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Wstęp
• Kim jestem:

• kto mnie tu postawił;
• moje kompetencje.

• Cel seminarium:
• wyjaśnić pewne pojęcia, dość tajemnicze ale mimo to 

powszechnie stosowane;
• wyjaśnić pewne obserwowalne zjawiska;
• dać podstawy do snucia nowych, własnych 

przemyśleń nt. zmian we współczesnym świecie;
• Nie jest moim celem uczyć jak korzystać z sieci!



Czym jest internet

• Podejście technologiczne.
• Podejście komunikacyjne.
• Podejście medialne.
• Podejście socjologiczne.
• Kto jest kim i co jest czym w internecie.



Czym jest internet:
Podejście technologiczne
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Odpowiedź inżyniera:
Internet to zespół urządzeń

sieciowych (routerów, 
przełączników, łącz i traktów) 
łączących lokalne sieci 
komputerowe, serwery 
świadczące usługi sieciowe 
oraz stacje robocze i 
komputery osobiste w sposób 
pozwalający im wymieniać 
informacje poprzez 
uniwersalne protokoły 
komunikacyjne.
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Czym jest internet:
Podejście komunikacyjne

Odpowiedź operatora:
Internet jest nowoczesnym narzędziem służącym 

komunikowaniu się ludzi.

Cechy:
• szybkość przekazu;
• globalny zasięg;
• niski koszt użytkowania.
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Czym jest internet:
Podejście komunikacyjne



Czym jest internet:
Podejście medialne

Odpowiedź redaktora:
Internet jest nowym, bardzo wygodnym 

medium służącym przekazywaniu 
treści.

Cechy:
• multimedialność;
• brak ograniczeń prawnych (koncesje, 

jurysdykcja, zwyczaje, obyczaje);
• globalność zasięgu;
• łatwość publikacji (teraz każdy może);
• niski koszt dotarcia do odbiorcy.

Serwis informacyjny
(pismo, dzwięk, obraz)

Odbiorcy
(czytelnicy, słuchacze, widzowie)

Wydawca, redaktor, autor,
twórca, artysta

Przepływ
informacji Przepływ

pieniędzy



Czym jest internet:
Podejście socjologiczne

Odpowiedź obserwatora:

Internet jest rzeczywistością, do której może schować się człowiek 
uciekający przed otaczającym go, a nie akceptowanym przez niego 
światem. Internet to pewna wirtualna rzeczywistość.

Wykorzystywane cechy internetu:
• anonimowość (pozorna);
• brak odpowiedzialności (pozorny), brak konsekwencji własnych 

działań.



Kto jest kim
i co jest czym w internecie

użytkownik, klient, abonent, odbiorca:
to my, osoby używające komputerów, modemów, sieci 

ale już niedługo również prostszych terminali (telefon 
GSM, web-telewizor, wideotelefon).

Ciekawostką jest zabarwienie tych 3 słów określających 
tą samą rzeczywistość „to  my”.



Kto jest kim
i co jest czym w internecie

operator sieci (telecom, internet provider):
podmiot gospodarczy udostępniający użytkownikom za 

pieniądze swoje urządzenia sieciowe.

Nie należy się dać zwieść hasłom typu „za darmo”. 
Poza zbawieniem, niczego za darmo na tym świecie 
nie ma.



Kto jest kim
i co jest czym w internecie

sieć, punkt dostępu, serwer dostępu:
urządzenie, własność operatora w które wpinamy nasz 

terminal.
• komputer à sieć lokalna, centrala telefoniczna, 

modem telewizji kablowej;
• web-telewizor à sieć telewizji kablowej, antena 

satelitarna;
• telefon GSM à przez siec GSM do serwera WAP.



Kto jest kim
i co jest czym w internecie

wydawca, redaktor, operator usługi (content 
provider):
Osoba lub podmiot zapełniający sieć treścią dostępną 

dla użytkowników, przeważnie publikowaną poprzez 
serwis WWW.

• W sieci Internet każdy może być wydawcą!
• Wśród wydawców widać już wyraźnie dominacje 

profesjonalistów nad amatorami.
• Warto rozróżniać internetowych operatorów treści od 

internetowych operatorów transmisji (uwaga dla 
inwestorów).



Kto jest kim
i co jest czym w internecie

serwer:
Urządzenie, a dokładnie komputer, który udostępnia 

użytkownikom sieci zgromadzoną na nim treść.

serwis:
usługa polegająca na udostępnianiu treści w formie 

publikacji, katalogów, baz danych, czy też 
mechanizmów pozwalających takie bazy przeglądać.



Obserwowane zmiany

lata 60 lata 70 lata 80 lata 90 lata 00

internet naukowy

internet akademicki

internet komercyjny

internet medialny

internet telekomunikacyjny

'95 '98

Zmiany polityczne
w Europie Środkowej dziś



Obserwowane zmiany
do roku ‘90 - prehistoria internetu, zabawa naukowców

• dominujące spojrzenie: internet jest miejscem prowadzenia badań oraz 
podmiotem badań informatyków. Twórzmy internet.

‘85-’97 masowe wykorzystanie przez środowisko akademickie
• dominujące spojrzenie: internet jako miejsce komunikowania się środowiska 

akademickiego. Narzędzie dla naukowców.
• w Polsce to podejście od 1992 r.

‘95 - przełom: internet zauważony przez operatorów telekomunikacyjnych
• dominujące spojrzenie: narzędzie pracy które można sprzedać, bo ktoś 

(biznes) chce je kupić. Sposób osiągania zysku.
• nowe pojęcia: WAN, Intranet, sieci korporacyjne, email i WWW.

‘98 - internet zauważony przez rynek mediów
• nowe spojrzenie: narzędzie oddziaływania na ludzi a nawet na całą 

społeczność. Przez internet można wpływać na myślenie.
• nowe spojrzenie: na miejsce zarabiania pieniędzy.



Wizja bliska:
zmiany w technologii

• zmiany w zasięgu powodujące 
powszechność dostępu;

• szerokopasmowość i multimedialność;
• niska cena, kolejny czynnik 

powszechności .



Wizja bliska:
zmiany w ekonomii

• przyspieszenie gospodarki 
• wykorzystanie globalizacji rynku;
• wykorzystanie szybkości wymiany gospodarczej.

• zmiana charakteru niektórych przedsięwzięć 
gospodarczych
• zmiana w pieniądzu;
• zdalna w sposobie pracy (transgraniczność)
• redukcja kosztów dzięki wyeliminowaniu ludzi

• e-biznes
• powszechność e-pieniądza łatwego w transferze;
• e-handel;
• e-giełda (i e-szum), e-bank.



Wizja nieco dalsza:
zmiany społeczne

• zmiana stylu życia
• stylu porozumiewania się – komunikacji;
• stylu zdobywania informacji;
• stylu kupowania.

• dalsza polaryzacja społeczeństwa: ci co wiedzą 
i ci co nie wiedzą.

• unifikacja kulturowa, globalizacja kultury.
• klasa pasywnych odbiorców indoktrynującej 

papki - wizja Orwell’a
(interaktywna telenowela, pogawędki z nikim, seriale do 

śmiechu, e-seks)



Wizja (nie taka) daleka:
internet a eschatologia

I (inna Bestia) sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, 
bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują 
znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie 
może kupić nic sprzedać, kto nie ma znamienia 
- imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest 
potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę 
Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A 
liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć. 
(Objawienie 13:16-18, za BT)



Podejście do internetu (#1)

• e-biznes
• można łatwo uruchomić własną firmę;
• można być oszukanym i pozbawionym 

pieniędzy.
• Prowadzenie dyskusji (email, news)

• można wymieniając poglądy przekazywać 
dobre innym lub szlifować własne;

• można podkreślać fakt swojego istnienia oraz 
niszczyć innych ludzi.



Podejście do internetu (#2)

• Hackowanie
• można traktować to jako wyzwanie i 

sprawdzić się w czysto sportowym podejściu 
(mentalność hackera);

• można niczego nie tworząc a jedynie 
używając publikowanych narzędzi niszczyć i 
szkodzić (mentalność wandala).

• Gry sieciowe
• nie można (no, może grać w szachy);
• można ...



Podejście do internetu (#3)

• Publikacja, tworzenie serwisów
• można pomagać ludziom dając im to co pożyteczne i 

dobre;
• można wprowadzać w błąd serwując kłamstwa i złe 

rzeczy.
• IRC – sieciowe pogawędki z innymi

• można wytworzyć nową twórczą kulturę lub styl;
• można poddać się wpływom jakiejś e-wspólnoty i 

zatopić się w niej czując się e-kochanym.



Podejście do internetu (#4 ...)



Czas na pytania

... a może i odpowiedzi J


