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 „Nigdy nie powstanie masowy rynek dla 
samochodów – ok. 1000 w Europie –
zabraknie szoferów” — Gottlieb 
Daimler, wynalazca benzynowego 
samochodu, 1889 r.

 „Konstrukcja cięższych od powietrza 
latających maszyn jest niemożliwa" —
fizyk i matematyk  Lord Kelvin, 1895 r.

 „Szaleństwo radia wkrótce umrze” —
Thomas Edison, 1922 r.

 „Nie ma najmniejszych przesłanek na 
to, by otrzymać energię nuklearną" —
Albert Einstein, 1932 r.

www.clickz.com/experts/design/freefee/article.php/3365061,

Past Is No Prologue for Micropayments, By Vin Crosbie, June 9, 2004
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Zmiany proporcji form 
rejestrowanych 

informacji – analog vs cyfra

W. Gogołek, Technologie Informacyjne Mediów, wyd. II 

zmienione, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2006



PAMIĘĆ  SIECI
ZMIANY WARTOŚCI MIAR CZASU MAGAZYNOWANIA INFORMACJI W SIECI I CZŁOWIEKA (WG KRZYWEJ EBBINGHAUSA)

Legenda: w celu uzyskania większej czytelności wykresu miara ilości informacji (procent przechowywanych sylab) Krzywej Ebbinghausa została  podwojona. Oś X dla tej krzywej skalowana jest w dniach,

dla Google’a i Onetu w latach. W. Gogołek, Komunikacja Sieciowa Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2010



CZAS JAKI ZAJĘŁO DOTARCIE DO 50 MLN 

GOSPODARSTW DOMOWYCH W USA

Radio - 38 lat

TV - 13

TV kablowa - 10

 Internet - 5

Morgan Stanley Dean Witter Research,  2006



http://hmi.ucsd.edu/pdf/HMI_2009_ConsumerReport_Dec9_2009.pdf

Zmiany liczby odbieranych umownych słów



The Web Is Dead. Long Live the Internet By Chris Anderson and Michael Wolff , August 17, 2010, 

9:00 am, Wired September 2010, tj. zmierzch starych/nowych technologii – miejsce dla nowych, 

korzystających z komunikacyjnego potencjału Internetu (Facebook, Twittter, iPhone, Ipad itp.), 

Zamiast maila – komunikacja przez sieci społecznościowe, IM, SMS

Quo vadis Internecie?

http://www.wired.com/magazine/


BOGACTWO FORM OPEROWANIA 

INFORMACJĄ W SIECI

Komunikacja – tania, 

multimedialna, wszechobecna

Tradycyjne witryny/portale

Web 2.0/social networking

Mobilność



WEB 2.0 – MEDIA 

SPOŁECZNOŚCIOWE



POZYTYWY, NADZIEJE + ATEŃSKA DEMOKRACJA

 Sieć - szansa na 
przywrócenie stylu 
bezpośredniej ateńskiej 
demokracji i jej 
zaangażowanie w proces 
zdobywania wiedzy. 

 każdy obywatel jest 
„podłączony do wiedzy” 
tak łatwo, jak do 
Facebooka, Naszej Klasy 
czy Grona. 



AUTORYTET SIECI

Budowany jest na bazie idealistycznego 

przekonania o demokracji tworzenia i 

udostępniania informacji; kreowania (nie 

zawsze prawdziwych) przekonań, iż 

jesteśmy i będziemy konsultowani na temat 

wszystkiego, cały czas, a wynik tych 

konsultacji jest najważniejszy.



DIAGNOZA



DIAGNOZA

 Użytkownicy Facebooka zostawiają 25 

miliardów wpisów każdego miesiąca

 Google odpowiada na miliard pytań każdego 

dnia; miliard osób korzysta w każdym tygodniu

 75% specjalistów HR ocenia kandydatów do 

pracy wg informacji z Sieci – wynik: 70% 

odrzuconych podań



PERSONALIZACJA

 Wynik umiejętnej analizy i interpretacji danych 

mówiących o użytkowniku. 

 Dobieraniu coraz bardziej efektywnych 

komunikatów przekazywanych użytkownikowi. 

 Użytkownik Sieci otrzymuje coraz większą część 

informacji w postaci łatwo absorbowanej pigułki 

informacyjnej. Dzięki personalizacji następuje 

dostosowanie owej pigułki do sylwetki odbiorcy 

informacji – do jego indywidualnych 

oczekiwań/predyspozycji.



BAZA FRAGMENTU SIECI – MEDIA 

SPOŁECZNOŚCIOWE/BIZNES, PIENIĄDZE

 DPI (Deep Packet Inspection) – głęboka analiza 
pakietów

 70% opinii o markach, produktach i nazwiskach

 Czy warto mierzyć media społecznościowe? 
(Kryterium: Biznes)

 0% nie !

 21% tak

 49% koniecznie!

 30% rewolucja!



WYKORZYSTANIE  SOCIAL NETWORKINGU

W SPRAWACH KRYMINALNYCH

 Dowody pozyskiwane ze stron social networking

 Kontrola osobistej wymiany informacji

 Ocena motywów i osobistych związków/relacji

 Określanie lokalizacyjnych informacji

 Udowadnianie i obalanie alibi

 Ustalenie przestępstw lub kryminalnych przedsięwzięć

 Wykrycie narzędzi i korzyści przestępstw

http://www.criminallawlibraryblog.com/U.S._DOJ__crim_socialnetworking.pdf [marzec, 20010]

http://www.criminallawlibraryblog.com/U.S._DOJ__crim_socialnetworking.pdf


INFORMACJA O POCZUCIU SZCZĘŚCIA 

UŻYTKOWNIKÓW SIECI

– wg. Liczby użytych na stronie słów:  szczęście, wspaniale!, smutek, wątpliwości i tragedia

October 12, 2009, NYT, Link by Link, Is It a Day to Be Happy? Check the Index, By NOAM COHEN

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/c/noam_cohen/index.html?inline=nyt-per


Dynamiczna analiza relacji informacji w Sieci

wybory3.avi




NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POZYCJI MARKI I ANALIZY DZIAŁAŃ 

MARKETINGOWYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
 Amplify
 Unruly Media (Video Tracking)
 Buzz Metrics
 Radian
 BrandWatch
 Seer
 Wavemetrix
 Onalytica
 Visible Technologies
 Attentio
 TNS cymfony
 Mill
 Millward Brown
 Scoutlabs
 Attentio
 Biz360
 Brandimensions
 BuzzLogic
 Cision
 CollectiveIntellect
 CyberAlert
 DNA13
 Dow Jones
 Integrasco
 Kaava
 Magpie
 Radian
 Vocus



ROCZNY RUCH IP (EB) 

2006 - 2010

70

40

100

140

200

Komputer - komputer 

Człowiek – człowiek (cyfra + analog)





KOMUNIKACJA AKTYWNA (KA)

 informacja, pokonując
w Sieci drogę od nadawcy
do odbiorcy, ulega różnej
skali modyfikacji, selekcji –
komputerowemu 
przetwarzaniu. 

 Decyduje o tym wielkość i wartość analizowanych i 
wykorzystywanych przez komputery zasobów 
informacyjnych, które opisują podmioty 
uczestniczące w procesie komunikacji. 

Bezpośrednia

Pośrednia

KA

Obraz P.Bruegela "Wieża Babel "

IT - Pomocnik czy sprawca?



ROLA MASZYN W KOMUNIKACJI AKTYWNEJ

 W procesie zbierania informacji tworzących zasoby 
sieciowe i ich udostępniania malejącą rolę pełnią 
ludzie, pozostawiając inicjatywę maszynom.

 Następuje oddawanie decyzyjności informacyjnej 
maszynom, które autonomicznie segregują, jakie
informacje zostaną udostępnione (z zachowaniem 
personalizacji i innych kryteriów), a które nie 
zostaną wyświetlone na ekranie monitora 
komputerowego Internauty. 

IT - Pomocnik czy sprawca?



PORÓWNANIE LICZB ARTYKUŁÓW (W SKALI ROKU) IDENTYFIKOWANYCH W „THE TIMES” 

ZAWIERAJĄCYCH SŁOWO KLUCZOWE „QUANGO” W  ZASOBACH „UK NEWSPAPERS” I „UK 

NATIONAL NEWSPAPERS” DOSTĘPNYCH W LEXIS-NEXIS (1988-2001)
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KOMUNIKACJA AUTONOMICZNYCH MASZYN 

(KAM)

wspomaganie ludzkiej aktywności 
intelektualnej

każda działalność 
ludzka
wspomagana 
siłą maszyn, 
która wcześniej 
zarezerwowana była wyłącznie dla 
ludzkiego umysłu. 

Bezpośrednia

Pośrednia

KA

KA
M

Obraz P.Bruegela "Wieża Babel "

IT - Pomocnik czy sprawca?



KOMUNIKACJA AUTONOMICZNYCH MASZYN

 Maszyny, na podstawie autonomicznie 
zbieranych informacji z otoczenia  samodzielnie 
tworzą komunikaty, które przekazują między 
sobą – komunikowanie sieciowe maszyna-
maszyna oraz dopiero po odpowiedniej obróbce 
przekazują ludziom: komunikacja maszyna-
człowiek. 

 W tworzeniu informacji źródłowej człowiek nie 
bierze udziału. 

diginetmedia. 

IT - Pomocnik czy sprawca?



DOCENIĆ MASZYNY

 komputery szybko 
wkraczają w sferę,
która do tej pory 
wydawała się 
zarezerwowana 
wyłącznie dla człowieka i zupełnie nieosiągalna dla 
pozbawionych inteligencji oraz uczuć maszyn. 

 W sposób nieuzasadniony upowszechniane 
informacje jakoby maszyny mogły robić tylko to, co 
przewidział programista, od dawna są 
nieprawdziwe. 



EFEKTY
Sterowanie – manipulacja

“We want to make Google the third half 

of your brain,” Sergey Brin (Google) –

Google Instant



„TWÓRCZOŚĆ MASZYN” 1/2

 Wybór tytułu, stosownego ISBNu, okładek i 

specyficznego tworzenia treści samej książki. 

 Oryginalny algorytm odczytuje odpowiednie 

fragmenty książek zgromadzonych w 

pamięciach komputerów Amazon’a, następnie 

łączy je, by w efekcie uzyskać nową pozycję. 

 Korzystając z tej procedury Philip M. Parker 

“napisał” 200 000 książek. 



„TWÓRCZOŚĆ MASZYN” 2/2

 program Brutus.1, opracowany przez

Selmer’a Bringsjord’a:

 Dave Striver lubił uniwersytet – jego

porośniętą bluszczem wieżę zegarową z

mocnej starej cegły, jego zalaną

promieniami słonecznymi zieleń i pełną

entuzjazmu młodzież....

Daniel Akst, An Essay, Literary Luddites 

Unite! Computers as Authors? “The New 

York Times”, November 22, 2004. 



MUSIC SCIENCE, HIT SONG SCIENCE 

 Firmy świadczą usługi oceny materiałów, dają 
sugestie zmian. Pomagają w decyzji wyboru przez 
producenta. Roczna opłata – 100 000 USD.

 Music Science - wskazuje na podobieństwa np. U2 
do niektórych dzieł Bethowena

 Programy przewidziały sukcesy: Candy Shop, Be the 
Girl, Unwritten, She says, You’re Beautiful.

 Nikt nie chce wiedzieć, że decyzje podejmuje 
maszyna



SĘDZIOWANIE, 

GIEŁDA, BLOGI

 „W centrach finansowych City i Wall Street „przeprowadza 

się automatycznie aż do 80 procent wszystkich transakcji. 

Nie są one w żadnym momencie objęte ludzką kontrolą” 

(maj 2009 r.) 

 Roboty zakładają tysiące reklamowych blogów, kont 

pocztowych, całych stron. Inny sposób wykorzystania tych 

robotów jest zakładanie kont pocztowych w celu 

wykorzystania ich do rozsyłania spamu.

 Hawk Eye, RFID-piłka, snipery, robo-trader, OIOM



PRZEJMOWANIE MENTALNEJ INICJATYWY 

PRZEZ MASZYNY - SINGULARITY

 Bliskość pokonania bariery oddania maszynom 

decyzji o zabijaniu ludzi (np. rozważane są plany 

oddania takiej samodzielności samolotom 

szpiegowskim klasy Predator). 

 Dotychczasowe osiągnięcia zapowiadające 

„eksplozję inteligencji maszyn”, należy przewidzieć 

także ekstremalne zagrożenie – „utratę ludzkiej 

kontroli nad bazującą na komputerach 

inteligencją” 

http://singularityu.org/overview/ [maj 2009], AAAI Presidential Panel on Long-Term AI Futures, 2008-2009 Study. J. Markof, 

Scientists Worry Machines May Outsmart Man, „The New YorkTimes” 2009, July 26. Predator Drones and Unmanned Aerial 

Vehicles (UAVs), „The New York Times” 2009, July 24.



PRZYDATNOŚĆ ŹRÓDEŁ INFORMACJI 

W OCENIE UCZNIÓW LICEUM I GIMNAZJUM [1-10]
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Sondaż, n=38 i n=37



DEKLARATYWNE ŹRÓDŁO WIEDZY

W. Gogołek, Komunikacja Sieciowa Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, 

Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2010



KREATYWNOŚĆ 

Stopień intensywności korzystania z zasobów 

Sieci ma odwrotnie proporcjonalny związek z 

kreatywnością użytkowników Internetu.  

W. Gogołek, Komunikacja Sieciowa Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, 

Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2010



ZEGARA POSTĘPU NIE DA SIĘ COFNĄĆ ANI ZATRZYMAĆ

EPOKA LUDDYSTÓW BEZPOWROTNIE MINĘŁA

1. Pozostawienie  funkcji i inicjatyw HYBRYDY mechanizmom 

samoregulacji?

2. Pozostawienie  inicjatywy rozwoju integracji ludzi z Siecią 

politykom?

3. Cenzura, moderowanie lub, na wzór luddyzmu - „prohibicja 

internetowa”?

4. Edukacja umiejętnego korzystania z potencjału 

wirtualnego świata?



TYMCZASEM -

OBRONA PRZED MASZYNAMI

Completely Automated Public Turing Test to 

Tell Computers and Humans Apart



Ulotne swobody informacyjne społeczeństwa informacyjnego


