bezpośredniej kontroli nie było na rękę rządzącym sięgano
po metody pośrednie np. limitowanie dostaw papieru.
W tak zwanym "Wolnym Świecie" stosunkowo szybko zrezygnowano z metod bezpośrednich
ograniczając ich stosowanie do okresów konfliktów zbrojnych. Zastąpiono je metodami
pośrednimi opartymi głównie o metody inżynierii finansowej często wykorzystujące niezbyt
przejrzyste związki pomiędzy biznesem i władzą. Stosowane są one zresztą do dziś i wraz z
transformacją ustrojową trafiły także do Polski.
Sytuacja jednak zmieniła się zasadniczo wraz z upowszechnieniem się Internetu. Pojawiło
się bowiem medium komunikacyjne, w którym każdy mógł być zarówno nadawcą, jak
i odbiorcą informacji. Przed upowszechnieniem się Internetu było to dostępne jedynie dla
radioamatorów, lecz podlegało ścisłej kontroli - licencja, ograniczenia mocy, wąskie pasma
częstotliwości itp. Warto w tym miejscu przypomnieć, że źródłosłów słowa ethernet to "sieć w
eterze", zaś eter to nazwa hipotetycznego ośrodka, w którym miały się rozchodzić fale
elektromagnetyczne. Za protoplastę sieci Ethernet uważana jest bowiem radiowa sieć hawajska
ALOHAnet opracowana na Uniwersytecie Hawajskim, której idee wykorzystał Robert M.Metcalfe
z firmy XEROX.
Na szczegóły techniczne przyjdzie jednak czas później, bo w moim przekonaniu o wiele
ważniejsze okazały się społeczne konsekwencje wprowadzenia sieci komputerowych
oraz efektywnego protokołu ich łączenia pomiędzy sobą - IP czyli "Internet Protocol".
Właściwie od tego momentu zniknęła różnica pomiędzy nadawcą i odbiorcą, oraz
możliwość efektywnej kontroli udostępnianych treści. Eksplozja komputerów osobistych
bardzo szybko zlikwidowała bariery finansowe i techniczne związane z szerokim
rozpowszechnianiem dowolnych treści, standaryzacja protokołu połączeń (z którą dość długo
acz bezskutecznie usiłowali walczyć "czołowi dostawcy technologii informatycznych")
spowodowała, że praktycznie każdy może obecnie opublikować w Internecie dowolną
informację dostępną dla wszystkich użytkowników sieci. Zasięg Internetu jest praktycznie
nieograniczony, choć coraz częściej mamy do czynienia z różnymi próbami filtrowania
zakazywania dostępu do informacji.

Trudno przecenić znaczenie Internetu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego można wręcz postawić tezę, że to dopiero Internet umożliwił realizację idei
społeczeństwa informacyjnego - choć sam termin "społeczeństwo informacyjne" pojawił się
już w 1963 r., a więc przed siecią ARPANET. Dalszy rozwój technologii określanych jako ICT
(Information and Communication Technologies) to znakomity przykład dodatniego sprzężenia
zwrotnego, w którym pojawiające się możliwości technologiczne powodują samokreowanie się
nowych potrzeb, zaś nowe potrzeby stymulują z kolei rozwój technologiczny. Nic więc dziwnego,
że jesteśmy świadkami tak szybkiego postępu w tych dziedzinach.
Konsekwencje społeczne i demograficzne
Warto zdać sobie sprawę, że wybuch technologii ICT nastąpił praktycznie w czasie krótszym
niż aktywność społeczna jednego pokolenia. Oto tylko kilka faktów z kalendarium:
• 19 lat temu (1991 r.) - CERN publikuje standard WWW
• 18 lat temu (1992 r.) - na Świecie działa ok. 30 serwerów WWW!
• 17 lat temu (1993 r.) - pierwsza przeglądarka graficzna NCSA Mosaic, na Świecie jest
już ponad 200 serwerów WWW,
• 15 lat temu (1995 r.) - pojawia się Internet Explorer (oparty o NCSA Mosaic),
• 12 lat temu (1998 r.) - powstaje firma Google,
• 9 lat temu (2001 r.) - powstaje Wikipedia,
• 5 lata temu (2005 r.) - uruchomiono YouTube, a nieco później portal NaszaKlasa...
Tak więc choć wielu z nasz uważa, że Internet i mnogość jego usług jest dostępna "od
zawsze" to tak naprawdę upowszechnił się on w ciągu ostatnich 10 lat! Jeśli sobie uświadomimy
ten znany fakt, to jego wpływ na społeczeństwo ukaże się nam zupełnie w innym świetle.
Przeprowadziłem króciutki sondaż wśród moich studentów (V rok studiów, ale nie na wydziałach
informatycznych) i większość z nich (wiek w przedziale 24-27 lat) uważała, że Internet istnieje
właściwie "od zawsze", a na pewno powstał przed ich przyjściem na Świat...
Z kolei wśród ludzi w wieku 50+ (wyjąwszy takie "zdegenerowane" przypadki jak ja) Internet
to nowinka techniczna, bez której mogą się znakomicie obejść. Wyjątki oczywiście występują,
lecz raczej potwierdzają regułę.
Osoby w wieku produkcyjnym zajmują bardzo różne postawy - od entuzjazmu do negacji.
Zależy to głównie od wykształcenia i pozycji zawodowej.

Dostępne analizy wykorzystywania Internetu w Polsce są bardzo rozbieżne. Większość
badań statystycznych jest przygotowywana pod określonym kątem. W jednym z ostatnich
badań (luty-kwiecień) SMG/KRC uzyskano następujące rezultaty:
(źródło: http://www.egospodarka.pl/53802,Internet-w-Polsce-II-IV-2010,1,39,1.html )

Najczęściej z Internetu korzystały osoby w wieku 25-39 lat (38%), 15-24 lat (30%),
40-59 lat (28%), zaś w grupie 60+ z Internetu skorzystało w tym okresie jedynie 4% badanych.
Wśród osób ze średnim wykształceniem z Internetu skorzystało 40% badanych, z wyższym
wykształceniem 25%, z podstawowym 18%, a z zasadniczym zawodowym 16%.

Pomimo szybkiego wzrostu liczby łączy szerokopasmowych (> 2 Mbps) w dalszym ciągu ich
popularność w Polsce jest około 3 razy mniejsza niż średnia dla krajów Unii Europejskiej i
nieznacznie przekroczyła 20% udziału w połączeniach internetowych.
Dostęp do Internetu deklarowało (badania CBOS) prawie 60% mieszkańców miast powyżej
100 tyś. mieszkańców, 50% mieszkańców miast od 20 do 100 tyś. mieszkańców i nieco poniżej
40% mieszkańców wsi.
Badania statystyczne nie pokazują jednak całości problemu. Np. nie wzięto pod uwagę
lokalizacji wsi. Sytuację lepiej ilustrują dane GUS:

Wyniki badań GUS potwierdzają tezę, że tak zwane "wykluczenie cyfrowe" jest rzeczywistym
problemem i obejmuje bardzo znaczącą część społeczeństwa polskiego. Efekt wykluczenia
cyfrowego ma bardzo znaczące konsekwencje.
Przede wszystkim opinie wyrażane za pośrednictwem Internetu nie są reprezentatywne,
ponieważ procent osób korzystających z Internetu jest bardzo zależny od grupy wiekowej,
społecznej oraz miejsca zamieszkania. Szczególnie ostro występuje on w grupie osób biernych
zawodowo (w tym wśród emerytów i rencistów) oraz w grupie rolników, w których z Internetu
nie korzysta ponad 70% populacji. Skutkuje to określonymi trudnościami w zakresie aktywizacji
tych grup.
Badania nie obejmują rodzaju aktywności w Internecie - a przecież może być ona bardzo
różna. Od wykorzystywania Internetu jako nie zawsze legalnego źródła rozrywki (pobieranie
muzyki, filmów, gier itp.), używania sieci jako klasycznego medium komunikacyjnego typu
"jeden do jednego" lub "jeden do wielu" (komunikatory, bramki SMS, wydania internetowe
gazet, rozgłośnie sieciowe) aż aktywne uczestnictwo (własne witryny, aktywne uczestnictwo w
serwisach społecznościowych itp.).
Z moich własnych obserwacji, które obejmują głównie studentów końcowych lat studiów
magisterskich wynika również, że nawet ta, bardzo aktywna grupa, rzadko używa sieci jako
źródła wiedzy. Wyjątkiem jest tu oczywiście "Wikipedia" oraz serwisy w rodzaju "sciaga.pl".
Jednak nawet studenci V roku politechniki bardzo rzadko sięgają do dostępnych w sieci
znakomitych materiałów dydaktycznych - np. MIT, CalTech, CM University itp. Znacznie częściej
jako źródło wiedzy traktują serwisy firm komercyjnych.
Jakie wyzwania czekają nas w ciągu kolejnych 10 lat?
Przede wszystkim próba aktywizacji ogromnej (ponad 12 mln osób) osób, które nie korzystają
z Internetu. Według danych GUS prawie 80% obywateli polskich w wieku 55-74 lata nigdy nie
skorzystało z Internetu. Większość z nich to emeryci i renciści lub osoby bierne zawodowo.
Niestety nie należy oczekiwać, że grupa ta będzie się bardzo szybko zmniejszać, ponieważ w
grupie wiekowej 25-54 lata liczba osób, które nie korzystają z Internetu jest dość znaczna i
wynosi aż 37% - w liczbach bezwzględnych to prawie 6 mln osób! Jeśli nie podejmiemy
zdecydowanych działań to wobec małego przyrostu naturalnego i wydłużania się czasu życia
procent Polaków, którzy nie korzystają z Internetu może się więc zwiększyć!
Obecne działania to w dużej części różne "kursy komputerowe dla Seniorów". Nie rozwiązują
one problemu. Znacznie istotniejsze jest wytworzenie wśród tych osób przekonania o
korzyściach wynikających z dostępu do Internetu - a więc udostępnianie usług, które zostaną
uznane za atrakcyjne. Jest to poważne wyzwanie, ponieważ grupa wiekowa powyżej 50 lat nie
jest zbyt atrakcyjna dla reklamodawców i tym samym nie są oni chętni do współpracy z
serwisami sieciowymi zorientowanymi na osoby starsze. Bogaci seniorzy są w znacznej
mniejszości - i oni po prostu korzystają z Internetu. Uboższa część tej grupy wiekowej nie bierze
nawet pod uwagę zakupu (lub wynajęcia) komputera, motywując to po prostu brakiem środków
finansowych (lub kierowaniem ich na inne cele). Nie bardzo też postrzegają różnice pomiędzy
korzystaniem np. z telewizora i z komputera.
Jeśli zamierzamy zaktywizować tą liczną grupę konieczna jest daleko idąca pomoc (np. w
tworzeniu lokalnych portali społecznościowych zorientowanych na seniorów i najlepiej przez
nich redagowanych) oraz likwidacja (w miarę możliwości) barier finansowych związanych z
korzystaniem z Internetu (sprzęt, oprogramowanie oraz koszty utrzymania łącza). Osobiście
wydaje mi się, że jest tu znakomite pole do działania dla samorządów oraz organizacji
pozarządowych - tym bardziej, że możliwe jest korzystanie ze środków Unii Europejskiej.
Wyzwania gospodarcze
Już obecnie większość firm jest obecna w różnym stopniu w Internecie - najczęściej posiada
także własne serwisy WWW. Prowadzenie firmy bez adresu poczty elektronicznej nie jest już
praktycznie możliwe. E-mail wyparła już całkowicie takie środki komunikacji jak Telex, oraz
obecnie skutecznie wypiera telefax. Bardzo duża liczba firm korzysta z rozmaitych (często wielu
różnych komunikatorów) oraz z telefonii VoIP.

Internet - a właściwie poczta elektroniczna zastępuje (lub przynajmniej uzupełnia) w
codziennej praktyce pracy firm klasyczne środki komunikacji - podobnie, jak telefax prawie
całkowicie wyparł TELEX, tak dziś coraz częściej przesyłane są dokumenty w postaci plików
(urządzenia wielofunkcyjne udostępniają także możliwość skanowania dokumentów).
Dostępność (często bez kosztowa) usługi E-mail powoduje, że wiele firm nie wyobraża sobie już
pracy bez dostępności do Internetu.
Nieco mniej popularna jest aktywna obecność w Internecie (własny serwis WWW), lecz duże
firmy dystrybucyjne (i to nie tylko w branży IT) od dawna posługują się już interaktywnymi
systemami zamówień. Inni traktują własny serwis WWW jako rodzaj informacyjnego portfolio.
Stosunkowo najmniejszą popularnością w Polsce cieszy się telepraca. Oczywiście, w pociągu
Kraków-Warszawa mnóstwo ludzi pracuje na komputerach podłączonych do Internetu
korzystając z usług operatorów sieci komórkowych, jednak nie można ich traktować jako
pełnych telepracowników. Tymczasem w Polsce zagadnienia prawne i społeczne związane z
telepracą zostały już dość dawno uregulowane - jednak te możliwości są wykorzystywane
stosunkowo rzadko. Związane jest to głównie z obawami związanymi z zapewnieniem
bezpieczeństwa informacji oraz właściwej kontroli realizacji zadań. Telepraca pozwala na
znaczące zmniejszenie kosztów organizacji i utrzymania stanowiska pracy oraz co jest znacznie
ważniejsze społecznie ułatwia aktywizację wielu grup - w tym kobiet w wieku rozrodczym oraz
emerytów i rencistów. Nie bez znaczenia jest też wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz
ograniczenie zbędnych podróży (obciążenia dróg, komunikacji miejskiej itp.).
Konieczne jest jednak przełamanie barier mentalnych która występuje zarówno po stronie
pracodawców, jak i pracobiorców i zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania
technologicznego.
Wyzwania technologiczne
Prognozowanie rozwoju technologii jest bardzo trudnym zadaniem - mówiąc szczerze,
gdybym mógł przewidzieć, jakie technologie zmienią nasze otoczenie za 10 lat, to po prostu
bym w nie zainwestował i utrzymywał to w tajemnicy.
Znakomitym przykładem może być porównanie usług WAP i SMS w sieciach komórkowych.
Prawie wszyscy analitycy wieszczyli szybki rozwój WAP, a tymczasem nieefektowny, tekstowy
"Kopciuszek" SMS przeznaczony pierwotnie jedynie do przesyłania komunikatów sieci stał się
przebojem zwłaszcza wśród młodych użytkowników telefonów komórkowych. Proszę więc
traktować tą część opracowania z konieczną w przypadku podobnych prognoz rezerwą.
Telepraca
Telepraca jest w Polsce uregulowana ustawowo, jednak nie jest zbyt popularna. W dużej
mierze wynika to z przyzwyczajeń do bezpośrednich kontaktów z ludźmi, a z drugiej z obaw
pracodawców związanych z mniejszymi możliwościami nadzoru nad pracownikiem.
Korzyści są jednak znacznie większe. Po pierwsze telepraca w zasadniczy sposób obniża
koszty zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Organizacja stanowiska dla
telepracownika jest znacznie tańsza (nawet po wliczeniu kosztów sprzętu oraz łącza
sieciowego) niż w klasycznym biurze, zaś pracownik nie musi dojeżdżać do miejsca pracy.
Należy jednak wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz
możliwość efektywnej współpracy telepracowników pomiędzy sobą - w taki sposób, aby warunki
telepracy nie odbiegały od pracy w macierzystym biurze / urzędzie.
W moim głębokim przekonaniu telepraca w wielu przypadkach może znacznie podnieść
konkurencyjność firmy - a co również ważne może korzystnie wpłynąć na aktywizację
wykluczanych z różnych przyczyn osób (kobiety w wieku rozrodczym, inwalidzi, osoby starsze)
jest więc korzystna społecznie.
Konieczne jest jednak przełamanie istniejących barier mentalnych oraz zastosowanie
odpowiednich rozwiązań technicznych, które są już w pełni dostępne - lecz nie cieszą się
zbytnią popularnością. W praktyce telepraca jest znacznie częściej realizowana w różnego typu
filiach, punktach obsługi klienta itp. niż w klasycznej formie.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i normy rodziny ISO/IEC 27000
Jakość informacji ma zasadnicze znaczenie, jeśli poważnie myślimy o społeczeństwie
informacyjnym. Konieczne więc będzie wprowadzenie sformalizowanych systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji (SZBI). Już obecnie sporo polskich urzędów oraz innych podmiotów
uzyskało certyfikat ISO 27001, który potwierdza wdrożenie i utrzymywanie takiego systemu
oraz okresowe poddawanie go audytowi.
Wdrożenie SZBI będzie prawdziwym wyzwaniem dla wielu organizacji, ponieważ oznacza
sformalizowanie wielu procedur, jednak należy się liczyć z tym, że jednostki nie posiadające
certyfikatu ISO 27001 utracą znaczną część swej konkurencyjności.
Bez sformalizowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji trudno wręcz sobie
wyobrazić szerokie wykorzystywanie e-Adminisracji.
Standaryzacja
Ta sprawa budzi bardzo wiele emocji. Należy jednak zdecydowanie podkreślić, że każdy
wprowadzający na szeroką skalę nowe rozwiązanie producent w sposób naturalny może
kreować tak zwane standardy de-facto. W wielu przypadkach taka możliwość jest dość
bezwzględnie wykorzystywana - i skutkuje efektem znanym jako uzależnienie od dostawcy
(Vendor Lock-In).
Oczywiście, zajęcie pozycji preferowanego
dostawcy jest szalenie korzystne - ale dla
dostawcy produktu lub usługi. Na szczęście
sytuacja, w której jeden (lub kilka podmiotów)
staje się tak zwanym "niekwestionowanym liderem
w branży" nie trwa wiecznie.
Rozwój technologii ICT dostarcza znakomitych
przykładów:
Sieci komputerowe:
Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych można było
spotkać (także w Polsce) bardzo różne technologie
sieci LAN - ArcNet, OSLan. TokenRing, Twinax itp.
Obecnie trudno spotkać sieć, której nie
zrealizowano w technologii Ethernet - praktycznie
każdy producent urządzeń sieciowych oferuje
odpowiednie urządzenia, zaś producenci systemów
operacyjnych zapewniają jej obsługę. Trudno wręcz uwierzyć, że kiedyś było inaczej....
Protokoły sieciowe:
Dziś niepodzielnie króluje TCP/IP. A pomyśleć, że w MS Windows 3.0 go w ogóle nie było! Pojawił
się dopiero w MS Windows 95 OSR2. Firma NOVELL preferowała swój IPX/SPX, dostępne też były
inne rozwiązania. Dziś każdy producent zapewnia obsługę TCP/IP - i nikt nawet sobie nie
wyobraża, aby było inaczej...
A więc standard jest jeden (i to otwarty) - zaś implementacje różne!
Dziś często sygnalizowanym problemem jest brak standardu formatu zapisu typowych
dokumentów. Regulują to co prawda w Polsce odpowiednie przepisy - np. "Wymagania
minimalne dla systemów informacyjnych finansowanych ze środków publicznych" lecz niestety,
nie są one w praktyce dotrzymywane.
Jeśli jednak przyglądniemy się całej sprawie nieco bliżej to mamy dwa formalne standardy:
Open Document - ISO 26300 oraz ISO 29500 - Office Open XML (lansowany przez firmę
Microsoft). Jeśli jednak przypatrzymy się bliżej obu tym standardom, to stwierdzimy, że opierają
się one o ten sam standard otwarty - XML (Extensible Markup Language) będący rozwinięciem
poczciwego HTML. A więc wypada spytać: "Panowie - o co właściwie się kłócicie? Przecież
korzystacie z tego samego, otwartego standardu W3C". Jestem przekonany, że do roku 2020
problem braku standardu dokumentów zniknie, otrzymamy jeden, spójny i otwarty standard -

co najważniejsze o możliwości sprawdzenia formalnej składni (na pohybel wirusom!).
Oczywiście nie wykluczy to w żadnej mierze możliwości stosowania różnych wersji edytorów
tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp. A więc - jeden otwarty standard - różne konkurujące między
sobą implementacje! Tak jak w przypadku TCP/IP, sieci Ethernet...
Zadano mi pytanie - jak skutecznie wprowadzać standardy - odpowiedzieć jest dość prosta:
"Przepisy drogowe ustala Ustawodawca. Powinien on zadbać o ich zgodność z przepisami
obowiązującymi w innych krajach (przynajmniej ościennych) - ale po drogach mogą jeździć
różne samochody pod warunkiem, że ich wyposażenie i właściwości odpowiadają przepisom."
Czyli - wybór standardu nie oznacza braku wolności tworzenia i wyboru implementacji. Tak
jest już w wielu dziedzinach dojrzałych technologii - jestem przekonany, że tak samo stanie się
w IT (a właściwie już się prawie stało).
Rola FLOSS (Free/Libre Open Source Software)
Wokół Wolnego i Otwartego Oprogramowania (WiOO) narosło szereg nieporozumień. Jeszcze
do niedawna prasa komputerowa publikowała wypowiedzi, których autorzy twierdzili, że WiOO
to rezultaty pracy pojedynczych entuzjastów - w tym uczniów i jako takie nie nadaje się do
zastosowań profesjonalnych. Świadczy to o całkowitej nieznajomości tego problemu przez
autorów tych opracowań i wypowiedzi.
A tymczasem prawda jest zupełnie inna. WiOO powstaje w czołowych ośrodkach rozwoju
technologicznego - na uczelniach, w ośrodkach naukowo badawczych itp. Za argument
wystarczy choćby fakt, że bezpieczeństwem systemu Linux zajmowała się National Security
Agency (NSA) opracowując (i udostępniając nieodpłatnie!) zestaw dodatkowych modułów
programowych znanych jako Security Enhanced Linux (SELinux).
System Linux (wraz innymi modułami WiOO) zastąpił obecnie niemal w 100% system UNIX i
według listy www.top500.org jest dziś wykorzystywany przez ponad 91% najszybszych maszyn
na Świecie - w tym także wykorzystywanych w systemach finansowych, produkcyjnych itp.
Wśród 5 polskich maszyn notowanych na liście top500 trzy są zainstalowane w ośrodkach
superkomputerowych (Cyfronet, TASK oraz PCSS), jedna obsługuje portal "Nasza Klasa", a jedna
firmę telekomunikacyjną. Wszystkie korzystają z systemu LINUX.

Źródło: www.top500.org

Zupełnie odwrotnie przedstawia się sytuacja na komputerach klasy desktop i notebook. O ile
udział systemu MS Windows na maszynach notowanych na liście top500 wynosi dokładnie 1%,
to na maszynach klasy PC różne wersje MS Windows to 85%, zaś Linuksa około - 1,3%. Należy
jednak brać pod uwagę, że o ile dane z listy top500 są dokładne i udokumentowane, to z
oczywistych powodów dla komputerów PC dysponujemy jedynie opracowaniami
statystycznymi - np. mój notebook zapewne został zaliczony do grupy "MS Windows XP Pro" (bo
ma taką nalepkę), zaś tak naprawdę od chwili zakupu pracuje pod systemem Linux.

Jeszcze bardziej złożona sytuacja występuje w przypadku typowych serwerów. O ile liczbę
sprzedanych licencji systemów oferowanych komercyjnie (MS Windows, RedHat LInux, SuSE
Enterprise Linux itp.) dość łatwo można uzyskać, to pozostanie bardzo trudna do
bezpośredniego oszacowania "ciemna liczba" serwerów korzystających z nieodpłatnych wersji
Linuksa. Bardzo grube przybliżenie popularności obu systemów można uzyskać sprawdzając
wersje systemów pracujących w Internecie. Analizę taką prowadzi w sposób ciągły NetCraft.
Wynika z niej, że od 15 lat (1995-2010) udział w rynku serwerów WWW podlega okresowym
wahaniom związanym głównie z wprowadzaniem nowych wersji produktów - lecz w dłuższych
okresach stosunek liczby serwerów obsługiwanych przez WiOO do obsługiwanych przez
oprogramowanie komercyjne wynosi ok. 2:1.
Sprawdziłem oprogramowanie serwerów WWW Urzędów Wojewódzkich w Polsce - 5
serwerów korzysta z rozwiązań firmy Microsoft, 10 z różnych wersji systemu LINUX, zaś po
jednym z systemu BSD i SUN Solaris. Rezultat ten w pełni pokrywa się w danymi podawanymi
przez Netcraft.

Przeprowadzenie analizy innych rozwiązań serwerowych (np. baz danych) jest praktycznie
niemożliwe, a dostępne dane różnią się między sobą niekiedy aż o kilkadziesiąt procent w
zależności od źródła, co czyni je całkowicie niewiarygodnymi.

Z przedstawionych danych wynika, że WiOO jest powszechnie wykorzystywane jako system
operacyjny przede wszystkim tam, gdzie istotna jest możliwość dostosowania systemu do
indywidualnych potrzeb (superkomputery) oraz gdy można zapewnić należytą opiekę
administracyjną (serwery WWW - i prawdopodobnie innych usług).
Na rynku komputerów PC królują zaś systemy komercyjne (głównie różne wersje MS
Windows), co jest związane w filozofią ich opracowywania według profesjonalnie badanego
zapotrzebowania (Market Driven).
System LINUX zajmuje zaś znaczącą pozycję wśród tak zwanych "Embedded Solutions" głównie w urządzeniach sieciowych, końcówkach graficznych (terminalach) oraz ostatnio w
czytnikach elektronicznych wersji książek (eBook).
Konsekwencje rozwoju WiOO dla przemysłu programistycznego
Dotykają one przede wszystkim systemu dystrybucji. Przeważająca części WiOO jest
udostępniana na licencji GPL, która nie przewiduje żadnych ograniczeń w użytkowaniu
oprogramowania. Prawa do korzystania z oprogramowania (Right to Use), są z założenia
nieograniczane i co więcej dostawca oprogramowania ma obowiązek przekazania tekstu licencji
użytkownikowi, który może oprogramowanie wykorzystywać w dowolnej liczby kopii. Sprzedaż
WiOO nie jest explicite zabroniona, jednakże trudno liczyć na to, aby użytkownik zrezygnował z
możliwości nieodpłatnego kopiowania oprogramowania.
Dystrybutorowi pozostaje więc mało opłacalna sprzedaż pudełek (zwanych "Base Kit") oraz
usług dodatkowych (które wymagają oczywiście posiadania odpowiedniego poziomu
kompetencji). Wiąże się to z zasadniczymi zmianami organizacyjnymi w kanałach
dystrybucyjnych, w których dotychczas kompetencje techniczne były traktowane raczej jako
zbędne.
Należy pamiętać, że WiOO to nie tylko system operacyjny - to także coraz więcej programów
użytkowych - w tym np. OpenOffice, który oferuje zapis dokumentów w standardzie ISO 26300,
coraz lepszą kompatybilność z rozwiązaniami komercyjnymi oraz bardzo przyjazny interfejs
użytkownika i znajduje coraz szersze zastosowanie - także w Polsce. Format zapisu
dokumentów Open Document Format ( ISO 26300 ) jest wymieniony jako obowiązujący
ustawowo (wymagania minimalne dla systemów informatycznych realizowanych ze środków
publicznych).

Wiele z wielkich korporacji (np. IBM) podjęło już działania niezbędne do dostosowania się do
nowej sytuacji rynkowej wzmacniając znacznie dział realizujący wszelkiego rodzaju usługi - od
opracowywania koncepcji aż po kontrakty wsparcia technicznego włącznie. Również tradycyjni
dostawcy oprogramowania zmieniają swą politykę oferując usługi lub ograniczając sprzedaż
tradycyjnymi kanałami na korzyść sprzedaży OEM, kontraktów zbiorowych dla kluczowych
klientów itp. Wszystko wskazuje na to, że ta tendencja ulegnie w najbliższych pogłębieniu.
Wszystko jako usługa (Everything As a Service)
Niekwestionowany sukces Google i coraz szerszego zakresu oferowanych przez tą firmę usług
dodatkowych ( poczta elektroniczna, mapy cyfrowe oraz stosunkowo jeszcze mało popularne
dokumenty "on-line" ) wydaje się wskazywać na możliwe istotne zmiany w podejściu do
systemów informacyjnych - a może raczej powrót do rozwiązań scentralizowanych.
W rozwiązaniu EaaS użytkownik musi dysponować jedynie niedrogą końcówką wyposażoną w
podstawowe oprogramowanie (np. minimalny system operacyjny i przeglądarkę internetową),
aby korzystać z coraz bogatszego zestawu programów udostępnianych przez administratora
usług. Rozwiązania takie są oferowane na ogół jako globalne, lecz coraz częściej oferowane są
w sieci także lokalnie - np. w Polsce oferowane są już internetowe systemy księgowania.
Użytkownik korzysta z własnego komputera i wykupuje jedynie abonament na świadczenie
określonej usługi. Zazwyczaj rozwiązanie to jest bardzo korzystne, ponieważ uwalnia firmę od
kłopotów związanych z zakupem i instalacją oraz utrzymaniem własnego systemu.
Rozwój sieci komputerowych, a co najważniejsze coraz większa ich niezawodność w pełni
umożliwiają świadczenie takich usług oraz ich wykorzystywanie. I znów, podobnie, jak w
przypadku telepracy najistotniejsze okazują się bariery mentalne i obawa o zachowanie
poufności informacji.
Uwagi końcowe
Internet bardzo szybko osiągnął wiek dojrzały. Wiąże się to z pewnymi trudnościami wzrostu choć wydaje się, że ten okres mamy już za sobą. Firmy komercyjne pogodziły się już chyba z
faktem, że nie będą w stanie wymusić oferowanych przez siebie rozwiązań jako "jedynie
słusznych i właściwych" i że będą musiały poddać się standaryzacji. Właściwie pozostała już do
uzgodnienia jedynie jedna sprawa - format dokumentów, ale co do tego, ża należy go oprzeć o
XML właściwie nikt już nie wątpi.
Otwartość Internetu, będąca jego podstawową i niezbędną cechą powoduje, że zwracana jest
coraz większa uwaga na niedyskryminowanie żadnej grupy użytkowników - choć gdzieniegdzie
pojawiają się jeszcze złowrogie ostrzeżenia "Najlepiej oglądać w przeglądarce.....". Warto
pochwalić np. Ministerstwo Finansów RP za zasadę przyjętą przy opracowywaniu e-deklaracji:

Oby taka neutralność technologiczna stała się regułą - a nie wyjątkiem.
Jeśli na serio myślimy o ochronie przez "cyfrowym wykluczeniem" nie możemy zmuszać
użytkownika = obywatela do zakupu jakiegokolwiek produktu komercyjnego w celu
skomunikowania się z instytucją. W przypadku firmy komercyjnej to wyraz szacunku dla Klienta
- w przypadku podmiotu finansowanego ze środków publicznych to obowiązek prawny!

(Wspomniane już "Wymagania minimalne" podpisane przez Św.P. Panią Jarugę-Nowacką).
Tak, jak o obecnym kształcie Internetu zadecydowali jego użytkownicy - tak o sposobie i
kierunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego zadecydują Obywatele. Zadaniem
Samorządu jest dbanie o jak najlepsze spełnianie potrzeb społeczności lokalnych, czyli
zapewnienie im dostępu do potrzebnych Obywatelom usług - niezależnie od ich wykształcenia,
statusu społecznego czy też sytuacji materialnej. Na Świecie i w Polsce można wskazać
mnóstwo pożytecznych przykładów bezproblemowej współpracy oprogramowania
komercyjnego z WiOO.
Wydając środki publiczne należy się kierować zasadą "Best Value for Money", według której
wybór najtańszego rozwiązania, ale nie posiadającego wymaganych właściwości jest tak samo
nie korzystny, jak nieuzasadniony obiektywnie wybór rozwiązania droższego. Kryterium
powinno być spełnienie potrzeb społeczności i dobrowolne poddanie się jej kontroli. Jeśli mamy
mówić o Społeczeństwach - Obywatelskim i Informacyjnym to są to warunki absolutnie
konieczne.
A na koniec kilka ważnych zasad dobrej inwestycji - także na przyszłość:
1. Poznaj i przeanalizuj rzeczywiste potrzeby!
Unikaj rozwiązań na zapas - technologia i tak się zmieni w ciągu 10 lat! Sprawdzaj, czy
zgłaszana potrzeba jest rzeczywiście niezbędna - w razie wątpliwości żądaj uzasadnienia.
2. Podziel system na moduły funkcjonalne i opisz interfejsy pomiędzy nimi (Key Interfaces).
Dla kluczowych interfejsów dobieraj standardy otwarte. W razie ich braku - zadbaj o
kompletność dokumentacji interfejsu. Tylko takie postępowanie może zapewnić wymienność
modułów i zabezpieczyć przed pułapką "Vendor Lock-In".
3. Określaj wymaganą funkcjonalność oraz kluczowe interfejsy - sposób implementacji
pozostaw dostawcy.
Dzięki temu będziesz mógł porównać proponowane rozwiązania. Możesz przecież
przygotować zestaw testów funkcjonalności i wydajności.
4. Pytaj o kontrakt wsparcia technicznego lub sposób jego świadczenia.
Nie traktuj poważnie żadnych słownych deklaracji! Dotrzymywane są tylko ustalenia,
które otrzymasz na piśmie. Jeśli ich brak będziesz musiał pomagać sobie sam.
5. Bierz pod uwagę różne dostępne rozwiązania - unikaj pułapki "Vendor Lock-In"!
Wymienność części to możliwość ewolucyjnego rozwoju systemu i dostosowywania
go do nieuniknionych zmian.
w Krakowie, 21 czerwca 2010 r.

