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Artyku  omawia najnowsze tendencje rozwoju Internetu w kontek cie teoretycznych bada  dotycz cych ich 

aspektu technologicznego, b d cego klasycznym problemem bada  po wi conych mediom. Problem ten 

sta  si  szczególnie wa ny i zosta  postawiony na nowo w wypadku tzw. nowych mediów. Jego osobny 

wariant pojawi  si  tak e w obr bie bardziej szczegó owego pola badawczego dotycz cego zarz dzania 

mediami. Wspomniane najnowsze tendencje rozwoju przyjmuj  dwa kluczowe kierunki: intensyfikacja 

i wzbogacenie ruchu w obecnej infrastrukturze oraz rekonstrukcja od podstaw infrastruktury sieci oparta 

na jej nowej koncepcji (tzw. clean slate paradigm). Oba kieruj  si  jasn  pragmatyk , jakiej dostarcza 

aspekt komercyjny sieci, cho  fundamentalnie ró nie rozumiej  jej status (obiektywna rzeczywisto  

v. „us uga” pa stwowa). Realizuj  tak e klasyczn  ambiwalencje badawcz  mediów, która przeciwstawia 

stanowisko deterministyczne (determinizm technologiczny) rozumieniu technologii jako odpowiedzi na 

zapotrzebowanie spo eczne g ównie o charakterze ekonomicznym.
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The Internet and its present and future as a problem of technology 
role interpretation in the context of development of the business 
in the web
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The article describes the newest tendencies in the development of the Internet in the context of theoretical 

investigations considering its technological aspect which is a classical problem in the media studies. This 

issue has become especially urgent with the arrival of new media and made theory to rethink it from 

the beginning. Its separated variant appeared also in a more specific field of the media management. 

The newest tendencies in the development of the Internet take now two key directions: acceleration and 

enrichment of the traffic incurrent infrastructure or fundamental reconstruction of current infrastructure 

based on new criteria (clean slate paradigm). Although both of them present clear pragmatics, which is 

provided by the commercial aspect of Web, they understand its status in a very different ways (objective 

reality vs. state service). They also realize the classical theoretical ambivalence in media studies which 

holds on one side a deterministic attitude (technological determinism) and on the second the idea that 

technology mainly arises as a result of mostly economically driven social need.

Keywords: the Internet, web, business, media, management, technology, determinism, theory.

 



172 DOI 10.7172/1644-9584.44.13

Rafa  Maci g

1. Wst pne ustalenia

Niniejszy tekst ma za zadanie podj  problem technologicznego kontek-
stu mediów w wietle najnowszych tendencji, które pojawi y si  w obr bie 
Internetu, powoduj c powrót do korzeni problematyki uwa anej za dobrze 
rozpoznan . Technologia jako zmienna procesów kszta tuj cych media jest 
problemem klasycznym o d ugiej ju  historii (wystarczy przypomnie  postaci 
Harolda Innisa i Marshala McLuhanna) i zosta a obszernie zinterpretowana, 
a jednak nieustaj co powraca jako osobny, deterministyczny czynnik. Ta 
tendencja pojawia si  silnie w wypadku tzw. nowych mediów i szczególnie 
Internetu, co wydaje si  czym  wi cej ni  tylko jednym z kolejnych pro-
blemów szczegó owych, ale mo e by  przes ank  do gruntownego przemy-
lenia sposobu, w jaki Internet jest interpretowany. Konieczno  podobnej 

rekonstrukcji nasuwa si  zreszt  samoistnie wobec wzrastaj cego tempa 
pojawiania si  innowacji technologicznych, których nie jest w stanie opa-
nowa  refleksja badawcza.

G ówne tendencje warunkuj ce rozwój mediów i problemy zwi zane 
z zarz dzaniem nimi zdefiniowali w roku 2006 Dan Shaver i Mary Alice Sha-
ver, podaj c trzy podstawowe czynniki (factors), które „wydaj  si  dominowa  
w ewolucji przemys ów medialnych i okre la  wyzwania stoj ce przed zarz -
dzaj cymi tymi mediami” (Shaver i Shaver, 2006, s. 639). S  nimi: technologie 
cyfrowe, wzorce przyswojenia produktu przez konsumenta (consumer adoption 

patterns) oraz globalne rodowisko regulacyjne. Po przeprowadzeniu ich ana-
lizy autorzy ci zrekonstruowali w dalszej cz ci trzy g ówne zespo y zagadnie  
stanowi cych g ówne zadania dla zarz dzania: wywo any nimi kszta t prze-
mys u medialnego (impact on industry operations), kontent medialny (media 

content) i widownie (audiences) (Shaver i Shaver, 2006, s. 644).
W przywo anym tek cie specyficzna kwestia technologii pojawia si  na 

pierwszym miejscu i skojarzona z charakterystyczn  dziedzin  rozwi za  
tzw. cyfrowych (czyli opartych na konwersji tre ci do postaci binarnej, 
a tak e, dzi ki temu, zastosowania narz dzi i technik w a ciwych dla tej 
postaci), dzi ki czemu rozpatrywana jest przede wszystkim w kontek cie 
Internetu. Rozwój i ekspansja dziedziny cyfrowej i jej najwa niejszego kana u 
dystrybucji, jakim jest sie , wytwarza ró ne, odleg e zjawiska, które s  sze-
roko podejmowane w obr bie ró nych dziedzin badawczych. By  mo e naj-
lepiej znana jest ta jej ga , która pojawia si  jako reminiscencja podobnej 
problematyki podejmowanej w kontek cie klasycznych bada  medioznaw-
czych i jako jednocze nie dyskusja z nimi. Ten rodzaj namys u reprezentuj  
badania przeprowadzane w ramach szerszego nastawienia, przekraczaj cego 
granice medioznawstwa w stron  bada  spo ecznych i kulturowych. Taki ruch 
jest szczególnie uzasadniony z punktu widzenia skutków wywo anych przez 
nowe media, polegaj cych na pojawieniu si  tzw. spo eczno ci sieciowych. 

Przyk adem bada  przyjmuj cych t  perspektyw  jest zbiorowa praca pt. 
Handbook of New Media, Social Shaping and Social Consequences of ICTs, 



Problemy Zarz dzania vol. 11, nr 4 (44), 2013 173

Internet – stan obecny i przysz o  jako problem sposobu interpretacji roli technologii…

w której wst pie znajduje si  jego jasna deklaracja: „Nowe media wyma-
gaj  rozwa enia d ugotrwa ej zale no ci bada  medioznawczych od teorii 
i fenomenów spo ecze stwa masowego” (Lievrouw i Livingstone, 2010, 
s. 2). Jednak masowe media, w zwi zku z pojawieniem si  tzw. nowych 
mediów, wymagaj  ponownego przemy lenia, szczególnie ze wzgl du na 
„odr bne drogi rozwoju technologii”; wa ne staje si  bowiem ich spo ecznie 
ukszta towanie (social shaping) i spo eczne efekty, jakie wywo uj  (Lievrouw 
i Livingstone, 2010, s. 3), a inspiruj ce okazuj  si  tutaj poj cia wypracowane 
w ramach Science and Technology Studies (STS). W tym kontek cie deter-
minizm technologiczny kojarzony ze szko  z Toronto, Haroldem Innisem 
i Marshalem McLuhannem, jest uwa any za „ducha”, którego nale y „wyeg-
zorcyzmowa ” Slack i Wise, 2010, s. 152). Przyk adem takiego postepowa-
nia jest dla autorów teoria Bruno Latoura. Kwestie technologiczne zostaj  
w ten sposób zinterpretowane bardzo szeroko i abstrakcyjnie. Podobnie 
obszern  ofert  kontekstów interpretacyjnych przedstawia tak e nowsza 
ksi ka pt. Nowe media. Wprowadzenie (Lister, Dovey, Giddings, Grant, 
i Kelly, 2009), której ambicj  jest mo liwie najobszerniejszy zbiór perspektyw 
zwi zanych z tytu owym zjawiskiem.

W tej sprawie zabra  g os Manuel Castells w ksi ce pt. Spo ecze stwo 

sieci. Twierdzi on wprost, e problem determinizmu technicznego jest praw-
dopodobnie fa szywy (Castells, 2010, s. 47), a wzajemny stosunek spo e-
cze stwa i technologii prowadzi do skutków, które zale  od „z o onego 
wzoru interakcji” (Castells, 2010, s. 46). Jako przyk ad podaje Internet, 
który rozwin  si  wskutek splotu wielu ró nych czynników, przede wszyst-
kim o charakterze politycznym (mowa tutaj o swoistej dla USA „kulturze 
wolno ci) i politycznym oraz ekonomicznym (chodzi o szeroki kontekst 
ustroju kapitalistycznego z dominuj c  stref  gospodarcz ). Wskazuje tak e 
nadrz dn  instancj , która w naturalny sposób instytucjonalizuje ca o  opi-
sanego konglomeratu, pe ni c zwierzchni  rol  sternika okoliczno ci, w któ-
rych innowacje technologiczne mog  istnie  i rozwija  si . T  instytucj  jest 
pa stwo (Castells, 2010, s. 53).

2. Problem technologii z punktu widzenia zarz dzania

Z punktu widzenia refleksji po wi conej zarz dzaniu mediami badania 
maj  bardziej praktyczny charakter, cho  – jak si  okazuje  – odwo uj  si  
do podobnych przes anek. Ich przegl d przedstawiaj  George Sylvie i Amy 
Schmitz Weiss (2012) w tek cie Putting the Management into Innovation 

& Media Management Studies: A Meta-Analysis przy okazji rozpatrywania 
szczegó owego problemu innowacji technicznych pojawiaj cych si  w new-
sroomach. Metateoretyczny charakter ich pracy polega na prze ledzeniu 
publikacji po wi conych wybranemu problemowi (czyli innowacjom tech-
nologicznym w newsroomach) i umo liwia jednocze nie podsumowanie 
pi miennictwa dotycz cego kwestii technologii jako takiej. Badania zaj-
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muj ce si  wzajemn  zale no ci  technologii i zarz dzania mediami, jak 
twierdz , rozpoczynaj  si  jeszcze w innej epoce technologicznej, trwaj  
bowiem przez ostatnie pó wiecze (Sylvie i Weiss, 2012, s. 187). 

W ród nowszych pomys ów, obok czynników organizacyjnych zwi zanych 
z otoczeniem, wskazuj  oni, podobnie jak Lievrouw i Livingstone, odniesie-
nie do dorobku Science and Technology Studies, g ównie odwo uj cych si  
do my li Bruno Latoura. Ten pierwszy w tek ilustruje teoria Sylvii Chan-
Olmsted, zbieraj ca czynniki pochodz ce z wewn trz firmy i oddzia ywuj ce 
zewn trznie, do których nale : „cechy firmy, cechy technologii medialnej, 
zwi zki strategiczne, postrzegana warto  strategiczna, mo liwe alternatywy, 
rodowisko rynkowe, konkurencja i regulacje/przepisy” (Sylvie i Weiss, 2012, 

s. 189). W tek drugi, czerpi cy z STS, opisuje sposób rozumienia wp ywu 
technologii jako „amalgamat czynników spo ecznych, technologicznych 
i strukturalnych” (Sylvie i Weiss, 2012, s. 189) i jest postrzegany jako perspek-
tywa na przysz o . W tek ten kontynuuje wyra nie przytaczane wy ej tezy 
pochodz ce z obszaru refleksji po wi conej nowym mediom i Internetowi.

Tak ogólny i zrelatywizowany wobec szerszego kontekstu spo ecznego 
typ interpretacji nie przeszkadza jednak odwo ywaniu si  do technologii 
jako bezpo redniego czynnika sprawczego, który wp ywa na inne, szersze 
zjawiska. Tego rodzaju rozumowanie w sposób milcz cy wspiera si  na 
podej ciu deterministycznym i pojawia si  tak e w zupe nie nowej refleksji 
zwi zanej z mediami i Internetem. Reprezentuje je na przyk ad tekst Philipa 
M. Napoliego pt. Audience Evolution and the Future of Audience Research 

(Napoli, 2012, s. 79–97). Pisze on wprost: „Wspó czesna ewolucja widowni 
jest spowodowana w wi kszo ci przez technologiczne zmiany, które zmie-
niaj  sposób w jaki widownia u ywa mediów”. Zmiany te wytwarzaj  dwa 
podstawowe zjawiska: fragmentacj  mediów/widowni (media/audience frag-

mentation) oraz autonomizacj  tej ostatniej (audience autonomy). Pierwsze 
jest skutkiem rosn cych wariantów kontentu, dostarczanego poprzez coraz 
liczniejsze kana y ró nicuj cych si  platform, drugie odzwierciedla natomiast 
rosn cy zakres kontroli widowni nad swymi interakcjami z mediami i obej-
muje takie zagadnienia, jak interaktywno , mobilno , us ugi na danie 
(on-demand) czy kontent generowany przez u ytkowników. Gwa townym 
przemianom ulegaj  tak e sposoby badania widowni z perspektywy rynku, 
co autor obficie ilustruje procedurami o charakterze sieciowym i co tak e 
wywo uje zasadnicze przemiany w postrzeganiu, interpretowaniu i koncep-
tualizowaniu widowni zarówno w badaniach akademickich, jak i praktyce 
zarz dczej mediów.

Technologiczne innowacje, a przede wszystkim tzw. nowe media tworz  
szerok  podstaw  obydwu kluczowych zjawisk opisanych przez Napoliego, 
umo liwiaj c ich szczegó owe realizacje (np. pozwalaj c tworzy  w asny kon-
tent o rosn cym znaczeniu, co jest manifestacj  inicjatywy widowni) b d  
tworz c ich prototypy (np. logika tzw. d ugiego ogona pokazuje pojawienie 
si  nowych wzorców postrzegania grupy docelowej klientów – ten temat poja-
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wia si  przy okazji zjawiska fragmentacji widowni). Fragmentacja widowni 
jest uwa ana za bezpo redni skutek innowacji technologicznych tak e przez 
Dana Shavera i Mary Alice Shaver. Autorzy ci podkre laj  ich niezale ne od 
rynku  – i szerzej „konstelacji rozwoju o charakterze ekonomicznym, tech-
nologicznym i spo ecznym” (Shaver i Shaver, 2006, s. 639) – znaczenie dla 
formowania si  podstawowych trendów rozwoju mediów (Shaver i Shaver, 
2006, s. 641). Zachowuj c bardziej ogólny kontekst badawczy, podkre laj  
tak e swoist , osobn  rol  technologii. Autonomia widowni jest natomiast 
kojarzona przez Napoliego bezpo rednio z funkcjonowaniem rodowiska 
nowych mediów, które nie tylko zmienia sposób jej postrzegania, ale przede 
wszystkim powoduje pojawienie si  nowych form jej zrozumienia (Napoli, 
2012, s. 85).

U wszystkich przywo anych autorów istotny kontekst stanowi  tzw. nowe 
media i szczególnie Internet. Mimo usi owania unikni cia deterministycz-
nej pu apki, determinizm technologiczny wydaje si  ci gle ród em istotnej 
inspiracji. Problem nie ma tylko znaczenia teoretycznego, ale wydaje si  
ilustrowa  pewn  bezradno  wobec niezwykle gwa townego rozwoju tech-
nologii, która z trudem i opó nieniem daje si  wbudowa  w ramy szerszych 
i niew tpliwie trafnych kontekstów badawczych (takich na przyk ad, jakie 
proponuje STS). By  mo e jeste my wiadkami tworzenia si  nowego para-
dygmatu bada  medioznawczych, który wobec nieustaj co rozwijaj cej si  
zmiany, musi zastosowa  nowe modele interpretacyjne, wbudowuj ce to 
opó nienie (i id c  za nim niepe no  materia u badawczego) w wysi ek 
opisu i uogólnienia obserwowanych procesów1. W tym miejscu otwiera si  
problematyka znacznie przekraczaj ca ramy niniejszego tekstu, który ma 
j  tylko wst pnie sformu owa . 

Aby to uczyni , przywo am dwa przyk ady w ró ny sposób wpisuj ce 
si  w problematyk  rozwoju technologicznego. Pierwszy z nich przedstawia 
bie c  prognoz  ruchu sieciowego przygotowan  przez firm  Cisco. Jej 
charakterystyczn  cech  jest czysto techniczne, statystyczne podej cie, ana-
lizuj ce uchwytne fakty fizyczne2. Przyk ad drugi referuje obecne badania 
dotycz ce rozwoju technicznych rozwi za  sieci, które de facto porzucaj  
za o enia architektoniczne obecnego Internetu. Zestawione ze sob  ilu-
struj  ca kowicie ró ne za o enia dotycz ce kszta tu technologii sieciowej 
w najbli szych latach.

3. Obecny rozwój technologii Internetu

W 2013 roku firma Cisco, jeden z globalnych liderów technologii siecio-
wej3, opublikowa a seri  dokumentów podsumowuj cych ruch internetowy 
i przedstawiaj cych jego prognozy. Zosta y one zgromadzone w ramach pro-
jektu nazwanego Cisco Visual Networking Index (VNI), który powsta  jako 
skutek obserwacji obecnego stanu komunikacji sieciowej, obejmuj cej biznes, 
edukacj , administracj  rz dow  czy w ko cu segment konsumencki, opiera-
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j cej si  na po czeniu trzech jej typów, zwi zanych z okre lonymi rodzajami 
technologii: wideo, usieciowionych spo eczno ci i zaawansowanych aplikacji 
umo liwiaj cych ró norodne formy wspó pracy (http://www.cisco.com/en/US/
netsol/ns827/networking_solutions_sub_solution.html#~overview). Z raportu 
tego wynika, e skumulowany roczny wska nik wzrostu (CAGR) miesi cznego 
ruchu internetowego w latach 2012–2017 b dzie wynosi  oko o 23%, osi gaj c 
wielko  121 EB4 i u o y si  wed ug pewnych, istotnych z punktu widzenia 
niniejszego artyku u trendów. 

W ród wielu interesuj cych wniosków dotycz cych ró nych aspektów 
tego wzrostu wy aniaj  si  bowiem okre lone tendencje, do których nale y 
przesuwanie si  wi kszo ci ruchu internetowego z obs ugiwanego przez sta-
cjonarne komputery PC do takich urz dze , jak odbiorniki telewizyjne czy 
urz dzenia przeno ne, który przewy sz  udzia  w nim tych pierwszych w roku 
2017 (Cisco, 2013b, s. 6). Jednocze nie w segmencie urz dze  przeno nych 
zmniejsz  sw  obecn , dominuj c  liczb  komputery typu laptop na rzecz 
innego typu aparatów, takich przede wszystkim jak smartfony czy tablety. 
Skumulowany roczny wska nik wzrostu ruchu internetowego generowanego 
przez urz dzenia mobilne wyniesie w okresie 2012–2017 66% i osi gnie 
11,2 EB miesi cznie (Cisco, 2013a, s. 5), w czym cz  generowana przez 
smartfony wyniesie 67,5%.

Wzrost internetowego ruchu jest nap dzany, wed ug Cisco, przede 
wszystkim przez dane typu wideo w ró nych formach, takich jak materia y 
rozpowszechniane na stronach, wideo na danie jako us uga, materia y 
wideo kr ce jako pliki wymieniane mi dzy u ytkownikami, gry oparte na 
strumieniowaniu wideo czy wideokonferencje. Skumulowany roczny wska -
nik wzrostu tego rodzaju wymiany danych osi gnie globalnie 23% i b dzie 
obejmowa  73% ca o ci ruchu w roku 2017 (Cisco, 2013b, s. 15). Oczywi cie 
przyczyni si  do tego wzrost ruchu mobilnego tego typu. Wed ug przewi-
dywa  Cisco kontent wideo dost pny dzi ki Internetowi w urz dzeniach 
mobilnych b dzie stanowi  66,5% ca o ci generowanego przez nie ruchu 
internetowego (Cisco, 2013a, s. 10). Takie sprofilowanie wi kszo ci ruchu 
internetowego b dzie mia o ró norodne skutki, na przyk ad zmieni on cha-
rakter ze wzgl dnie ci g ego w bardziej dynamiczny, co b dzie si  wi za o 
z asymetrycznym typem przesy u danych wideo, w wi kszo ci jednokierun-
kowym. Zachwieje to obecn  tendencj  wzrostu aktywno ci u ytkowników 
sieci, ale mo e tak e prowadzi  do wprowadzenia technologii znosz cych 
t  asymetri 5.

Internet nie jest technologi  now , liczy sobie oko o 40 lat6, jest jednak 
ci gle postrzegany jako innowacyjna si a, istotna z punktu widzenia rozwoju 
spo ecznego i gospodarczego. Dzieje si  tak prawdopodobnie dlatego, e 
pocz tkowy zestaw rozwi za  technologicznych okaza  si  wzgl dnie otwarty 
i umo liwia jego rozbudow . Jednym z najwa niejszych, zwa ywszy jego 
pó niejsz  popularno , technologicznych pomys ów rozwijaj cych sie  by a 
koncepcja Word Wide Web (WWW) stworzona przez Tima Bernersa-Lee. 
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Zosta a ona wymy lona na prze omie lat 80. i 90. jako rodzaj uzupe nienia 
istniej cych rozwi za  technicznych, lecz jej upowszechnienie i wykorzysta-
nie spowodowa o, e jest cz sto z Internetem uto samiana. Kolejna fala 
innowacji zwi zanych z sieci  pojawi a si  po roku 2000 i, cz ciowo kon-
tynuuj c pomys y wcze niejsze, sformowa a faz , któr  Tim O’Reilly nazwa  
Web 2.0. Artyku , który jej po wi ci , pochodzi  z roku 2005 i w wi kszo ci 
dotyczy  kwestii technicznych, które otworzy y nowe mo liwo ci przed bizne-
sem w sieci (O’Reilly, 2005). W tym nurcie mie ci si  niew tpliwie prognoza 
firmy Cisco, która wyra nie ekstrapoluje obecny stan sieci w przysz o 7, 
przyjmuj c milcz co obecne podstawy jej architektury jako niezmienne.

Z drugiej strony jednak przegl d ilustruj cy gwa towny potencja  inno-
wacyjny sieci stanowi zapowied  pojawienia si  trendu o nieco innym cha-
rakterze i mniej znanego, cho  bardzo zaawansowanego i wspieranego przez 
powa ne instytucje. Ma on tak e na celu ca kowit  zmian  technologiczn  
sieci. Sk adaj  si  na niego liczne projekty badawcze, podejmowane w ró -
nych krajach, które obra y sobie za cel przemy lenie od podstaw do wiadcze  
zwi zanych z funkcjonowaniem Internetu i przedstawienia stworzonych od 
podstaw nowych wariantów jego organizacji. Opieraj  si  one na znanym 
sk din d fakcie, dotycz cym g ównej funkcji sieci, która z przedsi wzi cia 
akademickiego wyewoluowa a w szerok  platform  o charakterze komercyj-
nym8. Pewne cis e regu y, jakim zosta a ona podporz dkowana na samym 
pocz tku (takim jak specjalne po czenie ró nych warstw jego dzia ania 
czy zasada end-to-end), okaza y si  przeszkodami w rozwoju. Spowodo-
wa y, e przebiega  on, jak pisz  autorzy, trybem swoistego „hakowania”, 
czyli poprzez narzucanie nowych rozwi za , wykorzystuj cych wybiórczo 
pewne elementy mechanizmów ju  istniej cych czy te  „umieszczania ad 

hoc dora nych i zgrubnych atek na szczycie istniej cej architektury” (Paul, 
Pan i Jain, 2011a, s. 26). Tego rodzaju strategia okaza a si  ma o efek-
tywna, a co wi cej nie mo e sprosta  wzrastaj cym wymaganiom dotycz cym 
bezpiecze stwa, pewno ci dzia ania, u ycia narz dzi spo eczno ciowych czy 
mobilno ci (Paul, Pan i Jain, 2011a). Okoliczno ci te wymagaj  stworzenia 
przysz ej architektury Internetu od podstaw (tzw. clean slate paradigm), 
której przes anki pojawiaj  si  jako skutki obecnych problemów i oczekiwa  
zwi zanych z sieci . 

Znajduj  si  w ród nich ró norodne kwestie, w ród których dominuje 
bezpiecze stwo9, obejmuj ce takie zagadnienia, jak mechanizmy zabezpie-
cze , tworzenia po cze  typu zaufanego, nazw i to samo ci, kryptografii, 
prywatno ci, zapobiegania spamowi i atakom itp. Jego ochrona zosta a 
obecnie zaimplementowana jako swoisty dodatek do istniej cych rozwi -
za  technicznych. Na drugim miejscu znajduj  si  mechanizmy dostarczania 
kontentu, których dominacja oznacza  b dzie paradygmatyczn  zmian  obec-
nych za o e  sieci, skupionych na umo liwieniu komunikacji, co powoduje 
s abe dostosowanie do skali przysz ego ruchu sieciowego. Trzeci zestaw 
problemów czy si  opanowaniem sieciowych opó nie  przesy u danych, 



178 DOI 10.7172/1644-9584.44.13

Rafa  Maci g

zwi zanych z ekstremalnie d ugimi dystansami ich transportu, nieprzewi-
dywanymi w ramach obecnej zasady end-to-end. Czwarty zespó  zagadnie  
dotyczy stworzenia ram kontroli zarz dzania sieci , które w obecnej formie 
maj  wtórny charakter wobec jej struktury i obejmuj  idee zawieraj ce si  
mi dzy ca kowit  kontrol  z jednej strony i z drugiej – mniej restrykcyjnymi, 
rozproszonymi koncepcjami. Na miejscu pi tym znajduj  si  tzw. us ugi 
webowe, zwi zane z aktualnym komercyjnym, gwa townie si  rozwijaj cym 
wykorzystaniem Internetu. Szósty i siódmy zestaw zagadnie  dotyczy kolejno 
technicznych rozwi za  kierowania ruchem w sieci – kwestii dotycz cej tak e 
podstaw jej architektury oraz stworzenia mo liwo ci testowania rozwi za  
dzi ki tworzeniu rozleg ych struktur eksperymentalnych. 

Wszystkie wymienione zagadnienia stanowi  za o enia konstrukcyjne 
zmieniaj ce fundamenty projektu Internetu w znanej obecnie postaci, formu-
j c tryb jego rekonstrukcji nazwany, jak wspomnia em, clean slate paradigm. 
Prace s  prowadzone na ca ym wiecie, lecz trzy projekty maj  najbardziej 
obszerny i zaawansowany charakter (Paul, Pan i Jain, 2011a, s. 29 i nast.): 
– ameryka skie przedsi wzi cie pod nazw  Future Internet Architecture 

(FIA), stworzone na podstawie wcze niejszej inicjatywy Future Internet 
Design (FIND)10, 

– europejski projekt dzia aj cy w ramach siódmego programu ramo-
wego Unii Europejskiej, obejmuj cy oko o 150 ró nego rodzaju bada  
w ró norodnych kategoriach skupionych pod nazw  Internet Przysz o ci 
(Future Internet Assembly), 

– japo ski projekt New Generation Network (NWGN), finansowany przez 
niezale n  agencj  rz dow  Japan National Institute of Information and 
Communications Technology (NICT). 
W asny projekt przysz ego Internetu prowadz  tak e Chiny w ramach 

rz dowych programów nr 863 i 973, a tak e dwunastego planu pi ciolet-
niego, kierowanych przez Ministerstwo Nauki i Technologii Chin. W ka -
dym z wymienionych przypadków prace przebiegaj  w ramach inicjatyw 
rz dowych, co wiadczy o ich skali, wadze i wpisuje si  doskonale w znany 
ju  i opisany przez Manuela Castellsa tryb rozwoju sieci.

Zrozumienie skali podj tych dzia a  warto prze ledzi  na przyk adzie 
unijnym. Inicjatywa europejska zosta a podzielona na szereg sk adników, 
mi dzy innymi takich jak zespó  zagadnie  obejmuj cych przysz e architek-
tury i technologie, zespó  obejmuj cy us ugi, oprogramowanie i wirtuali-
zacja, media sieciowe, Internet rzeczy, zaufanie czy bezpiecze stwo (Paul, 
Pan i Jain, 2011a, s. 32). Koncepcja Internetu przysz o ci (Future Internet 
Assembly) jest obecnie intensywnie opracowywana i bior  w niej udzia  
tak e naukowcy z Polski (Burakowski, Tarasiuk i B ben, 2012, s. 1), którzy 
zajmuj  si  tzw. Systemem IIP (In ynierii Internetu Przysz o ci). Projekt ten 
„jest przewidziany na 4 lata i bierze w nim udzia  ponad 120 pracowników 
naukowych i in ynierów z 9 organizacji. W sk ad konsorcjum wchodz : 
Politechnika Warszawska (koordynator), Instytut czno ci – Pa stwowy 
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Instytut Badawczy, Politechnika Wroc awska, Politechnika Pozna ska, Insty-
tut Chemii Bioorganicznej PAN – Pozna skie Centrum Superkomputerowo 
Sieciowe, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Politechnika 

l ska, Politechnika Gda ska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Sta-
nis awa Staszica w Krakowie” (Burakowski i Krawiec, 2012, s. III). Jego 
za o enia s  dobr  ilustracj  przewidywanego kszta tu technicznego Inter-
netu w najbli szej przysz o ci, cho  oczywi cie nie mog  by  traktowane 
jako obowi zuj ce. Pokazuj  raczej zasi g mo liwych zmian, co pozwala 
zrozumie  zasi g i skal  rekonstrukcji opartej na idei clean slate paradigm. 

Przyk adem takiej rekonstrukcji jest projekt polski. System IIP opiera si  
na pomy le wykorzystania jednej infrastruktury technicznej, na podstawie 
której pracuj  trzy równoleg e Internety, „których dzia anie jest oparte na 
w z ach oraz czach wirtualnych i ró ni cych si  pomi dzy sob  innymi 
rozwi zaniami dotycz cymi formatów przesy anych bloków i mechanizmami 
sterowania” (Burakowski, Tarasiuk i B ben, 2012, s. 2). Oznacza to istnienie 
wspólnej warstwy tzw. fizycznej, która obs uguje trzy ró ne sieci wirtualne, 
przeznaczone do ró nych funkcji: gwarantuj ce przekaz danych i pozwala-
j ce tak e na ewolucyjne przej cie od obecnego kszta tu sieci (tzw. Internet 
Protocol Quality of Service), poprawiaj ce dzia anie sieci w sytuacji kom-
ponowania danych rozproszonych i odleg ych od siebie (Content Aware 
Network) oraz umo liwiaj ce utrzymanie szybkich i masywnych strumieni 
danych, takich na przyk ad, jakie wyst puj  przy transmisji wideo (Data 
Streams Switching) (Burakowski, Tarasiuk i B ben, 2012, s. 6). Zasi g pro-
jektowanych celów powoduje, e zarówno architektura, jak i funkcjonowanie 
przysz ej sieci ulegaj  fundamentalnej zmianie, która ogarnie z pewno ci  
tak e skutki o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i spo ecznym, 
które w du ej cz ci stanowi  ród o wskazówek dla projektantów.

4. Wnioski dotycz ce rozwoju technologii sieci

Zestawiaj c dwa g ówne podane przyk ady podej cia do kwestii tech-
nologicznych dotycz cych tzw. nowych mediów i Internetu – przytoczon  
prognoz  firmy Cisco i rozwój koncepcji Internetu przysz o ci – mo na 
dostrzec dwa ró ne, tkwi ce u ich podstaw za o enia. Przyk ad pierwszy 
przyjmuje architektur  technologiczn  sieci jako rodzaj „obiektywnej” rze-
czywisto ci i stabiln  podstaw  prognoz. Przyk ad drugi traktuje j  jako 
skutek „zamówienia” sk adanego przez dominuj cych interesariuszy sieci, 
którymi bez w tpienia s  przede wszystkim organizacje z segmentu bizne-
sowego. Rol  jego adresata natomiast przyjmuje na siebie pa stwo. Zamó-
wienie to realizuje si  dzi ki zestawowi wskazówek i przes anek dotycz cych 
jej przysz ych rozwi za , a wywiedzionych z dotychczasowych do wiadcze  
i d y do zmian fundamentalnych, które czyni  obecny kszta t sieci tymczaso-
wym. Obydwa, mimo pozornej sprzeczno ci, kieruj  si  bie c  pragmatyk : 
dostarczenia wiarygodnych przewidywa , b d cych istotnymi informacjami 
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z punktu widzenia inwestorów i badaczy trendów internetowych w pierwszym 
wypadku i realizacj  potrzeb wynikaj cych g ównie z obecnych komercyjnych 
do wiadcze  sieci w przypadku drugim. 

Obydwa podane przyk ady wpisuj  si  tak e w przedstawiony na wst -
pie ambiwalentny stosunek badaczy do problemu technologii jako czynnika 
rozwoju lub zmiany spo ecznej. Pierwszy przyk ad wydaje si  akcentowa  jej 
charakter deterministyczny, uchwytny poprzez obiektywne mierniki o cha-
rakterze fizycznym, w drugim technologia pojawia si  jako skutek potrzeb 
g ównie typu ekonomicznego, przybieraj c kszta t narz dzia realizacji pew-
nych celów o pozatechnicznym charakterze. Nie ulega jednak w tpliwo ci, 
e rozumowanie to mo na zamieni  miejscami. Rosn cy wolumen ruchu 

i jego specyficzne wewn trzne ustrukturowanie jest niew tpliwym wiadec-
twem specyfiki rynku internetowych us ug i produktów, a tak e czynników 
pozarynkowych, wi c odwo uje si  do szerokich kontekstów spo ecznych, 
politycznych i innych. Z drugiej strony projekt nowego Internetu, skupiony 
na cis ych, nowatorskich rozwi zaniach technicznych, sugeruje ich krytyczny 
dla przysz ych skutków charakter; to w a nie te rozwi zania (czyli „techno-
logia”) okazuj  si  najw a ciwszym polem innowacji. 

Nasuwaj cym si  w tej sytuacji wnioskiem jest powtórzenie opinii o nie-
konkluzywno ci problemu determinizmu technologicznego rozpatrywanego 
w kontek cie sieci oraz uzasadnionym i owocnym zastosowaniu zarówno 
nastawienia o charakterze deterministycznym, jak i szerszym, podsuwanym 
na przyk ad przez Science and Technology Studies. Potwierdza si  w ten 
sposób cytowana wcze niej opinia Manuela Castellsa, która jednak przestaje 
wystarcza  ze wzgl du na wzrastaj c  potrzeb  interpretacji szczegó owych, 
koniecznych przede wszystkim z punktu widzenia pragmatyki biznesowej, 
a wi c sektora, który przewa a w sieci. Takie badania ju  si  pojawiaj 11 
i b d  najprawdopodobniej stanowi  podstaw  nowego paradygmatu bada  
nowych mediów i Internetu w najbli szej przysz o ci.

Przypisy
1  By by to swoisty analogon do fazy beta, opisywanej przez Tima O’Reilly’ego przy 

okazji rozwoju oprogramowania, podkre laj cej stan permanentnego niedoko czenia 
procesu tworzenia, który staje si  jego cech  konstytutywn  i nie jest postrzegany 
jako niedoskona o .

2  Firma wyja nia precyzyjnie w asn  metodologie badawcz , która okazuje si  relatywnie 
trudna w wypadku zjawiska o tej skali i architekturze, co Internet. 

3  Firma istniej ca od 1984 roku, notowana w indeksie NASDAQ, zatrudnia przesz o 
74 tysi ce pracowników, w pierwszym kwartale roku 2013 jej zysk wyniós  3,1 mld 
dol. (non GAAP), wi cej informacji na stronie: http://newsroom.cisco.com/press-
release-content?type=webcontent&articleId=1136722 (15.06.2013).

4  Exabajtów, czyli 1018 bajtów. Cisco. (2013b). The Zettabyte Era – Trends and 
Analysis. Cisco White Paper, 29 maj. Pozyskano z: http://www.cisco.com/en/US/
solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/VNI_Hyperconnectivity_WP.pdf 
(16.06.2013).
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 5  Na przyk ad poprzez udost pnienie technologii typu P2P (peer-to-peer) czy powi k-
szaniu wydajno ci czy.

 6  Precyzyjna liczba zale y od przyj cia jednego z mo liwych wynalazków, warunkuj cych 
jego dzia anie, za decyduj cy. Tutaj my l  o sformu owaniu podstawowego zestawu 
protoko ów umo liwiaj cych dzia anie sieci, znanych pod nazw  TCP/IP, które roz-
pocz o si  w pierwszej po owie lat 70. XX w.

 7  Co sk din d przypomina legendarna prognoz  londy skiego tygodnika Times z roku 
1894, który przewidywa , e wskutek ci g ego, obserwowanego wzrostu liczby koni 
stolica Wielkiej Brytanii w roku 1950 zostanie przykryta ko skim nawozem.

 8  Paul, S., Pan, J. i Jain, R. (2011a). A Survey of the Research on Future Internet 
Architectures. IEEE Communications Magazine, 49 (7), 26–36. Pozyskano z: http://
www.cse.wustl.edu/~jain/papers/internet.htm (19.06.2013). Ten sam temat omawiaj  
ci autorzy w nieco inaczej sprofilowanym tek cie: Paul, S., Pan, J. i Jain, R. (2011b). 
Architectures for the Future Networks and the Next Generation Internet: A Survey. 
Computer Communications, 34 (1), 2–42. Pozyskano z: http://www.cse.wustl.edu/~jain/
papers/i3survey.htm (19.06.2013).

 9  Przedstawion  list  zawiera wspomniany tekst: Paul, S., Pan, J. i Jain, R. (2011b). 
Architectures for the Future Networks and the Next Generation Internet: A Survey. 
Computer Communications, 34 (1), s. 3. W tek cie pt. A Survey of the Research on 
Future Internet Architectures ci sami autorzy proponuj  nieco inaczej skonstruowany 
zbiór, w sk ad którego wchodz : paradygmatyczne potraktowanie kontentu i danych, 
mobilny i powszechny dost p do sieci, architektura nastawiona na tzw. przetwarzanie 
w chmurze (cloud computing), bezpiecze stwo i stworzenie obszarów testowych.

10  Obydwa zainicjowane przez National Science Foundation – instytucj , która odegra a 
zasadnicz  rol  w tworzeniu obecnego kszta tu Internetu.

11  Nale y do nich na przyk ad bardzo szczegó owa praca Davida Easley’a i Jona Klein-
berga, opisuj ca sie  miedzy innymi jako z o one rodowisko rozprzestrzeniania si  
informacji: Easley, D. i Kleinberg, J. (2010). Networks, Crowds, and Markets Reasoning 
about a Highly Connected World. Cambridge: Cambridge University Press.
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