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SPRAWDZALNOŚĆ
TRENDÓW

wykorzystanie technologii po to, by relacja 
człowiek-maszyna sprawiała wrażenie relacji 
człowiek-człowiek

dlaczego żyjemy mądrzej
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EWOLUCJA TRENDÓW 
2011-2016

technologia w służbie człowieka technologia, która sprawia, że człowiek może 
przekraczać swoje własne ograniczenia
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#HUMANINTHECENTREMETODOLOGIA  
BADANIA

#BEMOREHUMAN
zanurzenie konsumenta w świecie marki, 
zapewnienie mu bezpośrednich, emocjonalnych 
przeżyć i doświadczeń

trend społeczny, w ramach którego  pokazujemy 
siebie takich, jakimi jesteśmy naprawdę, bez 
masek i udawania

PATRONI MEDIALNI



Serdecznie dziękuję tegorocznym Partnerom TrendBooka - Intel Polska oraz domowi medio-

wemu UM, z którymi przy TrendBooku współpracuję już piąty (sic!) rok. Sam czas trwania tej 

współpracy świadczy o jej jakości i pokazuje, jak bliskie i partnerskie są to relacje. Tadeusz, 

Julek – bez Waszej pomocy, na wielu wymiarach, TrendBook z pewnością nie miałby takiego 

kształtu, jaki ma. 

W tym roku do Intela i UM jako Partner dołączył także ING Bank Śląski, który wspierał reali-

zację filmów TrendInsights, będących uzupełnieniem tegorocznego TrendBooka. Ale dzięki 

wsparciu banku ING mogłam także zrealizować, specjalnie na potrzeby TrendBooka, badanie 

dotyczące postrzegania prognozowanych przeze mnie trendów przez polskich internau-

tów i marketerów. To ogromna wartość tegorocznego raportu. Wreszcie te piękne ilustracje 

otwierające każdy z rozdziałów to także zasługa ING – rysował je Paweł Sambor, ilustrator  

współpracujący z bankiem. 

Grzegorz, Krysia – dzięki za tę współpracę i Wasze nieocenione wsparcie przy tym projekcie. 

Dziękuję także wszystkim ekspertom wypowiadającym się do tegorocznego TrendBooka  

– za poświęcony czas (którego zawsze brakuje :)) i chęć podzielenia się swoją wiedzą. 

N
a początku ubiegłego roku naukowcy z Imperial College London 

stworzyli schemat prezentujący 148 najważniejszych trendów  

do 2065 roku. Schemat ten podzielony jest dwojako –  

po pierwsze pokazuje trzy perspektywy czasowe: now (to, co 

ważne teraz), probable (to, co prawdopodobnie wydarzy się w latach 

2015-2030) i possible (czyli to, co jest możliwe do realizacji w latach 

2030-2065). Po drugie, i być może ważniejsze, wszystkie trendy 

znajdujące się na schemacie skoncentrowane są wokół pięciu obszarów: 

biotechnologii, nanotechnologii, neurotechnologii, zielonych technologii 

(związanych m.in. z energią) i technologii cyfrowych (internet,  

komunikacja i wszystkie kwestie, które z perspektywy działań 

marketingowych wydają się najistotniejsze). 

Dlaczego o tym piszę? Bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, co znalazło się 

na schemacie i dołożymy inicjatywy podejmowane przez same marki,  

w tym także kampanie nagradzane podczas festiwalu w Cannes, bardzo 

łatwo dojdziemy do wniosku, że każda firma, niezależnie od tego, czym 

się zajmuje, jest dzisiaj firmą technologiczną. Podskórnie wiemy to już 

od dawna, stąd nasza pogoń za innowacjami i ogromne zainteresowanie 

nowymi technologiami. Z badań realizowanych specjalnie na potrzeby 

tegorocznego TrendBooka wynika, że technologiami interesuje się 

99,04% (sic!) badanych marketerów.

W relacji z technologią wciąż jednak wielu marketerów ma pewien 

problem. Zamiast bowiem skupiać się na potrzebach swoich 

użytkowników, na tym, jak technologia może im ułatwić życie, 

poprawić jego jakość, marketerzy skupiają się raczej na technologii 

per se. Widzę to zwłaszcza na konferencjach branżowych, gdzie 

zdecydowana większość wystąpień poświęcona jest systemom, 

aplikacjom i rozwiązaniom, które całkowicie przesłaniają człowieka. 

Zbytnia koncentracja na technologii powoduje, że marketerzy nie 

widzą tego, jak mogliby zastosować daną technologię w swoim 

obszarze. Nie widzą, bo koncentrują się na technologii, zamiast 

kierować się potrzebami człowieka, które ta technologia spełnia.  

Takie podejście zauważam podczas bezpośrednich spotkań 

(kiedy mówię np. o technologiach ulepszających człowieka – 

większość marketerów myśli o nich w kategoriach terapeutycznych, 

zapominając, że z powodzeniem mogą być stosowane chociażby 

w logistyce), ale komentarze takie padały także podczas badania 

realizowanego wśród marketerów na potrzeby tegorocznego 

TrendBooka. Osoby, które odpowiedziały, że nie zamierzają 

wykorzystywać sztucznej inteligencji w swojej branży (jeden 

z najważniejszych aktualnie trendów technologicznych, w który 

inwestują wszyscy gracze z Google i Facebookiem na czele), 

dopytałam, dlaczego nie zamierzają tego robić – oto kilka odpowiedzi, 

które padły: „CRM, real time marketing tak, ale robota do czego??”,  

„Nie widzę zastosowań”, „Nie mamy takiej potrzeby”, „Nie wiem, do 

czego mogłabym ją wykorzystać”, „Potrzebuję inspiracji, nie wiem jak 

się za to zabrać.”, „Nie widzę obszarów zastosowania w mojej branży”.

Oczywiście, od technologii nie uciekniemy i cztery z pięciu trendów 

opisanych w tegorocznym TrendBooku to trendy dotyczące konkretnych 

technologii. Z drugiej strony doszliśmy do takiego momentu, w którym 

zaczynamy rozumieć, że technologia jest ważna, ale tylko wówczas, 

gdy służy człowiekowi. Człowiek więc, nie technologia, jest tematem 

przewodnim tegorocznego TrendBooka. 

Życzę dobrej lektury, wielu inspiracji i patrzenia na technologie opisane 

w tegorocznym raporcie zawsze przez pryzmat swojego odbiorcy,

Natalia Hatalska

Gdańsk, marzec 2016
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S
pecjalnie na potrzeby tegorocznego TrendBooka zrealizowałam badanie dotyczące 

tego, jak ludzie postrzegają technologie i ich wpływ na nasze życie. Oprócz pytań 

natury ogólnej, m.in. w którym kierunku zmierzają zmiany, zadałam także pytania 

o trendy opisane w raporcie – o stosunek do sztucznej inteligencji, wirtualnej 

rzeczywistości, czy technologii ulepszających ludzi. Badałam trzy grupy – internautów ogółem, 

tzw. internautów aktywnych i marketerów (definicje grup poniżej), a uzyskane wyniki okazały 

się niezwykle ciekawe. 

Badanie, na moje zlecenie, przeprowadził Mobile Institute z wykorzystaniem kilku metod 

badawczych:

• internauci – zebrano opinie 1011 internautów, wykorzystując responsywne ankiety CAWI 

(Computer-Assisted Web Interview) emitowane na stronach www oraz w wysyłce mailowej. 

Dane zbierane były w dniach 29 grudnia 2015 - 5 stycznia 2016. Struktura próby została 

skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów 

w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. W analizie 

wzięto pod uwagę tylko kompletne ankiety. 

• internauci aktywni – zebrano opinie 424 internautów aktywnie poszukujących informacji 

związanych z trendami i rozwojem w obszarze biznesu i technologii. Wykorzystano 

responsywne ankiety elektroniczne i system mobilnego monitoringu opinii Mobile Institute 

oraz kanały komunikacji m.in. Natalii Hatalskiej, Pawła Tkaczyka, Macieja Budzicha, tj. serwis 

hatalska.com, paweltkaczyk.com, mediafun.pl. Dane zbierane były w dniach 29 grudnia 2015 – 

15 stycznia 2016 drogą emisji na stronach www. W analizie wzięto pod uwagę tylko kompletne 

ankiety.

• marketerzy – zebrano opinie 105 specjalistów i menedżerów średniego i wyższego 

szczebla zainteresowanych zagadnieniami związanymi z prowadzeniem biznesu, strategią 

i marketingiem. Wykorzystano responsywne ankiety elektroniczne i system mobilnego 

monitoringu opinii Mobile Institute oraz kanały komunikacji Natalii Hatalskiej. Dane zbierane były 

w dniach 4 stycznia - 30 stycznia 2016 w wysyłce mailowej. W analizie wzięto pod uwagę tylko 

kompletne ankiety.

DEFINICJE:

• internauci – próba reprezentatywna dla internautów w Polsce w wieku 15 i więcej lat pod 

względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania

• Internauci aktywni – Internauci aktywnie poszukujący informacji związanych z trendami 

i rozwojem w obszarze biznesu, mediów i technologii 

• marketerzy – specjaliści oraz menedżerowie średniego i wyższego szczebla zainteresowani 

zagadnieniami związanymi z prowadzeniem biznesu, strategią i marketingiem.

Wszystkie dane cytowane w TrendBooku 2016 pochodzą z tego badania, chyba, że zaznaczono 

inaczej. Główna grupa, do której odnoszę się w raporcie, to internauci ogółem. Jeśli porównuję 

ich do innych grup (aktywnych internautów bądź marketerów), zaznaczam to w legendzie.

Partnerem badania jest ING Bank Śląski.

METODOLOGIA  
BADANIA
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Defriending/ unfollowing (2011)

Life-streaming (2011)

Geolokalizacja (2011)

Mobilność (2011)

Technologie zbliżeniowe (2011)

Grywalizacja (2011)

Social media clutter (2012)

Social TV (2012)

App overload (2012)

Point&Know, Point&Buy (2012)

Ekrany dotykowe i sterowanie gestem (2012)

Internet rzeczy (2013)

Wearable computer (2013)

Big data i prywatność (2013)

Humanizacja maszyn (2013)

Świat hybrydowy (2013)

Internet miejsc (2014)

Podłączony samochód (2014)

Roboty nadchodzą (2014)

Zrównoważony rozwój (2014)

Ekonomia deskali (2014)

SPRAWDZALNOŚĆ  
TRENDÓW 2011-2014

TREND TAK NIE PONIEKĄD

(komunikacja one2one)

(internet miejsc)

ISTOTNA ZMIANA



1  Deloitte, Technology, Media & Telecommunica-
tions Predictions 2011
2 Millennial Media Mobile MIX report, October 2010

EWOLUCJA TRENDÓW 2011-2016

Trend, który w zasadzie pozostaje 
niezmienny od wielu lat. 73% polskich 
użytkowników smartfonów deklaruje, 
że nie lubi ściągać zbyt wielu aplikacji, 
bo zaśmiecają im telefon. Blisko 
połowa deklaruje, że owszem, ściąga 
aplikacje, ale przestaje ich używać po 
kilku tygodniach. Wreszcie, znacząca 
większość (75%) usuwa aplikacje, jeśli 
okaże się, że są nieprzydatne (źródło 
danych raport Polska jest Mobi, 2015) 
Według raportu Mobile App Report 
(comScore, sierpień 2014) ponad 65% 
użytkowników nie ściąga w miesiącu 
ani jednej aplikacji (mimo, że aplikacje 
odpowiadają aktualnie za 52% czasu 
spędzanego online).  Jedną z przyczyn, 
dla których tak się dzieje, jest fakt, że 
ludzie nie potrzebują aż tylu aplikacji. 
W top25 najpopularniejszych aplikacji na 
świecie znajdują się przede wszystkim 
aplikacje takich firm jak Facebook czy 
Google, które spełniają najważniejsze 
potrzeby użytkowników.
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DEFRIENDING/ 
UNFOLLOWING

2011 2016

„Po raz pierwszy z wykorzystaniem 
defriendingu w działaniach marketin-
gowych mieliśmy do czynienia w 2009 
roku. Burger King przeprowadził wów-
czas słynną już akcję na Facebooku pod 
hasłem Whopper Sacrifice. W zamian 
za usunięcie 10 znajomych z listy swo-
ich przyjaciół dana osoba otrzymywała 
kupon na darmowego Whoppera. Apli-
kacja została zablokowana przez FB, bo 
w krótkim czasie internauci usunęli po-
nad 230 tysięcy swoich znajomych. 
Po tej kampanii sądzono, że to właśnie 
2009 rok będzie rokiem defriendingu. 
Nic takiego jednak nie nastąpiło. Coraz 
powszechniej zjawisko to występuje 
dopiero teraz. Użytkownicy serwisów 
społecznościowych nie tylko pozbywają 
się swoich przyjaciół (wewnętrzne ba-
danie przeprowadzone przez Facebooka 
w czerwcu 2010 pokazuje, że prawie po-
łowa z ówczesnych 450 milionów użyt-
kowników „odprzyjaźniła” się z kimś), ale 
z grona swoich znajomych usuwają też 
(zwłaszcza?) marki.” 

TrendBook 2011

Proces pozbywania się z mediów spo-
łecznościowych, przynajmniej części, 
swoich znajomych rozpoczął się w 2011 
roku. Ale w ciągu ostatnich pięciu lat 
nie zrezygnowaliśmy z Facebooka.  
Co więcej, w tym czasie liczba użyt-
kowników serwisu dokładnie podwoiła 
się (750 mln w 2011, 1,55 mld pod koniec 
2015). Trend defriendingu ewoluował jed-
nak w innym kierunku. Wyraźnie widać, 
że dziś w mediach społecznościowych 
zamiast komunikacji one2many prefe-
rowana jest komunikacja one2few. Stąd 
rosnąca popularność takich serwisów, 
jak Snapchat (200 mln użytkowników na 
świecie) czy What’sApp (900 mln użyt-
kowników). W ten trend wpisuje się także 
wyodrębnienie Messengera z głównej 
aplikacji Facebooka w połowie 2014 roku.

„Telefony komórkowe przejmują dziś 
rolę komputerów. W efekcie – rośnie 
popularność smartfonów. Szacuje się, że 
jeszcze w tym roku liczba smartfonów 
przewyższy liczbę komputerów 
stacjonarnych i laptopów łącznie – 
375mln vs 350mln1. Obecnie w USA 
61% użytkowników telefonów posiada 
smartfona (vs 28% użytkowników 
posiadających „zwykły telefon”)2. 
Ktoś mógłby jednak powiedzieć, że to 
trend wyłącznie na rynku światowym, 
a w Polsce penetracja smartfonów waha 
się w granicach błędu statystycznego. 
Otóż nie. Z najnowszych danych 
udostępnionych mi przez GfK Polonia 
wynika, że w 2010 roku penetracja 
smartfonów w Polsce wyniosła 11,5%, 
a w samym grudniu 2010 aż 19,9% (sic!). 
Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce jest 
aktywnych 47 milionów kart SIM, można 
przypuszczać, że w Polsce ok. 9,3 mln 
użytkowników telefonów komórkowych 
korzysta ze smartfona.”

TrendBook 2011

„App overload – czyli nadmiar aplikacji. 
Od dawna żyjemy w gospodarce 
nadmiaru – musimy radzić sobie ze zbyt 
dużą ilością produktów, usług, informacji, 
a teraz także aplikacji mobilnych. 
Obecnie w AppStore dostępnych jest 
ponad 500 000 aplikacji. W 2011 roku 
przybywało ich ok. 740… dziennie! 
W ciągu całego 2011 roku użytkownicy 
pobrali ostatecznie ponad 18 miliardów 
(sic!) aplikacji (średnio miesięcznie 
ponad miliard), a już 3 marca 2012 Apple 
ogłosił, że liczba pobranych z AppStore 
aplikacji przekroczyła 25 miliardów.”

Trendbook 2012

Od 2011 roku, kiedy smartfonizacja 
w Polsce wynosiła 11,5% i wielu 
użytkowników smartfonów nie 
wiedziało nawet, że posiada smartfona, 
przeszliśmy szybką drogę – od ery 
smartfona przez erę mobile do tzw. 
mobile micromoments. Aktualnie 
penetracja smartfonów w Polsce wynosi 
60% i korzystający ze smartfonów 
Polacy dokładnie wiedzą, do czego one 
służą. Według raportu mShopper (2015) 
każdy właściciel urządzenia mobilnego 
wykonuje na nim 5 aktywności, które 
można określić jako aktywności smart. 
Można powiedzieć, że urządzenia 
mobilne przeprogramowały nam mózgi. 
To właśnie one spowodowały, że 
charakteryzuje nas postawa IWWIWWIWI 
(I want what I Want when/ where I want 
it). Dotyczy to nie tylko korzystania 
z sieci, komunikacji, ale wszystkich 
obszarów naszego życia. 

MOBILNOŚĆ

APPOVERLOAD

„Technologia wygląda dziś 
zdecydowanie inaczej niż dawniej. 
Urządzenia zyskują ludzki wymiar – 
są intuicyjne, inteligentne, wreszcie 
– przestają być nieme. Takich cech 
oczekujemy sami. Według danych 
Intela 25% użytkowników chciałaby 
mieć możliwość rozmowy z automatem 
vendingowym.”

TrendBook 2013

W 2013 roku pisząc o humanizacji 
maszyn, skupiłam się przede wszystkim 
na automatach vendingowych, choć 
już wtedy prace nad interfejsami 
z obszaru NUI (natural user 
interface) były w dużym stopniu 
zaawansowania. Dziś jednak doszliśmy 
do etapu, w którym mamy do czynienia 
z samouczącymi się komputerami, 
sztuczną inteligencją, większość 
graczy z obszaru szeroko pojętych 
technologii udostępnia użytkownikom 
tzw. wirtualnych asystentów (Siri, 
Cortana, Facebook M, Alexa, Google 
Now). Trwają zaawansowane prace nad 
systemami z obszaru IVR (Interactive 
Voice Response), rozpoznawaniem 
emocji, obrazów, gestów, dzięki czemu 
zmierzamy w kierunku, w którym nie 
zawsze jesteśmy pewni, czy po drugiej 
stronie jest człowiek, czy może jednak 
maszyna.

HUMANIZACJA
MASZYN

2012

2011

2014 2016

2016

2016
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„Internet spełnił naszą potrzebę 
dzielenia się swoim życiem. Najpierw 
zamieszczaliśmy informacje tekstowe, 
później pojawiły się zdjęcia (wspomniany 
wyżej serwis Path umożliwia komunikację 
użytkowników wyłącznie za pomocą 
zdjęć). Teraz technologia pozwala także 
na dzielenie się plikami wideo w czasie 
rzeczywistym i to transmitowanym 
bezpośrednio z urządzeń mobilnych. 
Wkrótce też pewnie będziemy 
transmitować na żywo nasze rozmowy 
(transmisja plików audio). 
Na świecie rośnie popularność takich 
serwisów jak qik.com (kupiony na 
początku 2011 przez Skype za 150 
milionów dolarów) czy ustream.tv 
(obecnie ponad 2,5mln użytkowników). 
W Polsce rozwiązania takie oferuje 
popler.tv. 
Producenci pracują też nad urządzeniami, 
które rejestrują nasze życie bez 
naszego aktywnego udziału. Już pod 
koniec 2009 roku na rynku pojawił się 
aparat fotograficzny ViconRevuec, 
który zawieszony na szyi, robi zdjęcia 
automatycznie co 30 sekund. Dodatkowo 
dzięki wbudowanym czujnikom światła, 
podczerwieni i przyspieszeniomierzowi 
robi zdjęcia automatycznie, kiedy osoba 
niosąca aparat znajdzie się w nowym 
środowisku lub w jej otoczeniu znajdzie 
się inny człowiek.” 

TrendBook 2011

„Gadżety, które do tej pory widzieliśmy 
najczęściej w takich filmach, jak 
Terminator, zekranizowane komiksy 
Marvela czy wczesne wersje Bonda, 
pełniące funkcję szóstego zmysłu, stały 
się naszą rzeczywistością. Wearable 
computers to nic innego, jak urządzenia 
z dostępem do sieci, stale włączone, 
łatwe do założenia/ noszenia na sobie 
i dokonujące odpowiednich (różnych) 
pomiarów w czasie rzeczywistym, 
a oprócz tego posiadające także 
zdolność dwustronnej komunikacji 
na linii człowiek-urządzenie. Mogą 
to być więc zegarki, okulary, ubrania 
(w tym inteligentne tkaniny), soczewki 
kontaktowe, pierścionki, bransoletki, 
inteligentne tatuaże, opaski na głowę 
etc. Według raportu IMS – World Market 
for Wearable Technology: A Quantitative 
Market Assessment, 2012 – już w 2011 
sprzedanych zostało 14 milionów 
tego typu urządzeń. Szacuje się, że 
do 2016 przychody z tej kategorii 
wyniosą minimum 6 mld dolarów. Nad 
urządzeniami z kategorii wearables 
(co może świadczyć o istotności tego 
trendu), pracują m.in. tacy gracze, 
jak Google (Google Glass), Nike (Nike 
Fuelband) oraz Nokia. Jednak najszybciej 
rozwijającymi się obszarami w tej 
kategorii jest głównie sektor zdrowotny 
i medyczny. Kategoria ta ma także 
pozostać największa w najbliższych 
latach.” 

TrendBook 2013

LIFE-STREAMING/
LIFE-CACHING

2011 2013 2016

O life-streamingu pisałam już w 2011 
roku, a dopiero teraz trend ten zyskuje 
na sile. Co prawda w 2013 zboczył ze 
swojego głównego nurtu, zahaczając 
o urządzenia ubieralne, ale dziś znów 
jest na poprzednim torze. Popularność 
serwisów wideo pozwalających na 
transmisję live stale rośnie. Zaczęło się 
oczywiście od takich aplikacji jak Meerkat 
czy Periscope (ten ostatni kupiony przez 
Twittera w styczniu 2015, zanim jeszcze 
sama aplikacja oficjalnie pojawiła się na 
rynku). W nurt live-streamingu wpisuje 
się także Snapchat oraz Facebook, 
dzięki uruchomieniu aplikacji Facebook 
Live Mentions (na razie wciąż jeszcze 
dostępna tylko dla celebrytów).  
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„Internet miejsc to trend, który 
nierozerwalnie wiąże się z rozwojem 
nowej technologii określanej jako 
Bluetooth Smart. 
Ze względu na zmieniający się sposób 
robienia zakupów przez konsumentów, 
a zwłaszcza coraz powszechniejszy 
showrooming technologia Bluetooth 
Smart zdaje się być świętym Graalem 
przede wszystkim w handlu. 72% 
respondentów deklaruje np., że jest 
bardziej skłonnych do kupowania 
rzeczy w sklepie fizycznym w wyniku 
otrzymania oferty wysłanej na 
urządzenie mobilne i dopasowanej 
do zainteresowań bądź lokalizacji 
użytkownika w trakcie robienia przez 
niego zakupów (dane Swirl, marzec 
2014). Nic dziwnego, że większość 
graczy porusza się dziś właśnie w tym 
obszarze.”

TrendBook 2014

W Stanach Zjednoczonych technologia 
Bluetooth Smart rozwija się bardzo 
dynamicznie, zwłaszcza w obszarze 
handlu. Pod koniec 2015 sieć Macy’s 
wdrożyła tę technologię we wszystkich 
swoich sklepach. Szacuje się, że 
aktualnie ok. 40% amerykańskich 
retailerów testuje beacony w swoich 
sklepach. Ale technologia ta dynamicznie 
rozwija się także poza handlem,  
wdrażają ją m.in.  hotele (np. sieć 
Starwood Hotels), linie lotnicze  
(American Airlines), czy organizacje 
sportowe (Major League Baseball). 
W Polsce beacony wciąż jeszcze 
nie przedostały się do powszechnej 
świadomości. Co ciekawe, częściej 
niż retail – który dla tej technologii jest 
przecież naturalnym środowiskiem 
– sięgają po beacona miasta czy 
instytucje kulturalne. 

INTERNET
MIEJSC

ROBOTY
NADCHODZĄ

2014 20142016 2016

„Jako kategoria robotyka eksplodowała 
już ze 20 lat temu. Dziś natomiast 
w przypadku robotów konsumenckich 
mamy do czynienia z sytuacją podobną 
do tej, która miała miejsce w 2000 
roku w przypadku internetu. Według 
ABI Research tylko rynek robotów 
konsumenckich do 2017 roku będzie miał 
wartość 6,5 mld$ (4-krotny wzrost od 
2012). Prognoza ta zresztą wydaje się 
być dosyć niska, bo z kolei IFR szacuje, 
że do 2015 roku globalna sprzedaż 
robotów wykonujących określone 
zadania (np. odkurzaczy typu iRobot czy 
kosiarek typu Husqvarna Automower) 
wyniesie 11mln sztuk i będzie miała 
wartość 4,87 mld$. Robotyzacja jest 
niezwykle mocno widoczna także 
w przemyśle (np. motoryzacyjnym) – 
oferty pracy dla robotów (jakkolwiek 
to brzmi) rosną w tej kategorii nawet 
6% rocznie. Największym rynkiem 
robotów na świecie jest oczywiście Azja,  
po niej Stany Zjednoczone, w Europie 
prym w tej kategorii wiodą Niemcy.”

TrendBook 2014

Zaledwie dwa lata temu pisałam, ze 
roboty nadchodzą, dziś, w 2016 roboty 
są już częścią naszej społeczności. 
Oczywiście, wciąż jeszcze ich liczba 
nie przekroczyła liczby ludzi, ale można 
się spodziewać, że nastąpi to szybciej 
niż myślimy. Jeśli przyjąć definicję 
HAX, w której robot to urządzenie, 
które adaptuje się do środowiska za 
pomocą autonomicznych ruchów 
i autonomicznych decyzji, to zobaczymy, 
w jak wielu obszarach naszego życia 
roboty są już dostępne. Mamy chociażby 
roboty przemysłowe, roboty społeczne 
(np. Jibo), roboty-zabawki (np. Sphero), 
roboty z obszaru lifestyle (iRobot), czy 
wreszcie drony i samojezdne pojazdy. 
W 2015 roku liczba inwestycji w obszary 
związane z robotyką wzrosła trzykrotnie 
względem 2014 roku. 
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PODŁĄCZONY
SAMOCHÓD

2014 2016

„Podłączony samochód to jeden z najgorętszych tegorocznych trendów. Z raportu 
Connected Life Nielsena (styczeń 2014) wynika, że już dziś 63% respondentów poszukuje 
samochodu podłączonego do sieci podczas podejmowania decyzji o zakupie nowego 
samochodu. Według raportu GSMA (Connected Car Forecast, maj 2013) globalny rynek 
samochodów podłączonych do sieci będzie wart 39 mld Euro w 2018 roku (3-krotny 
wzrost w ciągu 6 lat). Szacuje się także, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba 
nowych samochodów z fabrycznie wbudowaną technologią umożliwiającą łączność 
wzrośnie 7-krotnie. Do 2020 ma być ich na drogach łącznie 152 mln (prognoza Intel).
W kolejnej fali podłączonych samochodów będziemy mieć do czynienia 
z autonomicznymi pojazdami (niewymagającymi kierowcy). IHS Automotive  
prognozuje, że pojawią się one na rynku masowym już w okolicach 2025 roku, a do 
2035 będą stanowić 9% sprzedaży wszystkich samochodów.”

TrendBook 2014

Trend, którego nie da się już zatrzymać i którego kierunek jest jasny: pojazdy 
autonomiczne. Ten kierunek nie dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wprowadzenie 
samojezdnych samochodów nie tylko wpłynie na zmniejszenie wypadków na drogach, 
zmniejszy liczbę ofiar śmiertelnych, ale także wpłynie znacząco na zmniejszenie liczby 
zużytego paliwa. Szacuje się, że wprowadzenie samojezdnych samochodów może 
zwiększyć liczbę miejsc parkingowych w miastach aż o 10%. 
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Z
 naszej perspektywy technologie wspierające budowanie 

w aplikacjach mobilnych cyfrowego kontekstu rzeczywisto-

ści, czy to tzw. beaconów, czy innych rozwiązań technicz-

nych, mają ogromne znaczenie w przyszłości wielu branż. 

Przestrzegam przed ocenianiem tej branży przez pryzmat ilości reali-

zacji w przestrzeniach handlowych. Technologia ta ma zaledwie 2 lata 

i trudno mówić tu o jakiejkolwiek dojrzałości rynkowej. Każda nowa tech-

nologia potrzebuje znaleźć dla siebie miejsce, gdzie może nieść unika-

towe wartości dla odbiorcy. Dla Ifinity takim sektorem są miasta, a kon-

kretnie dostarczanie kontekstowych informacji dla osób niewidomych, 

czy słabowidzących, włącznie z nawigacją w budynkach użyteczności 

publicznej. Biorąc pod uwagę ostatni rok oraz poziom zaawansowania 

projektów, uważamy, że realizacji po naszej stronie było dużo. Zreali-

zowaliśmy kilka kontraktów w Warszawie (jak choćby ostatnio oddane 

Metro, czy CNK), ale także w Finlandii, czy Katarze. Wygraliśmy także 

udział w bardzo innowacyjnym projekcie w Coventry, którego wartość 

przekracza 7 mln euro. Dla nas to dowód, że rynek w sposób natural-

ny zaczyna się komercjalizować, choć spodziewam się, że cały proces 

adaptacji zajmie jeszcze kilka lat i w tym czasie będziemy oglądać wiele 

projektów w fazie R&D, czy pilotażowej.

ADAM  
JESIONKIEWICZ
CEO w Ifinity, firmie realizującej wdrożenia oparte o technologie mikrolokalizacji

Przestrzegam przed ocenianiem 
tej branży przez pryzmat ilości 

realizacji w przestrzeniach 
handlowych. Technologia ta ma 

zaledwie 2 lata i trudno mówić 
tu o jakiejkolwiek dojrzałości 

rynkowej. Każda nowa 
technologia potrzebuje znaleźć 

dla siebie miejsce, gdzie może 
nieść unikatowe wartości dla 

odbiorcy. 

KOMENTARZE
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F
ilozofia „Intelligent Drive” zakłada, że w najbliższej przyszło-

ści auto będzie nie tylko środkiem transportu, ale mobilnym 

miejscem pracy i relaksu. Kierowcy zyskają wybór: prowa-

dzić samemu, ze wsparciem inteligentnych systemów, czy 

zdać się na całkowicie autonomiczny dojazd do celu. Celem koncernu 

Daimler AG jest seryjna produkcja „fully street-smart, self-driving cars” 

(Dieter Zetsche podczas tegorocznego NAIAS). Nie jest to sztuka dla 

sztuki, lecz konsekwentne działania na rzecz podniesienia po pierwsze 

bezpieczeństwa, po drugie komfortu. Kluczem do sukcesu jest tu „au-

tomotive intelligence”. Co ona oznacza? 

Zmarły niedawno Marvin Lee Minsky, kognitywista i prekursor badań nad 

Artificial intelligence, mawiał, że inteligencja to takie słowo – worek lub 

walizka, do którego można wrzucać różne rzeczy, pojęcia i interpretacje. 

Nie wchodząc w rozważania na temat jej licznych definicji możemy 

przyjąć, że inteligencja to zdolność uczenia się i rozumienia zjawisk 

i problemów oraz radzenia sobie z nowymi lub trudnymi sytuacjami. 

Przyjmując taką definicję, inteligencja samochodu nie różni się wiele 

od inteligencji ludzkiej. Może tylko tym, że samochód zbiera dane za 

pomocą nie 6 zmysłów, lecz dużej liczbie sensorów, kamer i czujników, 

z których dane przetwarza według zaprogramowanych algorytmów, 

ucząc się przy tym swojego środowiska, i adaptuje swoje zachowanie 

do danej sytuacji. Tak więc inteligentny Mercedes z wysokim IQ 

potrafi nauczyć się rozpoznawać typowe przykłady ruchu drogowego 

w Stuttgarcie (ulice, auta, piesi) i będzie w stanie wykorzystać tę wiedzę 

i zinterpretować układ ruchu drogowego w Pekinie czy Nowym Jorku. 

Autonomiczny samochód z wysokim IQ to nie przyszłość, tylko 

teraźniejszość. Na targach IAA we Frankfurcie w 2013 Mercedes 

jako pierwszy zaprezentował pierwszy autonomiczny samochód 

(autonomous driving car) – Klasa S500 Plug-in Hybrid przejechała 

ponad 100 km sama – kierowca wprawdzie siedział w samochodzie, ale 

nie dotykał urządzeń sterujących. Debiutująca rok później seryjna Klasa 

S, oferująca kierowcy kilkanaście systemów wspomagania, w 70% jest 

już autem autonomicznym. Wchodząca właśnie na rynek Klasa E jest 

już właściwie w 90 % samochodem inteligentnym: dostosowuje się do 

drogi, antycypuje niebezpieczeństwo i jeśli kierowca, mimo ostrzeżeń 

wizualnych i akustycznych, nie zareaguje w obliczu ryzyka kolizji, 

automatycznie zainicjuje hamowanie (COLLISION PREVENTION ASSIST 

PLUS), oferuje maksymalny komfort i najniższe możliwe spalanie. 

System Active Lane Change Assistant, który pozwala zmieniać pas 

ruchu bez ingerencji kierowcy – jest dopuszczony na razie tylko w stanie 

Newada / USA oraz w Badenii-Wirtembergii / Niemcy. Znów technologia 

wyprzedza legislację. Funkcje jazdy półautonomicznej zapewnia np. 

aktywny tempomat DISTRONIC PLUS wraz ze Steering Assist i Stop&Go 

Pilot pozwala śledzić w korku poprzedzający pojazd, a układy Active 

Parking Assist i PARKTRONIC umożliwiają zautomatyzowane parkowanie 

– zarówno na miejscach równoległych, jak i prostopadłych. Z myślą 

o komforcie i bezpieczeństwie powstał Mercedes me, pakiet usług 

mobilnych, w tym system „mercedes connect me”, zapewniający 

połączenie z autem w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, po 

zalogowaniu się na portalu mercedes me. Oferowane obecnie usługi 

to “Zarządzanie przeglądami”, “Telediagnostyka”, “W razie awarii”, 

“W razie wypadku” i telefon alarmowy Mercedes-Benz. Sterowanie 

Mercedesem za pomocą smartphona oferują usługi typu Remote 

Online, dzięki czemu można dokonywać zmian i ustawień w aucie, 

sprawdzać informacje o samochodzie (ciśnienie w oponach, poziom 

paliwa) , zlokalizować miejsce zaparkowania czy też śledzić pojazd, gdy 

opuszcza zdefiniowany obszar lub do niego wjeżdża. 

A spojrzenie w przyszłość? Przyszłość będzie wyglądała mniej więcej 

tak, jak pojazd badawczy „F 015 Luxury in Motion”, w którym sześć 

wysokiej rozdzielczości ekranów sterowanych jest dotykiem, ruchem 

gałek ocznych lub gestami. Pozwalają one podróżującym korzystać 

z systemu rozrywki, prowadzić rozmowy wideo lub surfować po 

internecie.

EWA  
ŁABNO-FALĘCKA
Head of External Affairs, Mercedes Benz Polska
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#MakeTechHuman, czyli inaczej – technologia w służbie ludzkości, 
a nie na odwrót. Doszliśmy wreszcie do momentu, w którym, 
owszem od technologii nie uciekniemy, ale zaczynamy ją  
(jako marketerzy) wykorzystywać przede wszystkim po to, 
by poprawić/ ułatwić życie ludzi – oszczędzić im czas, pomóc 
rozwiązać konkretny problem, zapewnić bezpieczeństwo. 
Coraz rzadziej (na szczęście) w komunikacji marek zdarzają się 
rozwiązania, jakich całkiem niedawno było jeszcze sporo, tzn. 
w których technologia wykorzystana była wyłącznie dla niej 
samej, z powodu ekscytacji jakimś rozwiązaniem.  
Zaczynamy rozumieć, że zaawansowane technologie niewiele 
różnią się od tzw. niskich technologii (ang. low-tech) – podobnie 
jak młotek czy śrubokręt są po prostu narzędziem w rękach 
człowieka. 

Przede wszystkim te określane jako LQT (ang. 

Life Quality Technologies), czyli poprawiające 

jakość naszego życia. W potocznym rozumie-

niu zaliczamy do nich zwłaszcza rozwiązania 

dla osób niepełnosprawnych (np. Sesame 

Phone – smartfon sterowany za ruchów gło-

wy, przeznaczony dla osób sparaliżowanych 

lub z chorobą Parkinsona), chorych (np. apli-

kacja BackUp Memory stworzona przez Sam-

sunga dla osób chorujących na Alzheimera 

i ich rodzin), czy osób starszych (tu chociaż-

by cały obszar osobistych robotów pomaga-

jących w domu). Ale technologie LQT to nie 

tylko technologie z obszaru medycyny, ale 

także rozwiązania takie, jak chociażby Logi-

tech Harmony App (jest w stanie zintegrować 

blisko 300 tysięcy urządzeń i w ten sposób 

automatycznie sterować domem), Pedigree 

Found (aplikacja pozwalająca na szybkie od-

nalezienie zagubionego psa) czy BackMeApp 

stworzona przez Always dla kobiet samotnie 

wracających wieczorem do domu – poprawia-

jące jakość naszego życia na wielu wymia-

rach. 

W kwietniu ubiegłego roku Nokia we współ-

pracy z Wired uruchomiła projekt pod ha-

słem #MakeTechHuman. Jego celem było 

zainicjowanie globalnej debaty na temat 

tego, jak technologia zmienia nasz świat, 

w którym kierunku zmierza. W styczniu 2016 

w ramach projektu ogłoszono nazwiska 17 

osób – #MakeTechHuman Agents of Chan-

ge – przedsiębiorców, aktywistów, innowa-

torów, którzy wykorzystują technologię do 

poprawy życia ludzi na świecie. 

Podczas zeszłorocznego festiwalu Cannes 

Lions nagrodzona została ogromna liczba 

kampanii, w których marki wykorzystywały 

technologie dla poprawy jakości życia swo-

ich odbiorców. Co istotne, kampanie te reali-

zowane były nie tylko przez marki technolo-

giczne (Samsung, Logitech etc.), ale także 

marki z obszaru FMCG (chociażby wspo-

mniane wyżej Always, Pedigree oraz L’Oreal, 

McDonald’s i wiele innych). 

W wydanej w maju 2015 encyklice Papież 

Franciszek poświęcił ogromną część wpły-

wowi technologii na życie ludzkie, napisał 

tam zresztą: „Jako ludzie mamy wolność 

niezbędną do ograniczania i ukierunkowania 

technologii; opracowywania inteligentnych 

sposobów zwiększania i ograniczania na-

szej władzy; oraz wprzęgnięcia technologii 

w służbę innego rodzaju postępu – zdrowsze-

go, bardziej ludzkiego, bardziej społecznego 

i bardziej integralnego.” – zdanie to powtórzył 

także we wrześniu podczas swojego wystą-

pienia w amerykańskim Kongresie. 

TREND

KLUCZOWE
TECHNOLOGIE

KEY PROOF 
POINTS
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Po pierwsze dlatego, że każda firma, nieza-

leżnie od tego, czym się zajmuje, jest dziś 

firmą technologiczną. Na pierwszy rzut oka 

może nie wydawać się to aż takie oczywiste, 

ale jeśli weźmiemy pod uwagę każdy aspekt 

naszego życia – poczynając od transportu, 

komunikacji, przez medycynę, na produkcji 

żywności skończywszy – to okaże się, że 

oparty jest on o nowe technologie. 

Po drugie zaś, doszliśmy do momentu, w któ-

rym jako ludzkość tak naprawdę nigdy nie 

byliśmy – nanotechnologie, biotechnologie, 

wszelkie kwestie energetyczne, cały obszar 

związany ze sztuczną inteligencją, terapie 

genowe etc. pozwalają ludziom robić rzeczy, 

do których nigdy wcześniej nie byli zdolni. Na 

początku lutego brytyjska instytucja rządo-

wa zajmująca się regulacją płodności – Hu-

man Fertilisation and Embryology Authority 

– wydała zgodę na zastosowanie na ludzkich 

embrionach zdolnych do życia technologii 

Crispr (umożliwiającej „wycinanie” nieprawi-

dłowych genów, więcej na stronie 65). Zgo-

da została wydana na razie wyłącznie dla 

potrzeb tylko jednego projektu, ale nie da się 

ukryć, że jest kontrowersyjna. Nic więc dziw-

nego, że aktualnie trwa dyskusja pomiędzy  

technooptymistami (wśród nich m.in. Ray 

Kurzweil) i technosceptykami (Stephen Haw-

king, Elon Musk), dokąd technologia nas za-

prowadzi. Teoretycznie technologia ma służyć 

ludzkości, ale nie możemy mieć pewności, że 

ludzie, którzy ją tworzą lub kontrolują, fak-

tycznie dla dobra ludzkości będą ją także 

wykorzystywać. To aktualnie jedno z najwięk-

szych wyzwań, przed jakim stoją najwięksi 

tego świata, ale także jedno ze zmartwień, 

o którym myślą też zwykli konsumenci. 

Najprościej – przyjąć założenie, że kiedy w komunikacji marketingowej sięgamy po techno-

logię, to tylko po to, żeby przyniosła ona użytkownikowi autentyczną korzyść. Łatwo powie-

dzieć, trudniej zrealizować. Na stronie 18-19 znajdują się więc przykłady kampanii, w których 

technologia wykorzystana została zgodnie z trendem #MakeTechHuman i przykłady kampa-

nii, w których technologia wykorzystana została dla samej technologii, z powodu ekscytacji 

nią samą. 

Drugi sposób wykorzystania trendu to wyjście poza własny obszar działania i dostarczenie 

użytkownikowi rozwiązań technologicznych, które są dla niego przydatne. Dobrym przykładem 

jest tu chociażby aplikacja L’Oreal MakeUpGenius – dzięki technologii rozpoznawania twarzy 

i rozszerzonej rzeczywistości umożliwia wirtualne nakładanie makijażu. Tego typu aplikacje 

dostępne były już wcześniej, przy czym wszystkie opierały się na statycznym zdjęciu. 

MakeUp Genius wyróżnia się tym, że w czasie rzeczywistym analizuje 64 różne punkty na 

twarzy oraz 100 rodzajów mimiki, dzięki czemu makijaż pozostaje „na miejscu” nawet wtedy, 

gdy osoba porusza głową (smartfon lub tablet służy de facto za lustro). W krótkim czasie 

aplikacja została pobrana blisko 10 milionów razy, a użytkownicy przetestowali za jej pomocą 

ponad 64 mln produktów. 

Liderem w wychodzeniu poza własny obszar działania i poprawianiu doświadczenia klienta, 

także (głównie) za pomocą technologii, jest oczywiście Amazon. W ubiegłym roku firma 

wprowadziła na rynek urządzenie Amazon Dash Button. Można je umieścić w dowolnym 

miejscu, np. w kuchni, łazience, pralni. Kiedy kończy się jakiś produkt, wystarczy tylko 

nacisnąć Dash Button, a Amazon dostarczy ten produkt wprost do domu. W ramach usługi 

dostępne są m.in. takie produkty, jak pieluszki, chusteczki czyszczące, papier toaletowy, 

kosmetyki, ostrza do golarek, worki na śmieci i wiele innych produktów.

WIĘCEJ O TRENDZIE #MAKETECHHUMAN – ZOBACZ FILM

JAK MOŻNA  
WYKORZYSTAĆ TREND 
W KOMUNIKACJI  
MARKETINGOWEJ

DLACZEGO 
TREND  
MA 
ZNACZENIE

https://www.youtube.com/watch?v=yFSWHiccpKY
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APLIKACJA LUFTHANSY  
NA APPLE WATCH
Pasażerowie Lufthansy oraz uczestnicy 

programu Miles&More mogą korzystać 

z aplikacji Lufthansy również poprzez 

Apple Watch. Aplikacja wyświetla m.in. 

informacje na temat tego, z którego 

terminala odlatuje samolot, odlicza 

czas pozostały do wejścia na pokład, 

a podczas wsiadania do samolotu podaje 

informacje z karty pokładowej. Aplikacja 

działa w powiązaniu z iPhonem.

FORDPASS 
Na kwiecień 2016 roku zapowiedziano 

premierę aplikacji Forda – FordPass. 

Aplikacja ma pomagać kierowcom 

znaleźć parking, pozwoli także zapłacić 

za parkowanie przy użyciu wirtualnego 

portfela – FordPay. Możliwa będzie 

również rozmowa na żywo z tzw. 

FordGuides  - osobistymi asystentami 

mobilności. Aplikacja FordPass będzie 

dostępna nie tylko dla właścicieli 

Fordów, ale dla każdego – bezpłatnie. 

#MAKETECHHUMAN – DOBRE PRAKTYKI 
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INTELIGENTNE  
SKARPETKI OWLET
Inteligentne skarpetki dla niemowląt 

Owlet są wsparciem zwłaszcza dla po-

czątkujących rodziców. Skarpetkę zakła-

da się na stopę dziecka. Dzięki zastoso-

waniu pulsoksymetrii, urządzenie mierzy 

tętno i poziom tlenu śpiącego niemow-

lęcia. Dane przesyłane są na smartfon 

rodzica, a przychodzące powiadomienia 

wysyłane są wtedy, gdy odczyty są poza 

normą. 

MFISH 
Aplikację mFish stworzono dzięki 

inicjatywie Departamentu Stanu USA oraz 

firmy Tone, zajmującej się rozwiązaniami 

mobilnymi. Aby zmniejszyć wykluczenie 

cyfrowe wśród indonezyjskich 

rybaków, ich stare telefony zastąpiono 

smartfonami. mFish zapewniła im 

łączność, także na morzu, pokazywała 

lokalizację na mapie, prognozę pogody.  

Po pół roku programem objętych zostało 

26 tys. rybaków w Indonezji.

SKYPE I HOPECAM 
Dzięki fundacji Hopecam i Skype, dzieci 

chorujące na raka, które ze względu na 

chorobę przebywają w odosobnieniu od 

rówieśników, mogą łączyć się z klasą 

i uczestniczyć w lekcjach. Fundacja 

zapewnia małemu pacjentowi tablet, 

dzięki któremu odbywa się połączenie 

Skype ze szkołą. Gdy dziecko jest 

leczone poza domem, Hopecam dba 

też o internet w jego domu, aby dziecko 

mogło mieć kontakt z rodziną. 
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Ponad połowa polskich internautów (54,79%) deklaruje, że interesuje się nowymi technologiami. Dla porówna-

nia: w grupie tzw. aktywnych internautów (por. definicje s. 6) zainteresowanie nowymi technologiami zadekla-

rowało 92,2% respondentów, a w grupie marketerów (por. definicje s. 6) aż 99,04%. 

WYKRES 1: ZAINTERESOWANIE TECHNOLOGIĄ, INTERNAUCI OGÓŁEM

WYKRES 3: POSTRZEGANIE WPŁYWU TECHNOLOGII NA ŻYCIE LUDZI

WYKRES 2: ZAINTERESOWANIE TECHNOLOGIĄ, W PODZIALE NA PŁEĆ

BANK DANYCH

12,88%

Czy interesujesz się technologią?

Czy według Ciebie technologia ma pozytywny wpływ na życie ludzi? 

Czy interesujesz się technologią?

tak

8,55%

11,80%

28,50%

31,71%

19,44%zdecydowanie tak

raczej tak

nie wiem / trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

41,91%

raczej tak

32,90%

raczej nie

12,31%

nie

16,39% 44,75%

m
ęż

cz
yz

n
a

ko
b

ie
ta

39,35%10,27%

tak

tak

32,22%

33,63%

raczej tak

raczej tak

5,24%

18,16%

raczej nie

raczej nie

nie

nie

Mimo obaw, w którym kierunku może podążać technologia, ponad połowa badanych (zsumowane odpowiedzi 

zdecydowanie tak i raczej tak) jest zdania, że jej wpływ na życie ludzi jest pozytywny. W grupie aktywnych 

internautów i marketerów ten wskaźnik jest zdecydowanie wyższy i wynosi w obu grupach 84,91%.

Mężczyźni zdecydowanie częściej deklarują, że interesują się technologiami. Ale różnica między nimi a kobie-

tami nie jest tak drastyczna, jak mogłoby się to wydawać. Blisko co druga kobieta deklaruje, że interesuje się 

technologiami. 
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WYKRES 4: POSTRZEGANIE WPŁYWU TECHNOLOGII NA ŻYCIE LUDZI,  
W PODZIALE NA WIEK

Czy według Ciebie technologia ma pozytywny wpływ na życie ludzi?

45,56% 
17,77% 
12,91% 
17,90% 
18,60%

7,43%

zdecydowanie tak

9,98% 
39,40% 
33,45% 
35,55% 
29,96% 
18,57%

raczej tak

24,15%
25,46%
39,40%
25,62%
19,75%
11,44%

nie wiem / trudno powiedzieć

3,51%
14,20%
4,43%
15,10%

23,29%
30,17%

raczej nie

16,80%
3,17%
9,81%
5,83%
8,40%

32,39%

zdecydowanie nie

Jak można było przewidzieć – najlepszy stosunek do technologii i wiarę w to, że może ona zmienić świat na 

lepsze, mają najmłodsi respondenci (poniżej 18 roku życia), a najwięcej obaw – osoby starsze (powyżej 55 

roku życia). Pokolenie 25-34-latków ma do niej stosunek ambiwalentny – docenia jej zalety, ale dostrzega 

i wady. 

<18 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Jak oceniasz, w jakim kierunku zmierzają zmiany technologiczne?

WYKRES 5: OCENA KIERUNKU ZMIAN TECHNOLOGICZNYCH

następuje zmiana na lepsze - technologia poprawi jakość życia ludzi

następuje zmiana na gorsze - technologia pogorszy jakość życia ludzi

to zależy od obszaru, którego zmiany dotyczą

nie wiem / trudno powiedzieć

29,60%

16,19%

32,88%

21,32%

Co trzeci badany uważa, że technologia poprawi jakość życia ludzi. Jednocześnie ponad 30% respondentów 

uważa, że tak naprawdę to, czy technologia poprawi czy pogorszy jakość naszego życia, zależne jest od  

obszaru, w którym zmiany technologiczne są implementowane. 
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„Komunikatory czy portale społecznościowe wspierają łatwy kontakt z drugim człowiekiem po drugiej stronie globu, łatwiej 

jest nawet podróżować, co zajęło Foggowi 80 dni nam dziś zajmuje niecałą dobę.”

„Daje możliwości szybszego kontaktu z większą ilością 
ludzi. Ułatwia go. Być może bardziej powierzchownego, 

ale bliższego. Kwestia korelacji jakości z ilością.”

„Po pierwsze: komunikatory, telefony, internet umożliwiają nam rozmowę z człowiekiem z drugiego krańca świata.  

Po drugie: dzięki technologii mniej pracujemy, więc więcej czasu przeznaczamy dla siebie i bliskich.”

„Gdyby nie nowoczesna technologia, to żeby przebyć nawet głupie 50 km potrzebowalibyśmy całej doby albo i dwóch.  

A tak zajmuje nam to mniej niż godzinę. Poza tym teraz łączymy się z drugim człowiekiem poprzez jedno kliknięcie, a nie 

czekamy na listy tygodniami.”

„Daje możliwość wymiany zdjęć i rozmów. Pozwala być w ciągłym kontakcie nawet z tymi, którzy są bardzo daleko.  

Mogę sprawdzić, jaka jest właśnie pogoda u rodziny na drugim końcu świata. Porozmawiać z kimś, kto nie zna angielskiego 

za pomocą Google translatora. W sklepie za granicą użyć kamery telefonu, żeby w czasie rzeczywistym przetłumaczyć ety-

kietę produktu. Wypełnić elektroniczny wniosek. Pracować zdalnie z domu. Tworzyć krótkie filmy bez wysiłku, żeby zachować 

wspomnienia na dłużej.”

„Możemy rozmawiać ze sobą, nawet jeśli dzieli nas wiele kilometrów.  

Możemy być w stałym kontakcie.”

„To proste, mamy więcej czasu dla siebie dzięki ułatwieniom życiowym danym nam przez technologię.”

„Technologia sprawia, że życie ludzi staje się łatwiejsze i bardziej komfortowe.”

BANK DANYCH:  
WYPOWIEDZI INTERNAUTÓW

W   J A K I  S P O S Ó B  T E C H N O L O G I A  
P R Z Y B L I Ż A  L U D Z I  D O  S I E B I E ?

Poniższe werbatimy pochodzą z badania zrealizowanego specjalnie na potrzeby tegorocznego TrendBooka. Są to dodatkowe uzasadnienia osób, 

które odpowiedziały twierdząco i przecząco na pytanie: Czy technologia przybliża ludzi do siebie?
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„Dzięki nowoczesnym technologiom ludzie stają się samowystarczalni; mają dostęp po niemal wszystkiego nie wychodząc 

z domu; nie muszą szukać akceptacji innych ludzi w kontaktach face-to-face, wystarczy odpalić gadżet pod ręką i pod 

anonimowym nickiem udawać kogoś innego. W świecie nowoczesnych technologii, stargetowanych konkretnie pod potrzeby 

jednostki utrwalamy idee indywidualizmu, nie zaś jednoczenia się.”

„Ciężko jednoznacznie stwierdzić. Technologia jako taka 
potrafi utrzymywać stały kontakt z drugą osobą  
i jednoczyć całe masy ludzi, a z drugiej strony siedząc 
w pokoju z wieloma osobami wcale z nimi nie spędzamy 
czasu tylko tkwimy w swoich komórkach, komputerach.”

„Bo przyzwyczajając się do obcowania z maszynami zaczynamy traktować tak innych ludzi.”

„Ludzie zajmują się bardziej wirtualnym światem niż nawiązywaniem kontaktu w realnym świecie.”

„Iluzja bliskości, brak zaangażowania, szybkość kontaktów i powierzchowność.”

„Powoduje, że unikamy spotkań osobiście.”

„Im łatwiej kontaktować się przy użyciu technologii, tym trudniej spotkać się twarzą w twarz. Nawet, jeśli posiadam znajo-

mych online i często z nimi wymieniam informacje, czy mogę nazwać to rozmową? Czy przybijanie piąteczek na fejsiku to 

kultywowanie znajomości? Zdecydowanie bliżej i cieplej traktuję ludzi, których znam osobiście. Blisko.”

„Mimo pozornego skracania dystansu - SM, skype itp. zaciera się realny kontakt z żywym człowiekiem. Posty na FB czy 

SnapChacie dają poczucie uczestnictwa w czyimś życiu a potem nagle zdajemy sobie sprawę, że naszych przyjaciół nie 

widzieliśmy od kilku lat. Bez nowych technologii jakoś częściej się spotykało, pisało listy czy dzwoniło z budki telefonicznej. 

Młodzi tego nie pamiętają ale moje pokolenie - końcówka lat 70-tych pamięta to świetnie.”

D L A C Z E G O  T E C H N O L O G I A  
N I E  P R Z Y B L I Ż A  L U D Z I  D O  S I E B I E ?
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WYWIAD: 
DUYGU KAYAMAN

Natalia Hatalska: Jak powstała aplikacja My Dream Partner?

Duygu Kayaman: Kiedy byłam dzieckiem, audiobooki były bardzo 

trudno dostępne. Słuchałam książek nagranych na taśmy. Ponieważ 

uwielbiałam książki, rodzina czytała mi na głos długimi godzinami, 

starając się jakoś wynagrodzić mi brak audiobooków. W ten sposób 

przygotowywałam się do egzaminów w liceum i podczas studiów. 

Dowiedziałam się o istnieniu YGA, jeszcze gdy byłam studentką. 

YGA to organizacja pozarządowa kształcąca pewnych siebie 

i bezinteresownych liderów, którzy często stają się światowymi 

innowatorami. Ponieważ niezwykle zainteresowała mnie ta 

organizacja, postanowiłam wysłać swoje zgłoszenie. Zostałam 

wybrana jako jedna spośród 50 000 kandydatów. Odbyłam 5000 

godzin pracy wolontariackiej oraz 1000 godzin indywidualnych zajęć 

z moimi mentorami borykającymi się z tą samą niepełnosprawnością 

co ja. W 2011 r. pojechałam na obóz Leadership Camp organizowany 

przez YGA w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam zrodził się 

pomysł stworzenia aplikacji My Dream Partner. Po powrocie zaczęłam 

pracę nad tym projektem z zespołem 10 innych osób. Każdego 

dnia postęp techniczny jest coraz większy. Marzyliśmy o tym, aby 

najnowsze zdobycze techniki stały się dostępne także dla osób 

niepełnosprawnych. W 2012 r. w ramach partnerstwa strategicznego 

pomiędzy Turkcell i YGA nasza aplikacja zaczęła docierać do tysięcy 

niewidomych ludzi – ludzi takich jak ja. Dziś dzięki projektowi Turkcell 

My Dream Partner osoby niewidome mogą słuchać wiadomości z Turcji 

i ze świata, felietonów prasowych autorstwa ponad 70 dziennikarzy, 

tysięcy książek, począwszy od tematyki rozwoju osobistego po 

klasykę światowej literatury, bajek dla dzieci, horoskopów, prognozy 

pogody, wiadomości giełdowych, wiadomości sportowych oraz wielu 

innych informacji kluczowych dla ich społecznej integracji. 

NH: Oprócz książek i wiadomości Twoja aplikacja oferuje niewidomym 

także inne usługi. Jakie? 

DK: Ciągle udoskonalamy zarówno treści, jak i infrastrukturę aplikacji. 

Jednocześnie pracujemy nad integrowaniem jej z najnowszymi 

technologiami, dzięki czemu możemy zmieniać życie osób 

niewidomych na lepsze. Na przykład, aplikacja My Road Buddy, 

bazująca na technologii iBeacon, oferuje nawigację dla niewidomych 

po jednym z największych centrów handlowych w Stambule. Dzięki 

modułowi My Road Buddy oferowanemu w ramach usługi Turkcell My 

Dream Partner mogą oni sami swobodnie poruszać się po centrum. To 

naprawdę świetna rzecz. 

Marzeniem każdej niewidomej osoby jest móc obejrzeć film w kinie. 

Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, w jaki sposób niewidomi 

oglądają filmy? Słyszymy dźwięki i mamy jakieś obrazy w głowie, 

ale podczas scen „cichych” nie wiemy, co się dzieje. I tu kluczową 

rolę odgrywa opis głosowy. Połączyliśmy technologię rozpoznawania 

mowy z opisem głosowym, dzięki czemu udało się spełnić marzenie 

osób takich jak ja o wycieczce do kina. Jako pierwsi opracowaliśmy 

funkcję, która pozwoliła zsynchronizować technologię rozpoznawania 

mowy z opisem głosowym. 

NH: Jak to działa? 

DK: Nawet jeśli spóźnię się do kina, to gdy tylko uruchomię aplikację, 

synchronizuje się ona z filmem, a ja jednym uchem słucham opisu, 

a drugim filmu. Bez konieczności posiadania specjalnego urządzenia 

mogę iść do dowolnego kina i sama obejrzeć film. To wspaniałe 

doświadczenie.

Aby uzyskać dostęp do My Dream Partner, można pobrać aplikację na 

telefon z systemem iOS lub Android, zadzwonić pod bezpłatny numer 

Turkcell 8020 lub wejść na stronę www.hayalortagim.com.

Naszym znaczącym osiągnięciem jest fakt, że usługa My Dream 

Partner pokonała mocnych rywali i zdobyła pierwszą nagrodę podczas 

ubiegłorocznego GSMA Global Mobile Awards.

NH: Ile osób w Turcji korzysta z tej usługi? Czy planujecie udostępnić 

ją także w innych krajach?

DK: Obecnie z My Dream Partner korzysta 160 000 niewidomych 

osób. Naszym celem jest udostępnienie usługi na całym świecie do 

roku 2017. Zgodnie z naszą wizją chcielibyśmy zacząć od Anglii, USA 

i Holandii. Docierając do wielu krajów, pragniemy zmienić to, w jaki 

sposób postrzegane są osoby niepełnosprawne. 

Urodziła się w tureckim Stambule. Straciła wzrok, kiedy miała zaledwie 2,5 roku. W roku 2011, po powrocie z USA z obozu American Leadership Camp, opracowała wraz ze swoim 
dziesięcioosobowym zespołem aplikację My Dream Partner, umożliwiając tym samym osobom niewidomym dostęp do informacji. W 2015 roku MIT Technology Review umieściło 
Duygu na swojej liście 35 innowatorów poniżej 35 roku życia (35 Innovators Under 35) i wybrało ją innowatorką roku w kategorii pracy socjalnej za My Dream Partner. Duygu 
Kayaman ma 26 lat i od 2012 r. pracuje dla Microsoftu. Zasiada też w Zarządzie Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneğinde (tureckiego stowarzyszenia na rzecz dzieci 
z upośledzeniem wzroku). Jako wolontariuszka w komitecie doradczym My Dream Partner organizacji Young Guru Academy (YGA), Duygu pomaga kształcić nowe pokolenia osób, 
które mają stać się dla innych wzorem do naśladowania.

„PEWNEGO DNIA ZMIENIMY TO,  
JAK POSTRZEGA SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”
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zakupy do centrum handlowego z aplikacją nawigacyjną czy pójść 

na premierę filmu do kina. Dziś z łatwością przeprowadzamy wiele 

różnych transakcji dzięki czytnikowi ekranowemu w komputerze 

lub telefonie. Wierzę, że dzięki takim postępom technicznym 

w przyszłości uda się wyeliminować wszystkie przeszkody, jakie dziś 

stoją osobom niewidomym na drodze. Pracując nad My Dream Partner, 

jestem przekonana, że pewnego dnia zmienimy to, jak postrzega się 

niepełnosprawność.

NH: Jak dokładny jest wasz system rozpoznawania mowy?

DK: Nasze systemy VC działają bezbłędnie. Podczas korzystania 

z aplikacji użytkownik nie napotyka żadnych problemów. Technologia 

ta jest szczególnie istotna dla osób niewidomych. Dzięki zintegrowaniu 

technologii rozpoznawania mowy z przemysłem filmowym udało 

nam się utorować drogę dla niezwykle innowacyjnego rozwiązania. 

Naszym marzeniem jest stworzenie większej liczby tego typu 

projektów integracyjnych, które pomogą wyeliminować niektóre 

trudności, z jakimi osoby niewidome borykają się na co dzień w życiu 

społecznym.

NH: Z jakich innych technologii poza rozpoznawaniem mowy 

korzysta My Dream Partner?

DK: Każdego ranka po przebudzeniu mogę czytać artykuły 

ulubionych felietonistów za pomocą aplikacji TSS (Text-to-Speech). 

Dzięki technologii rozpoznawania mowy wyszukuję wybrane tytuły 

i wybranych autorów spośród tysięcy książek. Dzięki aplikacji 

lokalizacyjnej mogę bez problemu znaleźć najbliższą aptekę, teatr, 

szpital itd. oraz łatwo się tam dostać. Ponadto, aplikacja My Road 

Buddy oferuje nawigację wewnątrzbudynkową dla osób niewidomych. 

Co więcej, dzięki naszej aplikacji osoby niewidome mogą przekształcić 

swoje notatki głosowe na notatki pisemne.

 

NH: Czym dla Ciebie są nowe technologie?

DK: Szybki postęp techniczny pozytywnie wpływa na życie osób 

niepełnosprawnych. Pozwolę sobie to wytłumaczyć, porównując 

teraźniejszość z przeszłością – 15 lat temu słuchaliśmy książek 

nagranych na taśmy. Treść artykułów prasowych poznawaliśmy tylko 

wtedy, gdy krewni zgodzili się je nam przeczytać. Nawet nie śniło 

nam się, że pewnego dnia będziemy mogli samemu wybrać się na 

 Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, w jaki sposób niewidomi
oglądają filmy? Słyszymy dźwięki i mamy jakieś obrazy  
w głowie, ale podczas scen „cichych” nie wiemy, co się dzieje. 
Połączyliśmy technologię rozpoznawania mowy z opisem głoso-
wym, dzięki czemu udało się spełnić marzenie osób takich jak ja, 

o wycieczce do kina. 
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WYWIAD: 
DR ROHAN PAUL

Natalia Hatalska: Jaka jest geneza powstania SmartCane?

Rohan Paul: Kluczowym wyzwaniem w codzienności osób niewidomych 

jest możliwość samodzielnego poruszania się. Obecnie osoby 

niewidome mogą sobie radzić przy pomocy białej laski, która wykrywa 

przeszkody znajdujące się na ziemi w bliskim otoczeniu (w promieniu 

ok. 1 metra). Biała laska nie jest jednak w stanie pomóc w przypadku 

przeszkód znajdujących się powyżej poziomu kolan, takich jak na 

przykład szyldy, wiszące gałęzie, podniesione części pojazdów, 

wystające elementy itp., które często grożą obrażeniami górnych partii 

ciała oraz twarzy. Użytkownik laski zdaje sobie sprawę z obecności 

przeszkody jedynie poprzez niespodziewaną kolizję z danym obiektem. 

Te niepożądane kolizje bywają krępujące i nieprzyjemne, jak zderzenie 

z drugą osobą (zwłaszcza płci przeciwnej), zwierzęciem, pojemnikiem 

na śmieci czy ścianami. W konsekwencji może to prowadzić do stanów 

lękowych, obniżenia umiejętności społecznych, a także staje się 

przyczyną ciągłej zależności od osoby widzącej – nawet w sprawach 

takich jak dojazdy do szkoły, na uczelnię, do miejsca pracy, oraz 

w innych sytuacjach społecznych. Ten właśnie problem, z którym na co 

dzień stykają się osoby niewidome, został zidentyfikowany przez nasz 

zespół we współpracy z użytkownikami lasek z Państwowego Związku 

Niewidomych w New Delhi w ramach akademickiego projektu na Indian 

Institute of Technology w Delhi na początku 2005 roku. Nasza praca 

ostatecznie doprowadziła do opracowania urządzenia SmartCane.

NH: Jak dokładnie działa SmartCane?

RP: Urządzenie SmartCane zlokalizowane jest w górnej części białej 

laski i wykorzystuje kierunkową identyfikację opartą na ultradźwiękach 

do wykrywania przeszkód (od wysokości kolan do głowy) znajdujących 

się w promieniu do 3 metrów od użytkownika. Informacja o odległości 

przekazywana jest poprzez zróżnicowane wzorce wibracji, zmieniające 

się wraz ze zmniejszaniem się odległości od przeszkody. Pozwala to 

na wykrycie niebezpiecznych przeszkód znajdujących się nad ziemią 

(poręcze, wiszące gałęzie, szyldy itp.), zapobiegając obrażeniom ciała. 

Użytkownik zyskuje także świadomość istnienia przeszkody bez 

kontaktu z nią, dzięki czemu może odnaleźć bezpieczną dla siebie trasę.  

Ta możliwość samodzielnego nawigowania w otoczeniu bez dotyku czy 

kolizji jest bardzo przydatna dla użytkowników, pozwalając im uniknąć 

zderzeń z innymi ludźmi, podążać za poprzednikiem w kolejce bez 

dotykania tej osoby, a także zręcznie ominąć słup czy ścianę. SmartCane 

potrafi także wykryć zbliżającą się szybko przeszkodę (jak np. cofający 

się samochód) w zasięgu swojego działania, dając użytkownikowi czas 

na reakcję. Mówiąc krótko, SmartCane umożliwia osobom niewidomym 

bezpieczne, samodzielne poruszanie się – z pewnością siebie 

i godnością.

NH: Jakie technologie, oprócz ultradźwięków wykorzystuje SmartCane?

RP: Do zalet rozwiązania SmartCane należy stosunkowo niedroga 

technologia czujników do identyfikacji i zasięgu. Kształt emitowanej 

fali ultradźwiękowej został odpowiednio dostosowany do korytarza 

przestrzennego, w którym porusza się użytkownik. Wbudowane 

komponenty i oprogramowanie pozwalają na badanie otoczenia 

w czasie rzeczywistym, ocenę prędkości, tolerancję na błędy oraz 

diagnozę sytuacji z wykorzystaniem względnie niedrogiej platformy 

sprzętowej. Szczególną uwagę zwróciliśmy na niskie zużycie energii, 

miniaturyzację, jak również niezawodne i trafne wykrywanie, czułość 

wykrywania na poziomie przeszkód waha się od 3 centymetrów 

szerokości w promieniu 3 metrów. 

NH: Ile kosztuje SmartCane?

RP: W Indiach SmartCane kosztuje jedynie 50$, czyli ok. 1/20 ceny 

oferowanych dotychczas podobnych urządzeń zagranicznej 

produkcji, dzięki czemu jest wyjątkowo łatwo dostępnym urządzeniem 

wspomagającym mobilność na świecie. Warto pamiętać, że spośród 

39 milionów ludzi niedowidzących, 90% mieszka w krajach o niskim 

lub średnim poziomie dochodów, gdzie bycie niewidomym wiąże się 

z wykluczeniem, biedą i brakiem godności.

NH: W jednym z wywiadów wspomniał Pan, że opracowana przez 

Was laska to „produkt od ludzi, dla ludzi”. Już od początku projektu 

angażowaliście w niego osoby niewidome. W jakim stopniu ich 

komentarze wpłynęły na zmianę pierwszej koncepcji? 

Współzałożyciel Assistech, IIT Delhi, dr hab CSAIL, MIT; badacz w dziedzinie robotyki oraz innowator. Po ukończeniu studiów w Institute of Technology Delhi, uzyskał tytuł doktora 
nauk na Uniwersytecie Oksfordzkim. Po ukończeniu studiów doktoranckich, Rohan wrócił na IIT Delhi i został członkiem założycielem Assistech – Laboratorium Technologii 
Asystujących (Assistive Technologies Lab), zajmującego się rozwojem technologii wspierających mobilność, edukację oraz niezależność osób niedowidzących. Rohan jest 
głównym wynalazcą urządzenia SmartCane wspierającego bezpieczeństwo i mobilność, które pomogło już ponad 10 000 użytkowników w Indiach oraz 8 innych krajach.  
Obecnie jest habilitowanym pracownikiem naukowym w ramach zespołu Robust Robotics Group na CSAIL, na uniwersytecie MIT. Jego badania dotyczą m.in. modeli 
probabilistycznych służących do rozumienia języka oraz wykonywania złożonych zadań przez roboty używane w fabrykach i gospodarstwach domowych. 
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dociera obecnie do użytkowników na terenie Indii poprzez sieć ponad 

40 organizacji służących osobom niewidomym w różnych częściach 

kraju. Technologię zastosowano także w rządowym programie Indii, 

Assistance for Disabled Persons in Purchase of Aids and Appliances 

(ADIP), pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości Społecznej 

i Upodmiotowienia Obywateli. Program ten dostarcza najważniejsze 

urządzenia i sprzęty za darmo osobom o szczególnie niskim poziomie 

środków do życia. Również filantropijne organizacje takie jak Rotary biorą 

udział w dofinansowywaniu urządzeń na potrzeby uczniów i młodych 

dorosłych ze znacznymi ograniczeniami mobilności. Obecnie w Indiach 

rozdystrybuowano już ponad 10 000 urządzeń SmartCane. Rozpoczęła 

się także dystrybucja w Tajlandii, Myanmar, Sri Lance, Hong Kongu oraz 

Ugandzie dzięki instytucjom takim jak Światowy Związek Niewidomych, 

Daisy Forum, itp. Warsztaty typu train-the-trainer (trenerzy trenerom) są 

prowadzone na różnych szerokościach geograficznych, wyposażając 

wyspecjalizowanych szkoleniowców oraz rehabilitantów w metody 

umożliwiające szkolenie użytkowników w ich okolicy.

NH: Czym dla Pana jest technologia? 

RP: Z mojego punktu widzenia, technolodzy są tymi, którzy dokonują 

zmian w społeczeństwie. Wykorzystują wiedzę teoretyczną do 

opracowywania rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania stojące 

przed ludzkością, a dzięki temu ulepszają świat. Jeśli przyjrzeć się 

historii ludzkości, to właśnie technologia odgrywała prawdopodobnie 

największą rolę w transformacji naszego życia codziennego 

i w czynieniu naszego świata lepszym miejscem. Rozwój technologii 

nie może jednak mieć miejsca w izolacji od społeczeństwa. Jego 

wyznacznikiem musi być społeczna świadomość aktualnego stanu 

naszego świata, definiując wyzwania takie jak zdrowie, energia, 

jakość życia, produktywność, sprawiedliwość społeczna. Technologia 

dostarcza możliwości, ale to nasz kręgosłup moralny decyduje o tym, 

czy zostanie zastosowana do poprawy kondycji ludzkiej, czy też do 

wzrostu nierówności i przemocy. 

NH: To jak w takim razie rozumie Pan stwierdzenie make tech human – 

technologia w służbie ludzkości?

RP: Wierzę w to, że technologia i ludzkość nie mogą istnieć w oderwaniu 

od siebie. Czynienie technologii ludzką oznacza ukierunkowanie 

wysiłków technologicznych na sprostanie wyzwaniom, przed jakimi 

stoi nasz świat. Oznacza też potrzebę zrozumienia technologii nie tylko 

z naukowego punktu widzenia, ale także z perspektywy holistycznej, 

biorąc pod uwagę wymiar społeczno-polityczny oraz ekonomiczny. 

Rozwój technologii pozwala przekraczać coraz to dalsze granice, nie 

tylko między dziedzinami nauki, ale także pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia – w interakcji z politykami, pracownikami socjalnymi, ekspertami 

w biznesie, i wieloma innymi. 

RP: Na wczesnych etapach projektu nasi użytkownicy pomogli nam 

dookreślić problem oraz wymagania względem nowego rozwiązania. 

Przede wszystkim potrzebowali niezawodnego rozwiązania, które 

działałoby skutecznie nie tylko w uporządkowanym otoczeniu takim 

jak budynki czy biura, ale też w faktycznych sytuacjach z życia 

codziennego, jak spacerowanie po chodniku, zatłoczonych ulicach, 

terenach zielonych itp. Rozwiązanie musiało być intuicyjne, przyjazne 

użytkownikom, łatwe do nauczenia się i adaptacji, ponieważ miało 

stale towarzyszyć użytkownikowi. Urządzenie musiało też być 

wydajne i przystosowane do intensywnego codziennego użytkowania. 

Wyobraźmy sobie osobę korzystającą z urządzenia w odległej od 

miasta wiosce; bardzo trudno byłoby samodzielnie je naprawić. 

Dlatego właśnie trzeba było skonstruować urządzenie na tyle dobrze, 

żeby rzadko kiedy w ogóle się psuło. I wreszcie, urządzenie nie byłoby 

dobrym rozwiązaniem, jeśli użytkowników końcowych nie byłoby na 

nie stać. Technologia musiała iść w parze z przystępną ceną.

Sam produkt ewoluował w znacznym stopniu, tak, aby sprostać wielu 

oczekiwaniom użytkowników. Na przykład: SmartCane odpowiada 

na potrzeby związane z łatwością użytkowania, włączając w to 

aspekty psychospołeczne, co czyni urządzenie bardzo przyjaznym 

użytkownikowi. SmartCane daje użytkownikowi możliwość trzymania 

urządzenia w spersonalizowany sposób i jest wyposażone w czujniki 

umożliwiające dostosowanie do wzrostu oraz uścisku ręki. Urządzenie 

jest małe i lekkie, można je nosić w torebce czy w kieszeni, ładuje się 

je jak telefon komórkowy, można je odłączyć od laski w przypadku 

jej zniszczenia podczas użytkowania; wytrzyma także przypadkowy 

upadek oraz zamoczenie w deszczowy dzień. Co ważne, z urządzenia 

można w pełni korzystać, nauczyć się obsługi oraz dbać o nie bez 

potrzeby pomocy ze strony osoby widzącej. Urządzeniu towarzyszą 

samouczki spisane alfabetem Braille’a oraz dźwiękowe w formie Daisy 

audio. Wreszcie – estetykę, teksturę, kolor, formę oraz preferencje 

zależne od płci wzięto pod uwagę na etapie przystosowywania 

produktu do użytku, w szczególności w otoczeniu innych, widzących 

osób. 

NH: Jak SmartCane wypadło w testach końcowych?

RP: Końcowe testy przeprowadzone z pomocą niemal 200 

użytkowników w 6 miastach wykazały, że urządzenie przyjęło 

się w 99% przypadków, skutkując zmniejszeniem ilości kolizji 

z górnymi częściami ciała o 90% oraz 2,5-krotnym wzrostem 

odległości od wykrywanej przeszkody. Użytkownicy podkreślali 

skuteczność urządzenia w codziennych sytuacjach, jak droga 

do szkoły, przechodzenie przez kładkę dla pieszych, wyjście do 

supermarketu, użyteczność na stacji kolejowej, unikanie przeszkód 

w pomieszczeniach, itd. Użytkownicy i ich rodziny mówili też 

o zauważalnym wzroście pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, 

oraz zdecydowanie mniejszej liczbie kolizji dzięki zastosowaniu 

urządzenia.

NH: W jaki sposób i gdzie SmartCane jest aktualnie dystrybuowane ?

RP: Po pomyślnym przetestowaniu technologii, urządzenie zostało 

wypuszczone na rynek na początku 2014 roku. Urządzenie SmartCane 

„TECHNOLOGIA I LUDZKOŚĆ NIE  
MOGĄ ISTNIEĆ W ODERWANIU  
OD SIEBIE”
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#HumanInTheCentre – czyli inaczej człowiek/ użytkownik/ konsument 
w centrum; przedłużenie trendów z poprzednich lat, określanych jako 
#stepinsidethestory i #immersiveexperiences, w których chodziło 
o maksymalne zanurzenie konsumenta w świecie marki, zapewnienie 
mu bezpośrednich, emocjonujących doświadczeń. Dziś dzięki wirtualnej 
rzeczywistości i innym technologiom z nią związanym doświadczenia 
te mogą być wprost namacalne – możemy autentycznie je przeżyć, 
być aktywnym uczestnikiem świata marki, a nie tylko jego biernym 
obserwatorem. 

Po pierwsze wszyscy najważniejsi gracze 

inwestują dziś w obszary związane z wir-

tualną rzeczywistością. Mamy inwestycje 

w hardware (np. Facebook – Oculus Rift, Go-

ogle – Magic Leap, ale też nieoficjalnie mówi 

się, że Google, jeszcze w tym roku, wypuści 

swoje własne gogle, zdecydowanie bardziej 

zaawansowane niż Google CardBoard; Micro-

soft – HoloLens), mamy inwestycje w softwa-

re i produkcję treści (zakup Minecrafta przez 

Microsoft czy uruchomienie wyświetlania 

filmów 360° przez Facebooka czy YouTu-

be to jedna z form wyścigu zbrojeń w ob-

szarze wirtualnej rzeczywistości właśnie). 

Wirtualną rzeczywistość bardzo serio trak-

tuje także Hollywood – studio DreamWorks po-

wołało specjalną komórkę zajmującą się wirtu-

alną rzeczywistością, a pod koniec 2015 roku  

Disney zainwestował 66 mln$ w firmę Jaunt 

VR (wywiad z prezesem Jaunt – Jensem 

Christensenem – na stronie 40). Według da-

nych z Digi-Capital (styczeń 2016) inwesty-

cje w wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość 

w samym 2015 roku wyniosły prawie 700 

mln$ – z czego największa część poświę-

cona była na inwestycje związane z wideo.  

BI Intelligence szacuje, że do 2020 roku war-

tość rynku headsetów wirtualnej rzeczywi-

stości osiągnie wartość blisko 3 mld$ (w 2015 

roku szacowano ten rynek na 37 mln$). Ten 

prawie 100-krotny wzrost rok do roku jest 

całkiem prawdopodobny, jeśli weźmiemy pod 

uwagę fakt, że rynek gogli wirtualnej rzeczy-

wistości rozwija się we wszystkich kierun-

kach – mamy rozwiązania stacjonarne (jak np. 

Oculus Rift, wymagające podłączenia do do-

brej jakości sprzętu PC-ta lub konsoli), mamy 

tanie rozwiązania mobilne (jak np. Google 

Cardboard, do których wkładamy po prostu 

własnego smartfona wyposażonego w od-

powiednią aplikację) i mamy rozwiązania mo-

bilne Premium (jak chociażby Samsung Gear 

VR, który również opiera się na smartfonie, ale 

dodatkowo posiada także bardziej zaawanso-

wane funkcje, jak chociażby śledzenie pozycji 

ciała). 

Nic dziwnego, że temat wirtualnej  

rzeczywistości to od ubiegłego roku jeden 

z najgorętszych tematów wszystkich konfe-

rencji technologicznych, poczynając od CES, 

a kończąc na Mobile World Congress. 

Wreszcie, jako narzędzie promocyjne wirtual-

na rzeczywistość schodzi do tzw. mainstre-

amu. Wykorzystywana była m.in. przez takie 

marki, jak Brichbox (kosmetyki), Oakley (oku-

lary słoneczne), Qantas (linie lotnicze), New 

York Times (media) i wiele innych. 

TREND

KEY PROOF  
POINTS

Wirtualna rzeczywistość mimo tego, że 

wciąż jest jeszcze na etapie garażowych 

prac, ma ogromny potencjał marketingowy – 

może być wykorzystana w dowolny sposób, 

w dowolnym celu, w zależności od pomysłu, 

celu i kategorii produktowej. Kilka przykładów 

wykorzystania VR w kampaniach marketin-

gowych znajduje się na str. 35 i w wywiadzie 

z Jensem Christensenem – s.42. 

JAK MOŻNA  
WYKORZY-
STAĆ TREND 
W KOMUNI-
KACJI  
MARKETIN-
GOWEJ
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Od dłuższego czasu mówi się o tym, jak waż-

ne w komunikacji marek jest opowiadanie 

historii. Marki eksperymentują z transmedia 

storytelling, szukają nowych kanałów, za po-

mocą których mogłyby opowiadać historie. 

Dzięki wirtualnej rzeczywistości i technolo-

giom z nią związanym opowiadanie historii 

zyskuje zupełnie nowy wymiar. Wirtualna rze-

czywistość diametralnie zmienia perspekty-

wę użytkownika – zamiast biernego odbiorcy 

staje się on aktywnym uczestnikiem zdarzeń. 

Widać to zwłaszcza w branży rozrywkowej – 

w grach, produkcjach filmowych – nic więc 

dziwnego, że właśnie te kategorie napędza-

ją dzisiejszy rozwój VR. Ale w praktyce, jako 

technologia, VR może być disruptorem w wie-

lu kategoriach.

Drugi powód, równie ważny, to fakt, że 

w świecie cyfrowym spędzamy dziś coraz 

więcej czasu. Wciąż jeszcze jednak świat ten 

oglądamy zza ekranu – czy to komputera, czy 

smartfonu. Wirtualna rzeczywistość pozwala 

nam się w ten świat zanurzyć, poczuć go, do-

słownie i docelowo wszystkimi zmysłami, jak 

świat fizyczny. Facebook już dziś pracuje nad 

aplikacją społecznościową, w ramach której 

będziemy mogli bezpośrednio, niemal fizycz-

nie, obcować z naszymi znajomymi, a nie tyl-

ko za pomocą tekstu czy zdjęć. Podobne roz-

wiązanie oferuje dziś także AltSpaceVR (por. 

opis na str. 34). 

Rozwój VR napędzany jest dziś przede wszystkim przez branżę rozrywkową, w tym głów-

nie przez graczy. Ale tak naprawdę wirtualna rzeczywistość może być (i jest) wykorzysty-

wana w każdej branży:

• w edukacji – w ubiegłym roku Google uruchomił projekt Google Expeditions Pioneer 

Program, skierowany do szkół i nauczycieli, w ramach którego dzięki Google Cardboard 

i specjalnej aplikacji VR, nauczyciele mogą zabierać uczniów w miejsca, które były/ są dla 

nich niedostępne – łącznie w ramach programu przygotowano 100 różnych destynacji; 

udział w projekcie jest dla szkół bezpłatny; 

• w kategorii zdrowie – VR wykorzystywana jest już dziś w terapii zaburzeń lękowych, 

fobii, leczeniu zespołu stresu pourazowego (np. u ofiar wypadków, żołnierzy wracających 

z wojny), leczeniu bólu (badania pokazały, że gra VR – SnowWorld – stosowana u osób 

z rozległymi poparzeniami odnosiła lepsze efekty przeciwbólowe niż morfina); w treningu 

lekarzy, zwłaszcza chirurgów;

• w architekturze – wizualizacje architektoniczne, ale także rekonstrukcje nieistniejących 

obiektów (miast, zamków, pomników przyrody etc.) i/ lub tych, które przewidziane są do 

zburzenia – wywiad z Thomasem Hirschmannem prezesem studia The Third Fate, które 

zajmuje się wirtualną rzeczywistością w obszarze architektury na str. 44;

• w handlu – w tym obszarze VR może okazać się największym disruptorem – głównym 

powodem, dla którego sklepy online wciąż przegrywają z tradycyjnymi, to m.in. niemożność 

dotknięcia produktu, wirtualna rzeczywistość pozwala tę niedogodność ominąć, już dziś 

powstają aplikacje, m.in. vRetail (by Sixense), które zaimplementowane w sklepach online, 

pozwalają na oglądanie, dotykanie, przymierzanie produktów;

• w mediach – wirtualna rzeczywistość pozwala na zupełnie nowy wymiar dziennikarstwa, 

w obszarze tym bardzo mocno eksperymentuje New York Times, który cyklicznie wypuszcza 

materiały – polityczne, społeczne, sportowe, a nawet live przygotowane specjalnie pod VR;

• w turystyce – odkrywanie miejsc, do których nie mogliśmy albo nie możemy dotrzeć, 

sneak preview miejsc, do których się wybieramy; możliwość obejrzenia historycznych (jak 

wyglądały wcześniej) wersji miejsc, w których akurat się znajdujemy. 

W JAKICH BRANŻACH  
TREND BĘDZIE MIEĆ 
ZASTOSOWANIE

DLACZEGO 
TREND MA 
ZNACZENIE

VR (wirtualna rzeczywistość), MR (mixed 

reality), AR (augmented reality),  motion 

capture, body tracking, haptic technologies

KLUCZOWE
TECHNOLOGIE

WIĘCEJ O TRENDZIE #HUMANINTHECENTRE – ZOBACZ FILM

https://www.youtube.com/watch?v=Nrm2QIZEghI


GŁÓWNI GRACZE

H E A D S E T Y

Oculus Rift

Magic Leap

HTC-Vive

Samsung Gear VR

Playstation VR

Google Cardboard

Microsoft HoloLens

Oculus Rift to gogle wirtualnej 
rzeczywistości stworzone przez 
firmę Oculus VR. Oculus Rift to 
wersja stacjonarna gogli – muszą 
być one połączone przewodowo 
z komputerem lub konsolą. Po 
długim etapie testowania wersji 
deweloperskich, finalna odsłona 
okularów nareszcie jest gotowa. 
Urządzenie można zamawiać 
w ramach przedsprzedaży z ofi-
cjalnego sklepu Oculusa, w cenie 
599$. Sam sprzęt będzie wysy-
łany dopiero w maju 2016. Samą 
firmę Oculus VR w 2014 przejął 
Facebook za astronomiczną kwo-
tę 2 mld dolarów. Według słów 
Zuckerberga, Facebook traktuje 
rozwój technologii VR jako inwe-
stycję długoterminową, widząc 
w niej nie tylko potencjał dla gier, 
ale także nową platformę komu-
nikacji. 

Magic Leap to start-up, którego 
działania są porównywane z Mi-
crosoft HoloLens. Magic Leap 
także skupia się na połączeniu 
wirtualnej i rozszerzonej rzeczy-
wistości, czyli tzw. MR/ mixed 
reality. Na rozwój Magic Leap Go-
ogle wyłożyło ponad 500 mln do-
larów. Do tej pory urządzenia fir-
my nie ujrzały światła dziennego. 
Na YouTube opublikowane zostały 
jedynie dwa filmy, które pokazują 
możliwość Magic Leap.  

Gogle HTC Vive opracowało HTC 
we współpracy z Valve – firmą, 
która zajmowała się tworzeniem 
kultowych gier, a obecnie zarzą-
dza Steamem - największą i naj-
popularniejszą na świecie plat-
formą gier komputerowych. HTC 
Vive to gogle stacjonarne, jednak 
gracz może się w nich także po-
ruszać się po pokoju – ruch użyt-
kownika dodatkowo bowiem reje-
strują kamery. Przedpremierowe 
zamówienia HTC Vive mają ruszyć 
na koniec lutego 2016, a pierwsze 
egzemplarze gogli mają zostać 
wysłane do użytkowników już 
w marcu.

Samsung Gear VR to gogle wir-
tualnej rzeczywistości zapre-
zentowane we wrześniu 2014. 
Powstały w wyniku współpracy 
Samsunga z należącą do Face-
booka firmą Oculus. Są to gogle 
mobilne – korzystają z mocy ob-
liczeniowej, ekranu oraz senso-
rów smartfonu. Ponieważ gogle 
korzystają ze smartfonu, ich cena 
jest utrzymana na poziomie niż-
szym od konkurencji - 99 dolarów.

Gogle Playstation VR, wcześniej 
znane pod określeniem Project 
Morfeusz, to produkt firmy Sony.  
W odróżnieniu od konkurentów 
gogli stacjonarnych: Oculus Rift 
i HTC Vive, gogle Playstation VR 
nie będą wymagać potężnego 
komputera do działania. Wystar-
czy konsola PlayStation 4. Urzą-
dzenie, wykorzystując komunika-
cję z kamerą PlayStation, można 
śledzić nie tylko pozycję głowy 
gracza w przestrzeni, ale dzięki 
współpracy z kontrolerem Move 
również jego dłonie. Premiera 
PlayStation VR została zapo-
wiedziana na pierwsze półrocze 
2016.

Google Cardboard to najtańszy 
sposób na wejście do wirtual-
nej rzeczywistości. Są wyko-
nane z kartonu, a do działania 
potrzebują jedynie smartfona. 
Co więcej, współpracują z więk-
szością współczesnych modeli.   
Aby uruchomić wirtualną rzeczy-
wistość, wystarczy zainstalować 
aplikację i umieścić smartfon 
w goglach. Gogle można skom-
ponować samodzielnie lub sko-
rzystać z dostępnych na rynku 
gotowych zestawów. Google Car-
dboard kosztują około 30 złotych. 
Od listopada Google Cardboard 
wspiera także YouTube. Każdy 
film umieszczony w serwisie, 
nawet ten teoretycznie nieprzy-
gotowany pod wirtualną rzeczy-
wistość, można oglądać w okula-
rach VR bezpośrednio z poziomu 
aplikacji YouTube.

Idea Microsoft Hololens oparta 
została na wykorzystaniu holo-
gramów – obraz wirtualny jest 
nakładany na obraz z pomiesz-
czenia, w którym znajduje się 
dana osoba. Microsoft określa 
okulary HoloLens mianem „naj-
bardziej zaawansowanego kom-
putera holograficznego na świe-
cie”. Okulary są urządzeniem 
całkowicie samodzielnym, niepo-
trzebującym do działania dodat-
kowego sprzętu. W zależności od 
oprogramowania Hololens będzie 
wyświetlać zarówno wirtualną, 
jak i rozszerzoną rzeczywistość. 
Ponieważ urządzenie skanuje 
rzeczywiste pomieszczenie i na 
nie nakłada świat cyfrowy, stąd 
określenie Hololens jako gogle 
mieszanej rzeczywistości (Mixed 
Reality/ MR).
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P R O D U K C J A  T R E Ś C I

Oculus Studio Story

Jaunt

The Virtual Reality
Company

Vrse.works

New Deal Studios

The Third Fate

DreamWorks VR

Oculus planował powstanie we-
wnętrznej jednostki Story Studio, 
zanim jeszcze firma została ku-
piona przez Facebooka. W 2014 
w tym celu zatrudniono wetera-
nów filmów animowanych z Pixa-
ra. Zadaniem studia jest tworze-
nie filmów inspirujących rynek do 
zastosowania wirtualnej rzeczy-
wistości w kinie. W 2015 roku na 
festiwalu filmowym w Sundance 
odbyła się premiera pierwsze-
go filmowego doświadczenia - 
„Lost”. W sierpniu pojawił się ko-
lejny film – „Henry”. 

Samo Jaunt jest producentem 
nie tylko treści, ale również 
sprzętu. Podczas rundy finan-
sowania w 2015 w Jaunt zain-
westował m.in. Walt Disney. Po 
ponad dwóch latach prac poka-
zano kolejne informacje na temat 
Jaunt One (wcześniej znanej jako 
NEO) – profesjonalnej kamery 
umożliwiającej filmowanie 360 
stopni dla potrzeb wirtualnej 
rzeczywistości. Kamera nie jest 
dostępna w sprzedaży, mogą 
z niej korzystać jednak partnerzy 
Jaunt Studio. (przeczytaj wywiad 
z prezesem i założycielem Jaunt 
– Jensem Christensenem – s. 42).

The Virtual Reality Company (VRC) 
to studio produkcyjne wywodzą-
ce się z Hollywood. Zostało stwo-
rzone przez czterech weteranów 
holywoodzkiego świata filmowe-
go. Wśród doradców firmy znaj-
duje się m.in. sam Steven Spiel-
berg.  Przy udziale tego studia, we 
współpracy z m. in. z reżyserem 
Marsjanina - Ridleyem Scottem, 
powstaje pierwsze doświadcze-
nie wirtualnej rzeczywistości dla 
20th Century Fox’s –„The Martian 
VR Experience”.  

Vrse.works to nagradzane stu-
dio produkcyjne specjalizujące 
się w VR, o którym można było 
usłyszeć m.in. podczas festiwali 
w Sundance lub Cannes. Zadebiu-
towali przekazem „Vice News VR: 
Million March”, który był debiutem 
wykorzystującym wirtualną rze-
czywistość dla dziennikarstwa. 
Podczas festiwalu filmowego 
Sundance pokazali jeszcze dwa 
inne materiały: Evolution of Verse 
oraz Clouds Over Sidra. Wszystkie 
filmy można obejrzeć dzięki przy-
gotowanej aplikacji Vrse. 

New Deal Studios jest znane 
z tworzenia efektów wizualnych 
do takich filmów, jak Dark Knight, 
Avengers, Shutter Island, Incep-
cja czy Interstellar. Od 2015 stu-
dio ewoluuje chcą odchodzić od 
tworzenia efektów, a skupić się 
na tworzeniu treści, głównie dla 
wirtualnej rzeczywistości. 

The Third Fate to studio, któ-
re skupia się na wykorzystaniu 
technologii 360°, by nakręcić 
i zachować obraz unikatowych 
miejsc i krajobrazów na świecie. 
Specjalizując się w zastosowaniu 
wirtualnej rzeczywistości w roz-
wiązaniach architektonicznych, 
umożliwiają np. oglądanie bu-
dowli z przeszłości lub budynków 
z przyszłości. (przeczytaj wy-
wiad z prezesem i założycielem 
The Third Fate – Thomasem Hir-
schmannem – s. 44). 

Wirtualne doświadczenia dla 
DreamWorks przygotowuje we-
wnętrzny dział zwany Dream-
Lab. Aby przybliżyć i zapewnić 
ludziom pierwsze doświadcze-
nia z wirtualną rzeczywistością, 
DreamWorks przygotowało plat-
formę DreamWorks VR. Aplikacja 
jest stworzona dla mobilnego 
headsetu Gear VR i jest bezpłat-
na. Podczas uruchomienia Dre-
amWorks VR, dostępne były 
trzy rodzaje materiałów, wśród 
nich doświadczenie wirtualnej 
rzeczywistości dla „Pingwinów 
z Madagaskaru”. DreamWorks 
chce rozwijać platformę jako hub 
dla tworzonych przez nich treści 
w wirtualnej rzeczywistości.   
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A P L I K A C J E

K O N T R O L E R Y

Tilt Brush

Project Tango

AltSpaceVR platform 

LeapMotion

Janus VR

Sixence STEM Teslasuit

Discovr  
(discovrlearning.com)

Tilt Brush to aplikacja, któ-
re umożliwia malowanie farbą 
w przestrzeni 3d w wirtualnej 
rzeczywistości. Jej działanie 
opiera się na połączeniu uży-
cia gogli wraz z kontrolerem ru-
chu. Do funkcjonalności aplika-
cji wkrótce dołączy możliwość 
udostępniania swoich malowideł 
oraz zwiedzania galerii innych 
użytkowników. Aplikacja została 
stworzona przez Google. 

Project Tango to platforma Go-
ogle zapewniająca smartfonom 
i tabletom poczucie przestrzeni 
wewnątrz obiektów. Project Tan-
go skanuje otoczenie i tworzy 
jego cyfrowy obraz. Urządzenie 
jest skierowane do programi-
stów i ekspertów, którzy za po-
mocą nowej technologii chcą 
sporządzać mapy budynków 
albo projektować gry 3D. Z Tango 
korzystał m.in. polski startup Mi-
gam, opracowując automatyczny 
translator języka migowego dla 
osób głuchych. 

Aplikacja społecznościowa Alt-
spaceVR umożliwia komunikację 
w czasie rzeczywistym w wirtu-
alnej rzeczywistości. Za pomo-
cą platformy, użytkownicy gogli 
Oculus Rift mogą wspólnie prze-
glądać internet, grać we wbudo-
wane minigry, a także uczestni-
czyć w wydarzeniach. W aplikacji 
są dostępne różne lokacje, m.in. 
futurystyczna sala kinowa z bal-
konami, ogród czy pustynna 
wyspa. Wchodząc do wirtualnej 
rzeczywistości, użytkownicy 
przybierają postacie awatarów. 
Początkowo były to postacie wy-
myślone, np. w formie robotów, 
na koniec 2015 roku AltSpaceVR 
wprowadził także awatary huma-
noidalne. 

Leap Motion zaprezentowano po 
raz pierwszy w maju 2012 roku. To 
technika wykorzystania gestów 
do obsługi sprzętu komputero-
wego. Po podłączeniu do kompu-
tera Leap Motion skanuje naszą 
dłoń i przerzuca jej skan na ekran, 
pozwalając na zaprogramowane 
działanie. Cały proces sterowania 
odbywa się w przestrzeni, nad 
kontrolerem. Kontroler umożliwia 
przeniesienie ruchu dłoni do wir-
tualnej rzeczywistości. 

Janus VR to przeglądarka stwo-
rzona przez Jamesa McCrae. Jej 
idea polega na tym, że strony 
www są pokojami, a połączenia 
takich pokoi odbywają się przez 
przejścia przez portale (drzwi). 
W przestrzeni może się znajdo-
wać wiele osób, komunikując się 
pomiędzy sobą głosem lub pi-
sząc. Przeglądarka może odczy-
tywać zawartość zwykłych stron 
internetowych HTML, organizując 
ich zawartość w 3D.  Nawigacja 
możliwa jest za pomocą dłoni 
dzięki wsparciu Leap Motion. 

System Sixense STEM to bez-
przewodowa platforma śledzą-
ca ruch. W odróżnieniu od Leap 
Motion umożliwia graczom inte-
rakcję przez śledzenie pozycji 
całego ciała.  System STEM może 
obsługiwać do pięciu bezprze-
wodowych trackerów ruchu. Jest 
dostępny w przedsprzedaży, 
z realizacją zamówień w kwietniu 
2016 roku. 

Szkocki startup Tesla Studios 
przygotował prototyp kombine-
zonu, dzięki któremu wirtualną 
rzeczywistość można będzie nie 
tylko oglądać, ale także poczuć. 
Zamiast zakładania standardo-
wego headsetu na głowę, zapro-
ponowano ubranie od stóp do 
głów. Kombinezon „Teslasuit” wy-
posażony jest w czujniki umożli-
wiające stymulację mięśni, czy-
tające ruch ciała oraz symulujące 
zmianę temperatury.

Discovr Labs wprowadza wirtu-
alną rzeczywistość do obszarów 
związanych z edukacją. Aplikacje 
historyczne mogą umożliwiać re-
konstrukcje czasów, np. podróż 
do czasów imperium rzymskie-
go. Z kolei aplikacje edukacyjne 
dla lekarzy mogą umożliwiać 
symulacje, dzięki którym wiedzę 
można przekuć na umiejętności 
stosowane w praktyce. 
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AKCJE PROMOCYJNE  
Z WYKORZYSTANIEM VR

Samsung  
– VR THE FUTURE

BirchBox VR  
dla subskrybentów

Mini VR
360° Shades  

– The VR Mailing
Gatorade Bryce Harper 

VR Experience

Na 25-tą rocznicę zjednocze-
nia Niemiec, niemiecki Samsung 
stworzył akcję pod hasłem „Przy-
szłość jest najwspanialszym 
prezentem”. Jako prezent dla 
Niemców marka Samsung za-
proponowała innowacyjną moż-
liwość odbycia pierwszej wir-
tualnej podróży po kraju. Każdy 
zainteresowany mógł zamówić 
jeden z 25 tysięcy kartonowych 
okularów VR, obrandowanych 
marką Samsung i obejrzeć filmy 
z unikalnych miejsc w Niem-
czech. Podczas kampanii można 
było wygrać także jeden z 250 
headsetów Samsung Gear VR. 
Kampania osiągnęła 50 milionów 
zasięgu w mediach, włączając 
w to także PR. W ciągu pierwsze-
go tygodnia odbyto ponad 150 
tys. wirtualnych podróży. 
Agencja: Cheil Germany; nagroda 
Epica Awards w kategorii Media & 
Entertainment

Birchbox to usługa subskrypcyj-
na, dzięki której do zamawiające-
go co miesiąc trafiają nowe prób-
ki produktów kosmetycznych. 
W sierpniu 2015 roku BirchBox 
postanowił wypromować aplika-
cję mobilną skierowaną do męż-
czyzn. W tym celu do wszystkich 
zestawów zawierających męskie 
kosmetyki dołączono kartonowe 
okulary do wirtualnej rzeczywi-
stości. Ze strony BirchBox można 
było ściągnąć bezpłatną aplika-
cję River. Po jej uruchomieniu na 
klientów BirchBox czekały 4 pół-
toraminutowe filmy. 

Marka MINI na potrzeby pierwszej 
kampanii marketingowej z uży-
ciem VR stworzyła dwa krót-
kometrażowe filmy nakręcone 
w technologii 360 stopni. Filmy 
„Real Memories” i „Backwater” 
dostępne były na dedykowanej 
stronie lub na YouTube. Gdy bo-
haterowie filmów przemieszcza-
ją się po mieście autami marki 
MINI, użytkownik znajduje się 
z nimi we wnętrzu samochodu. 
Aby umożliwić oglądanie filmów 
w VR, marka przygotowała 140 
tys. kartonowych headsetów 
z logotypem MINI. Wysyłkę MINI 
Cardboard Viewer można było za-
mówić w wybranych krajach. Do-
datkowo kampanii towarzyszyły 
krótkie filmy reklamowe z udzia-
łem bohaterów, które ekspono-
wały nowoczesne cechy MINI 
Connected. 
Agencja: KKLD, Unit9

Aby wypromować utwór „Sun 
goes down” niemieckiego 
DJ-a i producenta Robina Schulza, 
Warner  Music postanowił przy-
gotować niestandardową wysył-
kę mailingową. Aby odróżnić się 
od wielu typowych przesyłek, 
które dzień w dzień otrzymują 
decydenci z branży muzycznej, 
stworzono  kartonowe okulary 
z nadrukowanym znakiem fir-
mowym Schulza. W ten sposób 
powstał pierwszy muzyczny ma-
iling w wirtualnej rzeczywistości. 
Po założeniu okularów i włożeniu 
do nich smartfona z włączoną 
dedykowaną aplikacją, można 
było uczestniczyć w muzycz-
nym wideo. Użytkownicy przy 
dźwięku promowanego utworu 
przenosili się z hotelowego po-
koju Robina Schulza na szczyt 
wieżowca w Nowym Jorku, a na-
stępnie wtapiali się w tańczący 
tłum w klubie. W ramach akcji ro-
zesłano 1300 przesyłek, i aż  68% 
z nich zostało otwartych i uru-
chomionych.
Agencja: La Red GMBH; nagroda 
Epica Awards w kategorii Mar-
keting Business to Business 
Direct 

Celem Gatorade, marki produ-
kującej napoje izotoniczne, 
jest wspieranie osiągnięć osób 
uprawiających sport. W związku 
z 50-tą rocznicą istnienia mar-
ki, Gatorade stworzył pierwsze 
doświadczenie rzeczywistości 
wirtualnej, dzięki któremu fani 
mogli stać się Bryce’em Harpe-
rem - gwiazdą drużyny base-
ballowej. Trzyipółminutowy film 
nie tylko oddawał pełną wrażeń 
atmosferę z  obrandowanego 
Gatorade stadionu. Uczestnikowi 
filmu towarzyszyły wypowiada-
ne „myśli” pałkarza, a będąc nim 
wykonywał także odbicie na bo-
isku. Film można było oglądać na 
YouTube w 360° i poprzez head-
sety VR. Gatorade zainagurował 
kampanię przesłaniem headse-
tów Samsung Gear VR z filmem 
do wypróbowania do drużyny 
młodych baseballistów. Podczas 
zdejmowania zestawu część za-
wodników czekała niespodzian-
ka, headset pomagał zdejmować 
im Bryce Harper.
Agencja: The Mill

Mini VR
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WYKRES 6: ZNAJOMOŚĆ OKREŚLENIA VR  
(VIRTUAL REALITY/ WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ)

66,08%
33,92%

Czy spotkałeś/ -aś się z określeniem VR  

(virtual reality, wirtualna rzeczywistość)? 

Co trzeci respondent deklaruje, że spotkał się z określeniem wirtualna rzeczywistość. Wskaźnik ten jest zdecydo-

wanie wyższy w grupie aktywnych internautów i marketerów i wynosi odpowiednio 96,46% i 93,33%. 

WYKRES 7: CHĘĆ PONOWNEGO PRZETESTOWANIA TECHNOLOGII VR 
(WŚRÓD OSÓB, KTÓRE PRZYNAJMNIEJ RAZ JĄ TESTOWAŁY)

Czy chciał(a)byś przetestować VR jeszcze raz?  

(pytanie zadane osobom, które odpowiedziały, że testowały VR wcześniej)

Wirtualna rzeczywistość wciąga. Znacząca większość osób, które choć raz testowały tę technologię, deklaruje,  

że chciałaby spróbować jeszcze raz. 

BANK DANYCH

nie
tak

37,13%
62,87%

nie
tak
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nie
tak

WYKRES 8: CHĘĆ ZAKUPU SPRZĘTU VR

44,17%
55,83%

Czy chciał(a)byś zakupić sprzęt VR w najbliższej przyszłości?

Ponad połowa respondentów, którzy testowali przynajmniej raz wirtualną rzeczywistość, deklaruje,  

że w najbliższym czasie chciałoby zakupić sprzęt VR. 

Jeżeli chodzi o priorytety marketerów na 2016 rok w działaniach marketingowych, wirtualna rzeczywistość 

znajduje się na końcu stawki. Trzy pierwsze miejsca okupują kolejno media społecznościowe, mobile i treści 

wideo. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o aktywności, które wśród marketerów budzą największe emocje wirtual-

na rzeczywistość zajmuje 2. miejsce, tuż po działaniach z zakresu real time marketingu. (por. wykres 10).

WYKRES 9: PRIORYTETY MARKETERÓW W OBSZARZE DIGITAL  
MARKETINGU NA 2016 

Jakie obszary z zakresu digital marketingu są dla Ciebie  

priorytetem w 2016 roku?

żadne ze wskazanych

inne (jakie?)

VR (wirtualna rzeczywistość)

programmatic buying

marketing automation

mobile

content video

social media 65,38%
59,62%
58,65%
51,92%

25,00%
15,38%

7,69%
1,92%
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Zderzenie oczekiwań z rzeczywistością. Między priorytetami marketerów (por. wykres 9) a tym, co ich najbardziej 

ekscytuje, istnieje spory rozstrzał. Wirtualna rzeczywistość nie znalazła się wśród priorytetów na 2016, ale jest  

w czołówce stawki, jeśli chodzi o działania, które dla marketerów zdają się być najbardziej ekscytujące. 

WYKRES 10: NAJBARDZIEJ EKSCYTUJĄCE DLA MARKETERÓW  
DZIAŁANIA W OBSZARZE DIGITAL MARKETINGU W 2016

 W których z poniższych obszarów działania byłyby dla Ciebie najbardziej  

ekscytujące do realizacji w 2016 roku? Zaznacz wszystkie właściwe.

51,92%
36,54%
35,58%
31,73%
30,77%
26,92%
25,00%

4,81%
0,96%

real time marketing

wirtualna rzeczywistość

sztuczna inteligencja

content marketing

internet rzeczy

content video

social media marketing

żadne ze wskazanych

Inne
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Wszystkie trzy grupy respondentów – internauci ogółem, aktywni internauci i marketerzy – uważają, że VR 

największy sukces może odnieść w grach. Ale już kolejne pozycje różnią się od siebie. Marketerzy generalnie 

widzą najwięcej zastosowań VR – a z poszczególnych obszarów zdecydowanie częściej niż inne grupy wskazują 

edukację, podróże i architekturę. Aktywni internauci częściej niż inne grupy wskazywały branżę filmową jako drugą 

w kolejności po grach, gdzie VR może odnieść największy sukces. 

WYKRES 11: OBSZARY, W KTÓRYCH VR MOŻE OSIĄGNĄĆ SUKCES  
(WEDŁUG 3 BADANYCH GRUP)

W których z podanych obszarów VR (wirtualna rzeczywistość) może osiągnąć sukces?  

Zaznacz wszystkie właściwe.

47,05% 
85,57%
90,91%

41,67%
70,17%

73,74%

42,19%
67,73%
66,67%

24,40%
51,59%

64,65%

27,61%
33,74%
61,62%

29,18%
50,12%
51,52%

21,27%
36,19%

48,48%

rozrywka (gry)

rozrywka (film)

edukacja

zdrowie,

medycyna

podróże

architektura,

budownictwo

militaria

marketerzy aktywni internauci internauci ogółem



MARKETERZY O POTENCJALE VR  
W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

J A K I E  W I D Z I S Z  Z A S T O S O W A N I A 
W I R T U A L N E J  R Z E C Z Y W I S T O Ś C I  

W   D Z I A Ł A N I A C H  D L A  M A R K I /  F I R M Y, 
K T Ó R Ą  Z A R Z Ą D Z A S Z ?

„Konfiguracja opcji wyposażenia, designu, koloru produktu, jego wariantów.”

„Możliwość uczestniczenia w świecie marki, wirtualne uczestnictwo w podejmowanych przez markę aktywnościach,  

wspólne gotowanie z zaproszonymi szefami kuchni.”

„Stosowanie VR podczas eventów promujących markę, być może jakieś plasowanie marek w grach. Możliwości są nieskończone :) 

Sam fakt, że Mark Z romansuje z VR pozwala na rozpatrywanie wykorzystania tego narzędzia również w social mediach. Zdecydowa-

nie byłby to ogromny krok :)”

„Pracuję w sieciowym domu mediowym, VR pasuje mi do wielu marek.”

„Prezentacja działania produktu na organizmie człowieka (pracuję w farmacji).”

„Przejazd przez parkur w zawodach jeździeckich jako jeden z zawodników. Zwiedzenie miejsc turystycznych,  

udział w zajęciach fitness, joga, etc.”

„VR pokazuje a nie opisuje, a ludzie wolą czuć (widzieć) a nie słuchać czy czytać.”

„Stworzenie akademii (branża edukacyjna) w VR.”

„Symulatory, testowanie usług i produktów,  
zaangażowanie w świat marki.”
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D L A C Z E G O  N I E  W I D Z I S Z  Z A S T O S O W A Ń 
W I R T U A L N E J  R Z E C Z Y W I S T O Ś C I  
W  D Z I A Ł A N I A C H  D L A  M A R K I / F I R M Y, 
K T Ó R Ą  Z A R Z Ą D Z A S Z ?

„Być może dlatego, że skupiam się w swojej pracy głownie na tradycyjnych kanałach dotarcia do klientów 

 i nie dostrzegam potencjału.”

„Nie znam ich na tyle, aby móc dopasować je do własnej działalności.”

„Zbyt mała popularność wśród normalnych ludzi, jeszcze.”

„Zbyt niedojrzała organizacja, firma musi skupić się najpierw na wypracowaniu obecności w obszarach must have,  

bardziej zasięgowych. Nie jest to także obszar odpowiedni dla mojego targetu.”

„Zbyt niski budżet.”

„Wszystko zależy od tego co rozumiemy i co wrzucimy  
do worka „VR”, ale nie sądzę, by mogła ona wnieść wiele  
więcej do możliwości dla moich potencjalnych klientów,  
przynajmniej w perspektywie kilku najbliższych lat.”
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WYWIAD: 
JENS CHRISTENSEN 

Dyrektor generalny i założyciel firmy Jaunt zajmującej się wirtualną rzeczywistości. Przed założeniem Jaunt Jens pełnił funkcję przedsiębiorcy-rezydenta (tzw. entrepreneur-in-
residence) w Redpoint Ventures. Jeszcze wcześniej założył startup Ellerdale z branży sztucznej inteligencji, skupiający się na analizie semantycznej w czasie rzeczywistym, 
gdzie piastował stanowisko dyrektora generalnego. Ellerdale zostało wykupione w 2010 r. przez Flipboard. Jens ma tytuł doktora informatyki Uniwersytetu Stanforda oraz tytuł 
licencjata informatyki Uniwersytetu Columbia.

„WIĘKSZOŚĆ KONSUMENTÓW JUŻ MA  
URZĄDZENIE VR – TELEFON KOMÓRKOWY!”

Natalia Hatalska: Wirtualna rzeczywistość to teraz gorący temat. 

Jednocześnie medium to jest jeszcze w powijakach. W jakim 

kierunku będzie rozwijać się ta technologia?

Jens Christensen: W tym momencie odkrywamy dopiero namiastkę 

prawdziwego potencjału VR. Marki, artyści i agencje kreatywne 

stale poszukują nowych, innowacyjnych sposobów na interakcję 

z odbiorcami. Ponieważ technologia VR staje się coraz bardziej 

dostępna, będzie ona naturalnym wyborem, jeżeli chodzi o środek 

tworzenia treści pozwalających na całkowite „zanurzenie się” 

w danym świecie. W miarę przenikania do wielu dziedzin naszego 

życia, od przemysłu filmowego i sportu po muzykę i marketing, VR 

będzie powoli stawać się głównym i powszechnie akceptowanym 

nurtem.

NH: W tej chwili to gracze są głównymi użytkownikami napędzającymi 

rozwój rynku VR, ale technologia ta ma również wyraźny potencjał 

dla innych obszarów, tak jak wspomniałeś – zwłaszcza dla branży 

muzycznej i filmowej oraz dziennikarstwa. Które dziedziny mogą 

wyciągnąć największe korzyści z zastosowania tej technologii?

JC: Jesteśmy przekonani, że z potencjału VR mogą skorzystać też 

inne branże, nie tylko branża gier. W Jaunt skupiamy się na tworzeniu 

możliwie najlepszych treści VR dla szerokiego grona odbiorców 

– treści, które widz doceni i które będą dla niego przyjemnym 

doświadczeniem. Oznacza to, że współpracujemy z najlepszymi 

markami, artystami i agencjami kreatywnymi z wielu różnych branż. 

Do tej pory razem z twórcami treści i partnerami z branży muzycznej, 

filmowej i dziennikarskiej udało nam się stworzyć projekty, które 

przenoszą odbiorcę w nowe miejsca oraz pozwalają mu całkowicie 

zanurzyć się w danej rzeczywistości i poczuć się aktywnym 

uczestnikiem, a nie pasywnym widzem. Razem z ABCNews.com 

wytyczyliśmy nowe drogi dla przyszłości VR w dziennikarstwie, 

wypuszczając w zeszłym roku projekty Inside Syria i Inside North 

Korea. Stworzyliśmy też treści we współpracy z szanowanymi 

artystami takimi jak Paul McCartney i Jack White. 

NH: Co osobiście podoba Ci się najbardziej w wirtualnej 

rzeczywistości, jeżeli chodzi o treści? Jak można zdefiniować 

„quality VR content”  - czyli „treści VR wysokiej jakości”?

JC: Osobiście najbardziej interesuje mnie to, w jaki sposób 

wirtualna rzeczywistość zmienia stopień uczestnictwa widza 

w wiadomościach dostarczanych przez serwisy informacyjne. 

Nasze projekty z ABCNews.com pokazały już, że VR może całkowicie 

zrewolucjonizować pracę dziennikarzy. Mając to na uwadze, w Jaunt 

rozumiemy, że każdy ma swoją pasję. Dlatego chcemy pomagać 

dyrektorom kreatywnym we wszystkich branżach w tworzeniu 

niesamowitych treści filmowych. O jakości treści VR decyduje 

technologia produkcji, do jakiej filmowcy mają dostęp. Profesjonalne 

kamery VR 360 stopni, takie jak Jaunt ONE, to dla zawodowych 

filmowców niezbędne narzędzia do tworzenia wysokiej klasy filmów 

VR. Z drugiej strony, zwykłe kamery VR mogą mieć negatywny 

wpływ na jakość oglądania, ponieważ powodują drżenie obrazu oraz 

problemy z łączeniem mniejszych obrazów w większą całość. Wraz 

z rozwojem i upowszechnieniem technologii VR oczekujemy znacznej 

poprawy jakości filmów VR.

NH: Jakie korzyści z VR mogą odnieść marki?

JC: Wirtualna rzeczywistość w radykalny sposób zmienia to, jak 

marki komunikują się z klientami. Firmy oferują dziś konsumentom 

immersyjne doświadczenia daleko wykraczające poza tradycyjny 

marketing. Ostatecznym celem każdej firmy jest zbudowanie 

emocjonalnej więzi między marką a klientem oraz sprawienie, aby klient 

dostrzegł coś więcej niż tylko produkt. Dla działów marketingowych 

stworzenie tej upragnionej emocjonalnej więzi z klientem staje się 

coraz trudniejsze. Konsumenci coraz częściej ignorują marki, co 

utrudnia przebicie się przez cały ten marketingowy szum. Choć nadal 

chętnie wchodzą w interakcję z markami i doświadczają tego, co 

marki oferują, przestali reagować na tradycyjne środki reklamy. Dzięki 

VR firmy mogą zabrać klientów w podróż i przykuć całą ich uwagę.

NH: Co jest główną przewagą VR nad tradycyjnymi mediami?

JC: Ogromną zaletą wirtualnej rzeczywistości jest to, że dzięki niej 

możemy przenieść się w inne miejsce. Podczas oglądania filmu VR 
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nie jesteśmy pasywnymi widzami, lecz aktywnymi uczestnikami 

mogącymi wchodzić w interakcję z tym, co widzimy. Dzięki 

immersyjności VR odkrywamy coraz więcej.

NH: Czy możliwe jest, że pewnego dnia każdy z nas będzie posiadał 

urządzenie VR w domu, tak samo jak dziś mamy komputery czy 

smartfony? 

JC: Większość konsumentów już ma urządzenie VR – telefon komórkowy! 

Właśnie to jest teraz najbardziej ekscytujące w tej technologii; rynek 

urządzeń mobilnych wprowadza nowe funkcje, które sprawiają, że 

wirtualna rzeczywistość staje się dostępna dla każdego.  Choć VR bez 

wątpienia będzie zmieniać nasz sposób widzenia świata, nie zastąpi 

tradycyjnych mediów ani tradycyjnej rozrywki. Wirtualna rzeczywistość 

sama w sobie jest medium. Przecież filmy nie wyparły książek; choć 

wynaleziono telewizję, my nadal czytamy. Analogicznie, choć VR to 

zupełnie nowa forma rozrywki, nie wyprze swoich poprzedników, ale po 

prostu zapoczątkuje nową erę opowiadania historii.

NH: A jak VR zmieni nasze podejście do kina? 

JC: Wraz z rozwojem techniki filmowej ewoluować będą musiały także 

kina, ale nie sądzę, abyśmy w najbliższej przyszłości mieli zrezygnować 

z nich całkowicie. Od dziesięcioleci kino jest jedną z najpopularniejszych

amerykańskich form rozrywki. W miarę proponowania coraz większej 

liczby immersyjnych środków przekazu treści popularność kin i tej formy 

opowiadania historii będzie rosła.

NH: Biorąc pod uwagę technologie, które już mamy, oraz technologie, 

nad którymi firmy dopiero pracują, jaka jest przyszłość branży 

rozrywkowej?

JC: Filmy VR reprezentują nową, rewolucyjną formę odbioru rozrywki 

i mediów. Ponieważ filmy takie nie ograniczają się już jedynie do 

płaskiego ekranu, mają zdolność przenoszenia widza niejako wewnątrz 

danych treści. Biorąc pod uwagę immersyjność i coraz większą 

dostępność tej technologii, podejrzewam, że już niedługo najznakomitsi 

reżyserzy skorzystają z VR podczas kręcenia kolejnych kinowych 

hitów. W zasadzie już rozpoczęliśmy współpracę nad pewnymi 

projektami z wybitnymi hollywoodzkimi filmowcami. Jednym z nich jest 

nominowany do Oscara Paul Feig, z którym pracujemy nad odcinkiem 

specjalnym kręconym w technologii VR do jego najnowszego serialu 

Other Space, dostępnego w serwisie Yahoo! Screen.

 

Choć VR bez wątpienia będzie zmieniać nasz sposób widzenia 
świata, nie zastąpi tradycyjnych mediów. Przecież filmy nie wyparły 
książek. Analogicznie, choć VR to zupełnie nowa forma rozrywki, nie 
wyprze swoich poprzedników, ale po prostu zapoczątkuje nową erę 

opowiadania historii.
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Partner w firmie The Third Fate, agencji kreatywnej projektującej w pełni immersyjne doświadczenia i historie dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii takich jak filmowanie 
360 stopni, skanowanie 3D, mapowanie projekcyjne, fotografia wielkoformatowa, drukowanie 3D oraz silniki gier. Wcześniej pracował jako zastępca dyrektora kreatywnego 
w dużej agencji reklamowej, dziennikarz finansowy w jednej z kanadyjskich gazet oraz krytyk sztuki w największym niezależnym kanadyjskim czasopiśmie. Prowadził wykłady 
na temat narracji w projektowaniu na Harvard Graduate School of Design, prezentował badania nad związkiem pomiędzy innowacją a tożsamością na Politechnice w Chemnitz, 
zaprojektował systemy oświetleniowe wystawiane w muzeum La Triennale di Milano oraz był współkuratorem festiwalu filmowego w Toronto.

„WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ STAŁA SIĘ…  
RZECZYWISTOŚCIĄ”

Natalia Hatalska: W 2015 roku Alex Kipman powiedział, że powinniśmy 

„wyjść poza sferę urządzeń, ekranów i pikseli oraz poza dzisiejsze 

granice świata cyfrowego”. Prawdopodobnie jest to scenariusz na 

przyszłość. A jaki jest stan wirtualnej rzeczywistości dziś?

Thomas Hirschmann: Pokonaliśmy największą barierę technologiczną. 

Wirtualna rzeczywistość działa. Nie idealnie, ale jest coraz lepiej. Obecnie 

wielkim wyzwaniem są treści. Ale jeszcze większym wyzwaniem 

jest integracja dwóch kultur: nauki i sztuki. Sytuacja jest podobna do 

początków wytwórni Pixar, kiedy to dyrektor ds. technicznych Ed Catmull 

musiał znaleźć sposób na połączenie kultury technicznej z kulturą 

twórczą. Oczywiście jesteśmy też jeszcze w fazie eksperymentowania. 

Musimy być jak Alfred Hitchcock – testować możliwości naszego 

środka wyrazu, przesuwając granice coraz dalej. Zresztą Hitchcock 

to bardzo dobre porównanie, biorąc pod uwagę, że miał w zwyczaju 

pojawiać się gościnnie we wszystkich swoich filmach – mając 360 

kamer rejestrujących film w każdym kierunku, często samemu ląduje 

się w kadrze.

NH: W jakim kierunku będzie rozwijać się ta technologia?

TH: Technologia VR w coraz bardziej skuteczny sposób będzie 

„hakować” nasz umysł, czyli sprawiać, że doświadczenie VR będzie 

coraz bardziej realistyczne. Jednak tak się nie stanie, gdy treść pozbawi 

widza tego złudzenia, lub co gorsza, jeśli widz uzna doświadczenie VR 

za zbędny element danej historii. Dlatego musimy dopracować aspekt 

narracyjny. Wirtualna rzeczywistość świetnie sprawdza się w obszarze 

doświadczania – np. daje nam poczucie przestrzeni – natomiast na 

dzień dzisiejszy nie wiemy jeszcze, jak w tej rzeczywistości tworzyć 

interesujące i wciągające historie. Gdy coś opowiadasz, kierujesz uwagę 

słuchacza na coś konkretnego. W VR zrzekamy się kontroli nad uwagą 

widza, co sprawia, że zainteresowanie go daną historią jest wyzwaniem.

NH: No właśnie, dużo się mówi o nowych możliwościach wirtualnej 

rzeczywistości w sferze opowiadania historii, jednak na końcu 

wszystko tak naprawdę sprowadza się do filmów 360 stopni. W jaki 

sposób marki mogą wykorzystać rzeczywisty potencjał VR?

TH: W sprzedaży swoich produktów marki coraz częściej zwracają 

uwagę na doświadczenia konsumenta. Jeśli czuje się on zaskoczony 

lub zachwycony produktem, powstaje między nim a marką silna 

emocjonalna więź. Wirtualna rzeczywistość oferuje szeroki wachlarz 

możliwych doświadczeń, z którego marki mogą korzystać. VR 

umożliwia doświadczenia nie tylko w dowolnym miejscu i czasie, ale też 

doświadczenia, które nie byłyby możliwe w realnym świecie. Już teraz 

marki odchodzą od tradycyjnej fabuły liniowej – zamiast opowiadać, 

wolą pokazywać, a wirtualna rzeczywistość to obecnie najlepszy 

środek przekazu, który to umożliwia. W wirtualnej rzeczywistości to 

widz ma kontrolę. Można próbować przyciągnąć jego uwagę różnymi 

audiowizualnymi sztuczkami, lecz nikt nie da gwarancji na to, że się 

to uda. Konieczna jest całkiem nowa metoda opowiadania historii. Być 

może należy mówić tu o pokazywaniu historii, a nie opowiadaniu.

NH: Czy właśnie z tego powodu wirtualna rzeczywistość to taki 

gorący temat?

TH: Wszyscy długo czekaliśmy na wirtualną rzeczywistość. 

Science fiction podsunęło pomysł, że możemy zmienić sposób, 

w jaki doświadczamy świat. Od dawna obserwowaliśmy różne 

zwiastuny tego, jak VR wygląda obecnie – najpierw była stereoskopia 

i wszechobecny ViewMaster, potem trudne i nieśmiałe początki 

VR w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku. W końcu Prawo 

Moore’a umożliwiło „upchanie” wystarczającej mocy obliczeniowej 

w nośniku o na tyle małej pojemności, że wirtualna rzeczywistość 

stała się...rzeczywistością.

NH: W tej chwili to gracze są głównymi użytkownikami napędzającymi 

rozwój rynku VR, ale technologia ta ma również potencjał dla innych 

obszarów. Które z nich mogą wyciągnąć największe korzyści 

z zastosowania tej technologii?

TH: Kiedy pojawił się pierwszy SDK Oculusa, filmy 360 nie były 

postrzegane jako coś, co przyjmie się na dłużej, a jednak okazały 

się świetnym sposobem na przekonanie ludzi do wirtualnej 

rzeczywistości. Tak więc kinematografia jest tu obszarem oczywistym, 

co pokazał chociażby wysyp obrazów VR na tegorocznym festiwalu 

Sundance. Kolejną dziedziną jest dziennikarstwo, z New York Times 

WYWIAD: 
THOMAS HIRSCHMANN

 Zainteresowaliśmy się VR, bo uważaliśmy, że nowe medium świetnie 
uchwyci środowisko zbudowane – budynki, krajobrazy, miejsca.  

Dziś standardem jest tworzenie modelu komputerowego w CAD lub 
robienie skanu czy zdjęć. Dzięki wideo 360 i audio 3D, jesteśmy 
w stanie uchwycić dane doświadczenie, co jest bardzo trudne 
do odtworzenia. To jest właśnie różnica między filmem a grafiką 

komputerową: nasz mózg odczytuje film jako coś realnego, a model 
komputerowy – nie do końca.
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na czele. Oczywistym wyborem wydaje się też turystyka. I czy się to 

komuś podoba, czy nie – branża filmów porno, która zawsze bardzo 

szybko wprowadza wszelkie nowości z dziedziny nowych mediów, 

sama będąc też jej innowatorem. Myślę, że z technologii VR skorzystać 

może tak naprawdę każdy, kto oferuje widzowi nieograniczony punkt 

widzenia. W przypadku VR twórca musi przekazać kontrolę w ręce 

widza, tak więc wieść prym na rynku VR będą ci, którzy są gotowi 

zrezygnować z tej kontroli i dać widzowi tak dużą wolność.

NH: To jest też misja waszej firmy. Dać użytkownikowi możliwość 

wirtualnego zanurzenia się w konkretnym zbudowanym środowisku. 

Czy to jest faktycznie coś, czego ludzie oczekują i potrzebują? 

TH: Technologia VR jest coraz częściej związana ze środowiskiem 

zbudowanym. Dziś już nie chodzi o samo zanurzenie się w wirtualnym 

świecie, lecz najważniejsze jest to, jak rzeczywistość wirtualna 

może polepszyć doświadczanie świata rzeczywistego. To był 

nasz punkt wyjścia. Zainteresowaliśmy się VR, bo uważaliśmy, że 

nowe medium świetnie uchwyci środowisko zbudowane – budynki, 

krajobrazy, miejsca. Dziś standardem jest tworzenie modelu 

komputerowego w CAD lub robienie skanu czy zdjęć. Dzięki wideo 

360 i audio 3D, jesteśmy w stanie uchwycić dane doświadczenie, co 

jest bardzo trudne do odtworzenia. To jest właśnie różnica między 

filmem a grafiką komputerową: nasz mózg odczytuje film jako coś 

realnego, a model komputerowy – nie do końca. Uważamy też, że 

VR jest z natury medium przestrzennym, które może być użyte do 

rozszerzenia środowiska zbudowanego. Tworzymy tzw. wirtualną 

rzeczywistość opartą na miejscu, chodzi w niej o przekształcenie 

tego, co widz widzi wokół siebie. W tym aspekcie to, o czym mówię, 

nie różni się zbytnio od rzeczywistości rozszerzonej. Jednak dążymy 

do innego rodzaju realizmu niż ten proponowany przez AR. Jesteśmy 

technologicznymi agnostykami. Odejdziemy od VR na rzecz AR wtedy, 

jeśli AR lub rzeczywistość mieszana (MR) zaczną oferować lepszy 

element realności. Zresztą możliwe, że w przyszłości VR i AR się 

połączą.

NH: Kim są wasi główni klienci? Jakie projekty dla nich realizujecie?

TH: Pracujemy dla wielu klientów – od muzeów poprzez architektów do 

firm. Podczas gdy większość firm VR koncentruje się na przeniesieniu 

widza w inne miejsce, nam bardziej chodzi o przekształcenie miejsca, 

w którym widz się w danym momencie znajduje. Wdrożyliśmy bardzo 

prosty projekt w National Building Museum w Waszyngtonie. Wirtualnie 

przywróciliśmy tam jedną z tymczasowych instalacji. Wystarczyło 

stanąć w pustej sali Great Hall i założyć na głowę wyświetlacz. 

W ten sposób widz ponownie stał w środku instalacji. Ostatnio 

z kolei pracowaliśmy nad pewnym projektem z holenderskim biurem 

architektonicznym Mecanoo dla Biblioteki im. Martina Luthera Kinga 

(MLKML), także w Waszyngtonie. Skupiał się on na pierwotnym projekcie 

kreski Miesa van der Roha (jego pierwszej bibliotece i ostatnim budynku) 

przed planowanym remontem. To jest stan „przed”. Za 4-5 lat wrócimy 

tam, aby uchwycić stan „po”. W przeciwieństwie do wielu firm, które 

realizują jednorazowe projekty dla klientów chcących jedynie zarobić na 

obecnej popularności VR, my koncentrujemy się na projektach, które są 

bardziej długofalowe i strategiczne. Prowadzimy również samodzielne 

badania w dziedzinach, które pozostają na marginesie, np. badamy, 

jak dane immersyjne mogą zmienić to, w jaki sposób ludzie odbierają 

informacje.

NH: W jaki sposób waszą pracę można wykorzystać w tzw. marketingu 

miejsc? 

TH: Miastami nie powinno się handlować. Miasta powinno się 

doświadczać. Google Street View pozwala ludziom „doświadczać” 

miejsca na całym świecie. Ostatnio dodali Muzeum Guggenheima 

i Mont Blanc, najwyższy szczyt Europy. Ale Google Street View jest tylko 

pośrednikiem – widz nadal czuje, że dane miejsce znajduje się gdzie 

indziej. Film VR 360 oferuje wrażenia, które są najbliższe fizycznemu 

byciu w danym miejscu. Dzięki temu można sprawdzić dane miejsce, 

zanim się tam faktycznie pojedzie. 

NH: Jaki aspekt wirtualnej rzeczywistości Tobie osobiście podoba się 

najbardziej?

TH: To, że mogę poczuć się znów jak dziecko i odkrywać świat na nowo.
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W skrócie #HumanTouchInConsumerExperience to wykorzystanie 
technologii, w tym zwłaszcza sztucznej inteligencji, automatyzacji 
i big data po to, by relacja człowiek-maszyna sprawiała wrażenie 
relacji człowiek-człowiek. Mówiąc o tym trendzie, często używa 
się także określenia concierge2.0 lub digital concierge po to, 
by podkreślić tzw. czynnik ludzki w kontakcie z konsumentem, 
nawet jeśli firma wykorzystuje daleko posuniętą automatyzację. 
Z jednej strony trend ten jest odpowiedzią na postępujący rozwój 
technologii, a z drugiej na niezmienne preferencje odbiorców, 
którzy wciąż wolą rozmawiać z drugim człowiekiem a nie 
z maszyną. Dziś, właśnie dzięki m.in. sztucznej inteligencji, 
systemom rozpoznawania mowy czy systemom typu IVR, różnica 
między człowiekiem a maszyną, na razie na poziomie komunikacji, 
coraz bardziej się zaciera. Wbrew pozorom trend ten nie zaprzecza 
popularnej dziś automatyzacji, ale wskazuje, że firmy muszą 
sobie odpowiedzieć na pytanie, do którego momentu powinny być 
prowadzone działania z zakresu marketing automation, a w którym 
miejscu powinna zaczynać się relacja człowiek-człowiek.

W sztuczną inteligencję inwestują aktualnie 

wszyscy najważniejsi gracze. Prym wiedzie 

oczywiście Google, który rozwiązania 

z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia się 

maszynowego wdraża m.in. w wyszukiwarce, 

w Gmailu (usługa Smart Reply – w ramach 

której, w skrócie, nie musimy  odpisywać na 

maile, bo gotowe odpowiedzi – na podstawie 

analizy treści maili – przygotuje nam sam 

system) czy w wirtualnym asystencie 

– Google Now. W ubiegłym roku Google 

stworzył też specjalnego bota3, który potrafi 

w naturalny sposób rozmawiać człowiekiem 

(zobacz ramka na s. 60). W styczniu 2014 

Google zainwestował kwotę ok. 400mln$ 

w spółkę DeepMind – zajmującą się rozwojem 

sztucznej inteligencji, a pod koniec ubiegłego 

roku 60mln$ w chiński start-up Mobvoi, 

także działający w obszarze AI. Oprócz 

Google’a w technologie związane ze sztuczną 

inteligencją inwestują także Microsoft 

(Cortana, Skype), IBM (Watson), Apple (Siri), 

Amazon (Alexa) i wiele innych firm spoza 

branży stricte technologicznej (m.in. Shell). 

Według najnowszego (luty 2016) raportu 

CB Insights pomiędzy 2010 a 2015 rokiem 

inwestycje w firmy związane z AI wzrosły 

15-krotnie. Do 2024 roku rynek AI ma osiągnąć 

wartość 11,1bln$4.

Głównym konkurentem Google’a w wyścigu 

AI jest Facebook – w ubiegłym roku w ramach 

Messengera firma uruchomiła Facebook M 

– wirtualnego asystenta, który jest swego 

rodzaju hybrydą – połączeniem sztucznej 

inteligencji i pracy ludzi. Pod koniec lutego 2016 

w Berlinie Zuckerberg ogłosił uruchomienie 

programu partnerskiego FAIR (Facebook AI 

Research), w ramach którego wszystkie 

badania dotyczące AI będą ogólnodostępne 

dla całego środowiska naukowego. Podobne 

przedsięwzięcie (choć bardziej biznesowe 

niż naukowe) – OpenAI – w grudniu 2015 

uruchomił Elon Musk we współpracy 

z Samem Altmanem (Y Combinator), Reidem 

Hoffmannem (LinkedIn) i kilkoma innymi 

prominentnymi osobami z branży tech. 

Celem OpenAI jest „przyspieszenie rozwoju 

cyfrowej inteligencji w sposób, który będzie 

najlepszy dla całej ludzkości i bez ograniczeń 

wynikających z konieczności generowania 

zysków finansowych.”

W styczniu 2016 Mark Zuckerberg, na swoim 

profilu na Facebooku, w ramach postanowień 

noworocznych zadeklarował, że w 2016 

roku zamierza zbudować AI – coś na kształt 

Jarvaisa z IronMana – która pomoże zarządzać 

mu domem i pracą. 

TREND

KEY PROOF  
POINTS

3  Jego działanie szczegółowo opisali Oriol Vinyals i Quoc V. Le  
w artykule naukowym pt. A Neural Conversational Model. 
4 Źródło: Tractica, 2015. 
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Współcześni konsumenci coraz więcej cza-

su spędzają online i w tym świecie oczekują 

personalizowanych doświadczeń. W do-

bie postępującej automatyzacji chcą mieć 

przynajmniej wrażenie, że po drugiej stronie 

jest prawdziwy człowiek (nawet jeśli tym 

„człowiekiem” bywa maszyna). W kontakcie 

z technologią konsumenci chcą też posłu-

giwać się naturalnym językiem, prowadzić 

konwersację, do jakiej są przyzwyczajeni 

jako ludzie (stąd pytania zadawane Siri czy 

w wyszukiwarce skonstruowane są tak, 

jakby były zadawane człowiekowi). I wresz-

cie – jedną z najważniejszych przyczyn 

jest tzw. kultura nanosekundy i postawa 

IWWIWWIWI (z ang. I want what I want when 

I want it) charakteryzująca współczesnych 

konsumentów. To właśnie od technologii 

oczekujemy, że oszczędzi nam czas, ułatwi 

i usprawni nasze życie – w tym kontekście 

rosnąca popularność samojezdnych sa-

mochodów, czy wirtualnych asystentów, 

którzy zarezerwują nam restaurację, wska-

żą drogę albo umówią spotkanie, zupełnie 

więc nie dziwi. 

Trudno wyobrazić sobie branżę, w której AI nie miałoby zastosowania. Już dziś sztuczna 

inteligencja wykorzystywana jest m.in. w medycynie (wczesne wykrywanie raka, roboty 

asystujące dla osób przewlekle chorych/ starszych), w usługach internetowych (chociażby 

na Facebooku do rozpoznawania twarzy, lepsze dopasowanie reklam, wyników wyszukiwania, 

wiadomości w feedzie, rozpoznawanie głosu/ sterowanie głosem, symultaniczne tłumaczenie 

z jednego języka na drugi, np. w Skype), w telekomunikacji (w call-centre), w branży 

motoryzacyjnej (samojezdne samochody), w handlu (np. oparto o AI wirtualny asystent 

w sklepie online), w edukacji, w bankowości etc. 

W JAKICH BRANŻACH  
TREND BĘDZIE MIEĆ 
ZASTOSOWANIE

DLACZEGO 
TREND MA 
ZNACZENIE

sztuczna inteligencja (AI), sieci neuronowe, 

deep learning, big data, voice/ image 

recognition, machine learning, systemy IVR 

(Interactive Voice Response), NLP (Natural 

Language Processing), cognitive computing

KLUCZOWE
TECHNOLOGIE

W badaniu zrealizowanym na potrzeby tegorocznego TrendBooka ponad 97% badanych 

marketerów zadeklarowało, że znane jest im pojęcie sztucznej inteligencji. Jednocześnie 

ponad 70% z nich stwierdziło, że nie zamierza wykorzystywać AI w swoich działaniach 

marketingowych (por. wykresy na s. 53). Wśród głównych przyczyn respondenci wymieniali: 

„nie widzę takiej potrzeby”, „nie widzę zastosowań w branży”, „nie znam możliwości 

rozwiązań”. Taki stan rzeczy może wynikać z faktu, że myśląc o sztucznej inteligencji, 

myślimy raczej o robotach, chociażby takich jak ten z filmu Her czy Ex-Machina, a nie 

o konkretnych rozwiązaniach biznesowych. Tymczasem w komunikacji marketingowej AI 

wykorzystywane może być wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością danych 

i automatyzacją procesów. Oprócz tego AI może być wykorzystywane m.in. do obsługi 

klienta (doradcy zakupowi online, np. jak w usłudze North Face – asystent AI doradza, jak 

wybrać najlepiej dopasowaną marynarkę z 350 dostępnych modeli; w obsłudze call-centre; 

w udostępnieniu użytkownikom możliwości sterowania głosem w aplikacjach firmowych, 

np. w bankowości), czzy w prognozowaniu sprzedaży (jak. np. w usłudze oferowanej przez 

Amazon – gdzie można przewidywać, ile danego produktu zamówić, czy dany adres to blok, 

czy dom jednorodzinny etc.). 

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ  
TREND W KOMUNIKACJI  
MARKETINGOWEJ

WIĘCEJ O TRENDZIE 

#HUMANTOUCHINCONSUMEREXPERIENCE – ZOBACZ FILM:

https://www.youtube.com/watch?v=HwC2a2mEmvs
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„Bo lubimy mieć prostsze życie :)”

„Bo wierzę, że ludzie wyciągną z niej to, co najlepsze tak, by zoptymalizować swój czas pracy.”

„Sztuczna inteligencja, w odpowiedni sposób zaprogramowana ma szansę pomóc nam w niektórych czynnościach codziennego 

życia. Żyjemy w świecie, gdzie mamy coraz mniej czasu na niektóre podstawowe czynności jak wyniesienie prania, prasowanie, czy 

też nastawienie i potem pilnowanie obiadu. Dzięki sztucznej inteligencji, niektóre z tych czynności nie będą musiały być przez nas 

kontrolowane co pozwoli nam mieć więcej czasu dla rodziny, znajomych.”

„Ludzie nie zapanują nad rozwojem sztucznej inteligencji. Z jednej strony jest to niezwykle interesujące, ale i niebezpieczne. Jak 

przesadzimy z jej rozwojem może dojść do sytuacji, jaka się zdarzyła w serialu Humans. Choć to TYLKO futurystyczna wizja reżysera, 

ale nie jest nieunikniona.. Już teraz na lotnisku mamy maszyny, które zastępują ludzi, wykonują za nas pracę. Roboty nie potrzebują 

umowy o pracę, nie biorą L4 czy urlopów itd. Dla gospodarki jest to niezwykle korzystne.”

„Może nie tyle wymknie się spod kontroli, tylko sprawi, że społeczeństwa będą głupsze, niesamodzielne.”

„Może posłużę się przykładem Siri. Korzystam z niej coraz częściej. Pewnie gdyby obsługiwała język, to pewnie korzystałbym częściej. 

Może wydawać się to śmieszne, ale nawet wybierając głosowo kontakt, do którego chcemy zadzwonić, albo gdy chcemy otworzyć 

jakąś aplikację to oszczędzamy te kilka sekund, kilka ruchów palcem. Nie robi mi to teraz dużej różnicy - Siri używam głównie dlatego, 

że jest ona nowością, ciekawą opcją, ale kiedyś być może zastąpi ona całe menu i klawiatury naszych urządzeń.”

„Jeżeli przyjmiemy, że AI będzie miała wyższą inteligencję niż ludzie i będzie się uczyć to z pewnością dotrzemy do momentu, w któ-

rym wymknie się spod kontroli w chwili, gdy przestaniemy nadążać. Czy nasza moralność czy etyka będą działać w stosunku do AI?”

„Boję się, że w pewnym momencie ludzie zafascynowani i nieco zaślepieni możliwościami sztucznej inteligencji mogą przekroczyć 

granice moralności i stworzyć coś, co wymknie im się spod kontroli.”

„Czasu nie można zaoszczędzić :) Można lepiej wykorzystać ten nam dany. AI pozwoli nam na szybsze podejmowanie,  

trafnych decyzji.”

„Smartfony i Google traktujemy jak własne zasoby 
poznawcze i będziemy dalej ochoczo korzystać z wszelkich 
ułatwień, iść w stronę hybryd, a granice między tym co 
ludzkie i tym co obce będą się zacierać. Tym bardziej, 
że młodsze pokolenia nie czują się zagrożone rozwojem 

techniki i korzystają z jej rozwoju, traktując ją jak niezbędny 
element swojego życia.”

D L A C Z E G O  U W A Ż A S Z ,  Ż E  S Z T U C Z N A 
I N T E L I G E N C J A  B Ę D Z I E  M I A Ł A 

P O Z Y T Y W N Y /  N E G A T Y W N Y  W P ŁY W ? 
( O P I N I E  A K T Y W N Y C H  I N T E R N A U T Ó W )

BANK DANYCH

nie 

tak 

WYKRES 12: ZNAJOMOŚĆ OKREŚLENIA AI (SZTUCZNA INTELIGENCJA)

68,52%

31,48%

Czy jest Ci znane pojęcie AI  

(artificial intelligence, sztuczna inteligencja)?

Prawie 70% badanych nie spotkało się z określeniem AI (sztuczna inteligencja). Dla porównania wśród aktyw-

nych internautów i marketerów odsetek nieznających tego określenia wynosi niespełna 3%. 

Respondentom, na pierwszym miejscu, ze sztuczną inteligencją kojarzą się przede wszystkim wirtualni  

asystenci (np. Siri). 

WYKRES 13: PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA AI

Które z wymienionych urządzeń/ systemów można zaklasyfikować 

według Ciebie jako wykorzystujące sztuczną inteligencję?

rozpoznawanie mowy, np. osobisty asystent Siri od Apple

inteligentne samochody (np. samodzielnie parkujące Audi)

rozpoznawanie obrazów, np. Google Photos

algorytmy wyszukiwania, np. wyszukiwarka Google

algorytmy antyspamowe

żadne z powyższych

inne

47,09%

44,07%

40,50%

28,12%

18,99%

3,02%

0,43%
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Wśród tych osób, które znały określenie sztuczna inteligencja, zdecydowanie przeważał pozytywny stosunek 

do tej technologii. Respondenci podkreślali, że sztuczna inteligencja oszczędzi nam czas i dzięki niej nie bę-

dziemy musieli wiele rzeczy robić samodzielnie. Jak można było przewidzieć, najbardziej pozytywny stosunek 

do AI mają młodsze grupy wiekowe, najwięcej obaw – najstarsi respondenci (por. wykres 15)

WYKRES 14: STOSUNEK DO SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Sztuczna inteligencja według mnie...

zaoszczędzi nam czas

sprawi, że wielu rzeczy nie będziemy musieli robić samodzielnie

ułatwi korzystanie z urządzeń - będą się uczyć naszych potrzeb

zabierze ludziom pracę

wymknie się ludziom spod kontroli

nie wiem / trudno powiedzieć

żadne z powyższych

34,10%

33,94%

30,05%

28,78%

28,34%

15,52%

3,10%

0,99%

ułatwi nam życie, np. odpisując za nas na maile, wyszukując informacje, robiąc rezerwacje

WYKRES 15: STOSUNEK DO SZTUCZNEJ INTELIGENCJI  
(W PODZIALE NA WIEK)

Sztuczna inteligencja według mnie...

14,05%
27,88%
27,15%
21,11%

43,44%
5,82%

zabierze ludziom 
pracę

11,67%
32,98%
37,28%
45,47%
27,51%
10,46%

sprawi, że wielu rzeczy nie będzie-
my musieli robić samodzielnie

62,96%
42,46%
23,47%
25,19%

30,37%

ułatwi nam życie, np. 
odpisując za nas na maile, 
wyszukując informacje, 
robiąc rezerwacje

34,96%
45,71%

23,66%
23,98%
30,62%

ułatwi korzystanie z urządzeń - będą 
się uczyć naszych potrzeb

45,70%
48,94%
22,27%
36,94%
19,82%
17,58%

zaoszczędzi nam 
czas

6,63%
24,19%
14,05%
19,92%
15,02%
64,41%

wymknie się 
ludziom spod 
kontroli

0,45%
2,89%

 
7,55%

żadne  
z powyższych

1,29%
4,80%
3,69%
0,72%
6,30%

nie wiem / trudno 
powiedzieć

<18 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

BANK DANYCH
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WYKRES 17: CHĘĆ WYKORZYSTANIA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU AI  
W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH (W PODZIALE NA STANOWISKO)

Czy zamierzasz wykorzystywać rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz marki/ 

firmy, którą zarządzasz?

76,47%
75,00%
66,67%
50,00%
85,71%

52,94%
100,00%

23,53%
25,00%
33,33%
50,00%
14,29%
47,06%

nie

tak

specjalista

kierownik / menedżer średniego szczebla

wolny zawód

freelancer

właściciel firmy

dyrektor / menedżer wyższego szczebla

członek zarządu

Zaskakujące, że wśród marketerów zaledwie co trzeci respondent zadeklarował, że zamierza wykorzystywać 

rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz marki/ firmy, którą zarządza. Najczęściej 

deklarującymi chęć wykorzystania AI sztucznej inteligencji w działaniach marketingowych byli freelancerzy 

oraz dyrektorzy/ menadżerowie wyższego szczebla (por. wykres 17). 

WYKRES 16: CHĘĆ WYKORZYSTANIA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU AI  
W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

Czy zamierzasz wykorzystywać rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz marki/ 

firmy, którą zarządzasz?

nie

tak

70,87%

29,13%
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CORTANA 
Cortana to asystent głosowy stworzony przez Microsoft. Wykonuje polecenia głosowe, 
zapisuje notatki, ustawia przypomnienia, synchronizuje dane na telefonie, komputerze 
i tablecie z systemem Windows. Wirtualny asystent platformy Windows został zapre-
zentowany w 2014 roku. Jest obecny m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Chinach, Francji, 
Włoszech, Niemczech i Hiszpanii. Nie jest jeszcze dostępny w Polsce.

GOOGLE NOW
Google Now to wirtualny asystent Google’a. 
Potrafi odpowiadać na pytania, wykonywać 
polecenia w systemie oraz wskazywać infor-
macje, które uzna za przydatne użytkownikowi 
(np. godziny samolotu, pogoda itp.). Wyszuku-
je informacje poprzez zbieranie danych typu 
lokalizacja GPS, hasła wyszukiwane w Google, 
wiadomości Gmail itd. 

FACEBOOK M
Facebook M jest najmłodszą tego typu usłu-
gą, zaprezentowaną w 2015 roku. Póki co jest 
dostępny jedynie w wersji beta dla zamiesz-
kujących San Francisco. M nie jest niezależną 
aplikacją, a dodatkiem do komunikatora Mes-
senger. Ma pomagać w wyszukiwaniu infor-
macji, organizowaniu podróży czy spotkań. 
W odróżnieniu od Cortany, Google Now czy Siri, 
M trenować będą ludzie, a nie sztuczna inte-
ligencja.

X.AI
x.ai to osobisty asystent, któ-
ry pomaga ustalać kalendarz 
spotkań. W przypadku korzy-
stania z x.ai nie trzeba otwie-
rać aplikacji, jedynie do wia-
domości emaila dodać adres 
amy@x.ai. Sztuczna inteligen-
cja, która stoi za asystentką 
o imieniu Amy, wchodzi w inte-
rakcję z osobą, z którą plano-
wane jest spotkanie i umawia 
je, a następnie dodaje je do 
kalendarza. Koryguje także 
ewentualnie zmiany terminów. 
Wywiad z Dennisem Morten-
senem – założycielem x.ai na 
s. 58.

SZTUCZNA INTELIGENCJA 
– AKTUALNY STAN
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STOPIEŃ UCZŁOWIECZENIA

JIBO
Jibo to niewielki robot domowy. Jego zadaniem jest 
ułatwianie życia całej rodziny. Kamery umożliwiają mu 
rozpoznawanie osób. Jibo może przekazywać wia-
domości, robić zdjęcia, wyświetlać rozmowy video, 
a nawet opowiadać bajki dzieciom. Robot został ufun-
dowany dzięki kampanii na Indiegogo w 2014 roku. 
Pierwsze dostawy Jibo spodziewane są na przełomie 
marca / kwietnia 2016 roku.

XIAOICE
XiaoIce nazywana jest młodszą siostrą Cortany. Jest to asystent, którego można 
dodać do znajomych w chińskich mediach społecznościowych, m.in. na popu-
larnym Weibo. Microsoft zadbał o uczłowieczenie XiaoIce. Wykorzystując analizę 
nastroju, asystent może dostosowywać odpowiedzi na podstawie sygnałów od 
rozmówców. XiaoIce działa od połowy 2014 roku. 

SIRI 
Siri jest osobistą asystentką dla systemu  
operacyjnego iOS. Została wprowadzona jako 
aplikacja firmy Siri i była dostępna w App Store. 
Apple przejął spółkę i w 2011 wprowadził na ry-
nek iPhone 4S ze zintegrowaną z systemem Siri. 
Asystentka oferuje m.in. interakcję z e-mailami, 
kalendarzem, przypomnieniami, kontaktami. 
Siri została także dodana do Apple TV, gdzie po-
maga np. wyszukiwać filmy.

ALEXA 
Amazon Echo to bezprzewodowe urządzenie w formie przypominającego 
tubę głośnika, które może służyć m.in. do odtwarzania muzyki, audiobo-
oków, przekazywania różnych informacji. Może również kontrolować inte-
ligentne urządzenia domowe. Aby uruchomić działanie, należy wypowie-
dzieć imię „Alexa”. Dzięki wykorzystywaniu technologii rozumienia języka 
naturalnego, Alexa rozmawia naturalnym kobiecym głosem.

WYSOKI

Źródła zdjęć: materiały prasowe, strony www firm



Natalia Hatalska: Czym zajmuje się VoiceLab?

Jacek Kawalec: Rozpoznawaniem mowy, a w zasadzie każdą kwestią 

związaną z mową i jej przetwarzaniem. Robimy to w oparciu o sieci 

neuronowe i sztuczną inteligencję. W tej chwili wydaje się, że sieci 

neuronowe to złoty środek na rozpoznawanie wszystkiego. Nie tylko 

mowy, ale także obrazów, zachowań, emocji.

NH: Czym są sieci neuronowe? 

JK: Sieci neuronowe często porównuje się do funkcjonowania ludzkiego 

mózgu i faktycznie jest to jakaś analogia, ale trzeba pamiętać, że 

systemy nie myślą. Zresztą, co to znaczy myślą – my dziś wciąż nie 

wiemy, jak myśli człowiek – choć oczywiście, zmierzamy w stronę, aby 

symulować to, co biologicznie robi mózg człowieka. W każdym razie – 

w przypadku sieci neuronowych nacisk jest przede wszystkim na dane. 

Im więcej danych, tym sieci te lepiej działają, lepiej rozpoznają to, co 

im dajemy. Dzięki temu w sieciach neuronowych występuje element 

samouczenia się… Czyli podając im dane, są one w stanie poprzez 

robienie pewnego rodzaju analogii rozpoznawać nowe rzeczy.

NH: Możesz podać przykład?

JK: Jak puścisz człowiekowi zniekształcone nagranie, przy pierwszym 

słuchaniu nie zrozumie, co usłyszał. Gdy zdekoduje ten tekst i później 

puścisz mu inny, ale równie zniekształcony, będzie już wiedział, jak je 

odczytać. Podobnie jest z komputerem. Jeśli damy mu dużo danych, 

na zasadzie analogii, poprzez to, że już słyszał podobną głoskę albo 

podobne środowisko: miasto, szum ulicy, szum w samochodzie, 

po danych treningu będzie wiedział, że to, co słyszy teraz, jest 

prawdopodobnie tym, co słyszał kiedyś. 

NH: OK, to w teorii, a jak to wygląda w praktyce?

JK: Żeby rozpoznawać mowę, musimy mieć bardzo dużo danych, do 

tego różnorodnych – głosy ludzi w różnym wieku, w różnym środowisku, 

kobiet, mężczyzn, dzieci itd. Jeśli nie mamy tego w tzw. treningu 

modelu akustycznego, to komputer nie będzie mógł tego rozpoznawać. 

Zobacz chociażby na język angielski – mamy angielski amerykański, 

angielski brytyjski, australijski, kanadyjski, południowo-amerykański, 

północno-amerykański, mamy Chińczyka mówiącego po angielsku, 

Francuza mówiącego po angielsku – to są wszystko bardzo różnorodne 

dźwięki. Mimo tej różnorodności człowiek wie, że to wciąż angielski. 

Komputer tego nie wie, dla niego to zupełnie inne dźwięki. Dlatego 

wszystkie te dane musi dostać, żeby później mógł je rozpoznawać. 

Bez danych nie jesteśmy w stanie niczego wytrenować i wyciągnąć 

żadnych związków pomiędzy nimi. Zresztą – podobnym problemem dla 

komputera jest początek i koniec słowa. Człowiek wie naturalnie, gdzie 

zaczyna się i kończy dane słowo, ludzki mózg rozróżnia to głównie 

dzięki kontekstowi. Natomiast komputer nie. Dla niego to jeden ciąg 

znaków, jeden ciąg dźwięku. Gdyby problem rozpoznawania początku 

i końcu słowa był świetnie opanowany dzisiaj, mielibyśmy dużo większą 

skuteczność rozpoznawania mowy. 

NH: A co to znaczy deep learning? W kontekście sieci neuronowych 

bardzo często to sformułowanie się pojawia.  

JK: Sieci neuronowe są wielowarstwowe. Dane, które podajemy 

komputerowi w treningu, przechodzą z jednej warstwy na drugą, trzecią, 

czwartą... Stąd właśnie deep. Też z takim skojarzeniem, że nie jest to 

proste, liniowe połączenie pomiędzy problemem a efektem, tylko jest to 

coś, co bardziej przypomina ludzkie uczenie się. Słowo deep pokazuje 

skomplikowanie, zasymulowanie takich neuronów jak w ludzkim mózgu. 

NH: Patrząc na działania podejmowane przez spółki technologiczne, 

włączając w to największych graczy, widać, że rozpoznawanie mowy 

ma dziś ogromne znaczenie. 

JK: Tak, bo istnieje wyraźna potrzeba wielu aplikacji w życiu, począwszy 

od aplikacji mobilnych, przez obsługę call center, do inteligentnych 

asystentów. Mówi się o tym, że wyszukiwanie w Google nie będzie 

wyglądało jak teraz. Nie będzie to już wyszukiwanie na podstawie fraz, 

lecz cała konwersacja. 

NH: To już się dzieje. Mamy Siri, Cortanę... Zresztą Siri powstała pięć 

lat temu i można powiedzieć, że był to falstart. Była zaprogramowana 

na to, co ma odpowiadać, na podstawie przygotowanych scenariuszy 

pytań i odpowiedzi na nie. Teraz wiadomo, że Google analizuje tysiące, 

miliony maili na całym świecie. Robią to po to, by wprowadzić system, 

który na podstawie moich dotychczasowych odpowiedzi, będzie mógł 

sam, już bez mojego udziału, odpowiadać na kolejne wiadomości 

wysyłane do mnie...

WYWIAD: 
JACEK KAWALEC

Wiceprezes zarządu VoiceLab, firmy specjalizującej się w tworzeniu oraz rozwijaniu technologii rozpoznawania mowy. Związany z polskim internetem od czasów, kiedy wszystkie 
polskie strony można było odwiedzić w godzinę. Współtworzył WP. Uważa, że piękno można odnaleźć zarówno w poezji, jak i w algorytmie. Ceni ludzi, którzy wierzą, że można 
i trzeba. Teraz w fazie DNN. Mieszkał w Lublinie, Amsterdamie, Warszawie, Minneapolis, Miami. Aktualnie Gdańszczanin z wyboru. 
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„PRÓBUJEMY UCZŁOWIECZYĆ KOMPUTER”

JK: Kiedyś było tak, że były rzeczy proste, liniowe. Widziałem, co jest na 

wstępie i widziałem efekt. Ale gdy mamy miliony albo miliardy danych, 

to już nie jesteśmy w stanie zobaczyć zależności między zjawiskami. 

Gdy jednak wrzucę je na sieć neuronową, to ona jest w stanie nadać 

temu sens. Jeśli mam miliony maili, to ona wybierze – tak jak człowiek – 

te informacje, które mają ze sobą związek, właśnie dzięki temu odpowie 

na mail na zasadzie analogii. Powiedziałaś o gotowych scenariuszach 

pytań i odpowiedzi. Faktycznie, dawniej tak było, wciąż jeszcze jest: 

mam z góry zaprojektowane gramatyki, tysiąc scenariuszy rozmowy 

i w któryś z tych scenariuszy konsument trafia. Ale dzięki sieciom 

neuronowym i sztucznej inteligencji już nie muszę się trzymać 

sztywnych gramatyk. Mogę mieć swobodną rozmowę człowieka 

z maszyną, gdzie komputer na podstawie tysięcy poprzednich 

danych będzie się uczył, jaką odpowiedź dać. Oczywiście im więcej 

danych, tym lepiej. To jest ciągły proces poprawiania jakości takiego 

dialogu. Wyraźnie zmierzamy w kierunku inteligentnych asystentów, 

z którymi będziemy mogli  prowadzić normalną konwersację, nie mając 

świadomości, że po drugiej stronie jest komputer. 

NH: Zwróciłeś uwagę, że wszyscy obecni inteligentni asystenci mają 

płeć? Alexa, Cortana, Siri, M... 

JK: Człowiek nie jest przyzwyczajony do tego, aby interfejsem była 

maszyna. Nie mogę mówić z przekonaniem do ściany. Komunikacja to 

nie tylko słowa. Wyraz twarzy, emocje, ruch ciała...  Brakuje nam tego 

w komunikacji z maszyną. Próbujemy uczłowieczyć komputer. Dlatego 

być może nazwy tego rodzaju jak Cortana czy Alexa. 

NH: Wspomniałeś o wykorzystywaniu rozpoznawania mowy w call 

center, ale zastosowania mowy są bardzo różnorodne. Możemy 

spodziewać się, że rozpoznawanie mowy doskonale będzie sprawdzać 

się w tzw. podłączonych samochodach – w samochodzie łatwiej, 

i bezpieczniej, mówić niż pisać. Podejrzewam, że z rozpoznawania 

mowy korzystać będą też osoby starsze. Już dziś widzę, że moja mama 

bardzo często korzysta z wyszukiwania głosowego w wyszukiwarce, 

łatwiej jest jej powiedzieć niż napisać na małej klawiaturze. Gdzie 

jeszcze możemy się spodziewać tego typu rozwiązań? Widziałam 

badania, według których w Stanach sterowanie głosem jest obecnie 

na poziomie 10%, ale przewiduje się, że do 2024 roku wykorzystanie 

głosu wzrośnie do 80%.

JK: Zastosowania rozpoznawania mowy są bardzo różnorodne, 

od oczywistych, jak pomoc osobom niepełnosprawnym, które 

mogą kontaktować się głosem z otoczeniem, do obsługi aplikacji  

internetowych, np. kontaktowania się z bankiem głosem. 

W Stanach Zjednoczonych, gdy zadzwonimy do banku czy do firmy 

ubezpieczeniowej, dostaję inteligentnego asystenta, który rozumie całe 

zdania. Nie działa to jeszcze tak idealnie, jakbyśmy chcieli. Natomiast 

możemy już mówić, o co nam chodzi i wtedy komputer kieruje nas na 

właściwą osobę. Inna kwestia, że ludzie szybko się zniechęcają. Jeżeli 

mówię do komputera, a on nie rozumie 80% z tego, co mówię, to nie będę 

z tego korzystał. Dziś jednak następuje bardzo szybki postęp. Jesteśmy 

na drodze, która pokazuje ciągłą poprawę jakości rozpoznawania mowy 

w różnych warunkach. Znanym przykładem, w którym kierunku podąża 

ta zmiana, jest chociażby Amazon Alexa. 

NH: Wspomniałeś, że maszyny są w stanie uczyć się same. 

Teoretycznie możemy przyjąć takie założenie, że jeżeli one się uczą 

same, to człowiek nie będzie potrzebny. 

JK: Są dwie szkoły, jeżeli chodzi o to, w którą stronę teraz to zmierza, 

czy jest to bezpieczne, czy nie, czy nam się nie wymknie spod kontroli… 

Typu samouczące się komputery przyszłości, które będą niezależnie 

od człowieka wyciągały wnioski, być może podejmowały decyzje... No 

więc są osoby, tak jak Elon Musk czy Stephen Hawkings, które mówią: 

„tak, to jest niebezpieczne” i jeżeli będzie stosowane w obronności, 

militarnych rozwiązaniach, to na pewno wymknie się spod kontroli. 

Ale wydaje mi się, że są to tego samego rodzaju wyzwania, jak 

z badaniami genetycznymi, jak z atomem. Podobnie jest z rozwojem 

sztucznej inteligencji. Czy jesteśmy w stanie ją kontrolować? Czy 

jesteśmy w stanie kontrolować ludzi, którzy programują tego rodzaju 

rzeczy? To są wyzwania, z którymi będziemy się stale zmagali. 

Większość tych rozwiązań jest oczywiście ku temu, żeby pomagało 

człowiekowi funkcjonować przyjaźniej, swobodniej, bardziej naturalniej 

w środowisku żyć, żebyśmy nie musieli się dostosowywać do 

komputera. Ale są też osoby jak Kurzweil, który mówi, że absolutnie 

nie, że będziemy żyli wiecznie: częściowo w komputerze, częściowo 

biologicznie. Czy jest to przerażająca wizja? To pewnie zależy od 

filozofii życia osoby, tego, jak widzimy przyszłość, świat, absolut i to, 

co się dzieje na ziemi. Od tego, jak wygląda w ogóle przyszłość.
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Sieci neuronowe są wielowarstwowe. Dane, które podajemy  
komputerowi w treningu, przechodzą z jednej warstwy na drugą, 
trzecią, czwartą... 



Natalia Hatalska: Kim jest Amy? 

Dennis Mortensen: To bardzo dobre pytanie. Tradycyjną reakcją jest 

zazwyczaj wskazanie na jakąś osobę w biurze i stwierdzenie: „To ta Pani, 

która umawia wszystkie moje spotkania”. W ciągu ostatnich dwóch lat 

udało nam się stworzyć agenta sztucznej inteligencji, który wykonuje tę 

pracę za człowieka. A więc Amy to osobista asystentka AI, która układa 

harmonogram spotkań. 

NH: Jak działa Amy?

DM: Bardzo podobnie – o ile nie tak samo – jak człowiek. Gdy zatrudniasz 

kogoś do zarządzania harmonogramem spotkań, osoba ta przychodzi 

do biura, po czym przekazujesz jej swoje wytyczne i preferencje, np. 

„żadnych spotkań przed 9:00 rano ani po 17:00”, „potrzebuję przerwy 

na lunch”, „potrzebuję przerwy między spotkaniami”, „chciałabym, aby 

większość spotkań odbywała się w moim gabinecie”, „w przypadku 

wideokonferencji chcę korzystać ze Skype’a” itd.

Następnie, gdy dostajesz od kogoś e-maila z prośbą o spotkanie (np. 

wiadomość typu: „Cześć, spotkajmy się wkrótce w celu omówienia 

projektu”), odpisujesz i przesyłasz kopię wiadomości do swojej 

„ludzkiej” asystentki, prosząc, aby się tym zajęła. Pewnie piszesz coś 

w stylu: „Czy mogłabyś się skontaktować z tą osobą i umówić nas na 

spotkanie?” Sposób współpracy z człowiekiem-asystentem wydaje się 

bardzo naturalny, wręcz oczywisty.

Amy działa dokładnie tak samo. Przekazujesz jej swoje szczegółowe 

preferencje co do tego, w jaki sposób ma zarządzać twoim kalendarzem. 

Następnie odpisując na e-maila z prośbą o spotkanie wystarczy dodać 

w polu DW adres amy@x.ai, a ona przejmuje pałeczkę i rozpoczyna 

w zupełnie naturalnym i „ludzkim” stylu negocjacje z gościem lub 

z wieloma uczestnikami. Amy dopilnowuje, aby wszyscy zgodzili się 

na jedną datę i godzinę oraz jedno miejsce spotkania. Po pomyślnym 

umówieniu spotkania rozsyła odpowiednie zaproszenia. 

NH: O ile dobrze rozumiem, sztuczna inteligencja bazuje zazwyczaj na 

pewnej formie samouczenia się. Czy ma to miejsce w przypadku Amy?

DM: Ogólnie rzecz biorąc, mamy dwa rodzaje uczenia maszynowego: 

nienadzorowane i nadzorowane. Obecnie szkolimy Amy w środowisku 

uczenia nadzorowanego. Podjęliśmy się obszernego zadania 

polegającego na anotacji i etykietowaniu danych, czyli oznaczamy 

i etykietujemy każdą wiadomość związaną z umawianiem spotkania, 

jaką Amy otrzymuje. W ten sposób ją uczymy. Każdego dnia staje się 

coraz mądrzejsza. W pewnym momencie będzie wiedziała już wszystko, 

co dotyczy spotkań i ich planowania. Wtedy wymyślimy dla niej nową 

umiejętność i wyszkolimy ją tak, aby ją nabyła.

Nawiasem mówiąc, nasz prawie sześćdziesięcioosobowy zespół 

pracował nad rozwinięciem u Amy wspomnianego zestawu umiejętności 

związanych z umawianiem spotkań przez ostatnie 2 lata. Amy jest 

w tym naprawdę dobra. To ona zaplanowała dla naszej trójki – ciebie, 

mnie i Stephanie – tę rozmowę.

NH: Czy Amy działa podobnie do systemu wypuszczonego ostatnio 

przez Google, w którym na e-maile odpowiada sztuczna inteligencja?

DM: To niezupełnie to samo. Funkcja Google, która, nawiasem mówiąc, 

bardzo mi się podoba, polega na proponowaniu możliwych odpowiedzi na 

otrzymaną wiadomość. Bazując na ogromnym korpusie zgromadzonych 

e-maili, Google generuje zestaw trzech odpowiedzi, dzięki czemu nie 

trzeba wpisywać nic samemu. Spośród trzech oferowanych przez 

Google opcji jedna jest często tą odpowiednią. Jednak Google tak 

naprawdę nie rozumie treści przesyłanych e-maili. I wcale nie musi. 

Musi jedynie przeanalizować wiadomość przychodzącą, a następnie 

zidentyfikować statystycznie najbardziej prawdopodobną odpowiedź 

w oparciu o swój obszerny zbiór danych i zasugerować tę najbardziej 

wiarygodną. A jeśli nie podoba ci się żadna z trzech możliwych 

odpowiedzi, po prostu je pomijasz.

Amy z kolei musi wiedzieć dokładnie, o co jest proszona. Jeśli wydasz 

jej polecenie: „Umów mnie na rozmowę z Dennisem i Stephanie”, musi 

rozumieć następujące kwestie: „O co mnie właśnie poproszono? Jaki jest 

tego cel? Kim są uczestnicy? Czy istnieją jakieś ograniczenia? Jakie są 

preferencje gospodarza? Czy wcześniej odbyło się już jakieś spotkanie 

z tą osobą? Teraz gdy już to wszystko wiem, jaka ma być moja pierwsza 

reakcja? Co odpowiedział gospodarz?” Amy musi wiedzieć dokładnie, 

co się dzieje. W przeciwnym razie nie wypełni zadania. Udało nam się 

to rozwiązać tylko dzięki temu, że wybraliśmy bardzo konkretny profil 

Dyrektor zarządzający i założyciel x.ai (http://x.ai/), firmy, która stworzyła osobistą asystentkę opartą w całości na sztucznej inteligencji. Dennis jest pionierem i ekspertem 
w dziedzinie analiz, optymalizacji oraz dużych ilości danych; jest także przedsiębiorcą, który z powodzeniem przeprowadził niejeden proces przejęcia. Otrzymał akredytację jako 
Associate Analytics Instructor na University of British Columbia, jest autorem Data Driven Insights wydawnictwa Wiley oraz częstym mówcą w tematach związanych z analizą 
i danymi. Mimo że jest rodowitym Duńczykiem, Mortensen obecnie nazywa Nowy Jork swoim domem.
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„W PRZYSZŁOŚCI BĘDZIEMY MIEĆ CAŁY SZEREG 
AGENTÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI”

WYWIAD:
DENNIS MORTENSEN

i uczymy Amy, jak rozumieć tylko jeden rodzaj rozmowy, a mianowicie 

rozmowę dotyczącą umawiania spotkań. 

Amy to nie jakaś tam fantazja AI. To nie chatbot, z którym porozmawiasz 

o świecie czy sensie życia i istnienia w samotny wieczór. Z Amy 

porozmawiasz o zaplanowaniu spotkania, i w tym jest świetna, ale 

nie porozmawiasz z nią już o niczym innym. Tym właśnie różnią się 

te dwa systemy. Jeden – czyli Amy – jest wąsko wyspecjalizowany, 

a drugi dość rozległy i ogólny. Google może i podpowiada bardzo dobre 

odpowiedzi, ale system ten tak naprawdę nie rozumie znaczenia słów 

w przychodzących i wychodzących wiadomościach.

NH: Czy w takim razie w przyszłości będzie można porozmawiać z Amy 

o innych rzeczach, nie tylko o kalendarzu spotkań? 

DM: Jeśli chodzi o Siri, Cortanę, Google Now, Alexę od Amazona czy 

innego agenta AI, bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu będą 

nam pomagały w zrobieniu konkretnej rzeczy. Będą rozumiały dane 

polecenie, ale bardzo mało prawdopodobne jest to, że będą posiadały 

umiejętności niezbędne do wykonania wszystkich zadań, jakie są nam 

w dzisiejszym świecie potrzebne. To jest tak samo mało prawdopodobne 

jak to, że to Apple tworzy wszystkie aplikacje dostępne w swoim 

App Store. Nawet nie wiedzieliby, jakie aplikacje stworzyć. Jedynym 

powodem, dla którego niektóre z tych aplikacji w ogóle istnieją, jest 

to, że jakaś osoba lub organizacja o bardzo konkretnej potrzebie była 

w stanie je stworzyć.

Myślę, że z inteligentnymi agentami jest dość podobnie. W przyszłości 

prawdopodobnie będziemy mieć cały szereg wyspecjalizowanych 

agentów AI potrafiących wyjątkowo dobrze wykonywać jedno 

konkretne zadanie. Im bardziej Amy będzie się rozwijać i im lepiej 

będzie potrafiła wykonywać różne czynności związane z umawianiem 

spotkań, tym bardziej prawdopodobne jest, że powstanie o wiele 

więcej wyspecjalizowanych agentów AI innych firm. Tak więc możliwe, 

że kiedyś powiesz do Siri: „Cześć Siri, czy możesz powiedzieć Amy, 

żeby umówiła mnie na spotkanie z Dennisem w pierwszym tygodniu 

marca?” Wówczas Siri stanie się twoim koordynatorem. Aby wykonać 

polecenie, Siri skontaktuje się z jednym z wyspecjalizowanych agentów 

stworzonych do wykonywania jednego konkretnego zadania.

NH: Wspomniałeś Cortanę, Siri, Google Now, Amy itd. Wszystkie pełnią 

funkcję osobistych asystentów. Czy są jakieś aplikacje biznesowe 

o innym profilu?

DM: Sztuczna inteligencja wykonuje pewne zadania tak dobrze, że 

czasem zapominamy, że są to po prostu programy komputerowe. Na 

przykład, jeśli wejdziesz teraz na Facebooka, aby przesłać zdjęcie, 

„sztuczna inteligencja” Facebooka natychmiast wykryje, że na tym 

zdjęciu są ludzie, że ich znasz i że spośród tych siedmiu dajmy na to 

osób trzy należą do grona twoich znajomych. System już je wykrył, 

a teraz tylko pyta cię, czy dana osoba to, powiedzmy, Toby. To bardzo 

dobrze rozwinięta technologia. Doszliśmy do momentu, w którym o tym 

zapominamy.

Innym przykładem jest Google Photos – świetna aplikacja. Jest tak 

dobra, że żałuję, że to nie mnie zlecono jej sprzedaż. Robimy naszymi 

iPhonami i Androidami tysiące zdjęć, a kiedy chcemy znaleźć jakieś 

konkretne, zajmuje nam to cholernie dużo czasu. Dzięki Google Photos 

mogę znaleźć zdjęcie, na którym podaję rękę osobie poznanej na 

konferencji, wpisując „uścisk dłoni”, a nie jakiś tam meta tag przypisany 

do zdjęcia. System następnie pokazuje mi trzy zdjęcia zrobione w ciągu 

ostatnich trzech lat, na których podaję sobie z kimś ręce. Czy to nie jest 

niesamowite, że już nie muszę przeglądać przez pół godziny wszystkich 

zdjęć, tylko agent AI wykonuje to zadanie za mnie?

Takie zastosowania sztucznej inteligencji osobiście bardzo mi się 

podobają – mogę oddelegować konkretne zadania.

NH: Wspomniałeś, że sztuczna inteligencja pomaga ludziom. Jednak 

zwyczajni konsumenci i klienci boją się SI. Czy dostrzegasz jakieś jej 

negatywne konsekwencje? Co może stać się w przyszłości?

DM: To pytanie zostało już zadane wiele razy i podzieliło świat na dwa 

obozy: niektórzy ludzie, wśród nich nawet naukowcy, wierzą, że oto 

otworzyliśmy puszkę Pandory i wkrótce wydarzy się jakieś piekielne zło. 

Ja należę do drugiego obozu, który ma podejście bardziej optymistyczne. 

Osobiście uważam, że ani w najbliższej przyszłości, ani jeszcze przez 

wiele, wiele lat nic złego się nie wydarzy.

Taki scenariusz wydaje mi się nierealistyczny. Zbudowanie jednego 

wyspecjalizowanego agenta SI jest tak trudne, że nie wyobrażam sobie, 
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aby taki kod poszedł w jakimkolwiek złym kierunku. Po prostu nie wydaje 

mi się to prawdopodobne.

Niemniej, z filozoficznego punktu widzenia nie jest to wcale  

nieracjonalne pytanie. To normalne, że zastanawiamy się nad tym, co 

się może stać, gdy pewnego dnia stworzymy sztuczną inteligencję 

dorównującą człowiekowi.

NH: Może w takim razie zostawmy na chwilę przyszłość i wróćmy do 

teraźniejszości. Jaki jest postęp sztucznej inteligencji na ten moment? 

Wydaje mi się, że jesteśmy dopiero na początku drogi...

DM: To bardzo dobre spostrzeżenie i w pełni się z nim zgadzam. 

Zaczynaliśmy już wiele razy i wiele razy czuliśmy się rozczarowani. Masz 

rację – tym razem firmy tworzą prawdziwie autonomicznych agentów, 

w tym Amy, którzy wykonują dane zadanie w całości. Agent rzeczywiście 

wykonuje prawdziwą pracę, a nie tylko pomaga człowiekowi w realizacji 

zadania.

To jest dopiero początek i dlatego czuję nutkę ekscytacji na samą myśl 

o całej armii agentów, którzy dopiero pewnie się pojawią. Dostrzegam 

pewną oczywistą analogię. 8 lat temu pierwszy iPhone miał jakieś 25 

aplikacji. Dziś w App Store dostępnych jest ponad milion. Ze sklepu 

Apple’a możesz pobrać na telefon praktycznie wszystko, czego chcesz 

i potrzebujesz. W ciągu następnych pięćdziesięciu lat podobnie będzie 

z inteligentnymi agentami. Już nie mogę się doczekać.

NH: Moje ostatnie pytanie – jakie są cele waszej firmy w zakresie 

sztucznej inteligencji? Jaki jest kierunek waszego rozwoju w tej 

dziedzinie? Amy to pierwszy krok; jakie będą kolejne?

DM: W samych Stanach Zjednoczonych umawianych jest rocznie 

ponad 10 miliardów formalnych spotkań przez prawie 90 milionów 

amerykańskich pracowników umysłowych. Naprawdę chcę pomóc tym 

ludziom. Chcę umawiać każde z tych 10 miliardów spotkań. Kiedy już 

nam się to uda, będziemy mogli robić, co chcemy. Ale teraz to jest nasz 

cel numer jeden. Bardzo ekscytujący cel. Jeśli uda nam się rozwiązać 

ten problem dzięki SI, będziemy mogli się w końcu wyluzować i wspólnie 

pośmiać z 30 lat wysyłania tysięcy e-maili tylko po to, aby umówić się 

na spotkanie. W 2016 roku ta bolesna gra w e-mailowego ping-ponga 

zaczyna powoli całkowicie zanikać. Na naszym celowniku na dzień 

dzisiejszy jest planowanie spotkań, ni mniej, ni więcej.

ZAPIS ROZMOWY 
CZŁOWIEKA  

Z BOTEM  
STWORZONYM 

PRZEZ  
GOOGLE

Human: what is the purpose of life ?

Machine: to serve the greater good .

Human: what is the purpose of living ?

Machine: to live forever .

Human: what is the purpose of existence ?

Machine: to find out what happens when we get

to the planet earth .

Human: where are you now ?

Machine: i ’m in the middle of nowhere .

Human: what is the purpose of dying ?

Machine: to have a life .

Human: what is the purpose of being intelligent?

Machine: to find out what it is .

Human: what is the purpose of emotions ?

Machine: i don ’t know .

Źródło: Oriol Vinyals, Quoc V. Le, A Neural Conversational Model, arXiv, 22 Jul 2015.
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#BeABetterHuman to najbardziej kontrowersyjny z trendów 
poruszanych w tegorocznym TrendBooku. W skrócie polega 
na wykorzystywaniu technologii, które pozwalają ludziom 
przekraczać ich własne ograniczenia – zarówno fizyczne, jak 
i intelektualne. Zalicza się do nich oczywiście wykorzystanie 
internetu, urządzeń mobilnych (traktowane jako zewnętrzna 
pamięć, szybki dostęp do nieograniczonej wręcz wiedzy 
etc. – tzw. Extended Mind Hypothesis), ale także wszystkie te 
technologie, które sprawiają, że człowiek jest silniejszy, zdrowszy, 
bardziej sprawny intelektualnie. Mówi się, że dzięki dostępnym 
technologiom mamy dziś do czynienia z ostatnim pokoleniem osób 
Głuchych, a wkrótce także niewidomych. Dzięki technologiom, 
nad którymi pracuje się aktualnie, być może uda się w przyszłości 
całkowicie wyeliminować choroby genetyczne, powstrzymać 
proces starzenia i w sposób nieograniczony wydłużyć czas 
życia ludzi. Trend jest o tyle kontrowersyjny, bo związany mocno 
z kwestiami prawnymi, społecznymi i etycznymi, w tym m.in. 
stopniem, do którego można ingerować w ludzkie geny  
(cały obszar edytowania/ naprawiania genów), kwestiami 
takimi jak hodowanie organów do przeszczepów i dalej – handel 
organami czy wreszcie, na ile technologia może ingerować 
w ludzkie ciało (cyborgizacja) i jakie będą tego konsekwencje. 

Ze spółek internetowo-technologicznych 

w obszarze tego trendu prym wiedzie 

oczywiście Google. Już w 2013 roku Google 

powołał do życia firmę Calico, która pracuje 

nad kwestiami związanymi z tym, jak 

powstrzymać starzenie (które jest jedną 

z głównych przyczyn chorób, organizm ludzki 

po prostu się „zużywa”). Pod koniec 2014 

roku Google poinformował o partnerstwie 

Calico z gigantem farmaceutycznym AbbVie, 

w ramach którego każdy z partnerów 

zadeklarował przeznaczenie kwoty 750mln$ 

na badania związane z wynalezieniem 

lekarstwa na raka czy chorobę Alzheimera. 

W połowie 2015 firma podpisała porozumienie 

z BuckInstitute na prowadzenie badań 

dotyczących procesów starzenia i mających 

na celu znalezienie sposobów leczenia 

chorób związanych z wiekiem. Coraz częściej 

i głośniej mówi się o pierwszych testach 

nanobotów na ludziach – w ubiegłym roku 

taki test przeprowadzono na pacjencie 

w końcowym stadium białaczki (nanoboty 

umożliwiają m.in. precyzyjne niszczenie 

komórek rakowych, bez uszkadzania 

komórek zdrowych; mówi się, że na szerszą 

skalę nanoboty w leczeniu raka mogą być 

wprowadzone nawets w ciągu najbliższych 

pięciu lat). 

TREND

KEY PROOF  
POINTS
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Z jednej strony Polska (i świat) notują korzyst-

ne zjawisko, jakim jest wydłużanie się trwania 

życia. Dodając do tego jednak zmniejszającą 

się dzietność, mamy w konsekwencji do czy-

nienia ze starzejącym się społeczeństwem. 

Według danych GUS (listopad 2014) od po-

czątku lat 90. XX wieku przeciętny miesz-

kaniec Polski postarzał się prawie o 7 lat. Co 

istotne, Polska znajduje się aktualnie w takim 

momencie rozwoju demograficznego, że na-

wet, gdyby współczynnik dzietności wzrósł 

do poziomu gwarantującego zastępowal-

ność pokoleń (2,1-2,5), to nie powstrzyma 

to w krótkim okresie starzenia się polskiego 

społeczeństwa. Z podobnym problemem 

boryka się większość krajów europejskich. 

Tymczasem osoby starsze chcą być aktywne 

zawodowo i społecznie (tzw. siwa rewolucja), 

ale często uniemożliwiają im to kwestie zwią-

zane ze starzeniem się – problemy zdrowot-

ne (choroby przewlekłe), spadek sprawności 

narządów zmysłu (słabszy wzrok, utrata 

słuchu), spadek sprawności narządów ruchu 

(osteoporoza, przewlekłe zapalenia kości/ 

stawów). Wiele osób powyżej 65 roku życia 

ma problemy z mobilnością i codziennym 

funkcjonowaniem (poruszaniem się, chodze-

niem po schodach, ubieraniem się, wstawa-

niem z łóżka). 

Oprócz kwestii związanych ze starzeniem się 

społeczeństwa, presją bycia zdrowym, za-

dbanym i „wiecznie młodym”, eliminowaniem 

chorób genetycznych czy poprawianiem ja-

kości życia, w tym także (zwłaszcza) osób 

niepełnosprawnych, gospodarka, z którą ak-

tualnie mamy do czynienia, czyli gospodarka 

oparta na wiedzy i permanentnym braku cza-

su, sprawia, że konsumenci czują presję bycia 

w punkcie szczytowym swoich możliwości 

intelektualnych. Widać to zwłaszcza wśród 

młodszych konsumentów – z badania, które 

przeprowadziłąm na potrzeby tegorocznego 

TrendBooka wynika, że aż co trzeci respon-

dent w wieku 18-24 lata sięgnąłby po leki bądź 

suplementy diety zwiększające jego zdolno-

ści intelektualne (por. wykres 20).

medycyna, farmacja, branża beauty (m.in. firmy kosmetyczne)

W JAKICH BRANŻACH  
TREND BĘDZIE MIEĆ 
ZASTOSOWANIE

DLACZEGO 
TREND MA 
ZNACZENIE

HPE (Human Performance Enhancement), HET (Human Enhancement Technologies), czyli 

wszelkiego rodzaju interwencje technologiczne, które przywracają sprawność osobom 

niepełnosprawnym lub zwiększają naturalne zdolności zdrowego człowieka. Technologie 

te można podzielić na dwa główne obszary: a) dotyczące kwestii fizycznych, tu mieszczą 

się np. implanty bioniczne (np. implanty ślimakowe, bioniczne protezy, oko – por. ilustracja 

na s. 66-67), egzoszkielety (przywracające sprawność osobom niepełnosprawnym, np. po 

udarach mózgu lub zwiększające siłę osób zdrowych – wykorzystywane np. przez żołnierzy 

do pokonywania trudnych terenów/ przenoszenia ciężkich ładunków), non-vital transplants 

(czyli przeszczepy, które nie ratują życia, ale zdecydowanie poprawiają jego jakość, np. 

przeszczepy twarzy, kończyn, narządów płciowych) i b) dotyczące kwestii intelektualnych, 

poprawiające zdolności umysłowe, zwiększające pamięć, poprawiające koncentrację (tu 

np. smart drugs, nootropy). Oprócz tego biotechnologia, neurotechnologia, nanotechnologia 

(w tym m.in. nanodrugs i nanoroboty, które wnikają bezpośrednio do komórek, naprawiając np. 

ich DNA, mogą też rozbijać kamienie nerkowe, za pomocą wmontowanych kamer dokonywać 

analizy tego, co dzieje się wewnątrz organizmu etc.). Wszelkiego rodzaju technologie 

związane z reprodukcją, w tym także gene editing/ engineering (np. technologia CRISPR/

CAS9, która w skrócie działa jak nożyczki pozwalające wyciąć uszkodzony gen – dzięki czemu 

w przyszłości będzie można leczyć, a właściwie usuwać, choroby genetyczne na poziomie 

zarodków – aktualnie zaledwie 5% chorób genetycznych można leczyć). 

KLUCZOWE
TECHNOLOGIE

To jeden z tych trendów, o których, gdy mówię na 

prezentacji, bardzo często pada stwierdzenie 

„to nas nie dotyczy”. Faktycznie, największy 

potencjał tego trendu dostrzegą z pewnością 

start-upy z szeroko pojętych obszarów 

biotechnologii i medycyny do wytwarzania 

nowych produktów. Jednak firmy z innych 

kategorii powinny śledzić ten trend również 

z uważnością. I tak np. egzoszkielety najczęściej 

wykorzystywane są obecnie w branży militarnej 

i jako pomoc dla osób niepełnosprawnych, 

ale można wyobrazić sobie zastosowanie ich 

chociażby w handlu czy logistyce (umożliwiają 

przenoszenie ciężarów, których człowiek 

normalnie nie jest w stanie podnieść). L’Oreal 

podjął współpracę z firmą biotechnologiczną, 

Organovo, w kierunku stworzenia sztucznej 

skóry do testów kosmetyków.

JAK MOŻNA 
WYKORZY-
STAĆ  
TREND W KO-
MUNIKACJI  
MARKETIN-
GOWEJ

WIĘCEJ O TRENDZIE #BEABETTERHUMAN – ZOBACZ FILM:

https://www.youtube.com/watch?v=zHHE5oiL7NQ
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Zaawansowana bioniczna prote-
za ręki pozwala wykonywać pre-
cyzyjne ruchy i chwytać nawet 
bardzo delikatne przedmioty. Na-
ukowcy stworzyli interfejs neuro-
nowy, który dostarcza informacje 
sensoryczne ze sztucznej ręki 
do mózgu i jest w stanie połą-
czyć układ nerwowy pacjenta ze 
sztucznymi sensorami wbudo-
wanymi w protezę, dzięki czemu 
użytkownik jest w stanie kon-
trolować skomplikowane ruchy 
ręki i palców. (przeczytaj wywiad 
z Patrickiem Sladem – założycie-
lem firmy PSYonic zajmującej się 
produkcją zaawansowanych pro-
tez bionicznych – s. xxx) Naukowcy testują sztuczną ner-

kę w postaci zminiaturyzowane-
go urządzenia do dializy, które 
pacjent może nosić 24 godziny 
na dobę, siedem dni w tygodniu. 
Urządzenie zostało przetesto-
wane klinicznie. Nowa sztuczna 
nerka jest w stanie sama pozbyć 
się substancji toksycznych z or-
ganizmu, a pacjent w tym czasie 
może chodzić, pracować czy 
spać. Równocześnie trwają prace 
nad budową sztucznej nerki o roz-
miarach umożliwiających wszcze-
pienie jej do organizmu człowieka. 
W zamierzeniach ma to być ma-
sowo produkowane urządzenie, 
które wyeliminuje u chorego ko-
nieczność dializ.

Bioniczne nogi mają za zadanie 
nie tylko zastąpić kończynę utra-
coną w momencie wypadku, ale 
pozwalają również kontrolować ją 
za pomocą myśli. Proteza jest na 
tyle inteligentna i automatycznie 
dostosowuje się do użytkownika 
i szybkości poruszania się, potrafi 
się także na bieżąco uczyć. Czło-
wiek nie musi skupiać się na tym, 
że chce wykonać krok, ponieważ 
proteza wnika w  jego podświa-
domość. 

Naukowcy z amerykańskiej Kliniki 
Mayo stworzyli prototyp urzą-
dzenia o nazwie „sferoidowy re-
zerwuar biosztucznej wątroby”, 
w skrócie – SRBAL. Urządzenie 
ma wspierać leczenie i regenera-
cję wątroby u pacjentów z ostrą 
niewydolnością tego narządu. 
Twórcy liczą, że SRBAL nie tylko 
wspomoże pacjentów czekają-
cych na przeszczep, ale w przy-
padku pewnej grupy chorych 
także doprowadzi ich do takiego 
stanu, że w ogóle tego przesz-
czepu nie będą wymagali. Z kolei 
naukowcy z Izraela i Niemiec po-
informowali o wydajnej metodzie 
hodowli hepatocytów (komórek 
wątrobowych). Technika hodo-
wania komórek ludzkiej wątroby 
w laboratorium może pomóc te-
stować leki, a nawet umożliwić 
stworzenie biosztucznej wątroby 
dla oczekujących na przeszczep.

Szacuje się, że rocznie w Polsce 
przeprowadza się 40-50 tysię-
cy zabiegów wymiany stawów 
na endoprotezy. Najczęściej im-
plantuje się endoprotezy stawu 
biodrowego, w drugiej kolejności 
- kolanowego. 

Przeszczepy kości wykonuje się 
w Europie u ponad miliona osób 
rocznie. W większości przypad-
ków są autologiczne przeszczepy 
kości. Inżynieria tkanki kostnej 
jest obiecującą alternatywą dla 
przeszczepów kości. Naukowcy 
zaproponowali tworzenie kości 
z użyciem komórek macierzy-
stych, przy zastosowaniu ruszto-
wań ceramicznych lub rusztowań 
hydrożelowe jako syntetycznych 
substytutów kości. Tym samym 
przeszczepy syntetycznych ko-
ści u pacjentów wymagających 
leczenia w ramach chirurgii orto-
pedycznej lub szczękowej stają 
się nową, obiecującą możliwością. 
(przeczytaj wywiad z Allenem 
Changiem, współzałożycielem 
Vertera Spine, firmy zajmującj się 
produkcją implantów kręgosłupo-
wych – s. xxx). 

Historia prac związanych z kon-
strukcją protez serca sięga 1957 
roku, a same sztuczne serca sto-
sowane są w medycynie już od 
lat ‚80. Do tej pory jednak nie były 
w stanie zastąpić żywego organu, 
a używano ich wyłącznie w celach 
podtrzymywania życia w okresie 
oczekiwania na właściwy prze-
czep. W grudniu 2013 roku w Pary-
żu po raz pierwszy wszczepiono 
sztuczne serce, które pacjent 
może mieć nawet 5 lat, a w od-
różnieniu od poprzednich, napa-
kowany sensorami narząd potrafi 
przyspieszyć lub spowolnić swoją 
pracę. Tym samym serce naśladu-
je całkowicie sposobem działania 
ludzki organ. Przeznaczone jest 
przede wszystkim dla pacjentów 
z ciężkimi schorzeniami kardiolo-
gicznymi i w podeszłym wieku.

Michał Mikulski z EgozTech w realizowanym przeze mnie odcinku 

TrendInsights poświęconym technologiom HET powiedział,  

że tak naprawdę „człowiek jest maszyną, która działa elektrycznie.” 

Abstrahując od funkcjonowania naszego systemu nerwowego,  

bo w tym kontekście Michał Mikulski wypowiedział to zdanie, człowiek 

przypomina maszynę również dlatego, że można go „poskładać” 

z „części zamiennych”. Patrząc na poniższą ilustrację, widać 

wyraźnie, że cyborgizacja to nie nasza przyszłość, ale teraźniejszość. 

BIONICZNE RAMIĘ/ 
BIONICZNA RĘKA 

SZTUCZNA NERKA

BIONICZNA NOGA/  
INTELIGENTNE  
PROTEZY NÓG

SZTUCZNA  
WĄTROBA

ENDOPROTEZA  
BIODRA/ KOLANA 

KOŚCI
SYNTETYCZNE

SZTUCZNE
SERCE

SZTUCZNY CZŁOWIEK
STAN NA DZIŚ

Sztuczna skóra jest nazywana 
także e-skórą, bądź skórą elek-
troniczną. Ponieważ skóra natu-
ralna działa jak siatka sensorów, 
odbiera i przekazuje bodźce ze 
środowiska zewnętrznego do 
mózgu, sensory dotyku, wilgoci 
i temperatury w e-skórze to waż-
ne elementy tej struktury. 
Naukowcom udało się stworzyć 
sztuczną skórę, która dzięki wbu-
dowanym sensorom potrafi czuć 
i następnie przesyła związane 
z tym dane do centralnego ośrod-
ka nerwowego pacjenta. Skóra 
składa się z dwóch warstw plasti-
kowej powłoki, w które wtopiono 
elastyczne obwody elektroniczne. 
Na razie sztuczna skóra czuje tyl-
ko przedmioty, temperatura i tar-
cie pozostają nadal kwestiami do 
odtworzenia.  

Prace nad produkcją syntetycz-
nej krwi trwają w wielu ośrodkach 
badawczych na całym świecie. 
Sztuczna krew jest hodowana 
na bazie komórek macierzystych 
pobranych z krwi pępowinowej 
oraz od dorosłych dawców. W la-
boratorium przekształcają się one 
w dojrzałe normalnie funkcjonu-
jące czerwone krwinki, które są 
w stanie przewodzić tlen z płuc 
do pozostałych części ciała.

Pierwszą udaną operację wszcze-
pienia bionicznego oka przepro-
wadzono w Wielkiej Brytanii. Le-
karze umieścili w oku niewidomej 
pacjentki, a dokładnie na obumar-
łej siatkówce mikroskopijny czip, 
wyposażony w ok. 1500 czujni-
ków świetlnych. Chip połączo-
ny był z maleńkim komputerem, 
który umieszczono pod skórą za 
uchem pacjentki. Kobieta straciła 
wzrok z powodu zwyrodnienia 
barwnikowego siatkówki, a teraz 
jest w stanie rozpoznać twarze 
swoich dzieci i odczytać czas na 
dużej tarczy zegara. 

Implant BCI na przewodnictwo ko-
stne przekazuje fale dźwiękowe 
przez kości czaszki bezpośrednio 
do ucha wewnętrznego, gdzie od-
bierane są jako naturalny dźwięk. 
Implant jest niewidoczny pod nie-
naruszoną skórą. 

Pojawienie się implantów stało się 
przełomem w protetyce stoma-
tologicznej. Implanty zastępują 
utracone zęby i dają możliwość 
odbudowy wszystkich rodzajów 
braków. Rozróżnia się systemy 
implantów dwuczęściowych 
i jednoczęściowych. W przypad-
ku implantów jednoczęściowych 
element łączący protezy tworzy 
jedną całość z trzonem implantu. 
W przypadku implantów dwuczę-
ściowych trzon implantu i nadbu-
dowa są oddzielnymi elementami. 

Korzystając z drukarek 3D, na-
ukowcy stworzyli bioniczne ucho, 
które może „usłyszeć” często-
tliwości radiowe wykraczające 
daleko poza zakres ludzkich moż-
liwości. Bioniczne ucho jest próbą 
połączenia tkanki ludzkiej i elek-
troniki. W przyszłości ma zastą-
pić aparaty słuchowe i umożliwić 
funkcjonowanie chorym z wadami 
słuchu.

Implanty ślimakowe składają się 
z dwóch części. Wewnętrzną 
stanowi właściwy implant, zaś ze-
wnętrzną – tzw. procesor dźwię-
ku, który kontroluje komunikację 
z otoczeniem i pracę całego im-
plantu. Implant ślimakowy za po-
mocą procesora wyłapuje dźwięki 
z otoczenia. Zebrana informacja 
trafia za pośrednictwem cewki 
nadawczej do implantu umiesz-
czonego pod skórą, ten z kolei 
wysyła sygnały elektryczne do 
elektrody umieszczonej w ślima-
ku. Elektroda stymuluje włókna 
nerwu słuchowego i przekazuje je 
do mózgu. Dzięki temu użytkownik 
może słyszeć to, co dzieje się wo-
kół niego.

SZTUCZNA SKÓRA

BIONICZNE OKO

IMPLANTY BCI  
(BONE CONDUCTION 

IMPLANT)

SZTUCZNA KREW

IMPLANTY  
ZĘBOWE

BIONICZNE UCHO

IMPLANTY 
ŚLIMAKOWE
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WYWIAD:  
ALLEN CHANG 
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Współzałożyciel Vertera Spine, firmy obecnie skupiającej się na opracowywaniu implantów kręgosłupowych bazujących na innowacyjnej technologii powierzchni porowatej 
i nowoczesnych porowatych biomateriałach. Firma jako pierwsza stworzyła implant kręgosłupowy wykonany całkowicie z polieteroeteroketonu (PEEK) o porowatej powierzchni. 
Allen jest wynalazcą biomateriału Scoria™ i opracował cały jego proces produkcyjny. Obecnie przygotowuje się do zbliżającej się premiery rynkowej pierwszego implantu Vertera 
Spine. Pełniąc funkcję wicedyrektora ds. technicznych w MedShape, opracował nowatorską kotwicę do mocowania szwów, która została dopuszczona do użytku przez FDA. 

„NOWE TECHNOLOGIE ZMIENIĄ TO, 
JAK LUDZKI ORGANIZM BĘDZIE  
ODZYSKIWAŁ SPRAWNOŚĆ”

Natalia Hatalska: Co to jest Cohere™? 

Allen Chang: Cohere™ to implant (koszyk) międzytrzonowy stosowany 

w leczeniu schorzeń i deformacji kręgosłupa. Implant jest wszczepiany 

do przestrzeni międzykręgowej. Pomaga on przywrócić właściwą 

wysokość przestrzeni międzykręgowej i ułatwia zrost sąsiednich 

trzonów kręgowych. Implant bazuje na opatentowanej przez Vertera 

Spine technologii powierzchni porowatej PEEK (polieteroeteroketon) 

Scoria™. 

NH: Na czym polega innowacyjność tej technologii? Jak może ona 

pomóc ludziom?

AC: W przeciwieństwie do innych porowatych materiałów polimerowych 

stosowanych w medycynie biomateriał PEEK Scoria jest wytwarzany 

dzięki opatentowanej metodzie przetwarzania, która pozwala na 

nieprzerwane połączenie porowatej powierzchni z materiałem stałym 

bez pogorszenia mechanicznej integralności samego materiału. 

Inne porowate materiały polimerowe z kolei tracą swoje właściwości 

mechaniczne, gdy wprowadzi się do nich element porowatości.  

Porowata powierzchnia tworzywa Scoria może potencjalnie ułatwić 

wrastanie tkanki kostnej do implantu, ułatwiając zrost kręgów 

i przywracając stabilność kręgosłupa.

NH: Czy implant ten przywraca funkcje biologiczne?

AC: Tak, Cohere™ służy do przywracania właściwej wysokości przestrzeni 

międzykręgowej i biomechaniki kręgosłupa szyjnego. Choć implanty 

Cohere™ nie zostały jeszcze dopuszczone do stosowania u ludzi, wyniki 

wstępnych badań in vivo wskazują, że już 12 tygodni po wszczepieniu 

można spodziewać się wrastania tkanki kostnej w pory tworzywa Scoria 

na poziomie 40-60%.

NH: Jaka jest główna różnica pomiędzy syntetyczną kością 

produkowaną przez Vertera Spine a innymi produktami tego typu? Jaką 

przewagę nad implantami metalowymi ma Cohere™?

AC: Choć na rynku dostępnych jest wiele implantów o porowatej 

powierzchni wykonanych z tworzywa PEEK, Cohere™ jest pierwszym 

porowatym koszykiem całkowicie wykonanym z polieteroeteroketonu. 

W przeciwieństwie do implantów metalowych sztywność naszych 

implantów imituje sztywność kości. Ponadto, nasze produkty są 

wykonane całkowicie z materiału PEEK, więc implant nie powoduje 

występowania żadnych artefaktów obrazowych. Dzięki temu miejsce 

połączenia jest bardzo dobrze widoczne dla chirurga, który może 

dokładnie ocenić wrastanie tkanki kostnej w trakcie wszelkiego rodzaju 

badań obrazowych (RTG, TK, RM).

NH: W jaki sposób nowe technologie usprawnią ciało człowieka 

w przyszłości? Jak usprawniają nas już dziś?

AC: Nowe technologie zmienią to, w jaki sposób ludzki organizm będzie 

przystosowywał się do stanu po urazie lub chorobie oraz odzyskiwał 

sprawność. Przykładowo, nasza technologia Scoria pozwala na aktywny 

udział implantów w procesie leczenia dzięki stymulacji gojenia się tkanki 

kostnej. W przyszłości taka powierzchnia porowata może posłużyć 

jako nośnik wykorzystywany przez biologię w celu doprowadzenia do 

jeszcze szybszego i całkowitego wyleczenia.

NH: Co nowe technologie oznaczają dla ciebie?

AC: Nowe technologie dostarczają nam narzędzi pozwalających 

osiągać cele, które w przeciwnym razie byłyby niemożliwe. Przełomy 

w dziedzinie techniki napędzają dalszy rozwój, a tempo innowacji jest 

większe niż kiedykolwiek wcześniej. Z niecierpliwością czekam na to, co 

przyniesie przyszłość.
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Absolwent inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Illinois oraz współzałożyciel firmy biotechnologicznej PSYONIC, produkującej zaawansowane i niskonakładowe protezy dłoni. 
Zainteresowania Patricka obejmują robotykę, inżynierię mechaniczną oraz mechatronikę. Prowadził badania w tych obszarach w Bretl Research Group i Laboratorium Inżynierii 
Biomedycznej Uniwersytetu Harvarda (Harvard Biodesign Lab). Magazyn Forbes umieścił go właśnie na liście „30 Under 30” w dziedzinie opieki zdrowotnej.

„BIOMECHANIKA  
I NEUROBIOLOGIA  
TO DZIEDZINY, KTÓRYCH  
DOPIERO SIĘ UCZYMY”

Natalia Hatalska: Pomijając cenę, jaka jest główna różnica pomiędzy 

protezą dłoni wykonaną przez PSYONIC a innymi protezami dostępnymi 

na rynku?

Patrick Slade: Oprócz tego, że jej cena wynosi 10% ceny podobnych 

urządzeń komercyjnych, nasze protezy oferują dwie nowe funkcje: 

elastyczność i możliwość dostarczenia sensorycznej informacji 

zwrotnej. Po pierwsze, dłoń i palce wykonane są z elastycznych 

materiałów, dzięki czemu proteza jest bardzo wytrzymała; po prostu 

zgina się pod wpływem działania nagłej i dużej siły. Największym 

problemem zgłaszanym przez protetyków jest to, że obecnie dostępne 

protezy zbyt łatwo się psują i wymagają kosztownych napraw, które 

czasem trwają nawet kilka tygodni. Dzięki tak dużej elastyczności 

naszych protez możemy uniknąć tego typu trudności. Aspekt 

sensoryczny dostarcza użytkownikowi intuicyjnych informacji o tym, co 

urządzenie w danej chwili robi, czyli w jakiej pozycji znajduje się ręką 

i z jaką siłą działa. Dzięki temu, iż informacje te użytkownik otrzymuje 

w naturalny sposób, nie musi patrzeć się na rękę podczas podnoszenia 

przedmiotów. Co więcej, znacznie ułatwia to manipulowanie małymi 

i delikatnymi przedmiotami, dzięki czemu użytkownik nie musi obawiać 

się, że np. zgniecie w dłoni jajko.

NH: Produkowane przez Twoją firmę protezy są w stanie rozpoznać 

różne wzorce aktywności mięśni – jak dokładnie to działa? Do czego 

w swoim produkcie wykorzystujecie sztuczną inteligencję?

PS: Produkujemy mioelektryczne protezy ręki, które sterowane 

są aktywnością mięśni użytkownika. Poprzez umieszczenie na 

powierzchni skóry wokół kikuta elektrod rejestrujących aktywność 

mięśni i zastosowanie algorytmu uczenia maszynowego zwanego 

liniową analizą dyskryminacyjną możemy rozróżnić pięć różnych 

rodzajów chwytów wykorzystywanych do sterowania dłonią. Prosimy 

użytkownika, aby wykonał dany chwyt i pozostawił dłoń przez chwilę 

w takiej pozycji. W ten sposób algorytm uczenia maszynowego uczy 

się je odróżniać. Następnie podczas używania protezy użytkownik 

po prostu wykonuje gest odpowiadający danemu chwytowi, a ręka 

automatycznie zaczyna zamykać się zgodnie z tą konfiguracją. Nasza 

proteza jest w stanie chwytać i trzymać przedmioty dwoma i trzema 

palcami oraz całą dłonią, a także otwierać się i pozostawać w stanie 

spoczynku, dzięki czemu użytkownik może wykonywać o wiele więcej 

czynności życia codziennego, nad którymi się nawet nie zastanawiamy, 

takich jak rysowanie ołówkiem, trzymanie filiżanki czy używanie klucza. 

Ten intuicyjny sposób sterowania daje ogromne korzyści w porównaniu 

z tradycyjnymi protezami sterowanymi ciałem, które umożliwiają jedynie 

zaciśnięcie i otworzenie całej dłoni pod wpływem działania niezdarnego 

ruchu ramionami.

NH: Wspomniałeś, że wasza proteza dostarcza sensoryczne informacje 

zwrotne – w jaki sposób użytkownik to odczuwa? Czy możliwe, że 

w przyszłości osoba korzystająca z takiej protezy będzie czuła dotyk 

tak samo jak zdrowa osoba?

PS: W ramach prowadzonych przez nas badań w laboratorium 

profesora Timothego Bretla stworzyliśmy dwie techniki dostarczania 

sensorycznych informacji zwrotnych osobie noszącej protezę: 

napinanie skóry i stymulację elektrodotykową. Napinanie skóry to prosty 

mechanizm, w ramach którego do kikuta przyklejone zostają specjalne 

końcówki. Ruchy palców sprawiają, iż odpowiadające im końcówki 

również się poruszają, napinając skórę w stopniu proporcjonalnym 

do zmiany pozycji palca. Dzięki temu użytkownik otrzymuje intuicyjną 

informację o tym, jakie ruchy w danym momencie wykonuje sztuczna 

dłoń. W trakcie naszych badań okazało się, że osoby badane były 

w stanie rozróżnić 5 różnych zaciskających ruchów dłoni z ponad 88% 

dokładnością jedynie na podstawie informacji zwrotnej pochodzącej 

z napięcia skóry. Dzięki temu użytkownik nie musi patrzeć na rękę, 

aby wiedzieć, jakie ruchy ona wykonuje. Stymulacja elektrodotykowa 

natomiast polega na zastosowaniu niewielkiego napięcia w elektrodach 

w celu wywołania uczucia drgania lub mrowienia. Dzięki czujnikom 

nacisku umieszczonym na końcach palców proteza może 

„poinformować” użytkownika o sile nacisku ręki poprzez zmianę siły 

wibracji. Może on w delikatny, lecz stabilny sposób chwytać i trzymać 

takie przedmioty jak jajko czy papierowy kubek. Nasz mózg jest czymś 

niesamowitym. Badania wykazały, że podczas odbioru informacji 

WYWIAD: 
PATRICK SLADE
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zwrotnych pochodzących ze stymulacji elektrodotykowej mózg szybko 

uczy się odczytywać te informacje tak, jakby stymulacja zachodziła 

na poziomie dłoni. W trakcie badań przeprowadzonych niedawno 

w Instytucie Rehabilitacji w Chicago chirurgicznie przekierowano nerwy 

biegnące do amputowanej kończyny do innej części ciała, np. klatki 

piersiowej. Poprzez bezpośrednią stymulację tych nerwów możliwe jest 

sprawienie, aby dana osoba czuła bardzo wyraźnie, jakby ktoś dotykał 

jej amputowaną dłoń.

NH: To, co robicie to na razie prototyp. Kiedy planujecie wprowadzić 

ostateczny produkt na rynek?

PS: Obecnie planujemy podróż do Ekwadoru, której celem jest 

przetestowanie naszego najnowszego prototypu na szerszym gronie 

pacjentów. Na podstawie otrzymanych opinii i wyników wprowadzimy 

niezbędne poprawki, co pozwoli nam domknąć prace nad naszym 

pierwszym produktem i przekazać go do produkcji masowej. Wiosną 

planujemy przeprowadzenie kampanii crowdfundingowej i dostarczenie 

pacjentom pierwszej partii protez pod koniec sierpnia lub we wrześniu. 

Mamy nadzieję, że na tym etapie będziemy mieć już odpowiednią 

ochronę ubezpieczeniową w USA i będziemy mogli rozpocząć ekspansję 

na inne rynki zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

NH: W jaki sposób technologie, o których rozmawiamy, usprawnią ciało 

człowieka w przyszłości? 

PS: Latem zeszłego roku pracowałem w Laboratorium Inżynierii 

Biomedycznej Conora Walsha na Uniwersytecie Harvarda, gdzie 

opracowałem egzoszkielet kolanowy mający ułatwiać pacjentom 

w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnym wchodzenie po schodach. 

Pracując nad protezami i innymi urządzeniami wspomagającymi, 

uświadomiłem sobie, że biomechanika, czyli to, w jaki sposób nasze 

ciało porusza się i stosuje różne siły w celu wykonywania konkretnych 

czynności, takich jak bieganie, a także neurobiologia, a dokładniej w jaki 

sposób możemy odczytywać sygnały wysyłane przez mózg w celu 

sterowania ciałem, to dziedziny, których dopiero się uczymy. Im lepsze 

nasze zrozumienie tych zagadnień, tym więcej pojawiać się będzie 

urządzeń umożliwiających osobom niepełnosprawnym odzyskanie 

sprawności porównywalnej ze sprawnością zdrowej osoby. Uważam, 

że w miarę zgłębiania tych obszarów możemy znacznie zwiększyć 

nasze naturalne możliwości i umożliwić ludziom wykonywanie 

czynności, które wcześniej były nawet poza zasięgiem osób zdrowych. 

Będące obecnie w fazie badań sztuczne egzoszkielety i pancerze 

zwiększają wytrzymałość pacjentów podczas chodzenia i biegania, 

przy koszcie metabolicznym niższym aż o 10%. Urządzenia są również 

wykorzystywane w celu umożliwienia pacjentom podnoszenie ciężarów 

przekraczających ich naturalne możliwości. Co więcej, dzięki tego typu 

urządzeniom mężczyzna sparaliżowany od pasa w dół mógł kopnąć 

piłkę.

NH: Jaki jest Twój osobisty stosunek do stwierdzenia, że technologie 

czynią nas silniejszymi, szybszymi i lepszymi? Co technologia oznacza 

dla Ciebie?

PS: Jako osoba bardzo aktywna, uprawiająca wiele sportów, posiadająca 

wiele różnych zainteresowań i nieustannie ucząca się uważam, że na 

rozwoju technologii możemy tylko zyskać. Dzięki prostemu ćwiczeniu 

polegającemu na wykonaniu rutynowej czynności porannej przy użyciu 

tylko jednej ręki, zwłaszcza tej niedominującej, możemy doświadczyć 

trudności, z którymi mierzyć się muszą osoby niepełnosprawne lub po 

amputacji. Poprzez rozwój nowej technologii protez umożliwiamy tym 

ludziom odzyskanie sprawności zdrowej osoby. Tym samym sprawiamy, 

że nie tylko odzyskują oni samodzielność, ale też mogą prowadzić 

pełniejsze życie i oddawać się swoim pasjom. Najważniejsza dla rozwoju 

wspomnianej technologii jest praca, która czyni nowe protezy bardziej 

dostępnymi dzięki niższej cenie i ogólnoświatowej dystrybucji. Obecnie 

11,4 mln osób na całym świecie jest po operacji amputacji dłoni, lecz 80% 

z nich żyje w krajach rozwijających się i nie ma dostępu do specjalistów 

z dziedziny protetyki. Nie stać ich też na zakup specjalistycznych protez. 

Oczywiście najnowsza technologia nie pomoże tym masom ludzi bez 

obniżenia kosztów oraz masowej produkcji i dystrybucji. Bez wątpienia 

najmilej wspominam pracę z pacjentami po amputacji i obserwowanie 

ich pozytywnych reakcji po wypróbowaniu naszej protezy. Podczas 

pracy nad protezami mogłem dać upust swojemu zainteresowaniu 

robotyką w pożyteczny sposób. Mam nadzieję, że dzięki mojej pasji uda 

mi się stworzyć firmę, która doprowadzi do pozytywnych zmian i ułatwi 

życie wielu ludziom.
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Ponad dwa razy więcej respondentów deklaruje, że technologie ulepszające ludzi (HET – human enhancement 

technologies) są szansą, a nie zagrożeniem dla rozwoju ludzkości. Ale i tak ponad połowa badanych nie ma 

na ten temat zdania. Dla porównania – w grupie aktywnych internautów odsetek uważających, że technologie 

HET są zagrożeniem wyniósł niewiele ponad 11%.

Respondenci najczęściej deklarowali, że sięgnęliby po implanty bioniczne, technologie przedłużające życie/ 

eliminujące starzenie oraz po tzw. smart drugs (leki zwiększające zdolności intelektualne). Aż co piąty badany 

deklarował, że sięgnąłby po technologie związane z planowaniem potomstwa, w tym selekcjonowanie zarod-

ków ze względu na cechy genetyczne. 

WYKRES 18: STOSUNEK DO TECHNOLOGII HET  
(HUMAN ENHANCEMENT TECHNOLOGIES)

WYKRES 19: PREFERENCJA POSZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU HET

HET (human enhancement technologies / technologie ulepszające ludzi) według mnie:…Zaznacz jedną odpowiedź.

Na które z poniższych rozwiązań HET (human enhancement technologies, technologie ulepszające ludzi) zdecydował(a)byś się, 
żeby zniwelować swoje / ludzkie ograniczenia? Zaznacz wszystkie właściwe.

są szansą dla rozwoju ludzkości

implanty bioelektroniczne (bioelektroniczne 
protezy, implanty słuchowe itp.)

technologie przedłużające życie / eliminujące  
proces starzenia

smart drugs (leki lub suplementy diety  
poprawiające zdolności umysłowe)

terapie genowe leczące defekty genetyczne

technologie związane z planowaniem potom-
stwa (np. selekcjonowanie zarodków  
ze względu na wybrane cechy genetyczne)

nie wiem / trudno powiedzieć

nie zdecydował(a)bym się na żadne  
z powyższych

są zagrożeniem dla rozwoju ludzkości

nie wiem / trudno powiedzieć

33,23%

55,66%

34,78%

31,02%

22,99%

22,03%

20,77%

10,00%

7,51%

15,96% 

11,32%

50,81%

33,02%

BANK DANYCH

internauci aktywni internauci
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WYKRES 20: PREFERENCJA POSZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU HET 
(W PODZIALE NA WIEK)

Na które z poniższych rozwiązań HET (human enhancement technologies, technologie ulepszają-
ce ludzi) zdecydował(a)byś się, żeby zniwelować swoje / ludzkie ograniczenia?

7,46%
32,74%
20,16%
23,17%
24,51%
20,59%

smart drugs (leki lub suplementy 
diety poprawiające zdolności 

umysłowe)

31,60%
33,39%
34,52%
40,14%
27,18%
18,74%

sprawi, że wielu rzeczy nie będzie-
my musieli robić samodzielnie

19,57%
29,55%
18,93%
23,41%
18,27%
16,09%

terapie genowe leczące defekty 
genetyczne

13,70%
22,26%
15,72%

26,28%
14,07%

6,71%

28,25%
31,47%

28,95%
34,28%
31,76%
14,84%

13,26%
5,79%
7,05%
5,79%

13,43%
15,51%

7,90%
11,54%
11,03%
4,76%

17,82%
36,75%

technologie związane z planowa-
niem potomstwa (np. selekcjono-

wanie zarodków ze względu na 
wybrane cechy genetyczne)

technologie przedłużające życie / 
eliminujące  proces starzenia

nie zdecydował(a)bym się na żadne 
z powyższych

nie wiem / trudno powiedzieć

<18 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Wybór poszczególnych rozwiązań z zakresu technologii ulepszających człowieka zależny jest od wieku.  

Co ciekawe, osoby powyżej 55 roku życia wcale nie były bardziej skłonne sięgać po technologie eliminujące 

starzenie. Wśród tych osób przeważa raczej niechętna postawa wobec tego rodzaju technologii. Osoby w wie-

ku 18-24 lata istotnie częściej wskazywały smart drugs jako tę technologie, po którą sięgnęłyby najchętniej.  
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smart drugs (leki lub suplementy 
diety poprawiające zdolności 
umysłowe)

implanty bioelektroniczne (bio-
elektroniczne protezy, implanty 
słuchowe itp.)

terapie genowe leczące defekty 
genetyczne

technologie związane z planowa-
niem potomstwa (np. selekcjono-
wanie zarodków ze względu na 
wybrane cechy genetyczne)

technologie przedłużające życie / 
eliminujące  proces starzenia

nie zdecydował(a)bym się na żadne 
z powyższych

nie wiem / trudno powiedzieć

kobieta mężczyzna

Z badań wynika, że większą preferencję w kierunku technologii przedłużających życie/ eliminujących 

starzenie mają – przynajmniej na poziomie deklaracji –mężczyźni, a nie kobiety. Może to być związane 

z faktem, że generalnie kobiety są bardziej niechętne wobec wszystkich technologii z obszaru HET. 

WYKRES 21: PREFERENCJA POSZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU HET  
(W PODZIALE NA PŁEĆ)

Na które z poniższych rozwiązań HET (human enhancement technologies, technologie ulepszające ludzi) zdecydował(a)byś się, 
żeby zniwelować swoje / ludzkie ograniczenia?

25,26%

23,29%

9,80%

6,10%

29,66%

33,11%

19,96%

19,95%

20,89%

23,51%

31,16%

38,48%

12,65%

9,20%



„Akurat to dobre rozwiązanie, by przedłużać ludzkie życie, leczyć nieuleczalne choroby,  

dawać ludziom szansę na lepsze, drugie życie.”

„Głupie pytanie, leczenie nieuleczalnych dotąd chorób, wzmacnianie i ulepszanie  

naszego organizmu czy przedłużanie życia to złe rozwiązania?”

„Jeśli rozwijanie maszyn i dążenie do stworzenia wysoko rozwiniętego AI jest dobre, to czemuż rozwijanie nas samych ma być złe?”

„Mimo wszystko uważam, że to dobre rozwiązanie dla ludzkości. Pozwoli ono leczyć choroby genetyczne, niepełnosprawni wrócą do 

zdrowia itp. Nawet jeśli ktoś będzie wykorzystywał to do złych celów, to ogólny zysk przerośnie straty.”

„Ponieważ stwarza nowe możliwości: leczymy śmiertelne dotąd choroby, dajemy szansę niepełnosprawnym czy kalekom,  

przedłużamy życie, naprawiamy błędy natury.”

„Pozwoli człowiekowi stać się istotą doskonałą.”

„Ponieważ stwarza nowe możliwości: leczymy 
śmiertelne dotąd choroby, dajemy szansę 
niepełnosprawnym czy kalekom, przedłużamy życie, 
naprawiamy błędy natury.”

D L A C Z E G O  U W A Ż A S Z ,  Ż E  T E C H N O L O G I E  H E T 
S Ą  S Z A N S Ą  D L A  R O Z W O J U  L U D Z K O Ś C I ?

74

„Bo nie można bawić się w boga, nie bez przyczyny żyjemy ile żyjemy lub mamy takie geny a nie inne. To wyjdzie na złe dla nas.”

„Bo stracimy nad tym kontrolę.”

„Bo zawsze idzie to w tym kierunku – ma teoretycznie być dla dobra ludzi, a kończy się na wykorzystywaniu tego do celów militarnych, 

propagandowych, bogacenia się bogatych i większego niewolenia biednych.”

„Jesteśmy stworzeni jako istoty idealne, które nie potrzebują żadnych dodatkowych modyfikacji.”

„Ludzie powinni być naturalni.”

„Nie możemy modyfikować swoich ciał. Jest to brak szacunku dla własnej osoby.”

„Ponieważ, może to doprowadzić do złych skutków. Np. dzieci będą sobie wszczepiać zęby, bo nie będzie im się chciało ich umyć.”

„Bo zawsze idzie to w tym kierunku – ma teoretycznie być 
dla dobra ludzi, a kończy się na wykorzystywaniu tego 
do celów militarnych, propagandowych, bogacenia się 
bogatych i większego niewolenia biednych.”

D L A C Z E G O  U W A Ż A S Z ,  Ż E  T E C H N O L O G I E 
H E T  S Ą  Z A G R O Ż E N I E M  D L A  R O Z W O J U 
L U D Z K O Ś C I ?
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#BeMoreHuman – wyraźny trend społeczny, w którym ludzie chcą być 
autentyczni, tacy, jakimi są naprawdę, ze wszystkimi swoimi wadami, 
niedoskonałościami, przywarami; bez masek i udawania. Trend ten zaczął 
się już jakiś czas temu, głównie w branży modowo-urodowej i głównie 
wśród kobiet, które miały dość stawianych im, niemożliwych do spełnienia, 
wymogów dotyczących tego, jak mają wyglądać one same (szczupłe, 
zadbane, wysportowane) i ich życie (spełnienie i sukces we wszystkich 
obszarach – rodzinnym, zawodowym, partnerskim, osobistym).  
Aktualnie trend przenosi się na kategorie pozaurodowe i pozamodowe. 
Bardzo mocno widoczny jest także w obszarze firm technologicznych,  
które podkreślają, że to właśnie technologia (sic!) pozwala nam być 
bardziej ludźmi. 

Podczas ubiegłorocznego festiwalu w Can-

nes nagrodzonych została cała masa kampa-

nii nawiązujących do naszej ludzkiej, niedo-

skonałej natury. I wbrew pozorom, nie były to 

wyłącznie kampanie z obszaru moda/ uroda. 

Po taką narrację sięgnęła m.in. marka piwa An-

des (kampania Message in a bottle), dom han-

dlowy Islazul (A discount for your misfortune) 

i marka piżam Joe Boxer (Inactivity tracker). 

Na początku stycznia głośny redesign prze-

szła lalka Barbie – oprócz oryginalnej wersji, 

sprzedawana jest teraz w trzech dodatko-

wych wielkościach i kształtach (wysoka, ni-

ska i z nadwagą). Nowe hasło Barbie brzmi: 

„Imagination comes in all shapes and sizes. 

That’s why the world of Barbie is evolving.” 

Wersja Barbie z nadwagą znalazła się również 

na okładce lutowego numeru magazynu Time. 

Działania pokazujące, że bycie nieidealnym to 

coś naturalnego, podejmują nie tylko „zwykli” 

ludzie (Dana Falsetti i jej głośny profil na in-

stagramie pokazujący, że jogę może ćwiczyć 

osoba z bardzo dużą nadwagą), ale także ce-

lebryci. Na początku 2016 roku aktorka Ariel 

Winter pokazała się na jednym z  festiwali 

filmowych w sukience odsłaniającej blizny 

tak się dzieje, jest próba przekonania konsu-

mentów, że technologia tak naprawdę nas 

nie zmienia. Astro Teller z Google X w jednej 

ze swoich wypowiedzi wspomniał, że rozwią-

zania takie jak te wprowadzane przez Google 

mają sprawiać, że jesteśmy bardziej ludzcy. 

Steve Clayton z Microsoft powiedział, że tak 

naprawdę u podstaw tego, co robią jako fir-

ma, leży chęć projektowania bardziej ludzkich 

doświadczeń. Wreszcie, szef strategii Sna-

pchata, na pytanie, dlaczego w serwisie nie 

można wykorzystywać wcześniej zrobionych 

zdjęć, odpowiedział: „We want all our users 

to be equally ugly.” – a następnie wyjaśnił, że 

w serwisie chodzi o komunikację, a nie o to, 

żeby użytkownik zastanawiał się, jak wygląda 

i czy jego zdjęcie zbierze odpowiednią liczbę 

lajków. Tym samym w trend #BeMoreHuman 

wpisuje się także zjawisko live-streamingu, 

z takimi aplikacjami jak właśnie Snapchat czy 

Periscope na czele. 

po operacji zmniejszenia piersi. Halle Berry 

w programie Jimmy Kimmel fantastycznie 

zareagowała na komentarz dotyczący tego, 

że jej piersi są różnej wielkości (odpowiedzia-

ła: „Well, when they’re real, that happens.”) 

W trend wpisał się także kalendarz Pirelli na 

2016 rok – jego bohaterkami nie były modelki 

czy celebrytki, trzynaście pozujących do ka-

lendarza kobiet to osobistości ze świata kul-

tury, sportu czy sztuki, m.in. Yoko Ono, Serena 

Williams, czy pisarka Fran Lebowitz. W dodat-

ku znakomita większość występujących na 

zdjęciach kobiet była ubrana.

Pod koniec 2015 roku we Francji weszły w ży-

cie restrykcyjne przepisy regulujące pracę 

w modelingu. Modelkom, które nie będą miały 

ważnego zaświadczenia o stanie ich zdrowia, 

grozi kara w wysokości nawet 75 tysięcy euro 

lub pół roku więzienia. Dodatkowo, magazyny 

modowe mają obowiązek oznaczania zdjęć, 

które były poprawiane w Photoshopie. Przepi-

sy mają przeciwdziałać anoreksji wśród fran-

cuskich nastolatków. 

Do trendu #BeMoreHuman w swojej narra-

cji coraz częściej odwołują się także firmy 

technologiczne. Główną przyczyną, dla której 

TREND

KEY PROOF  
POINTS
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Z oczywistych powodów – wyraża przekonania, postawy i po-

glądy konsumentów. Pozwala zrozumieć motywy ich zacho-

wań, daje właściwą perspektywę. To, że trend #BeMoreHuman 

widoczny jest także wśród polskich użytkowników, potwierdziło 

badanie zrealizowane na potrzeby tegorocznego TrendBooka 

(por. wyniki na s. 80-83 – które ze zjawisk przede wszystkim do-

strzegali respondenci i jak je oceniali, w podziale na płeć i grupy 

wiekowe). 

Tak naprawdę już dziś trend #BeMoreHuman widoczny jest w każdej 

branży. Oczywiście, branża modowo-urodowa, z przyczyn oczywistych 

(koncentracji na wyglądzie), eksploruje go najbardziej. Ale widać go także 

w branży zabawek (podczas tegorocznych targów zabawek w Londynie 

– London Toy Fair, marka Lego zapowiedziała, że latem 2016 wprowadzi 

na rynek zestaw klocków zawierający figurkę ludzika na wózku 

inwalidzkim i z psem asystującym), w handlu (centrum handlowe Islazul 

w ubiegłorocznej kampanii promocyjnej udzielało rabatu od... pecha – im 

komuś zdarzyło się większe nieszczęście – zwolnienie z pracy, zdrada 

małżeńska etc. – tym udzielony rabat był wyższy), w branży sportowej 

(chociażby kampania Reeboka – wywiad z Michałem Kępińskim, 

dyrektorem marketingu Reeboka na Polskę i Europę Wschodnią na temat 

tej kampanii na s. 84-85), czy branży technologicznej. 

W JAKICH BRANŻACH  
TREND BĘDZIE MIEĆ  
ZASTOSOWANIE

DLACZEGO 
TREND MA 
ZNACZENIE

#BeMoreHuman to trend społeczny, wykorzystywany jest więc przede 

wszystkim w kampaniach reklamowych jako główny przekaz. Od dawna 

do tego trendu odwołuje się Dove w swojej kampanii Real Beauty, ale 

ostatnio także Always w głośnej kampanii #LikeAGirl czy nawet L’Oreal 

w uruchomionej w 2014 roku kampanii Beauty for All. Wśród marek 

urodowo-modowych widać szczególnie częste odwoływanie się do 

wewnętrznego lub naturalnego piękna (tu mieszczą się także wszystkie 

akcje społecznościowe z kategorii #bareselfie czy #wakeupselfie czy 

oznaczanie zdjęć promo tagiem #noretouch). Marki z pozostałych 

kategorii w ramach trendu odwołują się raczej do ludzkich słabości. 

W komunikacji warto także stosować przekaz oparty na kontrtrendach, 

stojących w opozycji do trendów wiodących – z sukcesem zrobiła 

to chociażby marka piżam Joe Boxer, która przygotowała specjalną 

aplikację Inactivity Tracker, która mierzy to, że człowiek nie robi nic 

(w opozycji do trendu „being fit”).

JAK MOŻNA  
WYKORZYSTAĆ 
TREND 
W KOMUNIKACJI  
MARKETINGOWEJ

Kampania marki piżam JoeBoxer - specjalna aplikacja Inactivity Tracker mierzyła to, że człowiek nie robił nic 

(stworzona w opozycji do głównego trendu „being fit”).

https://www.youtube.com/watch?v=Nrm2QIZEghI
http://
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Respondenci najczęściej wskazywali, że dostrzegają takie zjawiska, jak kreowanie idealnego wizerunku w me-

diach społecznościowych i frustrację związaną z tym, że muszą spełniać nierealne oczekiwania. 

WYKRES 22: ZAUWAŻALNOŚĆ ZJAWISK SPOŁECZNYCH  
ZWIĄZANYCH Z TRENDEM #BEMOREHUMAN

Które z opisanych zjawisk zauważasz? Zaznacz wszystkie właściwe.

w mediach społecznościowych ludzie starają 
się wykreować swój idelny wizerunek, często 

niezgodny z rzeczywistością

ludzie coraz częściej mają dość tego, że muszą 
sprostać nierealnym oczekiwaniom (odnosić 

sukcesy zawodowe, mieć szczęśliwą rodzinę, 
być wysportowani i jednocześnie na wszystko 

mieć czas)

ludzie chcą być po prostu sobą, bez masek, 
udawania i oceniania

kreowany przez media i reklamy wizerunek ludzi 
odnoszących sukces, a jednocześnie pięknych,

szczupłych i zadbanych, negatywnie wpływa na 
samopoczucie zwykłego człowieka

coraz częściej modelki i znane osoby zwracają 
uwagę na to, żeby pokazywać w mediach ich 

naturalne, nie „upiększane” i nieretuszowane 
zdjęcia

żadne z powyższych

35,78%

30,39%

29,97%

29,14%

23,39%

7,97%
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w mediach społecznościowych ludzie starają 
się wykreować swój idelny wizerunek, często 
niezgodny z rzeczywistością

ludzie coraz częściej mają dość tego, że muszą 
sprostać nierealnym oczekiwaniom (odnosić 
sukcesy zawodowe, mieć szczęśliwą rodzinę, 
być wysportowani i jednocześnie na wszystko 
mieć czas)

ludzie chcą być po prostu sobą, bez masek, 
udawania i oceniania

kreowany przez media i reklamy wizerunek ludzi 
odnoszących sukces, a jednocześnie pięknych,
szczupłych i zadbanych, negatywnie wpływa na 
samopoczucie zwykłego człowieka

coraz częściej modelki i znane osoby zwracają 
uwagę na to, żeby pokazywać w mediach ich 
naturalne, nie „upiększane” i nieretuszowane 
zdjęcia

żadne z powyższych

kobieta mężczyzna

Co ciekawe, zdecydowanie częściej zjawiska związane z trendem #BeMoreHuman dostrzegają mężczyźni. 

Być może związane jest to z tzw. kryzysem męskości, o którym mowa od dłuższego czasu i tym, że mężczyź-

ni nie do końca radzą sobie z oczekiwaniami, które stawia się wobec nich. 

WYKRES 23: ZAUWAŻALNOŚĆ ZJAWISK SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH  
Z TRENDEM #BEMOREHUMAN (W PODZIALE NA PŁEĆ)

Które z opisanych zjawisk zauważasz?

38,08%

33,45%

11,73%

5,51%

30,85%

30,97%

27,82%

31,19%

22,11%

23,77%

28,55%

30,70%
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Jeżeli chodzi o osobistą ocenę zauważonych zjawisk, to respondenci najczęściej wskazywali, że zgadzają się ze stwierdzeniem, że ludzie chcą 

być po prostu sobą, bez masek, udawania i oceniania. Częściej z odpowiedzią tą zgadzały się kobiety (por. wykres 25) i osoby w wieku 18-24 lata 

(por. wykres. 26). Co istotne, z badania wynika, że kreowany przez media wizerunek człowieka idealnego, zadbanego, odnoszącego sukcesy etc. 

największą frustrację budzi wśród respondentów w wieku 55+ (por. wykres 26). Potwierdza to tylko fakt, że współczesne media i reklamy rzadko 

biorą pod uwagę potrzeby osób starszych. 

WYKRES 24: OCENA ZAUWAŻONYCH ZJAWISK  
(IM WYŻSZA OCENA, TYM BARDZIEJ  
DOTYCZY BADANEGO)

WYKRES 25: OCENA ZAUWAŻONYCH ZJAWISK  
(W PODZIALE NA PŁEĆ)

W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?  

Oceń w skali 0 do 5, gdzie 5 oznacza, że zdecydowanie się zgadzasz, 

a 0, że nie zgadzasz się w ogóle.

W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami? 

 Oceń w skali 0 do 5, gdzie 5 oznacza, że zdecydowanie się zgadzasz, 

a 0, że nie zgadzasz się w ogóle.

w mediach społecznościowych 
ludzie starają się wykreować 
swój idelny wizerunek, często 
niezgodny z rzeczywistością

w mediach społecznościowych 
ludzie starają się wykreować 

swój idelny wizerunek, często 
niezgodny z rzeczywistością

ludzie coraz częściej mają 
dość tego, że muszą sprostać 
nierealnym oczekiwaniom 
(odnosić sukcesy zawodowe, 
mieć szczęśliwą rodzinę, być 
wysportowani i jednocześnie na 
wszystko mieć czas)

ludzie coraz częściej mają 
dość tego, że muszą sprostać 

nierealnym oczekiwaniom 
(odnosić sukcesy zawodowe, 
mieć szczęśliwą rodzinę, być 

wysportowani i jednocześnie na 
wszystko mieć czas)

ludzie chcą być po prostu 
sobą, bez masek, udawania 
i oceniania

ludzie chcą być po prostu 
sobą, bez masek, udawania 

i oceniania

kreowany przez media i reklamy 
wizerunek ludzi odnoszą-
cych sukces, a jednocześnie 
pięknych,
szczupłych i zadbanych, nega-
tywnie wpływa na samopoczu-
cie zwykłego człowieka

kreowany przez media i reklamy 
wizerunek ludzi odnoszących 
sukces, a jednocześnie pięk-

nych, szczupłych i zadbanych, 
negatywnie wpływa na samopo-

czucie zwykłego człowieka

coraz częściej modelki i znane 
osoby zwracają uwagę na to, 
żeby pokazywać w mediach 
ich naturalne, nie „upiększane” 
i nieretuszowane zdjęcia

coraz częściej modelki i znane 
osoby zwracają uwagę na to, 

żeby pokazywać w mediach 
ich naturalne, nie „upiększane” 

i nieretuszowane zdjęcia

żadne z powyższych

żadne z powyższych

BANK DANYCH
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w mediach społecznościowych ludzie starają 
się wykreować swój idelny wizerunek, często 
niezgodny z rzeczywistością

ludzie coraz częściej mają dość tego, że muszą 
sprostać nierealnym oczekiwaniom (odnosić 
sukcesy zawodowe, mieć szczęśliwą rodzinę, 
być wysportowani i jednocześnie na wszystko 
mieć czas)

ludzie chcą być po prostu sobą, bez masek, 
udawania i oceniania

kreowany przez media i reklamy wizerunek ludzi 
odnoszących sukces, a jednocześnie pięknych,
szczupłych i zadbanych, negatywnie wpływa na 
samopoczucie zwykłego człowieka

coraz częściej modelki i znane osoby zwracają 
uwagę na to, żeby pokazywać w mediach ich 
naturalne, nie „upiększane” i nieretuszowane 
zdjęcia

żadne z powyższych

<18 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

WYKRES 26: OCENA ZAUWAŻONYCH ZJAWISK  
(W PODZIALE NA WIEK)

W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?  

Oceń w skali 0 do 5, gdzie 5 oznacza, że zdecydowanie się zgadzasz,  

a 0, że nie zgadzasz się w ogóle.

10 2 3 4 5
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3,0
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3,8
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2,0

3,2
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3,9

3,2

3,2

2,7

3,9
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3,8

3,7

3,3

3,6

3,6

3,5

3,0

3,7

kobieta mężczyzna
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Brand Activation Director Reebok Central East odpowiedzialny łącznie za aktywację marki Reebok w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Litwie, Łotwie i Estonii

„PRAWDZIWYMI SPORTOWCAMI SĄ CI,  
KTÓRZY TRENUJĄ CIĘŻKO NA CO DZIEŃ”

Natalia Hatalska: Najnowsza kampania Reeboka przebiega pod hasłem 

„be more human”. Jak Państwo, jako marka, rozumiecie to hasło? 

Michał Kępiński: W naszym przypadku w tym haśle nie chodzi 

o dosłowność. W kampanii pokazujemy, że normalni ludzie poprzez 

fitness czy sport na co dzień, mogą dokonywać transformacji w swoim 

życiu.  W warstwie kreatywnej i w warstwie wizualnej pokazujemy,  

że ludzie mogą uprawiać sport, wykorzystując takie funkcjonalne, 

typowo ludzkie, naturalne formy ruchu. Stąd też nazwa kampanii  

„be more human”. Zachęcamy, aby ludzie nie bali się wykorzystywać 

treningu, choćby w oparciu o własne ciało. 

NH: Ale jednocześnie łamiecie konwencję, do której jesteśmy 

przyzwyczajeni, przynajmniej w warstwie wizualnej.  

Zamiast pokazywać pięknych, uśmiechniętych, nieskazitelnych ludzi, 

pokazujecie tych, którzy są spoceni, zgrzani i brudni.

MK: Tak. Takie założenie było na samym początku, że w przeciwieństwie 

do innych marek, będziemy pokazywać właśnie ten „pot, krew i łzy”.  

Po to, żeby pokazać, że właśnie to jest prawdziwy sport. I że prawdziwymi 

sportowcami nie są ludzie, których kojarzymy z billboardów, piękni, 

wymuskani, na plaży.… Prawdziwymi sportowcami są ci, którzy trenują 

ciężko na co dzień i starają się przekraczać swoje granice w treningu. 

Takich ludzi pokazujemy. To nie są modele. Ludzie, którzy występują 

w naszych reklamach, autentycznie trenują ciężko i dają z siebie więcej.

NH: Czy robiliście jakieś badania na rynku polskim dotyczące np. tego, 

jakie Polacy mają podejście do własnego ciała, do wyglądu? 

MK:  Nie prowadziliśmy niezależnych badań. Mamy badania, które 

pokazują, w jaki sposób i co motywuje ludzi do uprawiania fitnessu na 

co dzień. Zdecydowanie z tych corocznych badań wynika, że rośnie 

grupa ludzi, dla których fitness jest częścią życia. Rośnie grupa ludzi, 

którzy chcą być dodatkowo bardziej zmęczeni, właśnie być może trochę 

poobijani, a nie tacy jak wszyscy inni. 

NH: Używacie w swojej komunikacji często określenia „social fitness”. 

Co ono oznacza? 

MK: Dla ludzi, do których mówimy, bardzo dużą wartością w uprawianiu 

sportu, poza tym, że mogą poprawiać swój wygląd, jest to, że mogą 

nawiązywać długotrwałe relacje z innymi ludźmi. Social fitness to 

podejście. W odróżnieniu od indywidualnego podejścia, gdy jestem 

tylko ja, biegam po bieżni, wyłączam się, rekompresja, izolacja - to nie 

są te wartości. My pokazujemy, że fitness to jest coś, co łączy ludzi, 

co pozwala im poznawać nowe osoby i nawiązywać długotrwałe relacje 

z innymi 

NH: Na początku powiedział Pan, że ta kampania nie jest traktowana 

dosłownie. Ale składową tej kampanii, zarówno w wersji globalnej, 

jak i w polskiej wersji, jest chociażby test „How human are you”.  

Czyli jednak w Waszej kampanii pewien pokazujący ten trend tak, jak 

ja go widzę – żeby człowiek był po prostu człowiekiem. Takim jakim jest 

naprawdę, bez udawania.

MK:  Zgadzam się i oczywiście tak jest. Chodzi o pewną równowagę 

między trzema sferami naszego życia – fizyczną, mentalną oraz 

społeczną. To jest coś, w co wierzymy – w równowagę poprzez sport. I że 

uprawianie fitness, przekraczanie swoich granic, daje korzyści nie tylko 

w tej oczywistej, fizycznej, sferze, ale też w sferze mentalnej: poprzez 

pobudzenie mózgu, bardziej wydajną pracę, większą koncentrację, czy 

w pracy, czy w domu, poprzez większą łatwość nawiązywania relacji 

z innymi itd.  

NH: Jakie są efekty tej kampanii na świecie?

MK: Na pewno ta kampania została bardzo zauważona, jeśli chodzi 

o naszych konsumentów. Zwrócili na nią uwagę – na głębokość 

i wiarygodność przekazu, który dokładnie rezonuje z tym, co się 

dzieje, co oni czują. To jest pierwsza rzecz i widzieliśmy to w postaci 

zainteresowania, zarówno obejrzenia filmu, jak i ilości osób na świecie, 

które wypełniły test Human Score na naszej stronie reebok.com. 

Widzieliśmy też spory wzrost zainteresowania, jeśli chodzi o ilość 

konwersacji w social mediach, czyli wzmianek, kiedy Reebok pojawił się 

w kontekście tej kampanii na świecie. Braliśmy też pod uwagę wskaźniki 

brandingowe, czyli porównywaliśmy, ile osób kojarzy, jak marka została 

WYWIAD: 
MICHAŁ KĘPIŃSKI Dla ludzi, do których mówimy, bardzo dużą wartością 

w uprawianiu sportu, poza tym, że mogą poprawiać swój 
wygląd, jest to, że mogą nawiązywać długotrwałe relacje 
z innymi ludźmi. Social fitness to podejście. W odróżnieniu od 
indywidualnego podejścia, gdy jestem tylko ja, biegam po bieżni, 

wyłączam się, rekompresja, izolacja — to nie są te wartości. 

zakomunikowana, i co po obejrzeniu tej reklamy myślą o marce.  

Czy przekazuje pewne wartości, które są dla nas ważne. Pod względem 

marketingowym ta kampania okazała się bardzo  skuteczna. W związku 

z tym w tym roku kampania ta jest wprowadzona z dużo większą 

intensywnością oraz skalą na wszystkich rynkach, między innymi 

w Polsce, jeśli chodzi o działania mediowe, PR oraz retail. 

NH: Jakie znaczenie ma sport w Pana życiu?

MK: Uprawiam sport regularnie. 3-4 razy w tygodniu ćwiczę.  

Sport spełnia w moim życiu dość dużą rolę. Jest dla mnie przede 

wszystkim częścią życia. Nie wyobrażam sobie funkcjonować bez 

aktywnego odpoczynku, i to niezależnie gdzie. To, co teraz mam z racji 

z funkcji, dostępu do materiałów, to że kiedyś myślałem, że sport wymaga 

jakiegoś przygotowania. A im bardziej to poznaję, widzę, że jest odwrotnie.  

Tak naprawdę sport można uprawiać wszędzie, z każdą osobą, 

niezależnie od stopnia wytrenowania, wyszkolenia. I to jest wspaniałe. 
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Kampania   Reeboka „Be more human”, która zaczęła się w lutym 2015 roku, w odróżnieniu od tradycyjnych reklam marek sportowych, pokazała zwykłych ludzi uprawiających sport i pokonywanie przez nich własnych ograniczeń. Pierwszy spot 

wyemitowano podczas transmisji Super Bowl. Reebok przedstawiając kampanię „Be More Human”, postawił na cel zmiany postrzegania aktywności fizycznej przez ludzi. Elementem kampanii była platforma „Be More Human Online Experience”, 

a towarzyszyły jej m.in. test Human Score czy akcja #breakyourselfie.
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SMART HUMAN…  
CZYLI DLACZEGO ŻYJEMY MĄDRZEJ

TADEUSZ  
ŻÓRAWSKI

T
ematem tegorocznego Trendbooka jest człowiek… Moje tek-

sty wieńczące poszczególne edycje TB są od początku po-

święcone człowiekowi – temu, jak się zmieniamy w czasach 

cyfrowych, jak do nas dotrzeć, jak podejmujemy teraz de-

cyzje. Natalia zaczyna zawsze od podsumowania, jak sprawdziły się 

prognozy z poprzedniej edycji; w moim przypadku zjawiska opisywane 

w poprzednich latach są niezmienne, jedynie się nasilają: wszystkie 

zmiany technologiczne idą w kierunku koncentracji na człowieku. 

Biznes pokazał, że wiele wdrożeń technologicznych kończy się po-

rażką, jeśli nie spełniają podstawowej krytycznej nierówności: tak jak 

do zakupu dochodzi wtedy, gdy postrzegana wartość jest wyższa od 

postrzeganej ceny, tak w przypadku nowych technologii wynalazek 

cieszy się powodzeniem, gdy postrzegana korzyść jest wyższa od po-

strzeganego wysiłku związanego z jego użyciem. Jeśli coś nawet jest 

przełomowe, ale wymaga większego wysiłku od człowieka, to będzie on 

trwał przy starych zwyczajach; natomiast z biegiem czasu wysiłek ten 

dzięki udogodnieniom technologicznym jest mniejszy, a korzyść wy-

raźnie wzrasta. Tak też będzie dalej.

Ludzie coraz częściej i bardziej wspierają się sztuczną inteligencją, nie 

zawsze nawet mając tego świadomość. Wzrost w tej dziedzinie zacho-

dzi wykładniczo. Exponential economy to rozwój firm w postępie geo-

metrycznym, nie liniowym. Na początku jest powolny, gdy postrzegana 

korzyść z jakiegoś wynalazku jest mniejsza niż postrzegany wysiłek – 

ale po przekroczeniu tego punktu następuje eksplozja. Algorytmy pod-

powiadają ludziom, co może ich najbardziej interesować. Zaczynamy 

żyć w symbiozie: człowiek-maszyna-sztuczna inteligencja. Dzięki ma-

szynie i sztucznej inteligencji żyjemy też w symbiozie z innymi ludźmi, 

którzy chcą od nas coś kupić lub nam coś sprzedać.

Smart life to lepsze życie. Wygodniejsze, z mniejszą ilością ograniczeń, 

dające nam w krótszym czasie więcej bodźców, zapewniające nam ko-

rzyści intelektualne, fizyczne i emocjonalne. Dlatego zmierzamy w tym 

kierunku. Jedni szybciej, inni wolniej – to zależy od orientacji psycholo-

gicznej. Ale stopniowo nieubłaganie wszyscy w tę sferę wkroczą.

Podzieliłem smart life na 6 obszarów według ich ważności dla ludzi  

(w mojej subiektywnej ocenie):

1. Smart Connections – łączność z innymi. Kiedyś mówiło się że zdro-

wie jest najważniejsze, a teraz coraz więcej ludzi zgadza się z tym, że 

„można nie dospać, ale sprawdzanie społecznościówek jest obowiąz-

kowe”. Nowe technologie, sieci i aplikacje, które tę łączność zapew-

niają, to w tej chwili najsilniejsze biznesy na świecie. Zresztą te same 

urządzenia, które służą łączności, monitorują też nasze zdrowie, i tu 

miejsce drugie…

2. Smart Health – zdrowie. Technologia pozwala żyć dłużej, zachowy-

wać sprawność, dopingować nas do dbałości o siebie. Genetyka i pro-

tetyka rozwijają się w coraz szybszym tempie. Jeśli jesteśmy zdrowi, to 

dbamy o nasz rozwój, i tu nurt…

3. Smart Home – pod tym hasłem zawarłem cały rozwój prywatny, oso-

bisty, wszystko co dotyczy nas w sferze domowej i nie tylko. Jeśli nie 

jesteśmy w domu, to wyruszamy w podróże małe i duże, zatem następ-

ny obszar to…  

4. Smart Travel – tu następuje eksplozja za sprawą cyber-optymalizacji. 

Tańsze loty, tańsze noclegi, większy wybór, kuszenie klienta, a wszyst-

ko za sprawą cyber-łączności i optymalizacji. Mógłbym napisać „eks-

plozja nastąpiła”, ale wszystko jeszcze przed nami. Samochody bez 

kierowcy, ulepszone nawigacje w każdym miejscu, więcej rozwiązań 

ułatwiających i uprzyjemniających podróż i bycie poza domem. A jeśli 

poza domem, to częste miejsce gdzie spędzamy czas to…

5. Smart Work – praca będzie zmieniała swój charakter. Telepraca, która 

sprawdza się lub nie, łączność, robotyka, nowe technologie optyma-

lizujące pracę i pomagające w organizacji zawodowych celów, a to 

wszystko ma wpływ na cały świat

6. Smart World – we wcześniejszych czasach niewiele osób patrzyło 

na świat globalnymi oczami. Łączność, podróże, coraz większa dostęp-

ność nowych rynków i kapitału to zmienia… 

I równocześnie można ulepszać życie coraz większej liczby ludzi. 

Singularity University, instytucja która doradza wielu innowacyjnym 

firmom, ma właśnie taką misję. Co więcej, w czasach kiedy jedzenie 

można produkować na drukarkach 3D, likwidacja głodu na świecie staje 

się technologicznie możliwa i zależy tylko od… ludzi.

Rozwijając zatem poszczególne kategorie:

Prezes domu mediowego UM/ Universal McCann. Absolwent SGH. W latach 1990-1994 dziennikarz radiowy i prezenter muzyczny. 
Od 1994 roku w UM, gdzie zaczynał jako junior media planner, później media manager, strategic and research director. Badacz 
tego, jak działa komunikacja reklamowa i jak konsumenci  podejmują decyzje reklamowe. Wprowadzał do firmy badania  
internetowe, neuromarketingowe, eyetrackingowe i Relevant Awareness Measurement. Wielokrotny juror w konkursach 
reklamowych w Polsce i za granicą. Prelegent na konferencjach polskich i zagranicznych.
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Z
 roku na rok pojawiały się na kon-

ferencjach pytania ‘czy to jest rok 

mobajla?’. Rok 2015 zdecydowanie 

taki był. W października 2014 roku 

ponad 50% światowego popytu w e-commer-

ce pochodziło z urządzeń mobilnych – prze-

wyższył on popyt pochodzący z komputerów.  

Kiedyś zdrowie było dla ludzi najważniejsze… 

Teraz łączność i telefon jest coraz wyżej. Już 

badania z 2011 roku pokazywały, że ponad 

50% osób chętniej rozstałoby się na tydzień 

z kawą niż z telefonem.

Dalej nastąpił ‘Mobilegeddon’ ogłoszony 

przez firmę Google oficjalnie 21 kwietnia 2015 

– zmiana algorytmu wyszukiwania w Google 

tak aby wyżej w wyszukiwaniach pokazywa-

ły się strony z wersjami dostosowanymi do 

urządzeń mobilnych.

Prognozowany jest w najbliższych latach 

znaczny wzrost ilości przesyłanych danych. 

To głównie za sprawą coraz bardziej rozbu-

dowanych transmisji – przesyłania i odbiera-

nia plików wideo, i transmisji bezpośredniej, 

w czasie rzeczywistym. W roku 2015 pojawi-

ły się dwie znane aplikacje pozwalające na 

transmisję wideo ‘na żywo’ - Meerkat i Pe-

riscope. Znacznej popularności nabrał też 

Snapchat, szczególnie wśród młodych ludzi, 

żyjących chwilą i chcących dzielić się danym 

momentem z przyjaciółmi jak najszybciej. 

Ilość przesyłanych danych powiększy dodat-

kowo wideo w formacie 360 stopni. Wprowa-

dziły taką możliwość już Facebook i YouTube. 

Stopniowo dalej będziemy mogli oglądać 

coraz więcej przekazów 360 stopni w Virtual 

Reality, korzystając z okularów Oculus Rift lub 

podobnych, czy systemów Samsung Gear VR  

albo Google Cardboard. 

Virtual Reality będzie też sposobem na lep-

szą komunikację między ludźmi. Będziemy 

mogli pokazać komuś lepsze widoki z uro-

czych miejsc w czasie rzeczywistym, bę-

dziemy mogli widzieć się lepiej z przyjaciółmi 

lub krewnymi którzy są daleko. Trwają prace 

nad poręcznymi kamerami 360, a w tym cza-

sie Google zaproponował proste rozwiązanie: 

zestaw kilku połączonych kamer GoPro.

Będziemy też widzieć rozszerzoną rzeczywi-

stość i mogli nią zarządzać dzięki systemom 

takim jak Microsoft HoloLens.

Póki co podstawowym urządzeniem mobil-

nym jest telefon. Ale transmisja wideo w for-

macie 360 stopni, wirtualna rzeczywistość 

i możliwość rozpoznawania gestów przez 

systemy takie jak Microsoft HoloLens powo-

duje, że coraz wygodniejsze i zapewniające 

większy komfort przy oglądaniu wideo może 

być użycie okularów. 

Google wstrzymał prace nad Google Glass, ale 

prace są wstrzymane, nie wycofane. Google 

Cardboard zapewnił przełom – możliwość ko-

rzystania z VR i 3D stała się znacznie tańsza, 

dlatego że można do niej wykorzystywać te-

lefon, a sam Cardboard kosztuje grosze albo 

wręcz można go zrobić samemu. W tej chwili 

rozdzielczość obrazu oglądanego w ten spo-

sób pozostawia jeszcze wiele do życzenia, 

poza tym okulary byłyby jednak wygodniejsze.  

Być może Google dopracuje Glass również 

w taki sposób, żeby były bardziej designerskie.  

A być może będą oferowały również rozsze-

rzoną rzeczywistość. 

W tym zakresie inny czarny koń to wspie-

rana przez Google’a firma Magic Leap, która 

pod koniec 2015 roku została wyceniona na 

prawie 4 miliardy dolarów pomimo że nie po-

kazała jeszcze właściwie w pełni swojego 

produktu, a jej technologia pozostaje ściśle 

tajna. Wiadomo, że zajmuje się rozszerzoną 

rzeczywistością, jest demo na stronie. Oso-

ba, które widziała produkt, mówiła, że Magic 

Leap stosuje ‘test szklanki’ – osoba w okula-

rach VR widzi dwie szklanki – jedną rzeczy-

wistą, a drugą w warstwie wirtualnej – i ma 

za zadanie wziąć do ręki prawdziwą szklankę 

i napić się wody. Podobno pomyłki zdarzają 

się w 50% przypadków.

Czy Apple wprowadzi swoje rozwiązanie Vir-

tual Reality? Będze iGlass lub Apple Glass? 

W tym zakresie gigant z Cupertino milczy. 

W tej chwili walka standardów urządzeń mo-

bilnych toczy się między systemami iOS, An-

droid i Windows Mobile. Wybór tego systemu 

jest często kwestią mindsetu użytkownika 

– są zagorzali fani prostoty, uporządkowa-

nia i ergonomii iOS, są też inni, którzy nade 

wszystko cenią sobie na przykład elastycz-

ność i większe możliwości własnej konfigura-

cji w Android, a jeszcze inni doceniają kafelki 

występujące w różnych rozmiarach, i moż-

liwości wyświetlania bezpośrednio w nich 

treści w Windows. 

Interesującą taktykę wydaje się przybie-

rać firma Google, która przekształciła swoją 

strukturę w Alphabet, i np. do fanów iOS ape-

luje na konferencjach, że jeśli są przywiązani 

do swoich urządzeń, to mogą z nich korzy-

stać, ale stosując na nich software Google’a. 

I rzeczywiście, wielu posiadaczy iPhone ko-

rzysta na przykład z Map Google czy przeglą-

darki Chrome czy programu Zdjęcia Google, 

w którym od maja 2015 można przechowy-

wać nieograniczoną ilość zdjęć w jakości do 

16 megapikseli i filmów w jakości Full HD, na 

zawsze, za darmo. Dodatkowo działa bez-

płatne indeksowanie, bez konieczności ja-

kiegokolwiek oznaczania przez użytkownika, 

z możliwością inteligentnego wyszukiwania 

– jeśli np. wpiszę w okno wyszukiwania ‘pies’ 

lub ‘tort’, to pojawią mi te wszystkie zdjęcia 

spośród całych moich zbiorów, na których 

widnieje jakikolwiek pies lub jakikolwiek tort. 

To świetna funkcja pozwalająca zarchiwizo-

wać zdjęcia z całego życia i sprawnie później 

odnajdywać w całym gąszczu akurat te, któ-

rych szukamy. 

Funkcja tak zaawansowanego wyszukiwa-

nia zdjęć to właśnie przykład zastosowania 

sztucznej inteligencji (AI) i machine learning 

(ML) w praktyce, czego być może nie jeste-

śmy nawet świadomi. Systemy takie jak Siri 

w Apple zbliżają się do tego, aby w pełni rozu-
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mieć i interpretować język potoczny w pyta-

niach czy poleceniach. Nauczyłem Siri jakim 

zdrobnieniem imienia się do mnie zwracać, 

kto jest moją żoną i dziećmi, gdzie pracuję itd.

IBM Watson, system komputerowy z nurtu 

machine learning (ML), który wygrał już 

jakiś czas temu w teleturnieju „Jeopardy” 

(w polskiej wersji teleturniej ten był emitowany 

pod tytułem „Va banque”) – odpowiadając 

głosem na pytania zadawane głosem przez 

prowadzącego. Watson zwyciężył z dwoma 

wielokrotnymi laureatami tego programu już 

w 2011 roku. Teraz jest już o wiele bardziej 

zaawansowany – będzie o tym w dalszej 

części tekstu. IBM w związku z tym ogłosił 

hasło: „Welcome to COGNITIVE ERA” – „Witamy 

w ERZE KOGNITYWNEJ”.

Sztuczna inteligencja (AI) i machine learning 

(ML) są istotne w telefonach i urządzeniach 

mobilnych, bo często właśnie będąc w ruchu 

potrzebujemy prostych odpowiedzi na dość 

skomplikowane pytania. Mogłoby się zdawać, 

że w takiej sytuacji ludzie już nie będą 

potrzebni – ale paradoksalnie jest odwrotnie. 

Im więcej rzeczy musi ‘ogarnąć’ maszyna, tym 

więcej rzeczy musi zaprogramować człowiek. 

Bo trzeba pamiętać, że cyfrowy świat to tylko 

linia łącząca jednego człowieka z drugim – 

sprzedającego z kupującym, oferującego 

z potrzebującym, przekazującego coś 

z oglądającym.

W związku z tym systemy AI są coraz częściej 

otwierane dla użytkowników. 

Facebook stworzył już software, który potrafi 

czytać historie, grać w gry czy nawet uczyć 

się jakichś czynności poprzez obserwowanie 

przykładów. W następnej generacji stworzył 

sprzęt do uczenia sieci neuronowych, który 

nazwał ‘Big Sur’. Microsoft i Apple również 

inwestują w podobne systemy, Google 

używa systemu TensorFlow, i system 

machine learning został pod koniec roku 2015 

otwarty dla użytkowników, programistów 

i naukowców. Google wychodzi z założenia, 

że im więcej osób zacznie się używać ich 

otwartego systemu, tym większy ich wpływ 

na to rozwijające się pole. Google rozwinął 

wcześniej system DistBelief, który był 

odpowiedzialny za rozpoznawanie mowy 

w wyszukiwarce i aplikacjach (np. Tłumaczu), 

a także za indeksowanie i przetwarzanie 

zdjęć w Google Photos (w Polsce – Zdjęcia). 

Obecnie będzie to rozwijane właśnie 

w ramach TensorFlow, wraz z nowością 

ogłoszoną znowu w 2015 roku – Smart 

Reply – systemem zautomatyzowanego 

generowania odpowiedzi emailowych.

Łączność będą zapewniały inne urządzenia 

niż smartfony. Są już nawet prognozy, które 

przewidują, że smartfony znikną z rynku 

za jakiś czas, zastąpione przez wszystkie 

inne urządzenia. Tymczasem Google chce 

wykorzystać jeszcze erę smartfonów 

i wkracza do akcji ponownie, z projektem 

Ara. Motto tego programu to obserwacja, 

że na Ziemi żyje ponad 7 miliardów ludzi, 

z czego telefon ma w tej chwili około miliarda, 

w związku z czym jest jeszcze potencjał 

wzrostu. 

Jeśli smartfony zaczną powoli być 

uzupełniane lub zastępowane przez okulary 

i smartwatche, to co po okularach? Być 

może szkła kontaktowe. Obecnie już firma 

Sanofi produkuje szkła kontaktowe, które są 

jednocześnie urządzeniem do monitorowania 

poziomu cukru dla osób chorych na cukrzycę. 

I to jest łącznik z następnym obszarem czyli...

Microsoft HoloLens – po nałożeniu okularów człowiek widzi otaczający go świat, ale z dodaną 

warstwą obrazu w 3D, z którym można wchodzić w interakcje. Okulary śledzą ruch gałki ocznej 

i gesty dłoni – póki co, w uproszczeniu, z rozpoznawaniem jedynie podniesienia i opuszczenia 

palców, ale już to pozwala sterować wirtualnymi obiektami.
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Ż
yjemy dłużej. Medycyna czyni 

postępy. Równocześnie modny 

jest aktywny, zdrowy styl życia. 

Zewsząd słyszymy o ruchu, coraz 

więcej znajomych biega, maratony biją rekor-

dy popularności. 

Zegarki typu smartwatch zachęcają nas 

do wysiłku, do ruchu codziennie przez co 

najmniej 30 minut. Monitorowanie ruchu 

człowieka to jedne z podstawowych funkcji, 

którymi reklamowano Apple Watch, który 

rozróżnia, kiedy się w ogóle nie ruszamy, 

kiedy stoimy, a kiedy idziemy szybko lub 

biegamy. I tak jeśli siedzimy, co godzinę 

dostaniemy powiadomienie, żebyśmy wstali 

i zrobili przynajmniej kilka kroków. Zmierzy 

nam też puls i spalane kalorie.

W tym świetle smartwatch staje się już 

sensorem 3.0. W monitorowaniu naszego 

zdrowia pojawia się kolejna generacja 

czujników. Sensory 1.0 mierzyły tylko sygnał, 

sensory 2.0 były już podłączone do sieci, 

a sensory 3.0 pasywnie zbierają informacje, 

agregują je i dokonują interpretacji. 

Przykłady innych sensorów 3.0, oprócz 

wspomnianych wcześniej soczewek Sanofi 

to miernik glukozy podłączany bezpośrednio 

do iPhone’a, domowy miernik stanu zdrowia 

dziecka Scanadu Scout, plastry dla seniorów 

mieszkających samotnie VitalConnect czy 

przystawka optometryczna do smartfona 

EyeNetra.

Genetyka – słowo które jeszcze kilka lat temu 

kojarzyło się czysto futurystycznie  – wkroczy 

intensywniej do powszechnej medycyny 

za sprawą spadających w geometrycznym 

postępie cen badań genetycznych. 

Obecnie badanie w jednej z wiodących firm 

amerykańskich zajmujących się genetyką 

(23 and Me – nazwa pochodzi od 23 par 

chromosomów w genomie człowieka) 

kosztuje 99 dolarów - i przed Świętami 

była promocja, że jak się kupi pierwsze, to 

na każde kolejne jest 20% rabatu. Dzięki 

temu każdy człowiek może się dowiedzieć 

m.in. szczegółów swojego pochodzenia – 

w jakim procencie jego DNA pochodzi z jakiej 

nacji. Można się dzięki temu kontaktować 

z ‘krewnymi’ DNA rozsianymi ze względu na 

migracje po całym świecie. 

Dostępnych jest oczywiście więcej informacji, 

np. skłonności do chorób przekazywanych 

genetycznie, ale póki co ich ujawnianie nie 

jest w USA dozwolone. Dozwolone jest za to 

w Polsce - już jest m.in. firma Genomed, która 

realizuje badania genetyczne badanie można 

wykonać nie wychodząc z domu. Można 

wykonywać badanie pod kątem określonej 

choroby lub dokonać np. oceny predyspozycji 

do rozwoju rodzinnej postaci nowotworów. 

Do roku 2020 przewiduje się, że koszt 

badania genetycznego ma wynosić 

niecałego dolara. W związku z tym myśli się 

już o zainstalowaniu czujników genetycznych 

na przykład w toaletach, by mogły badać 

materiał genetyczny bezpośrednio z ludzkich 

odchodów. Jakkolwiek mało higienicznie to 

brzmi, na pewno to wygodniejsze niż obecne 

badania tego typu, a równocześnie ma to być 

system wczesnego ostrzegania – wykrycie 

niebezpiecznych zmian chorobowych 

może być znacznie szybsze niż obecnie, 

kiedy większość osób bada się dopiero gdy 

odczuwa jakieś dolegliwości.

Powstaje pytanie – czy można edytować 

kod genetyczny, ‘naprawiając’ człowieka de 

facto u źródeł, skutecznie lecząc nowotwory 

czy genetycznie uwarunkowane schorzenia, 

czyli uruchamiając medycynę genetyczną. 

Rzeczywiście, trwają już takie prace. 

W Kalifornii jest organizacja Biocurious.

org, w której laboratorium zbierają się 

ludzie z różnych dziedzin – profesjonaliści 

i amatorzy. Inżynier elektryk, który nigdy 

nie wchodził w świat biologii, pracuje 

z biologiem z NASA. Instytucję odwiedzają 

politycy i ludzie zainteresowani rozwojem 

medycyny. Laboratorium jest inkubatorem 
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pomysłów z dziedziny nowoczesnej 

biologii. W Instytucie Przyszłości Życia 

(Future of Life Institute) szacuje się, że jeśli 

prace w laboratoriach będą postępować 

w obecnym tempie, to edycja genomu 

ludzkiego stanie się możliwa już w roku 2017.

Smart Human w obszarze Smart Health to 

też wsparcie dla chirurgów w dziedzinie 

operacji medycznych. Do bardziej 

skomplikowanych w najbliższych latach 

będzie wkraczała robotyka, dzięki czemu 

ruchy skalpelem i innymi instrumentami będą 

mogły być bardziej precyzyjne, bo lekarz 

będzie mógł dokładnie ‘nauczyć’ maszynę, 

co ma wykonać, a każdy ruch błędnie 

zaplanowany będzie można cofnąć przed 

wykonaniem. Robot nie ulega zmęczeniu, 

nie podlega emocjom, stresowi, wyposażony 

w odpowiednie instrukcje niczego nie 

zapomni. To ulga dla chirurga w momencie, 

gdy będzie można precyzyjnie nauczyć 

maszynę, co . Rozwija się też robotyczna 

chirurgia akustyczna (USG) kierowana za 

pomocą rezonansu magnetycznego. 

Machine Learning będzie wspierać coraz 

silniej diagnostykę medyczną. Wspominany 

już IBM Watson działa w tym obszarze 

pod nazwą Watson for Oncology. System 

wyciągnął imponujący zestaw informacji 

medycznej, plus monitoruje 290 pism 

medycznych, 200 podręczników i 12 

milionów stron tekstu. Żaden lekarz nie 

będzie w stanie przyswajać tak dużych 

ilości wiedzy i porównań diagnostycznych. 

Dlatego też diagnostyka przy użyciu 

Watsona czy podobnych systemów będzie 

nieuchronnie trafniejsza. Oczywiście nie 

oznacza to wykluczenia lekarzy, oznacza 

niesłychane wsparcie diagnostyczne 

dzięki któremu błędów lekarskich będzie 

znacznie mniej.Rewelacyjne zastosowania 

w dziedzinie służby zdrowia mogą mieć druk 

3D, nanotechnika i bionika. Na drukarce 3D 

będzie można drukować obiekty zarówno 

mikroskopijne (nanotechnika) – protezy albo 

instrumenty lekarskie – sonda diagnostyczna 

nie będzie już musiała mieć dotkliwych 

dla pacjenta rozmiarów - jak i większe, np. 

protezy lub gorsety, które oprócz tego że są 

lekkie i wytrzymałe, to jeszcze coraz lepiej 

wyglądają. A stąd już tylko krok do mody – 

a zatem wkraczamy w sferę prywatną, czyli...
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EyeNetra – przystawka do smartfona, którego wkłada się do niej jak podobnie do Google Cardboard; zmienia smartfon w urządzenie optometryczne - takie, które może zmierzyć, jakich mocy szkieł kontaktowych lub okularów potrzebujemy. Na 

świecie po okulary chodzi się nie tylko do okulisty - jest on potrzebny dopiero, gdy jest jakieś schorzenie – lecz do optometry, który jest w stanie zmierzyć, jaka moc szkieł będzie optymalna dla naszych oczu. Dzięki EyeNetra każda osoba może 

sobie to zmierzyć również osobiście. 
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J
uż teraz dobra wiadomość dla 

wszystkich, którzy lubią się orygi-

nalnie ubierać, a nie mają czasu na 

chodzenie po sklepach czy długo-

trwałe poszukiwania: ubrania będzie można 

przesyłać… nawet mailem. Pojawiła się już 

możliwość przesyłania mailem pliku, który 

przesłany na drukarkę 3D, wydrukuje ubranie 

w domu. A jeśli nie chcemy mieć drukarki, to 

będzie można skorzystać z profesjonalnych 

drukarek i zamówić ubranie szyte na miarę 

bez wychodzenia z domu. 

Jeśli brzmi to jak sprawa odległa w czasie 

i w przestrzeni, to przedstawiam osobę 

o swojsko brzmiącym imieniu i nazwisku: 

Kasia Gola. To osoba działająca w Krakowie, 

która za pomysłowość i bardzo profesjonalne 

mimo młodego wieku podejście do związków 

nowych technologii z modą została 

nominowana do prestiżowej nagrody WGSN 

Global Fashion Awards w kategorii best 

digital innovation. Prowadzi niszowego 

bloga GeekGoesChic i buduje modowo-

technologiczną społeczność w Polsce. Na 

pewno rozwój tego nurtu technologii da pracę 

wielu osobom zajmującym się technologią, 

modą i rozumieniem potrzeb człowieka.

Wiadomo, że kobiety bardzo nie lubią sytuacji, 

kiedy okazuje się że inna kobieta jest ubrana 

dokładnie w to samo, albo ma identyczną 

biżuterię… Wykorzystuje to Olga Guzik, 

twórczyni marki Unikke Design – to biżuteria 

drukowana w 3D, która może mieć unikatowy, 

niepowtarzalny design. Technicznie sprawa 

znacznie się upraszcza, więc najważniejszy 

będzie design. I tu znowu pole do popisu 

dla Smart Human – ludzi, którzy mogą 

skoncentrować się na unikatowym designie, 

na który będzie znacznie większy popyt, 

i ludzi którzy będą nosili rzeczywiście 

unikatowe, niepowtarzalne rzeczy.

Dziewczyny są tu w technologicznym 

natarciu! Rozumieją dobrze kobiety, a do 

tego są otwarte na technologię. Kamila Sidor 

SMART HOME

nadal istotnym elementem w domu – 

natomiast stopniowo będą zmieniały się 

w ekrany multimedialne. Do konkurencji dla 

klasycznych stacji telewizyjnych dołączają 

takie firmy jak HBO czy Netflix, które bez 

wątpienia odbierają część czasu poświęcany 

oglądaniu telewizji, szczególnie u widzów 

premium. Tutaj standardem stały się już 

telewizory Smart TV, przy czym znowu Apple 

i Google walczą o wejście na ekrany TV 

poprzez Apple TV i system Android TV. 

Od 2015 roku firma Sony wyposaża swoje 

telewizory Bravia w system Android TV, dzięki 

założyła ruch GeekGirlsCarrots, który wspiera 

kobiety zajmujące się technologią.

Na drukarce 3D wydrukowano już m.in. 

zastawę stołową (unikatową), gitarę i inne 

przedmioty wykorzystywane w domu 

i w celach hobbystycznych. Znowu Polska 

jest tu bardzo blisko czołówki światowej. 

Zortrax – polska firma z Olsztyna - jest 

potentatem w dziedzinie produkcji drukarek 

3D. Puls Biznesu szacował w czerwcu 2015 

że co dziesiąta profesjonalna drukarka 3D na 

świecie pochodzi właśnie z Zortraxu.

Nurt Smart Home to również inteligentny dom, 

taki w którym temperatura w poszczególnych 

pomieszczeniach regulowana jest 

automatycznie w zależności od ustawionego 

programu i można poszczególnymi funkcjami 

w domu sterować nawet z telefonu. 

Jednym z istotnych dla wielu urządzeń 

domowych jest telewizor. I tu również 

następuje rozwój równocześnie z rozwojem 

technologii mobilnych i cyfrowych. 

W ostatnich latach w Polsce okazuje się, że 

łączny czas oglądania telewizji wzrastał. 

Rozwój jakości obrazu telewizyjnego to 

szansa dla nadawców. Naturalnie widownia 

rozkłada się na coraz więcej kanałów, 

ale ich pakietowana sprzedaż pomaga 

w zmaksymalizowaniu dotarcia do widzów.

Do 2020 roku ma wejść kolejnym standard 

wideo - UHD – Ultra High Definition. Ma w nim 

być cztery razy więcej pikseli w każdą stronę 

niż w Full HD, czyli łącznie szesnaście razy 

poprawi się rozdzielczość. Do tego zwiększy 

się ilość klatek na sekundę do 120 (obecnie 

w Europie 25 lub 50, w USA 30 lub 60) i ilość 

barw. Radykalnie większa będzie też ilość 

kanałów dźwięku – z obecnego 5.1 lub 7.1 

stosowanego w kinach domowych, w UHD 

przewidziano system 22.2 – czyli 22 głośniki 

– 9 powyżej głowy, 10 na wysokości głowy, 3 

poniżej głowy - plus 2 kanały basowe.

Coraz bardziej atrakcyjne ekrany telewizyjne 

będą prawdopodobnie do 2020 roku 

93

któremu można na ekranie bez potrzeby 

podłączania konsoli czy komputera grać 

w gry – również wieloosobowe, oglądać 

zdjęcia i filmy ze smartfona, korzystać 

z serwisów wideo czy muzycznych. 

Aplikacje takie jak YouTube, Hulu Plus czy 

NBA Game Time wyświetlają na ekranie 

głównym spersonalizowane rekomendacje 

filmów, programów i transmisji sportowych. 

Na pilocie jest przycisk mikrofonu – można 

powiedzieć systemowi, czego się szuka, 

na przykład „Jurassic Park”, „komedie 

romantyczne z akcją w Nowym Jorku”, 

albo „prognoza pogody na jutro”. Część 

gier i aplikacji zachowuje informacje, co 

oglądaliśmy na telewizorze i można później 

kontynuować na tablecie albo na smartfonie, 

lub odwrotnie – na telewizorze kontynuować 

postępy. W Google Play jest też szereg 

aplikacji z filmami, programami TV, muzyką, 

radiem i innymi.

Do domu wkracza też robotyka. Czasami 

nie zdajemy sobie sprawy, gdy nabywamy 

automatyczny odkurzacz Roomba, że 

to właściwie robot sprzątający. Hitem 

przełamującym barierę robotyki w domu może 

być Jibo. To urządzenie które wygląda trochę 

jak tablet z obrotową głową. Wykorzystuje 

sztuczną inteligencję i machine learning, 

i jest rodzajem domowego asystenta. 

Cena urządzenia to 749 dolarów i na razie 

sprzedawane jest tylko wśród inwestorów 

przez Indiegogo, za pomocą którego do 

końca 2015 roku pozyskano na jego budowę 

prawie 4 miliony dolarów. 

iBGStar – miernik poziomu cukru dla chorych na cukrzycę podłączany 

bezpośrednio do iPhone’a
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przełomem na przykład dla osób niewidomych, 

albo takich które z różnych powodów nie mają 

prawa jazdy. Tak jak coraz więcej kierowców 

docenia zalety automatycznej skrzyni biegów 

w mieście czy tempomatu w długich trasach, 

tak też jestem przekonany, że amatorów 

zautomatyzowanej jazdy będzie wielu. Sam 

się do nich zaliczam. Naturalnie najtrudniej 

będzie zapewne pokonać psychologiczną 

barierę przed pierwszą jazdą, ale później 

będzie z pewnością coraz łatwiej. Jak z innymi 

innowacjami, jeśli postrzegana korzyść 

przewyższa postrzegany wysiłek, to od tego 

momentu wynalazek wdraża się znacznie 

szybciej i powszechnieje.

Samoprowadzące samochody mogą również 

oznaczać rewolucję w transporcie. W tej 

chwili kierowcy TIR-ów nie mogą prowadzić 

pojazdu przez cały czas, mogą aktywnie 

przepracować w ciągu dnia tylko kilka 

godzin. W momencie wdrożenia technologii 

samoprowadzącej – a technologicznie 

przecież już jest to możliwe – można znacznie 

ułatwić kierowcom pracę i zwiększyć 

efektywność transportu samochodowego. 

Tu zazębia się obszar podróży i transportu 

z obszarem pracy, czyli...
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T
en obszar już przeżył rewolucję. 

Paradoksalnie często to nie fir-

my dysponujące znacznym ma-

jątkiem trwałym, ale integratory 

i firmy wirtualne są wyceniane na rynku od 

pewnego czasu znacznie wyżej. 

Firma Airbnb istnieje na rynku od 2008 

roku, a jej wartość rynkowa przekroczyła 

już wartość sieci hotelowej Hyatt, mimo że 

Airbnb nie ma fizycznie żadnego hotelu ani 

miejsca noclegowego. Już teraz mówi się 

z niejaką ironią, że w branży taksówkowej 

najcenniejsza w tej chwili na świecie firma 

to Uber, który nie ma żadnej taksówki. 

Najbardziej wartościowymi biznesami 

stają się integratory podaży i popytu, które 

przyciągają masy klientów.

Serwisy takie jak TripAdvisor, Booking.

com, Hotels.com, Skyscanner, zmieniły 

oblicze branży. Wielu szanowanym hotelom 

i restauracjom zależy, żeby móc pochwalić 

się wysoką oceną na TripAdvisor. Booking.

com czy Skyscanner i podobne tworzą na 

dostawcach w długim czasie presję na 

obniżki ceny hoteli i lotów, dlatego stają się 

one coraz bardziej dostępne dla większej 

ilości osób. 

Tu znowu na usługi podróżnych wkraczać 

będzie dalej AI i ML. WayBlazer – platforma 

wykorzystująca IBM Watson - pomaga 

znaleźć spersonalizowane rekomendacje 

wykorzystując tysiące źródeł treści, miejsc 

z informacją o użytkownikach i źródeł wiedzy 

lokalnej. Watson staje się źródłem inspiracji - 

pomaga znaleźć oferty ucząc się, co każdemu 

z nas odpowiada najbardziej, dostarcza 

dopasowanych rekomendacji, wiedzy i treści 

z zaufanych źródeł, i wspomaga dynamiczną 

sprzedaż miejsc hotelowych w dopasowaniu 

do indywidualnych preferencji. Dzięki temu 

będziemy mogli spędzać mniej czasu na 

poszukiwaniach, a więcej na zwiedzaniu, przy 

znacznie większej satysfakcji z całej podróży 

wynikającej z bardziej dopasowanych do 

naszych preferencji miejsc, hoteli, restauracji.

Naturalnie sztuczna inteligencja 

i machine learning będzie dalej wkraczać 

w świat reklamy, nie tylko turystycznej 

– tak, aby trafiały do nas reklamy lepiej 

spersonalizowane, coraz lepiej dopasowane 

do naszych zainteresowań, do naszych 

emocji – takie, które będą dla nas inspiracją 

i wartościową informacją, a nie niechcianymi 

natrętnymi przekazami. 

Kolejne udane wdrożenia technologiczne 

koncentrują się ciągle wokół łączenia 

ludzi – kupujących ze sprzedającymi, 

potrzebujących z mogącymi im coś 

zaoferować. Na rynku popularny stały się 

serwisy takie jak Blablacar, które łączą osoby 

szukające podwózki z takimi, które nie chcą 

jeździć samotnie i mogą oferować swoje 

wolne miejsca w samochodzie. 

Branża taksówkowa przeżywa ewolucje za 

sprawą Ubera, który jednak w niektórych 

miastach czy krajach nie jest dopuszczany 

do operacji. Obawy też u niektórych 

użytkowników, na przykład niektórych 

młodych kobiet budzi to, że kierowcy nie 

są licencjonowani w takim stopniu jak 

taksówkarze. Dlatego popularne stają się 

też korporacje internetowe takie jak iTaxi czy 

myTaxi, które stopniowo rozszerzają swój 

zasięg terytorialny. W tej dziedzinie na pewno 

nastąpi rozwój i uatrakcyjnienie usług.

Druk 3D wkroczy i w tę dziedzinę. Są już 

na rynku przykłady tego, że można sobie 

wydrukować rower, deskorolkę a nawet 

motocykl. Są one znacznie lepiej wyważone, 

bardziej aerodynamiczne, lżejsze, o ażurowej 

konstrukcji. 

Kolejny etap rozwoju czeka branżę 

motoryzacyjną. Samochody elektryczne 

zbliżają się już do pokonania bariery 

opłacalności i punktu wyższej postrzeganej 

wartości dla klienta w stosunku do 

postrzeganej ceny. Firma Tesla pokazała, 

że samochody elektryczne nie muszą być 

wołowate – wręcz przeciwnie, w najnowszym 

modelu wprowadzono insane mode, w którym 

przyspieszenie od 0 do 60 mil na godzinę (ok. 

100 km/h) – jest podobne jak w samochodach 

sportowych. 

Już w tej chwili mówi się o tym, że tak jak 

Apple z iPhone zdeklasował Nokię, tak Tesla 

może zdeklasować w najbliższych latach 

niektórych producentów tradycyjnych 

samochodów, szczególnie w segmencie 

luksusowym. Już teraz samochody marki 

Tesla cieszą się w Kalifornii bardzo wysokim 

prestiżem. 

Samochody elektryczne mają kilka cech, które 

są bardzo atrakcyjne dla części kierowców. 

Są ciche, ekonomiczne, ekologiczne, można 

je wprowadzić nawet do wszystkich centrów 

handlowych i wnętrz. Przy mocnych silnikach 

i bateriach mogą stać się standardem do roku 

2030. To wcale nie taka odległa perspektywa, 

zważywszy że pewnie większość 

czytelników pamięta rok 2000, od którego 

dzieli nas również piętnaście lat. Tyle że teraz 

rozwój świata będzie szybszy – w postępie 

geometrycznym.

W zakresie wyposażenia samochodów 

aktywizuje się również Google, wprowadzając 

system Android Auto. Ponownie jak Sony 

wyposaża swoje telewizory w system Android 

TV, tak wiele producentów aut wyposaża już 

swoje samochody w ten system już w wielu 

krajach, m.in. w USA, Kanadzie, Australii, pięciu 

krajach Europy Zachodniej. 

Jeśli połączymy nasz smartfon z samochodem 

wyposażonym w Android Auto, to pokazuje on 

na większym ekranie mapy Google, podaje 

użyteczne informacje i rady (np. „kup filtr 

przeciwsłoneczny zanim dojedziesz na 

plażę”), pozwala zarządzać muzyką i wybierać 

ją głosem. Komend głosowych można używać 

również przy wybieraniu połączeń, otwieraniu 

aplikacji takich jak Spotify itp. Jest to znacznie 

wygodniejsze i bezpieczniejsze dla kierowcy.

Kolejny rozdział w motoryzacji to 

SMART TRAVEL
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samoprowadzące się samochody. Już teraz 

przewiduje się, że władze niektórych miast 

wprowadzą w przyszłości zakazy wjazdu 

do centrów miast dla samochodów innych 

niż samoprowadzące się. Bezpieczeństwo 

tych samochodów jest w tej chwili o wiele 

wyższe od tradycyjnych. W całym programie 

Google Self-Driving Car, w którym samochody 

przejechały już blisko dwa miliony kilometrów, 

zdarzyło się tylko kilkanaście niegroźnych 

kolizji – z tego w większości przypadków były 

wywołane przez innych kierowców, którzy 

najechali na taki samochód, a w pozostałych 

z winy kierowcy-człowieka, który 

niepotrzebnie przejął kontrolę nad pojazdem. 

Nigdy nie zawinił automatyczny kierowca.

Samochody z automatycznym kierowcą będą 

przełomem na przykład dla osób niewidomych, 

albo takich które z różnych powodów nie mają 

prawa jazdy. Tak jak coraz więcej kierowców 

docenia zalety automatycznej skrzyni biegów 

w mieście czy tempomatu w długich trasach, 

tak też jestem przekonany, że amatorów 

zautomatyzowanej jazdy będzie wielu. Sam 

się do nich zaliczam. Naturalnie najtrudniej 

będzie zapewne pokonać psychologiczną 

barierę przed pierwszą jazdą, ale później 

będzie z pewnością coraz łatwiej. Jak z innymi 

innowacjami, jeśli postrzegana korzyść 

przewyższa postrzegany wysiłek, to od tego 

momentu wynalazek wdraża się znacznie 

szybciej i powszechnieje.

Samoprowadzące samochody mogą również 

oznaczać rewolucję w transporcie. W tej chwili 

kierowcy TIR-ów nie mogą prowadzić pojazdu 

przez cały czas, mogą aktywnie przepracować 

w ciągu dnia tylko kilka godzin. W momencie 

wdrożenia technologii samoprowadzącej – 

a technologicznie przecież już jest to możliwe 

– można znacznie ułatwić kierowcom 

pracę i zwiększyć efektywność transportu 

samochodowego. Tu zazębia się obszar 

podróży i transportu z obszarem pracy, czyli...

przyszłości zakazy wjazdu do centrów miast 

dla samochodów innych niż samoprowadzące 

się. Bezpieczeństwo tych samochodów jest 

w tej chwili o wiele wyższe od tradycyjnych. 

W całym programie Google Self-Driving 

Car, w którym samochody przejechały już 

blisko dwa miliony kilometrów, zdarzyło się 

tylko kilkanaście niegroźnych kolizji – z tego 

w większości przypadków były wywołane 

przez innych kierowców, którzy najechali 

na taki samochód, a w pozostałych z winy 

kierowcy-człowieka, który niepotrzebnie 

przejął kontrolę nad pojazdem. Nigdy nie 

zawinił automatyczny kierowca.

Samochody z automatycznym kierowcą będą 
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M
yśląc o Smart Work, czyli in-

teligentniejszej pracy przede 

wszystkim przez wiele lat 

myślano o innowacjach pro-

dukcyjnych i technologicznych, i tu nasuwała 

się na myśl robotyka. Rzeczywiście, roboty 

będą stosowane coraz częściej nie tylko ze 

względu na ich mechaniczny rozwój, ale też 

na łatwość uczenia ich. 

Dawniej trzeba było robota programować 

podobnie jak komputer, co było żmudne, wy-

magało specjalistów-programistów, i na ogół 

w wielu przedsiębiorcach wdrożenie takiego 

systemu było mniej opłacalne w porównaniu 

z wykonywaniem jakiejś pracy ręcznie. Tym-

czasem współczesne roboty można progra-

mować, po prostu pokazując im ruchy, które 

trzeba wykonywać. To jak prowadzenie za 

rękę przy pierwszej czynności – ale pozwala 

łatwo nauczyć powtarzalnej czynności, przy 

czym nauczycielem nie musi być specjalista-

-automatyk, ale wykwalifikowana robotnica, 

specjalistka w swojej dziedzinie na taśmie 

produkcyjnej. 

Niedawno byłem na panelu dyskusyjnym, 

gdzie szef firmy produkującej m.in. gołąbki 

w słoikach mówił o tym, że wieloletnia pra-

cownica na taśmie w ich fabryce zawija około 

6000 gołąbków dziennie, tymczasem nowym 

pracownicom często nie udaje się przekro-

czyć ilości 1500-2000. Gdyby udało się nowe 

pracownice nauczyć perfekcyjnie tych ru-

chów, które szybko i zwinnie wykonuje we-

teranka, można byłoby znacznie usprawnić 

pracę. W przypadku uczenia robota, kto wie, 

być może jest to możliwe już teraz, w syste-

mie powtarzania ruchów. A jeśli teraz nie ma 

takiej precyzji, to z pewnością przy postępie 

AI i ML również w robotyce, być może będzie 

to możliwe w ciągu najbliższych dwu do pię-

ciu lat. 

Pytanie o opłacalność? Ceny robotów wahają 

się w przedziale od 20 do 150 tysięcy dola-

rów, w zależności od zawiłości wykonywa-

nych czynności. Używany robot tak jak uży-

wany samochód, kosztuje mniej. Tymczasem 

robot nie chodzi na zwolnienia, nie przeżywa 

mieszanych emocji, nie ma kaca, nie popełni 

błędu z przemęczenia, nie zrobi sobie krzyw-

dy przez nieuwagę. Przy cenie dwudziestu 

tysięcy robot zamortyzuje się już po roku. 

W wielu krajach rozwój robotyki blokują… lu-

dzie, w obawie o miejsca pracy. Tymczasem 

efekt niewdrożenia robotów  może być wręcz 

przeciwny. Jeśli w firmie A produkcja będzie 

ręczna, mniejsza i mniej opłacalna, a w firmie 

B produkcja będzie większa, tańsza, bardziej 

opłacalna i elastyczna, to jaka firma będzie 

bardziej konkurencyjna? W firmie A mogą 

wtedy nastąpić… redukcje. Zamiast na rozwój, 

pracownicy będą skazani na stres i powol-

ną degradację zawodową aż do zwolnienia 

włącznie. Tymczasem w firmie B pracownicy 

dotychczas wykonujący żmudne i powtarzal-

ne czynności będą mogli błyskać kreatywno-

ścią, wymyślając coraz to nowsze ulepszenia 

i nowe produkty. 

Kreatywność będzie również wspierana 

AI i ML. Przykład to ponownie IBM Watson. 

Nakręcono wideo, w którym Bob Dylan wy-

powiada się, jak Watson jest mu pomocą 

w komponowaniu. Jeśli dzięki wspomaganiu 

Watsona Bob Dylan napisze lepsze piosenki, 

zapobiegnie wypaleniu artystycznemu, to 

czy będzie to kłopot, czy wręcz przeciwnie 

– rozwiązanie, i dla Dylana, i dla jego fanów, 

którzy będą mogli cieszyć się jego muzyką 

dłużej i częściej?

Sztuczna inteligencja i machine learning 

będzie wspierać kolejne dziedziny, gdzie 

intelektualna tym razem praca ręczna i po-

wtarzalna będzie przegrywać z systemami. 

W wielu przypadkach precyzyjne analizy na 

masową skalę mogą się okazać niepraktycz-

ne i niemożliwe. Jeśli firma działa globalnie 

i jej potencjalna baza klientów wynosi wiele 

milionów osób, to przeanalizowanie zacho-

wań i preferencji każdego z nich może odby-

wać się ręcznie albo automatycznie. Oczywi-

ste jest, który system będzie skuteczniejszy. 

Paradoksalnie, oznacza to więcej pracy dla 

ludzi – ponieważ analiza wymagać będzie 

ludzkiej ingerencji. Człowiek zawsze będzie 

musiał nauczyć maszynę, w jaki sposób ana-

lizować informacje, w jaki sposób doskonalej 

wykonywać pracę. Na rynku istnieje konku-

rencja, więc zawsze trzeba będzie być o krok 

przed nią. To z kolei będzie wymagało pracy 

ludzkiej – bardziej koncepcyjnej, na wyższym 

poziomie, z wykorzystaniem wspomagania 

urządzeń cyfrowych, ale one zawsze tak jak 

służący – będą jedynie działały wtedy, kiedy 

człowiek przy ich pomocy wymyśli lepszą 

ofertę dla innego człowieka.

Jakiś czas temu na konferencji jeden z mów-

ców wyrażał obawy, że jeśli na przykład praw-

nik przygotowywał się do sprawy niegdyś 

dwa tygodnie, a teraz tę samą ilość informa-

cji można zgromadzić w dwie godziny – to 

może dla prawników nie będzie już tyle pra-

cy. Odpowiedziałem mu, że może być wręcz 

przeciwnie – bo przecież zawsze w procesie 

są dwie strony lub prokurator i obrońca. Je-

śli jeden prawnik będzie mógł zgromadzić 

łatwo informacje i wytoczyć argumenty, to 

równie łatwe będzie to dla strony przeciwnej. 

A zatem, żeby wygrać proces, trzeba będzie 

wykonać więcej pracy, wyciągnąć jeszcze 

więcej argumentów, przygotować się jeszcze 

lepiej… Ilość pracy nie zmaleje, wręcz prze-

ciwnie, wzrośnie poziom wymaganej pracy 

– w tym przypadku walka procesowa będzie 

się po prostu toczyć na jeszcze wyższym po-

ziomie. A to z kolei będzie wymagało jeszcze 

więcej wykwalifikowanych osób.

Następuje era kognitywna – urządzenia za-

czynają nas teraz rozumieć. Ten tekst dyk-

tuję tabletowi… Dzięki temu mogę go przeka-

zywać szybciej i sprawniej. Wiele osób nie 

dyktuje urządzeniom tekstu – dlaczego tak 

jest? Najczęściej z powodu człowieka, nie 

maszyny. Przyzwyczailiśmy się do wolniej-
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słudze, coraz więcej firm zamawia software 

zamiast usługi. Pracownicy firmy mogą wte-

dy osobiście wykonywać od razu bardzo róż-

norodne działania, eksperymentować z sys-

temem i elastycznie go używać w zależności 

od potrzeb o każdej porze, szybko uzyskując 

potrzebne informacje. 

Kolejnym wsparciem dla człowieka umożli-

wiającym mu Smart Work są coraz to nowsze 

i doskonalsze narzędzia do zarządzania pro-

jektami, procesami i CRMem. Już teraz takie 

narzędzia są standardem w wielu biurach, ale 

w wielu przypadkach do tej pory okazywało 

się, że nie są jeszcze na tyle wygodne w uży-

ciu, żeby ułatwiać pracę. Paradoksalnie do tej 

pory w wielu przypadkach narzędzi wdraża-

nych odgórnie bez konsultacji z pracownika-

mi postrzegana korzyść z zastosowania na-

rzędzia była u ich mniejsza niż postrzegany 

wysiłek. Dlatego wiele wdrożeń na świecie 

się nie udawało, a ludzie byli postrzegani jako 

oporni na zmianę. Ale w tej dziedzinie też do-

konuje się postęp i kolejne generacje syste-

mów są już bardziej przyjazne dla użytkowni-

ków, a to podstawowe kryterium powodzenia 

wdrożenia systemu.

Jednym z takich narzędzi wspomagających 

pracę na przykład designerów może być 

wspominany już przy Smart Connections 

system wirtualnej rzeczywistości Microsoft 

HoloLens. 
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szego formułowania myśli, w rytmie pisania 

na klawiaturze, nie mówienia. Czy to można 

zmienić? Oczywiście tak, tylko wymaga to 

zmiany nawyku. Jakiś czas temu dyrektorzy 

dyktowali teksty swoim asystentkom – więc 

było to możliwe, natomiast w ostatnich dzie-

sięcioleciach zmieniło się to na model samo-

dzielnego pisania na klawiaturze komputera. 

To z kolei spowolniło proces myślenia o two-

rzeniu tekstu, i przyzwyczailiśmy się do wol-

niejszego tempa, ale nawyki można zmienić 

robiąc coś inaczej określoną ilość razy. Wtedy 

wytwarzają się nowe engramy i połączenia 

na synapsach w mózgu, i działamy w inny 

sposób. Ciągle potęga ludzkiego umysłu jest 

ogromna.

Mówi się o tym, że punktem przełomowym 

może być pokonanie przez maszyny wypo-

sażone w sztuczną inteligencję tzw. testu 

Turinga. Chodzi o to, że do tej pory jesteśmy 

zawsze w stanie rozpoznać, czy mamy do 

czynienia z maszyną czy z innym człowie-

kiem. Tymczasem coraz doskonalsze sys-

temy, takie jak IBM Watson, mogą wkrótce 

nauczyć się tak doskonale wchodzić w inte-

rakcje z człowiekiem, że nie będziemy w sta-

nie rozróżnić, czy po drugiej stronie jest in-

teligencja ludzka, czy sztuczna. I co z tego? 

Jeśli w pracy będziemy mieli asystenta, który 

przewyższa nas inteligencją, do tego się nie 

męczy, jest ciągle w formie umysłowej i nie 

ulega emocjom, to może być dla nas świetny 

partner do rozwoju pewnego rodzaju czynno-

ści zawodowych. 

Firma Coalesce podjęła współpracę z Watso-

nem aby zautomatyzować i podnieść na wyż-

szy poziom badania i analitykę biznesową. In-

teligentna platforma software’owa umożliwia 

ludziom podejmowanie trafniejszych decyzji  

w zakresie tego, do jakich firm skierować 

ofertę, żeby odnieść sukces. Dzięki działaniu 

Watsona listę firm, do najkorzystniej dla Co-

alesce będzie skierować ofertę, zmniejszono 

z 10,000 do 20 – ograniczenie i skoncentro-

wanie wysiłków handlowców na niespotyka-

ną miarę.

Wspomaganie systemami analitycznymi 

umożliwia prawdziwy Real-Time Management 

– zarządzanie firmą w czasie rzeczywistym. 

Zarządzanie kontaktami z klientami i reakcje 

na zmiany stają się szybsze i trafniejsze, 

ilość rzeczy którym będzie można poświęcić 

uwagę, znacznie się zwiększa. Możliwa jest 

trafniejsza segmentacja klientów masowych 

i przejście do kupowania transakcji, a nie 

tylko pozyskiwanie klientów różnej wartości 

i wolumenu przy niskiej zyskowności.

Smart Work to również doskonalsze narzę-

dzia wizualizacji danych – zarówno w czasie 

rzeczywistym, jak i w okresowych raportach. 

Lepsze formy wizualizacji robią lepszy efekt – 

zatem przyczyniają się do skuteczniejszego 

wywierania wpływu na potencjalnych klien-

tów – a ponadto w zarządzaniu pomagają 

szybciej przyswoić i przetworzyć informację. 

Ułatwiają człowiekowi pracę i podjęcie traf-

niejszych decyzji, i dodatkowo zapewniają 

większą przyjemność z lepiej wykonywanej 

pracy. A badania pokazują, że firmy, których 

pracownicy znajdują większą satysfakcję 

i przyjemność z pracy, osiągają większą wy-

dajność. 

Coraz częstsze będą też umowy SAAS – So-

ftware as a Service. W momencie, gdy sys-

temy software’owe są coraz prostsze w ob-

Przy odpowiednim oprogramowaniu konstruktor jakiegoś przedmiotu może go zobaczyć w wirtualnym 3D – na przykład konstruktor motocykla, który będzie 

później drukowany na drukarce 3D, może go zobaczyć nie tylko na ekranie, ale też poglądowo widzieć w symulowanym obrazie 3D w swoich okularach.
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S
ingularity University, instytucja 

edukacyjna założona przez fu-

turystę Raya Kurzweila, pracuje 

ze start-upami i organizacjami, 

które mają ambicje wzrostu wykładniczego 

- w postępie geometrycznym. Ich hasło nie 

jest jednak związane z biznesem, brzmi: jak 

poprawisz życie miliarda ludzi na świecie?

Pytanie nie jest retoryczne. Wystarczy 

pomyśleć o tym, co jest już teraz możliwe 

w zakresie środowiska, energii, medycyny, 

edukacji, żywności, wody, eksploracji 

kosmosu i walki z biedą. Na Ziemi żyje już 

ponad 7 miliardów ludzi, a przyrost naturalny 

jest dodatni – co roku jest nas około 80 

milionów więcej. Społeczeństwa się starzeją 

– powiększanie populacji nie następuje przez 

wzrost urodzin, ale również redukcję śmierci. 

Biorąc pod uwagę postępującą poprawę 

warunków życia i wydłużanie się życia 

ludzkiego, już teraz pojawiają się pytania, czy 

Ziemia nas wszystkich wykarmi i pomieści, 

czy będzie wystarczająco dużo młodych 

ludzi, by pracować na starszych.

W tym aspekcie zmiany omawiane 

w obszarze Smart Work są korzystne. 

Mniejsza ilość młodych ludzi, wspomaganych 

silniej robotami i maszynami ze sztuczną 

inteligencją, będzie w stanie bardziej 

wydajnie pracować i praca starszych osób 

nie będzie wymagana w przesadnym 

stopniu. Natomiast starsi ludzie również 

dzięki automatyzacji będą w stanie dłużej 

utrzymywać się w stanie aktywności 

zawodowej. 

Wracając do tego, czy Ziemia nas wykarmi 

– być może nie, ale możemy być w stanie 

wykarmić się sami. Znowu pojawia się 

temat 3D. Firma Modern Meadow zajmuje się 

technologią biodruku 3D i inżynierią tkanek, 

i udało jej się wyprodukować między innymi 

sztuczne mięso drukowane na drukarce 

3D. Można na przykład wydrukować mięso 

imitujące wołowinę do hamburgerów. 

Firma wymyśliła odpowiednią technologię, 

natomiast próbując sprzedać swój produkt 

firma napotkała na ludzką barierę. Okazało 

się, że ludzie chętniej jedzą ten produkt, jeśli 

wizualnie przypomina on mięso. Potwierdza 

się powiedzenie, że jemy również oczami. 

Dlatego firma wyprodukowała trochę inny 

‘design’ produktu – mięso z włóknami 

mięsnymi. Tak przygotowany produkt jest 

już podobno praktycznie nie do odróżnienia 

od oryginału. W ten sposób jest szansa na 

wyżywienie ludzi, a obniżenie ceny takiej 

technologii jest zapewne jedynie kwestią 

czasu.

Jeśli wyżywienie głodujących części Ziemi 

jest już technicznie możliwe, to w takim 

razie pozostaje kwestia ekonomiczna – 

zebrania funduszy. I tu już też świat się 

rozwija, za sprawą nowych pomysłów na 

działalność charytatywną i możliwości, 

które dają media społecznościowe. 

W bieżącym dziesięcioleciu powstały 

firmy, które ułatwiają licytacje lub konkursy 

charytatywne. Uczestnicy takich konkursów 

mogą na przykład spotkać swoich idoli, zjeść 

kolację ze znaną osobą albo uczestniczyć 

w premierze filmu. Chętnych jest tak wiele, 

że nawet po opłaceniu wszelkich kosztów 

zostaje bardzo dużo zebranych środków 

żeby wspomóc cel charytatywny. 

Istotne i przełomowe jest to, że w ten sposób 

dzięki łączności zapewnianej przez media 

społecznościowe może uruchomić swój 

program CSR wiele firm nawet bardzo małych 

– przykładowo nowa restauracja może 

zaoferować na licytację kolację dla dwóch 

osób. Kolację w rzeczywistości oddaje dla 

zwycięzców za darmo, natomiast pieniądze 

z licytacji idą na cel charytatywny. Wszyscy 

zyskują – restauracja zamiast promocji 

oddaje za darmo swój produkt, zwycięzcy 

dostają to, na czym im zależy, a przy tym 

mają satysfakcję z pomocy innym. 

Firmy zmieniają świat... w mniejszym 

lub większym stopniu, na mniejszą lub 

większą skalę. Założyciel Facebooka, Mark 

Zuckerberg, przekazał pod koniec 2015 na 

cele charytatywne 99% akcji swojej firmy. 

Firma Google, aby działać w większej skali, 

zmieniła strukturę, tworząc holding Alphabet. 

W skład holdingu, poza flagowym G jak 

Google, który dalej oznacza wyszukiwarkę, 

system serwowania reklam, mapy, aplikacje, 

YouTube i Android, wchodzą również kolejne: 

Nest – zautomatyzowane i podłączone do 

sieci urządzenia domowe (obszar Smart 

Home), Calico – biotechnologia, medycyna, 

wydłużanie życia (Smart Health), Fiber – 

szerokopasmowy internet i telewizja (Smart 

Connection), Google Ventures i Capital 

(inwestycje w firmy – wspieranie Smart Work) 

i Google X (projekty takie jak samoprowadzące 

się samochody i drony – Smart Travel). 

Google X było laboratorium projektów, które 

mają zmienić świat. Jednym z najbardziej 

znanych tego typu projektów jest Project 

Loon – dostarczanie internetu za pomocą 

stratosferycznych balonów do rejonów, 

gdzie nie ma internetu. Dzięki temu lekarz 

z afrykańskiego plemienia wyposażony 

w telefon podłączony do systemu w rodzaju 

Watsona będzie w stanie zdiagnozować 

chorobę równie trafnie jeśli nie trafniej niż 

lekarz w całkowicie ucywilizowanym kraju. 

Dzięki temu dzieci w brazylijskiej wiosce 

będą miały dostęp do wiedzy taki sam, jak ich 

rówieśnicy w Nowym Jorku. To projekty, które 

zmieniają świat.

Człowiek jest najbardziej uzależniony od 

swoich własnych emocji i swoich własnych 

motywacji lub ograniczeń. Problemy 

psychologiczne i różnego rodzaju obciążenia 

w tym względzie są coraz częstszym 

zjawiskiem w naszych czasach, spotykanym 

nawet u ludzi sukcesu, mistrzów sportowych, 

a w szczególności u ludzi, którzy przeszli 

w życiu traumę. Sztuczna inteligencja 

i systemy takie jak Watson będą też 
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przynosić ulgę ludziom w cierpieniach natury 

psychologicznej. 

Firma iDAvatars nauczyła Watsona 

odpowiadać na pytania na temat syndromu 

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder – 

syndrom urazu po stresie wywołanym 

traumą, występujący na przykład u części 

żołnierzy uczestniczących wcześniej 

w działaniach wojennych). Dzięki temu 

weterani będą mogli wyrażać pytania na swój 

własny sposób i uzyskiwać odpowiedzi, jak 

sobie poradzić ze swoim stanem. Oznacza to 

stworzenie rodzaju wirtualnego psychologa, 

który na może pomagać potrzebującym na 

znacznie większą skalę i bez ograniczeń 

czasowych. 

Świat się zmienia w postępie wykładniczym. 

Czy sztuczna inteligencja maszyn może być 

zagrożeniem dla ludzi? Nie, ponieważ to nie 

maszyna rządzi światem, tylko ludzie. I to 

od nich, od nas, wszystko zależy. Chciałbym 

zakończyć ten tekst cytatem ze strony 

głównej Instytutu Przyszłości Życia (Future 

of Life Institute - http://futureoflife.org/)  - 

„Technika daje życiu potencjał do rozkwitu, 

jakiego nie było nigdy wcześniej… albo do 

samozniszczenia.”  To od nas wszystkich 

zależy, do czego się przyczynimy.
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