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INTRO
Z przyjemnością oddaję w Wasze ręce
Time4Mobi#2. Parę tygodni intensywnej
pracy, zbierania i opracowania danych,
dyskusje z ekspertami branżowymi. Efekt
ocenicie sami. Podjęte zostały staranne
działania, żeby kolejny magazyn stanowił
przydatne źródło konkretnej wiedzy biznesowej. Kierunek i misja brzmi: edukacja rynku
w zakresie nowych technologii, dostarczanie
unikatowej, praktycznej wiedzy biznesowej.
Po raz kolejny powtórzę: na otwarcie szampana i świętowanie sukcesu jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Time4Mobi#2 to
kontynuacja działania, poszukiwanie kierunków rozwoju, prezentacja najbardziej atrakcyjnych i efektywnych treści dla startupów,
przedsiębiorców, marketerów, dla wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami w życiu i biznesie.
W Time4Mobi#2 znajdziecie min. pierwszy
w Polsce kompleksowy Raport Drony
w Akcji. O rozwoju rynku pojazdów bezzałogowych nikogo chyba przekonywać nie
trzeba. W raporcie znajdziecie konkretne
porady, przepisy opracowane przez wieloletniego praktyka, Jakuba Chudarka. Polecam
kompleksową analizę rynku Internet of
Things. Technologia w szybkim tempie wchodzi w kolejne sfery naszego życia i biznesu.
Szymon Słowik, doświadczony marketer
i bloger dzieli się swoją zaawansowaną
wiedzą w obszarze optymalizacji, pozycjonowania stron w wersji mobilnej. Jędrzej Stępniowski zwraca fachową uwagę na aspekty
prawne w obszarze technologii Internet of
Things i Wearables. Znajdziecie także wiele
innych, mam nadzieję atrakcyjnych i przydatnych treści.
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INTERNET
OF THINGS

Nie ma chyba aktualnie bardziej gorącego tematu
w branży tech niż INTERNET OF THINGS (IOT). Jest wiele
deﬁnicji, pojawiło się wielu ekspertów. Do dyskusji
dołączają twórcy i dystrybutorzy technologii iBeacon,
wearables, aplikacji mobilnych i webowych. W 2014
roku szacowano wartość tego sektora na 1,5 mld USD,
w 2018 roku będzie to już 3,1 mld, średni wzrost w skali
roku wyniesie 19 proc. Według raportu IDC „Worldwide and Regional Internet of Things 2014-2020 Forecast” wzrost wyniesie ponad 17 proc. rocznie w skali
kolejnych 5 lat. Wartość rynku wzrośnie z obecnego
poziomu 1,7 biliona USD1 do 7,1 biliona USD w 2020
roku. W ciągu ostatnich 3-4 lat zainwestowano około
700 mln USD w ﬁrmy zajmujące się IoT, ponad 4 miliardy
wydano na akwizycje. Gartner wskazuje IoT jako jedno
z głównych trendów technologicznych, czwarty rok
z rzędu (Gartner, Top 10 Strategic Technology Trends for
2015). Według Businessinsider 82 proc. ﬁrm do 2017 r.
będzie wykorzystywało w biznesie aplikacje IoT. Cisco
szacuje, że łączna wartość połączenia obszaru analityki
z IoT może osiągnąć wartość 5 trylionów USD 1. Przykłady i predykcje dotyczące rynku IoT można mnożyć.
Najważniejsze, że rynek ten przestał być traktowany
w kategorii science-ﬁction, rozwija się bardzo dynamicznie, systematycznie rośnie jego wartość.

funkcjonowanie sieci komunikacyjnej integrującej
urządzenia (Internet) systemów informatycznych
zdolnych do zbierania danych rozwiązań analitycznych
przetwarzających dane i pozwalających na wnioski oraz
uzyskanie wartości biznesowej.
Internet of Things zakłada, że z siecią połączone zostaną
wszystkie urządzenia, z których korzystamy na co dzień,
np. pralki, lodówki, telewizory, samochody. Komunikując się z dedykowaną aplikacją, automatycznie wykonają
pracę, przetwarzają dane, które mogą być następnie
wykorzystane efektywnie w biznesie. W 2008 roku
liczba urządzeń podłączonych do Internetu przekroczyła liczbę ludzi na świecie. Agencja badawcza Gartner
prognozuje, że do 2020 roku liczba urządzeń wpisujących się w deﬁnicję Internetu Rzeczy osiągnie 26
miliardów.

Według analityków z SAS, segment Internet of Things
składa się z 4 podstawowych, integralnych elementów:
urządzeń, które pozwalają na aktywne gromadzenie
i przesyłanie danych pomiarowych reprezentujących ich

Jedną z alternatywnych deﬁnicji Internetu rzeczy jest
Internet inteligentnych obiektów (ang. Internet of Smart
Objects). Deﬁnicja zakłada, że włączane do globalnej
sieci urządzenia są inteligentne. Swoją inteligencję
zawdzięczają możliwościom komunikowania się
z innymi obiektami oraz zbierania i analizowania danych
przez niedostarczanych, a następnie, na ich podstawie,
podejmowania decyzji analitycznych i biznesowych.
Inteligentne obiekty, to małe urządzenia elektroniczne,
które składają się z jednostki transmisyjnej –zazwyczaj
radia niskiej mocy, a także mikroprocesora i sensora
(ang. sensor) lub urządzenia wykonawczego (ang. actuator). Sensory pozwalają inteligentnym obiektom
zbierać informacje o otaczającym świecie, natomiast
moduły wykonawcze umożliwiają im sterowanie, czyli
wprowadzanie zmian do ﬁzycznego świata. Inteligentne
obiekty mogą być wbudowane w prawie każdy rodzaj
urządzenia: licznik, sprzęt przemysłowy, sprzęt
domowy, przełączniki świateł, silniki i wiele innych.
Otwiera to drogę do aplikacji w przemyśle, biznesie, na
użytek domowy. Internet rzeczy to przede wszystkim
sieci M2M, czyli Machine-To-Machine, w których zasadniczą rolę pełni komunikacja między urządzeniami i ich
zakodowana wiedza informatyczna, dzięki której są
zdolne do samodzielnego podejmowania decyzji2.

1. Na podstawie: http://algolytics.pl/internet-of-things-modne-haslo-czy-realny-trend
2. Na podstawie: A. Brachman: Internet przedmiotów. Obserwatorium ICT <<
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IoT tak naprawdę nie jest nowym zjawiskiem. Urządzenia wykorzystujące technologię IoT implementowane są
od mniej więcej 20 lat w motoryzacji, przemyśle ciężkim,
branży AGD. Sam termin został użyty po raz pierwszy
w 1999 roku. Bill Joy założyciel ﬁrm Berkeley Unix i Sun
Microsystems opisał sposób komunikacji urządzeń za
pośrednictwem Internetu. Zrobił to w celu przedstawienia idei wprowadzenia inteligentnych rozwiązań w życiu
codziennym. Oﬁcjalnego terminu użył jako pierwszy
Kevin Ashton (Auto-ID Center) w trakcie prezentacji
THAT INTERNET OF THINGS THING. In the real world, things
matter more than ideas.

Internet of Things to przede wszystkim innowacyjny
sposób na docieranie do obecnych czy potencjalnych
klientów, przygotowanie dla nich spersonalizowanych
danych i przede wszystkim zbieranie, przetwarzanie
i wykorzystanie danych analitycznych w celach biznesowych. Zgadzam się absolutnie z tezami postawionymi przez panelistów w trakcie prezentacji Raportu IAB
Polska „Internet rzeczy w Polsce”: IoT przełoży się na
konkretne i wymierne wartości biznesowe przy odpowiednim podejściu do analizy danych, wykorzystaniu
danych i automatyzacji procesów biznesowych3.
IDC podkreśla, że cały czas pojawiają się nowe obszary
wykorzystania Internetu Rzeczy w Polsce. Wśród nich
najszybciej rozwijającą się będą inteligentne urządzenia
domowe ze skumulowaną roczną stopą wzrostu na
poziomie 46 proc. w latach 2014-2018. Bardzo szybko
będzie też rósł obszar inteligentnych samochodów,
cyfrowych ofert sklepowych oraz inteligentnych
budynków. rok 2015 w branży IT upłynie pod znakiem
Internetu Rzeczy.

3. Na podstawie: http://www.comarch.pl/erp/webinaria/internet-of-things
4. Na podstawie: https://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly

Zdjęcie: Telegraph.co.uk

Do końca roku wartość tego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej wyniesie 8,2 mln USD. Według raportu
Central and Eastern Europe, the Middle East and Africa
Internet of Things Market 2015 Top 10 Predictions, do
2018 r. wartość rynku IoT w regionie CEMA przekroczy
50 mld USD, liczba autonomicznych urządzeń podłączonych do sieci wzrośnie do około 2 mld4. Istotnym
segmentem Internetu Rzeczy stają się tzw. wearables
(urządzenia do noszenia). W samym 2014 roku światowy rynek takich urządzeń powiększył się o ponad 19,6
miliony sztuk, z czego około 800 tysięcy znalazło się
w regionie CEMA. Kolejne 1,5 miliona wearables ma
znaleźć się w tym regionie do końca roku 2016.

Technologia IoT pozwala na szereg różnorodnych zastosowań, poniżej kilka tylko wybranych
przykładów. Co ważne, wdrożenia funkcjonują już w realnym świecie. Oto kilka przykładów:

INTELIGENTNE DOMY,
INTELIGENTNE BUDYNKI

INTELIGENTNE PRZEDSIĘBIORSTWA,
INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

Sieci szerokopasmowe oraz zaawansowane usługi
sieciowe mogą zostać wykorzystane w codziennym
otoczeniu człowieka. Ich funkcjonalność obejmuje
inteligentne zarządzanie urządzeniami powszechnego
użytku, inteligentne domy, telemetrię i nawigację; interfejsy nowej generacji umożliwiające migrację otoczenia
człowieka z pasywnych urządzeń na inteligentne aktywne środowisko usług, zapewniające ciągły dostęp do
usług i zasobów

Technologie radiowych identyﬁkatorów (RFID) już
znajdują zastosowanie w ﬁrmach, dla których sterowanie łańcuchem dostaw jest podstawą funkcjonowania.
W przyszłości możliwe będzie współdziałanie aplikacji
odpowiedzialnych za tworzenie produktu na poszczególnych etapach. Technologia będzie wykorzystana do
dostarczenia użytkownikowi informacji na temat kupionego produktu: instrukcji obsługi, daty ważności, aktualnego stanu. Identyﬁkacja obiektów ma zastosowanie
w systemach zapobiegania kradzieżom, walce z podróbkami. Biosensory i bioidentyﬁkatory mają zastosowanie
w procesie produkcji do kontroli procesu, jakości końcowego produktu i kontroli w procesie sprzedaży. Jednym
z zastosowań może być monitorowanie jakości produktów spożywczych: zmian temperatury, konsystencji.

INTELIGENTNE MIASTA
Zaawansowane usługi sieciowe umożliwiają optymalizację użycia infrastruktury miejskiej (dróg, sieci energetycznej). Informacje dotyczące natężenia i charakteru
ruchu mogą zostać wykorzystane do sterowania
ruchem. Monitoring wolnych miejsc parkingowych
można wykorzystać do kierowania ruchem użytkowników. Sieć czujników można wykorzystać również do:
wykrywania przestępstw i aktów wandalizmu, sterowania oświetleniem w zależności od pory dnia, pogody
i obecności użytkowników, wykrywania poziomu zapełnienia kontenerów na śmieci, monitorowania wibracji
i stanu zużycia materiałów budowlanych, mostów czy
innych obiektów architektonicznych.

INTELIGENTNE SYSTEMY ENERGETYCZNE
Optymalizacja systemów energetycznych obejmuje:
zwiększenie udziału źródeł odnawialnych, magazynowanie nadwyżek produkcyjnych, efektywny transport.
Rozwiązanie to inteligentne systemy energetyczne lub
elektroenergetyczne (ang. smart grid, smart energy).
Systemy te, dzięki dodaniu warstwy komunikacji między
uczestnikami rynku energii, mają na celu zapewnienie
efektywnego wykorzystania energii. Inteligentne systemy energetyczne składają się z dwóch głównych
elementów: automatyki opartej na zaawansowanych
czujnikach i sieci teleinformatycznej.

INTELIGENTNE SIECI W SEKTORZE MEDYCZNYM
Podstawowym przykładem są sieci telemedyczne, które
pozwalają na monitorowanie stanu pacjenta, śledzenie
wybranych parametrów i sygnałów ﬁzjologicznych:
temperatury, ciśnienia krwi, czynności oddechowych.
Druga grupa czujników pozwoli zbierać dane dotyczące
aktywności. Dane te będą agregowane i wysyłane do
centrów medycznych, w których systemy analizy tych
danych będą natychmiast podejmować decyzję w
momencie wystąpienia anomalii zagrażającej życiu.
Dane będą także wykorzystane w innych systemach:
wspieranie zmian stylu życia, nawyków żywieniowych,
prognozowanie stanu zdrowia, systemy medycyny zapobiegawczej. W zakres wchodzą również sieci pozwalające na monitorowanie życia osób starszych czy niepełnosprawnych.
<<

INTELIGENTNE SYSTEMY POMIAROWE
Rewolucja w systemach pomiarowych zaczęła się od
zdalnego odczytywania liczników, statusów, wprowadzenia automatycznych systemów pomiarowych AMR
(ang. Automatic Meter Reading). Dodanie inteligencji do
systemów pomiarowych (ang. smart metering) jest
konieczne dla współdziałania z inteligentnymi systemami energetycznymi.
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MONITOROWANIE ŚRODOWISKA,
MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ
W zakresie monitoringu środowiska kluczową rolę
odgrywa sieć czujników, które zbierają dane dotyczące
temperatury, wiatru, opadów deszczu, wysokość poziomu rzek. Zbieranie i przetwarzanie danych w czasie
rzeczywistym pozwala wykrywać anomalie i zagrożenia.
Możliwia jest opcja monitorowania miejsc trudno
dostępnych, niebezpiecznych (tereny wulkaniczne,
uskoki oceaniczne). Otworzy to drogę do następnej
generacji systemów monitorowania zagrożeń i systemów podejmowania decyzji, opartych na danych pochodzących ze znacznie większego obszaru, zbieranych w
czasie rzeczywistym5..

Zdjęcie: Techradar

Zgodnie z prognozami IDC Polska największym segmentem IoT będzie monitoring ﬂoty pojazdów, którego
wartość w 2018 roku w Polsce wyniesie 379 mln
dolarów. Dynamiczny rozwój nastąpi też m.in. w obszarze inteligentnych samochodów, budynków oraz cyfrowych ofert sklepów. Najszybszy rozwój czeka segment
inteligentnych urządzeń domowych. Roczna stopa
wzrostu jest w ich przypadku szacowana na 46%
w latach 2014-2018. Prognoza dla polskiego rynku
Internetu rzeczy znalazła się w przewodniku IDC Worldwide IoT Spending Guide by Vertical. Zawiera on przegląd technologii: sprzętu, oprogramowania, usług,
a także analizę branż i prezentację zastosowań, których
wzrost prognozuje IDC. Raport zawiera także projekcje
przychodów zarówno w podziale na kraj, jak i technologie, dla Polski oraz 53 innych państw. Koncentruje się na
25 najszybciej rozwijających się obszarach w 11 branżach, m.in. konsumenckiej, handlowej, zdrowotnej,
administracji publicznej, produkcyjnej i transportowej
oraz ocenia potencjał IoT w obszarze rozwiązań technologicznych6.

Bardzo precyzyjne kierunki rozwoju wskazuje Cisco.
Analiza wykona po realizacji badania ankietowego IoT
deﬁniuje następujące funkcjonalności dla poszczególnych branż:
Firmy produkcyjne: wielowymiarowa analiza
danych w czasie rzeczywistym; zintegrowana
współpraca oparta na przekazie wideo; zdalne
śledzenie zasobów ﬁzycznych; inteligentne roboty/ linie produkcyjne
Firmy energetyczne: integracja danych z czujników; analityka predyktywna
Firmy detaliczne: wizualizacja danych i analityka
predyktywna; marketing oparty na geolokalizacji;
zbieranie danych sprzedażowych

Drones: high-profile and niche
The active base of non-military drones
costing $200 or more should exceed

1UNITS
MILLION

>$200

2015 sales to be about

300,000 UNITS
Total industry revenues

$200-400

MILLION

Principal use: observation
(aerial inspection with
the ability to transmit
footage to ground
staff in real time)

Secondary use:
transportation

Specjaliści są zgodni – rynek IoT stanie się największym
wyzwaniem branży IT. Szacunki zakładają, że do 2019
roku na rynku funkcjonować będzie 35 miliardów połączonych ze sobą urządzeń: samochody, sprzęt AGD/RTV, przedmioty wykorzystujące technologie wearebless,
urządzenia w smart home, smart city. Czynnik przyspieszający rozwój IoT to między innymi penetracja Internetu. Do 2019 roku około 57 proc. populacji będzie regularnie korzystać z Internetu, ponad miliard gospodarstw
domowych będzie wyposażonych w wi-ﬁ. Znacząco
spadną także koszty produkcji urządzeń wykorzystujących IoT. Przychody związane z dostarczaniem rozwiązań IoT mają do 2019 r. osiągnąć wartość 600 mld USD.
Przeważającą większość będzie stanowić produkcja
oprogramowania i projektowanie usług opartych na
IoT7.
Dariusz Adamczyk

www.deloitte.com/TMTpredictions
© 2015. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms,
each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. This
communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this communication,
rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

5. Na podstawie: A. Brachman: Internet przedmiotów. Obserwatorium ICT.
6. Na podstawie: http://pulsinnowacji.pb.pl
7. Na podstawie: http://wgospodarce.pl/informacje
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RAPORT
DRONY W AKCJI

INTRO

Potencjał rynku jest ogromny. Wartość systematycznie
wzrasta. Według raportu Innova Research globalny
rynek dronów w 2014 roku wart był bilion USD, w 2020
roku osiągnie wartość 6 bilionów. Drony bezpośrednio
produkują albo w nie inwestują potężne globalne
brandy: AeroVironment Lockheed Martin, Boeing /
Insitu, Draganﬂyer, Northrop Grumman, Israel Aerospace Industries, Google.

Drony to jeden z bardziej popularnych tematów
w obszarze nowych technologii. O ich praktycznym
wykorzystaniu, normach prawnych, wymogach egzaminacyjnych przeczytacie w raporcie przygotowanym
przez praktyka, Jakuba Chudarka. Niniejsze intro to
tylko skromne wprowadzenie przygotowane przeze
mnie, pasjonata i wielkiego entuzjastę dronów.
Temat dronów nie jest w zasadzie niczym nowym.
Drony były używane w rolnictwie w Japonii, Australii już
na początku lat 80-tych. Od wielu lat drony używane są
w operacjach militarnych, chociaż dopiero od niedawna
mówi się o tym otwarcie. Wojsko polskie przeznaczyło
w tym roku bazę lotniczą w Mirosławcu na szkolenie
operatorów. Firma WB Electronics stworzyła Konsorcjum Polska Platforma Technologiczna Systemów
Bezzałogowych. Przykładów jest dużo więcej. Temat
użytkowania dronów zrodził poważną dyskusję na
temat bezpieczeństwa i umiejętności operatorów.
Komisja Europejska zleciła EASA (European Aviation
Safety Agency) opracowanie zbioru zasad, które miałyby obowiązywać na szczeblu europejskim w odniesieniu
do dronów, dokument ukazał się pod nazwą:
Wprowadzenie ram regulacyjnych dotyczących
wykonywania operacji z użyciem dronów
w pierwszej połowie 2015 roku.

Deﬁnicja dronów, wg Easa.europa.eu/drones jest
stosunkowo szeroka i obejmuje wszystkie zdalnie sterowane i autonomiczne statki powietrzne: od niewielkich
urządzeń konsumenckich o zastosowaniu rekreacyjnym, aż po duże statki powietrzne używane na bardzo
długich dystansach do operacji związanych z bezpieczeństwem i innych szczególnie ważnych operacji.
Branża gospodarki związana z produkcją dronów
odznacza się więc zróżnicowaniem, innowacyjnością
i międzynarodowym charakterem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lotniczymi drony (zwane również
bezpilotowymi lub bezzałogowymi statkami powietrznymi) o masie powyżej 150 kg podlegają podobnym
regulacjom jak inne statki powietrzne (załogowe statki
powietrzne). Regulacje dotyczące lżejszych dronów
zostały pozostawione w gestii poszczególnych państw
członkowskich EASA.

Zdjęcia: Parrot
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Zdjęcie: Parrot

Istnieją różne deﬁnicje dronów (bezzałogowców). Zgodnie z deﬁnicją Departamentu Obrony USA bezzałogowy
statek powietrzny (UAS) to napędzany obiekt powietrzny, który nie przenosi operatora, używa sił aerodynamicznych, aby zapewnić siłę nośną pojazdu. Może lecieć
sam (autonomicznie) lub być zdalnie pilotowany Konstrukcja ta jest zdolna do przenoszenia lotniczych środków bojowych oraz ładunków użytecznych1. Według
autorów Raportu Fundacji Panoptykon, w środowisku
operatorów dronów używane są powszechnie jeszcze
poniższe deﬁnicje:
Bezzałogowe statki powietrzne/aparaty latające
(Unmanned Aerial Vehicle/ System, UAV/UAS) – jeden z
proponowanych zamienników dla wyrazu drony, używany przez władze poszczególnych państw, służby wojskowe oraz w publikacjach akademickich.
Zdalnie sterowane statki latające (Remotely Piloted
Aircraft/ RPA) –określenie dronów występujące w dokumentach organizacji międzynarodowych, w tym Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO),
używane również w UE.
Profesjonalna deﬁnicja drona opracowana została także
przez Polskie Biuro Analiz Sejmowych (Infos 03/15).
Według analityków z PBA aktualnie obowiązujące przepisy wyróżniają następujące rodzaje z uwzględnieniem
kryterium wagi bezzałogowca:
małe bezzałogowce
(o masie startowej do 20 kg),
przepisy dla operatorów wprowadzają rozróżnienie
między dronami ważącymi do 7 kg i dronami ważącymi od 7 do 20 kg; są zasilane baterią; czas lotu
wynosi poniżej 1 godziny; ładowność to zwykle
kilka kilogramów
lekkie bezzałogowce
(o masie startowej od 20 kg do 150 kg),
podlegają bardziej restrykcyjnym wymogom ze
względu na większe ryzyko wyrządzenia szkody w
razie wypadku; pod względem czasu lotu i ładownością plasują się między małymi a dużymi
duże bezzałogowce
(o masie startowej ponad 150 kg),
są licencjonowane na poziomie europejskim przez
Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego
(EASA), podlegają bardziej surowym przepisom niż
małe i lekkie drony; są zwykle napędzane silnikami
spalinowymi; czas lotu przekracza 16 godzin;
ładowność wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset
kilogramów;

Cześć analityków dzieli drony na następujące kategorie
według wielkości:
nano
small
medium
large
W ujęciu technologicznym możemy znaleźć takie kategorie, jak:
multi-rotor
ﬁxed-wings
single-rotor (VTOLs)
control manner (autopilot)
Jeżeli chodzi o wykorzystanie, drony najczęściej są
wyposażone w kamery, aparaty foto, urządzenia do
przetwarzania obrazu. Wykorzystuje się je między
innymi do:
ﬁlmowania do celów badawczych,
komercyjnych
monitoringu środowiska
(atmosfera, ochrona środowiska,
geologia)

mapowanie,

dostarczania danych w rolnictwie, kartograﬁi,
geodezji
kontroli infrastruktury
(ropociągów, linie energetyczne, gazownictwo)
pomocy w nagłych wypadkach (poszukiwania,
ratownictwo, pożarnictwo, policja)

<<
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OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH
Na koniec bardzo istotna kwestia – ochrona danych
osobowych. Tematyka danych osobowych w kontekście
dronów jest w tej chwili przedmiotem zainteresowania
wielu organów na szczeblu europejskim. W listopadzie
2014 r. opinię w tej sprawie wydał Europejski Inspektor
Ochrony Danych3. Duże zainteresowanie tematyką
danych osobowych w kontekście dronów wynika przede
wszystkim z tego, że drony mogą być wykorzystywane
celowo lub mimowolnie do pozyskiwania dużej ilości
danych kwaliﬁkowanych jako dane osobowe, bardzo
często bez wiedzy podmiotu, którego te dane dotyczą.
Najważniejsze aspekty brane pod uwagę to między
innymi: drony są w stanie gromadzić duże ilości danych,
które w wielu przypadkach będą deﬁniowane jako dane
osobowe (zdjęcia, ﬁlmy) drony będą zbierać dane
osobowe bez uprzedniej zgody podmiotu, którego dane
dotyczą, często również pomimo sprzeciwu tej osoby
osoba, której dane są zbierane przez drona, może mieć
duże trudności z ustaleniem tożsamości podmiotu
zbierającego danem z uwagi na brak relacji pomiędzy
operatorem drona i podmiotem, którego dane są zbierane, istnieje trudność w wypełnieniu ustawowych
obowiązków informacyjnych względem osoby, której
dane są zbierane z uwagi na połączenie dronów
z publicznie dostępnymi sieciami telekomunikacyjnymi
istnieje ryzyko przejęcia zebranych danych przez osoby
nieupoważnione. Jak twierdzi Krzysztof Wojdyło
z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, bazując na analizach
dokonanych na zamówienie Komisji Europejskiej oraz
opinii Grupy Roboczej ds. Artykułu 29, można dojść do
wniosku, że z dużym prawdopodobieństwem regulacje
dotyczące dronów będą w w niedalekiej przyszłości
ukierunkowane na: zagwarantowanie łatwej identyﬁkacji administratorów danych osobowych (np. poprzez
obligatoryjne oznaczanie dronów) stworzenie zorganizowanych systemów informacji na temat operatorów
dronów operujących na określonym terenie (stworzenie
specjalnych platform informacyjnych, łatwo dostępnych
dla podmiotów, których dane są przetwarzane), narzucanie producentom dronów konieczności stosowania
zasad „privacy by design” oraz „privacy by default”, co
w praktyce oznacza fabryczne montowanie w dronach
oprogramowania, które maskuje oraz anonimizuje
zbierane dane osobowe.
Dariusz Adamczyk

Zdjęcie: Parrot

O wykorzystaniu prywatnym czy komercyjnym dronów
można znaleźć wiele informacji. Poniżej znajduje się
kilka niekonwencjonalnych, ale bardzo użytkowych
przykładów zastosowania bezzałogowych statków
powietrznych:
W Wielkiej Brytanii drony były używane m.in. w trakcie
olimpiady w Londynie w 2012 roku do kontrolowania
demonstracji środowisk skrajnej prawicy. Policja
w Liverpool jest wyposażona w drony, które służą do
kontroli porządku publicznego. Drony wykorzystuje
straż pożarna w Dorset, West Midland, Hampshire.
Drony znajdują się także na wyposażeniu straży
morskiej;
W stanie Karolina Północna (USA) drony są wykorzystywane do monitorowania gangów motocyklowych.
Bezzałogowce są wykorzystywane przez policję m.in.
w Los Angeles, Houston, Miami. Dyrektor FBI podczas
wysłuchania w komisji sprawiedliwości amerykańskiego
senatu przyznał, że agencja wykorzystuje aktywnie
drony. USA od 2002 roku używają dronów do patrolowania granicy z Meksykiem. Służą do monitorowania
nielegalnych migrantów i przemytu;
W Kanadzie po raz pierwszy na świecie dopuszczono
w postępowaniu sądowym dowód ze zdjęcia wykonanego przez policyjnego drona;
W Holandii i Szwajcarii rozwijane są tzw. Canna Choper
– drony służące do wykrywania osób palących marihuanę. Drony są wykorzystywane do nadzorowania
meczów piłkarskich. W Belgii, Francji, Austrii, Włoszech
jednostki bezzałogowe są używane do monitorowania
nielegalnych migrantów. W Niemczech kolej wykorzystuje drony do monitoringu graﬁciarzy2;
Polska ﬁrma Softblue wprowadziła na rynek AirDrona,
który analizuje skład dymu pod kątem spalanych
w piecach substancji; AirDron umożliwia analizę składu
dymu z kominów, dzięki czemu umożliwia szybką identyﬁkację osób czy zakładów przemysłowych spalających
zabronione materiały. AirDron jest efektem współpracy
z
Uniwersytetem
Technologiczno-Przyrodniczym
w Bydgoszczy i docelowo ma pozwolić na zdalne
i natychmiastowe badanie składu dymu.
<<

Zdjęcie: Parrot

10

>>

Dron - jak latać bezpiecznie?
Wszystko co powinieneś wiedzieć
zanim wzbijesz się w powietrze.
Podział lotów dronami ze względu na przeznaczenie
nagrywanego materiału zdjęciowego i ﬁlmowego

Dostęp do dronów z roku na rok jest coraz łatwiejszy.
Producenci ze względu na zapotrzebowanie udoskonalają poszczególne modele, które zyskują lepsze parametry. Aby zakupić drona wystarczy dysponować
pewną kwotą gotówki, mniejszą lub większą w zależności od wybranego modelu, a następnie już można się
cieszyć niesamowitym uczuciem podczas ﬁlmowania
świata z lotu ptaka. Część urządzeń jest gotowa do
lotów zaraz po wyciągnięciu z pudełka.

LOTY REKREACYJNE I SPORTOWE
Jak już zostało to wspomniane dostępność bezzałogowych statków powietrznych jest na dzień dzisiejszy
dość prosta. Właściwie każdy może zakupić swojego
drona z wybranymi parametrami. Do dzisiaj popularne
są dronowe selﬁe czyli w skrócie „dronie”. Jeżeli latamy
dla siebie, fotografując swój dom z lotu ptaka lub też
inne tereny na przykład podczas różnych wyjazdów
i spotkań rodzinnych, by móc później w pochwalić się
takimi zdjęciami przed przyjaciółmi, nie musimy posiadać żadnych świadectw ani certyﬁkatów. Jedyne co
będzie nieodzowne to aktualne wiedza i umiejętności,
bo to pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa podczas
używania drona. Ten rodzaj lotów nie zwalnia pilota od
znajomości odpowiednich map z podziałem na strefy
lotnicze oraz informowania odpowiednich organów
o wykonywanych akcjach powietrznych, jeżeli zajdzie
taka potrzeba.

Dzięki kontynuacji prac nad technologią, latanie
dronem jest coraz bezpieczniejsze. Jednakże
w samych kwestiach praktycznych dotyczących latania,
nie można opierać się jedynie na technologii. Drona
należy użytkować świadomie, przestrzegając obowiązujących regulacji prawnych, pozostając także
w zgodzie z sąsiedztwem terenów gdzie wykonywane
są loty. Dron nie jest zabawką. Nie może stwarzać
zagrożenia zarówno w stosunku do znajdujących się
w pobliżu ludzi, ale także budynków i infrastruktury
(słupy i linie wysokiego napięcia, lotniska (!) itp.). Należy
informować odpowiednie służby i znajdujące się niedaleko osoby, że na danym obszarze będą wykonywane
loty dronem. To od pilotów bezzałogowych statków
powietrznych i ich podejścia do kwestii bezpieczeństwa, zależy ograniczanie wydarzeń losowych z udziałem tych maszyn, ale także budowanie pozytywnej
reputacji w społeczeństwie.

KOMERCYJNE LOTY DRONAMI
Zastosowanie bezzałogowych systemów lotniczych
w celach handlowych lub biznesowych wymaga nie
tylko wiedzy i umiejętności, ale także posiadania przez
osobę pilotującą drona, świadectwa kwaliﬁkacji wydanego przez odpowiedni organ państwowy (w Polsce
takie certyﬁkaty wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego).
Co konkretnie jest lotem komercyjnym? Jakiekolwiek
użycie handlowe fotograﬁcznych materiałów lotniczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak: sprzedaż zdjęć i ﬁlmów wykonanych
dronem; korzystanie z dronów do świadczenia usług
kontraktowych w przemyśle
i telekomunikacji.
Przykłady zastosowania:
Profesjonalne
z lotu ptaka;

fotografowanie

nieruchomości

Profesjonalna fotograﬁa ślubna i weselna;
Profesjonalne realizowanie usług związanych
z nagrywaniem materiałów dziennikarskich i na
użytek przemysłu ﬁlmowego;
Świadczenie usług mapowania
Zdjęcie: Parrot
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Zdjęcia: Dron-Kraków

DRONY I PRAWO POLSKIE
ICAO – International Civil Aviation Organization – organizacja międzynarodowego lotnictwa cywilnego
EASA - European Aviation Safety Agency - Europejska
Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
METAR – komunikaty regularnych obserwacji meteorologicznych dla lotnictwa
NOTAM - Notice to Airmen - zwięzła depesza telekomunikacyjna Kierownictwa Lotów (ATM) (Air Traﬃc
Management)
PANSA – Polish Air Navigation Services Agency = PAŻP
- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
P - Prohibited - oznaczenie strefy zastrzeżonej
R – Restricted – oznaczenie strefy z ograniczeniami
SIGMET – informacje dotyczące zjawisk pogody na
trasie, mające wpływ na bezpieczeństwo lotów statków
powietrznych
TAF – Terminal Aerodrome Forecast - prognoza dla
lotniska
TMA – Terminal Control Area - rejon kontrolowany
lotniska
TRA – Temporary Reserved Area – strefa czasowo
zarezerwowana
TSA – Temporary Segregated Area – strefa czasowo

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 roku (Dz. U.
z 2013 r. poz. 440) określa zasady wykonywania lotów
za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (UAV)
[Akt Prawny]
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/440/
Każdy lot inny niż rekreacyjny i sportowy wymaga posiadania przez pilota świadectwa kwaliﬁkacji, ważnych
badań lekarskich oraz ubezpieczenia OC. Loty BVLOS,
czyli poza zasięgiem wzroku operatora, kontrolowane
jedynie za pomocą kamery pokładowej, wymagają
dodatkowych kwaliﬁkacji.
Poniżej lista skrótów, których znajomość jest niezbędna
by sprawnie poruszać się po zagadnieniach dotyczących
prawa lotniczego:
ATC - Air Traﬃc Control - kontrola ruchu lotniczego
AGL - Above Ground Level - nad poziomem ziemi
ASL - Above Sea Level - nad poziomem morza
AD – Aerodrome - lotnisko
AIP – Aeronautical Information Publication – publikacja
służby informacji lotniczej
AIS – Aeronautical Information Services – służba informacji lotniczej
ATIS – Automatic Terminal Information System – system
automatycznej informacji lotniskowej
ATZ – Air Traﬃc Zone – strefa ruchu lotniskowego
CTA – Control Area - obszar kontrolowany
CTR – Control Zone - strefa kontrolowana
D – Danger – oznaczenie strefy niebezpiecznej
EA – Exercise Area - rejon ćwiczeń
FIR – Flight Information Region – rejon informacji
powietrznej
FIS – Flight Information Service – służba informacji
powietrznej
FL – Flight Level – poziom lotu

<<

wydzielona
TWR – Aerodrome Control Tower or Aerodrome
Control - wieża kontroli lotniska, kontrola lotniska
VOLMET – informacje meteorologiczne dla
statków powietrznych w locie
ULC - Urząd Lotnictwa Cywilnego
UAVO - Unmanned Aerial Vehicle Operator - operator drona, nazwa świadectwa kwaliﬁkacji operatora drona
VLOS - Visual Line of Sight - w zasięgu wzroku
BVLOS - Beyond Visual Line of Sight - poza zasięgiem wzroku
MR - Multi Rotor - wielowirnikowiec
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Ważnym zagadnieniem jest znajomość stref obowiązujących w przestrzeni lotniczej, co z pewnością pomoże
uniknąć w przyszłości takich incydentów, jaki ostatnio
miał miejsce w pobliżu lotniska im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. CTR, czyli przestrzeń kontrolowana
występuję w rejonach lotnisk. Takich stref jest w Polsce
14. Jakakolwiek aktywność związana z lataniem w takiej
streﬁe (CTR, TMA) wymaga uzyskania odpowiedniego
pozwolenia, złożenia planu lotu i zgody kontrolera. Operator drona jest zobowiązany zgłosić planowany lot do
PAŻP minimum pięć dni wcześniej w celu określenia
warunków i możliwości dla takiego lotu.
[Jak zgłosić planowany lot drona w streﬁe CTR]
http://www.swiatdronow.pl/jak-zglaszac-lot-drona-w-ctr

[Mapa stref lotniczych nad Polską]

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zGnSGT-KJ520.kGyq1NhHwuAw

PAŻP udostępnia także mapę na której zaznaczono
wyraźnie strefy, gdzie latanie dronami jest zabronione
lub ograniczone:
[PAŻP mapa ze strefami]
http://ai.pansa.pl/dron/

oraz
[Mapy PAŻP]

http://www.amc.pansa.pl/?menu_lewe=mapy&lang=_pl

ZDROWY ROZSĄDEK
Zachowanie zdrowego rozsądku podczas latania
dronem, wydaje się być rzeczą oczywistą. Bezpieczeństwo musi zawsze odgrywać rolę pierwszoplanową.
Należy latać w zasięgu wzroku, nad obszarami o możliwie jak najmniejszym zaludnieniu i natężeniu ruchu.
Absolutnie należy unikać lotów w obszarach sąsiadujących z lotniskami (odległości te są regulowane prawnie)
lub innych obszarach oznaczonych na mapach jako te
gdzie nie wolno wzbić się w powietrze. Jakakolwiek
lekkomyślność w działaniu może także spowodować
utratę kontroli na dronem, co z pewnością będzie stanowić swego rodzaju zagrożenie. Dlatego nie powinno się
tracić drona z oczu by w każdej chwili móc nim wrócić
i wylądować. Drony wydają dość głośny, charakterystyczny dźwięk, który może działać odstraszająco na
dzikie zwierzęta, stąd zakaz lotów nad parkami narodowymi, gdzie przyroda pozostaje pod ścisłą ochroną.
Nie ma oczywistej deﬁnicji tego czym jest zdrowy rozsądek, a z sytuacjami gdzie drony były wykorzystane
w sposób bezmyślny możemy spotkać się na każdym
kroku, chociażby na YouTube. Drony nie są zabawkami.
Posiadają ostre, szybko obracające się śmigła, które
mogą dość poważnie poranić ludzi i zwierzęta lub uszkodzić własność innych osób. Podstawą latania dronami
jest świadomy i odpowiedzialny wybór miejsca, zgodnie
z obowiązującymi zasadami prawnymi.

Co jest niezbędne by otrzymać
świadectwo kwaliﬁkacji?
Na dzień dzisiejszy przepisy prawne nie wymagają odbycia kursów obejmujących zarówno teorię jak i praktykę.
Jednakże, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, by uczyć się
samemu istnieje na terenie Polski kilka ośrodków,
zazwyczaj przy małych lotniskach, gdzie odbywanie
takich kursów za opłatą jest możliwe. Natomiast przystępując do egzaminu w celu otrzymania świadectwa
kwaliﬁkacji należy posiadać:
Aktualne badania lekarskie wydane przez jednego
z lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania
badań lotniczo-lekarskich
[Lista lekarzy] http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy
Ubezpieczenie OC
Wnieść opłaty egzaminacyjne*:
egzamin teoretyczny - 53zł
egzamin praktyczny - 105zł
wydanie świadectwa UAVO - 43zł
*Kwoty obowiązujące we wrześniu 2015 r.

DBANIE O STAN TECHNICZNY DRONA
Dobrą praktyką powinno stać się sprawdzanie przed
każdym lotem stanu technicznego drona. Należy skontrolować śmigła, diody, kompas - czy jest skalibrowany,
stopień naładowania akumulatorów, czy silniki są
w dobrym stanie. Oprócz zdrowego rozsądku, przestrzegania zasad bezpiecznego, zgodnego z prawem latania
w sytuacjach zagrożenia z pomocą przychodzi nam sama
technologia. Większość dronów posiada systemy
Failsafe, które pozwalają na przywrócenie kontroli nad
maszyną w razie jej utraty, na samodzielny powrót drona
na koordynaty startu itp. Warto też wiedzieć, że na przykład drony DJI posiadają blokady uniemożliwiające
latanie w strefach zakazanych. [Więcej pod linkiem]
http://www.dji.com/ﬂy-safe/category-mc

Zdjęcie: Parrot
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DRONY I PRAWO NA ŚWIECIEi prawo na
świecie
Poniżej znajduje się kilka linków do informacji na temat
regulacji prawnych lotów dronami na świecie. Informacje te należy potraktować ogólnikowo, ponieważ
jedynie naświetlają regulacje prawne obowiązujące
w poszczególnych państwach w chwili ich publikacji.
[Międzynarodowe prawo lotnicze]
http://www.riot.ch/en/legal-information-about-ﬂying-multicopter-drones-commercial/
[Poglądowe mapy stref z zakazem lotów w USA]
https://www.mapbox.com/drone/no-ﬂy/
[Poglądowe mapy stref z zakazem lotów w UK]
http://noﬂydrones.co.uk/

ZAPOTRZEBOWANIE NA MATERIAŁY
KRĘCONE Z POWIETRZA DRONEM
W POLSCE
Rozwój tego rodzaju statków powietrznych zaczął się
w Polsce około pięć lat temu. Od dobrych dwóch lat
możemy obserwować znaczny wzrost zainteresowania
materiałami zdjęciowymi i ﬁlmowymi wykonanymi
dronami. Drony posiada obecnie nie tylko wojsko, ale
różnego rodzaju instytucje, organizacje, stacje telewizyjne, ﬁrmy i osoby prywatne. Oczywiście wszystkie
maszyny wykorzystywane przez te podmioty różnią się
między sobą parametrami i przeznaczeniem. Kiedy
oglądamy relacje dziennikarskie w popularnych programach lub dziennikach, można łatwo zauważyć ujęcia
kręcone za pomocą dronów. Ostatnio mogliśmy na przykład podziwiać z lotu ptaka mocno wysuszone koryto
Wisły w rejonie Warszawy. Użycie drona do kręcenia
takich ujęć jest łatwiejsze i z pewnością ekonomicznie
bardziej opłacalne niż realizowanie zdjęć lotniczych
w sposób tradycyjny. Letnie miesiące bieżącego roku
pokazały, że koniunktura na zdawanie egzaminu uprawniającego do lotów komercyjnych przeżywa prawdziwy
rozkwit. W 2014 roku wydano 316 licencji, natomiast
dotychczas w 2015 roku wydano ich już 1291.

Gdzie najczęściej pojawiają się oferty komercyjne
na zdjęcia lotnicze wykonywane dronami?
Oprócz zapotrzebowania na relacje dziennikarskie do
programów telewizyjnych, istnieje wiele sektorów
gospodarki, które chętnie sięgają po drony by na przykład wzmocnić działania wizerunkowe do celów sprzedażowych. Takim przykładem są ﬁrmy budowlane
i inwestorzy, którzy chętnie zamawiają krótkie ﬁlmy
i zdjęcia budynków w różnej fazie realizacji. Pokazane w
taki atrakcyjny sposób osiedla mieszkaniowe już na
etapie samej oferty mogą zachęcić klienta do dalszych
negocjacji z ﬁrmą, ponieważ dają możliwość zaprezentowania szerszego obrazu niż tradycyjne wizualizacje
i zdjęcia miejsca budowy.
Kolejną niszą, wykazującą zapotrzebowanie na materiały z lotu ptaka realizowane za pomocą dronów, są wszelkiego rodzaju imprezy masowe i eventy plenerowe. W
tym jednak wypadku w odróżnieniu od zdjęć budynków
trudnością staje się latanie nad skupiskami ludzkimi
czego należy w jak największym stopniu unikać ze
względów bezpieczeństwa. Drony pojawiają się coraz
liczniej również przy okazji różnych, o wiele bardziej
kameralnych uroczystości jak śluby i wesela oraz inne
prywatne spotkania towarzyskie. Nadal są atrakcją samą
w sobie i dostarczają niepowtarzalnych ujęć z ważnych
wydarzeń. Tak naprawdę drony świetnie odnajdują się w
wielu mniej lub bardziej oﬁcjalnych przedsięwzięciach.
Za ich pomocą można monitorować postęp różnego
rodzaju prac, mogą być z powodzeniem wykorzystywane w rolnictwie do patrolowania areałów, czy też są
niezastąpione w przypadku konieczności stworzenia
modelu 3D terenu, a także budynków i innych obiektów.
Prawdziwy dronowy szał właśnie trwa w najlepsze.
Zapotrzebowanie na drony rośnie z miesiąca na miesiąc,
co popycha producentów do opracowywania coraz
doskonalszych modeli maszyn. O jednej rzeczy należy
jednak bezwzględnie pamiętać, w przypadku zarówno
używania wydawałoby się dronów-zabawek dla
własnych celów, czy też wykonywania profesjonalnych
lotów komercyjnych. Na pierwszym miejscu zawsze jest
bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów prawa
obowiązujących na terenie, gdzie realizowane są loty
dronem.
Jakub Chudarek
Operator drona ze świadectwem kwaliﬁkacji UAVO
kontakt@dron-krakow.pl
[dron-krakow.pl] http://dron-krakow.pl

Zdjęcie: Parrot
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Drony to bardzo modny, często pojawiający się
w mediach temat. Cieszy mnie fakt, że rynek
dojrzał do momentu, kiedy pojazdy bezzałogowe
wykorzystywane są powszechnie i na bardzo
szeroką skalę. W poprzednich latach drony używane były głównie do celów militarnych. Na szczęście
szybko dostrzeżono ich zalety, funkcjonalność.
Drony szybko i sprawnie weszły do użytku komercyjnego i prywatnego.

nawożenia gleby i analizę struktury danego obszaru z powietrza. Drony aktywnie wykorzystywane
są w przemyśle i sektorze B2B. Urządzenia wdrażane są w gospodarce magazynowej oraz przez
ﬁrmy ochroniarskie. Jeżdżące po dużej powierzchni urządzenie (robot) bardzo szybko reaguje na
ruch, zmianę temperatury – eliminuje w ten
sposób błyskawicznie próby włamania, kradzieży
czy też ewentualnego pożaru w magazynie.

Drony, w przeciwieństwie do wielu innych produktów z sektora nowych technologii od początku
wykorzystywane są w konkretnych, praktycznych
celach. Najbardziej znane wdrożenia, to oczywiście
możliwość ﬁlmowania imprez prywatnych, wydarzeń sportowych czy kulturalnych. Chciałbym
zwrócić uwagę na dużo szersze spektrum i możliwości. Drony wykorzystywane są też w rolnictwie,
dzięki ich funkcjonalnościom branża agrarna może
generować wymierne korzyści biznesowe i niwelować straty, ponoszone np. przez nieprawidłowe

Przewiduję, że era wykorzystania
dronów znajduje się
w początkowej fazie rozwoju,
w najbliższych latach czeka
nas prawdziwa eksplozja.
Tomasz Leśniak
Parrot

WYGRAJ EXTRA DRONA!
Mamy dla czytelników Time4Mobi#2 konkurs z extra nagrodami – nowoczesnymi, funkcjonalnymi Dronami. Fundatorem nagród jest ﬁrma PARROT.
Zasady konkursu są niezwykle proste.
Wymagana jest kreatywność i wyobraźnia. Oto reguły:
Zadanie 1
§ OPISZ W 3-4 ZDANIACH SWOJĄ WIZJĘ: DO CZEGO, WEDŁUG CIEBIE,
WYKORZYSTYWANE BĘDĄ NA ŚWIECIE DRONY W 2020 ROKU?
JAKIE ZADANIA BĘDĄ SPEŁNIAĆ?
Osoba, która stworzy najbardziej kreatywny i pomysłowy opis zdobędzie
nagrodę: Parrot AR.Drone 2.0 Elite Edition.

Zadanie 2
§ ODPOWIEDZ NA PYTANIE KONKURSOWE: W KTÓRYM ROKU PARROT
ROZPOCZĄŁ SPRZEDAŻ PIERWSZEGO MODELU AR.DRONE?
Pierwsza osoba, która odpowie poprawnie, zdobędzie nagrodę:
Parrot Juming Drone.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie proﬁlu Time4Mobi (facebook/time4mobi)
w serwisie Facebook oraz wypełnienie zadań konkursowych. Jedna osoba może wykonać jedno zadanie
i zdobyć jedną nagrodę. Konkurs odbywa się w terminie:
OD 24 WRZEŚNIA 2015 ROKU DO 1 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.
Regulamin konkursu dostępny na stronie http://time4mobi.pl
<<
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Taken by Bebop Drone
Many thanks to Robert Kaley

Zapanuj nad niebem, dzięki kamerze Full HD
w dronie firmy Parrot
• Lekka i wytrzymała konstrukcja stworzona z myślą o bezpieczeństwie
• Kamera «Rybie oko» z matrycą 14 Mpix i trój-osiową stabilizacją
• Pilotowanie First-Person-View (widok bezpośredni)
• Streaming video na żywo
• Steruj kamerą z poziomu aplikacji pilota
• Wydłużony zasięg przy wykorzystaniu opcjonalnego Parrot Skycontroller
Dostępny od 2.099 PLN (w zależności od wersji), w sklepach w całej Polsce
www.parrot.com
Always check your local laws and regulations before flying your drone. Skycontroller works with
or without FPV Glasses. FPV glasses, tablets and smartphones are not included. If you are using
FPV glasses for an immersive flight experience, please ensure you are accompanied by a
co-pilot in accordance with your local regulations. Parrot SA - RCS Paris 394 149 496.

FreeFlight 3
Download from

Windows Store

INTERNET OF THINGS I WEARABLES

- czy czeka nas prawne tsunami?
Jędrzej Stępniowski*

Na naszych oczach spełniają się słowa starożytnej
chińskiej klątwy – żyjemy w ciekawych czasach.
Czasach, w których kolejne technologiczne rewolucje
czynią nasze życie łatwiejszym. Najnowszą z takich
rewolucji jest prężnie rozwijający się obszar Internet of
things(IoT) i wearables. Jednak, czy jesteśmy przygotowani na zmiany, które ze sobą przynosi? W tym
krótkim artykule postaram się zwrócić uwagę na dwa
główne problemy, z którymi w najbliższym czasie będą
musieli mierzyć się przedsiębiorcy działający w sektorze IoT, i przede wszystkim, pracujący dla nich
prawnicy.

Wspomniany problem został dostrzeżony przez organy
Unii Europejskiej. W chwili obecnej w Parlamencie
i Radzie trwają zaawansowane prace nad nowym
Rozporządzeniem Ogólnym ws. ochrony danych
osobowych. Rozporządzenie – którego przyjęcie
planowane jest do końca 2015 roku i które obowiązywać będzie jednolicie na terenie całej Unii Europejskiej
– wprowadza w art. 23 dwie, nieznane dotychczas
w Europie, zasady przetwarzania i gromadzenia danych
osobowych. Pierwszą z zasad, jest tzw. privacy by
design, czyli reguła, zgodnie z którą poszanowanie dla
prywatności użytkownika końcowego powinno być
punktem wyjścia w procesie tworzenia nowego
produktu. Druga z zasad, tzw. privacy by default, zakłada, że gromadzenie danych osobowych w trakcie
świadczenia usług lub korzystania z produktu jest
domyślnie ograniczone do niezbędnego minimum.
Celem zapewnienia zgodności z wskazanymi zasadami,
w art. 33 Rozporządzenia nałożono na podmioty
gromadzące i przetwarzające dane (administratorów
danych) obowiązek przeprowadzenia tzw. data protection impact assessment (DPIA), czyli oceny wpływu
danego rozwiązania technicznego na ochronę danych
osobowych. Wskazane w rozporządzeniu obszary, dla
których DPIA jest niezbędne odnoszą się również do
działań podejmowanych przez przedsiębiorców
w sektorze IoT i wearables.

IOT A PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
IoT i wearables pozwalają na gromadzenie bardzo
szerokiego zakresu danych o osobach z nich korzystających. Dane te dotyczyć mogą praktycznie wszystkich
aspektów życia użytkownika, od lokalizacji i pokonywanych codziennie dystansów, po preferencje żywieniowe i szczegółowe informacje dot. stanu zdrowia.
Zbierane dane, przy braku odpowiednich zabezpieczeń
i wystarczającej świadomości po stronie osoby korzystającej, pozwolić mogą na daleko posuniętą ingerencję w sferę prywatności użytkowników. Z tego wzgNa
podstawie:
http://algolytics.pl/internet-of-things-modne-haslo-czy-realny-trend lędu najbardziej oczywistym obszarem, na który należy zwrócić uwagę w
kontekście prawnych aspektów IoT jest problematyka
ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników.

<<

Zdjęcie: Bosch
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IOT A SZKODY NA MIENIU I OSOBIE
IoT jest systemem, w którym to „rzeczy” – dzięki oprogramowaniu i sensorom pozwalającym na komunikację z
otaczającym światem - są w stanie podejmować określone decyzje i czynności zamiast człowieka. Problemy
mogą się jednak pojawić gdy wspomniana „rzecz” nie
zadziała i spowoduje szkody.
Współczesny reżim odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone na mieniu i osobie jest – co do
zasady - ściśle powiązany z osobą sprawcy i opiera się na
teorii adekwatnego związku przyczynowego, tj. jeśli za
pomocą racjonalnego rozumowania i zgromadzonych
dowodów da się udowodnić, że osoba X popełniła czyn
Y, a logicznym następstwem tego czynu jest zdarzenie Z,
to właśnie osoba X będzie odpowiadać za negatywne
skutki swojego zachowania.
A co jeśli sprawcą szkody nie będzie tak naprawdę
człowiek tylko rzecz? Kto (co?) zostanie pociągnięty do
odpowiedzialności, jeśli w wyniku błędu sygnał z inteligentnego monitora rytmu serca nie dotrze na czas do
odpowiednich służb i pacjent umrze? Czy będzie to
producent zainstalowanych w urządzeniu sensorów,
twórca jego oprogramowania, dystrybutor, od którego
przychodnia zakupiła monitory, operator sieci telekomunikacyjnej, który odpowiada za transmisję danych z
urządzenia, czy wreszcie przychodnia, która wyposażyła
pacjenta w wadliwe urządzenie?

Zdjęcie: Extremetech

CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ ?
Przedstawione powyżej zagadnienia są tylko krótkim
zarysem wyzwań, z którymi przyjdzie się nam mierzyć
w najbliższym czasie. IoT i wearables niosą za sobą
problemy również w wielu innych aspektach działalności
gospodarczej, choćby w kontekście należytego zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Wydaje się
jednak, że przedstawione problemy mają największe
znaczenie w codziennej działalności przedsiębiorców
działających w sektorze IoT, a wprowadzane zmiany
w zakresie ochrony danych osobowych są na tyle istotne, że warto myśleć o ich implementacji w prowadzonych procesach już teraz.

Odpowiedź na tak postanowione pytanie – choć możliwa do udzielenia na gruncie wskazanych zasad ogólnych
– z całą pewnością wymyka się aktualnemu rozumieniu
pojęcia odpowiedzialności. Złożoność powiązań między
poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w proces
konstrukcji i dystrybucji urządzeń powoduje, że prowadzenie sporów sądowych na tym gruncie byłoby
z pewnością długotrwałe i kosztowne.W tym kontekście
doniosłego znaczenia nabiera kwestia właściwej
konstrukcji umów zawieranych w toku procesów
produkcji, dystrybucji i sprzedaży. Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu zasad odpowiedzialności kontraktowej i zastosowaniu kar umownych, w razie zaistnienia
wspomnianych okoliczności, możliwe jest– przynajmniej
w relacjach między przedsiębiorcami - uproszczenie
procesu dochodzenia odszkodowania.

<<

Zachęcam do rozważań i dyskusji – wszelkie spostrzeżenia, uwagi dotyczące artykułu oraz propozycje innych
wątków, które możemy poruszyć w kolejnych numerach
możecie kierować na info@prawowstartupie.pl.
*Autor jest prawnikiem. Współpracuje z Akademickimi Inkubatorami
Przedsiębiorczości we Wrocławiu i jest współautorem bloga
http://prawowstartupie.pl. Specjalizuje się w szczególności w aspektach dot. ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i
ochrony konkurencji.
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TECHNOLOGIE WOJSKOWE
– SZANSA DLA POLSKICH STARTUPÓW

Jak ugryźć chociaż część ze 130 mld oferowanych przez
polskie wojsko?
Przyznaję, na tegoroczną edycję Międzynarodowego
Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach czekałem
z dużą niecierpliwością. Z wielu powodów. Po pierwsze,
fascynują mnie tematy z obszaru techniki wojskowej,
sprzętu, uzbrojenia. Mogę śmiało powiedzieć, że to
część mojego życia. Ale pojechałem tam oczywiście
z powodów zawodowych. Kilka umówionych spotkań,
dyskusje, negocjacje, tematy do potencjalnej współpracy. Ostatecznie do wyjazdu przekonał mnie jeszcze
jeden argument. Odbywające się tam Seminarium
„Innowacje w służbie obronności – szansa dla startupów”, organizowane przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. Nie zawiodłem się. Informacja, że
polskie wojsko dysponuje budżetem 130 miliardów
złotych na rozwój, technologie, innowacje, badania
komercyjne – robi kolosalne wrażenie.
Spotkanie i dyskusja na bardzo wysokim poziomie. Dużo
wiedzy przekazanej przez znamienitych panelistów.
Bardzo podoba mi się podejście do tematyki samego
PARPu, reprezentowanego w dyskusji przez Leszka
Czecha. Państwowa instytucja naprawdę patrzy na
rynek perspektywicznie. Przecież nowoczesne siły
zbrojne to bezpieczeństwo nas wszystkich. Stronę
wojska reprezentowali Gen. Dyw. prof. dr hab. Zygmunt
Mierczyk - Rektor Wojskowej Akademii Technicznej
oraz Płk Marek Malawski – Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. Świat
nauki reprezentował Prof. Dr. Hab. Jan Szmidt, Rektor
Politechniki Warszawskiej. Ważny głos należał także do
Michała Wiercińskiego z Polskiej Grupy Zbrojeniowej
oraz Piotra Wojciechowskiego z grupy WB Electronics
S.A.

<<
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W spotkaniu wzięło udział kilku innych znamienitych
gości, wszystkich tutaj nie jestem w stanie wymienić. Ale
proszę mi wierzyć – cała grupa wywarła na mnie niesamowite wrażenie: wiedza, kompetencja, racjonalne
argumenty. Spotkanie i dyskusja były bardzo konkretne,
zgłoszono wiele wniosków do dalszych dyskusji i potencjalnych realizacji. Wszystkie uczestniczące strony
dostrzegają potrzebę współpracy środowisk wojska,
nauki i biznesu. W potencjalnej symbiozie tkwi ogromny
potencjał. Wzorem USA, Izraela nasi regulatorzy, przedstawiciele świata nauki i wojska tworzą dedykowane
ekosystemy, których zadaniem jest poszukiwanie
nowych, innowacyjnych rozwiązań, tworzenie nowych
technologii pod konkretne potrzeby. Ale nie będzie za
słodko, nie ma się co łudzić.
Nikt nie ukrywa, że wojsko to hermetyczny świat.
Żaden, nawet najbardziej profesjonalny startup nie
przebije się samodzielnie przez zhierarchizowane struktury. Nie chodzi tylko o wojsko, mam tu na myśli także
struktury urzędowe, unijne, normy biurokratyczne. Jaka
jest rada dla startupów, które planują realizację projek-

tów dla sektora obronnego? Współpraca, jeszcze raz
współpraca – podkreślali to wszyscy paneliści. Żadna
młoda ﬁrma nie otrzyma wymaganego Certyﬁkatu
bezpieczeństwa, dostępu do informacji niejawnych, nie
dostanie kilkumilionowej gwarancji bankowej wymaganej w dowolnym przetargu. Od tego właśnie są agencje
państwowe, taki jak PARP, Ministerstwo Gospodarki.
Od tego jest Polska Grupa Zbrojeniowa czy Inspektorat
Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.
Specjaliści z tych instytucji potencjalnie podpowiedzą
jak poruszać się w gąszczu przepisów, struktur, doradzą
jakie są aktualne trendy i potrzeby. Z rozmów kuluarowych dowiedziałem się, że tematy na czasie, to między
innymi: fotonika, drony, geolokalizacja, urządzenia
optyczne. Ale z całą pewnością, potrzeby są dużo większe. Na koniec dodam, trochę humorystycznie, jedną
ważną informację: członkowie zarządu ﬁrm współpracujących z sektorem wojskowości przechodzą obowiązkowe badania psychiatryczne.
Dariusz Adamczyk

OPTYMALIZACJA STRON
W KONTEKŚCIE MOBILE

SZYMON SŁOWIK

Konsultant i marketer skupiony na zagadnieniach związanych z inbound marketingiem i optymalizacją stron www. Lubi dzielić się zdobywaną wiedzą, czego przejawem są liczne artykuły
publikowane na blogach i w serwisach branżowych. Współpracował z marką SMSAPI i współtworzył jako redaktor naczelny serwis MarketingMobilny.pl. Obecnie skupiony na rozwoju ﬁrmy
takaoto.pro specjalizującej się w kompleksowych audytach stron i sklepów internetowych oraz
rozwiązaniach inbound marketingowych.

W niniejszym artykule chciałbym poruszyć kwestie
związane z optymalizacją stron w kontekście mobile
– postaram się odpowiedzieć na pytanie, co robić, aby
strona skuteczniej pozyskiwała ruch organiczny
z Google również w wersji mobilnej, a także skuteczniej
realizowała swoje cele – pozyskiwała leady i generowała sprzedaż. Ważne pojęcia

RUCH MOBILNY W WYSZUKIWARCE
Przedsiębiorcy, z którymi na co dzień rozmawiam,
zazwyczaj nie są świadomi tego, w jak dużym stopniu
mobile wkracza do świata wyszukiwarek. Użytkownicy
coraz częściej szukają produktów i informacji o nich za
pomocą smartfonów i tabletów. Ponadto, przystosowanie do wyświetlania na małych ekranach stało się
oﬁcjalnym czynnikiem rankingowym w Google.
W maju 2015 r. korporacja z Mountain View na jednym
z oﬁcjalnych blogów oznajmiła, że wolumen zapytań
mobilnych przekroczył liczbę wyszukań dokonywanych
przy użyciu komputerów. Należy doprecyzować, że
dane te dotyczą 10 krajów (w tym USA i Japonii),
niemniej trend nie podlega dyskusji.

SEO

(ang. Search Engine Optimization)
Optymalizacja witryn pod kątem wyszukiwarek.
W praktyce jest to ogół działań mających na celu poprawienie widoczności strony w wynikach wyszukiwania
i pozyskania większego ruchu z tego kanału.

RWD

(ang. Responsive Web Design)
Podejście do projektowania stron www polegające na
uwzględnieniu ich dostosowania do ekranów o różnych
wymiarach. Zakłada między innymi zmianę rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów.

Chcąc przyciągać potencjalnych klientów, generować
leady na stronach ﬁrmowych i sprzedaż w sklepach
internetowych, po prostu trzeba mieć odpowiednio
zaprojektowaną stronę. Chciałbym zaznaczyć, że
„ładna” lub „w miarę przejrzysta” - to nie są obiektywne
wyznaczniki efektywnej witryny.

UX

(ang. User Experience)
Ogół doświadczeń użytkownika związanych z korzystaniem z danej strony internetowej lub aplikacji.

UX DESIGN

Projektowanie rozwiązań mających na celu poprawę
wrażeń i ułatwienie użytkownikom realizację określonych zadań. Jest to projektowanie, w którym priorytet
mają takie czynniki jak funkcjonalność, użyteczność.
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BŁĘDNA INTERPRETACJA DANYCH
I NIETRAFIONE ARGUMENTY
Użytkownicy naszego sklepu w niewielkim stopniu
korzystają z mobile - z takim stwierdzeniem spotykam
się notorycznie. Od razu zadaję pytanie – a skąd
Pan/Pani to wie? - które zazwyczaj kończy się wspólnym
przejrzeniem statystyk ruchu na stronie. Faktycznie, na
wielu stronach ruch mobilny w dalszym ciągu potraﬁ
stanowić zaledwie kilka procent wszystkich sesji. Jednak
tak pobieżna analiza nie pozwala na wyciągnięcie obiektywnych wniosków i nie może być podstawą do decyzji,
aby przełożyć wdrożenie responsywnego layoutu na
bliżej nie określoną przyszłość.
Dlaczego? Albowiem sam fakt, że strona nie jest dostosowana do potrzeb użytkowników mobilnych może
sprawiać, że pozyskuje ona mniejszy ruch ze smartfonów i tabletów. Jak już wspominałem – dostosowanie
do mobile jest czynnikiem rankingowym i wpływa na
SEO.

Zdjęcie: DeathtoStock

Specjaliści od pozycjonowania mogą przytaczać przykłady, że brak dostosowania do mobile, wcale nie
spowodował silnych spadków pozycji (w mobilnych
wynikach wyszukiwania) po kwietniowej aktualizacji
algorytmu (tzw. mobile-friendly update). Jednak w przypadku większości witryn (zwłaszcza tych, które nie są na
topowych pozycjach) spadek np. z 6. na 8. pozycję może
skutkować zmniejszeniem ruchu nawet o połowę. Polecam zapoznać się z krótką analizą na łamach serwisu
MarketingMobilny.pl: Statystyki: wyszukiwanie mobilne
vs. desktopowe w Google.

NIE RUCH SIĘ LICZY, A KONWERSJE
Przedsiębiorcy działający w sieci, chcący docierać do
swoich odbiorców poprzez Google (i mam tu na myśli
nie tylko wyniki organiczne, ale także reklamy Google
AdWords), muszą zrozumieć, że ostatecznie swoje decyzje powinni opierać nie tylko na wolumenie ruchu
z poszczególnych źródeł, ale także na analizie współczynnika konwersji.
Niedawno spotkałem się z przypadkiem ﬁrmy prowadzącej sklep internetowy, która nie była przekonana, czy
to już moment, aby zainwestować w „dostosowanie do
mobile”. Gdy okazało się, że ruch z tabletów charakteryzuje się wyższym współczynnikiem konwersji, niż ruch
desktopowy, zaczęliśmy zupełnie inną rozmowę. Oczywiście na ten fakt wpływ miał szereg innych czynników,
lecz był to jasny sygnał, że użytkowników urządzeń
innych niż komputery nie można ignorować.

Jeśli dodamy do tego fakt, że Google informuje, czy
dana witryna jest dostosowana do wyświetlania na
komórkach, co może realnie przekładać się na kliknięcia,
to mamy już realne argumenty, aby jednak wdrożyć
design odpowiadający współczesnym normom. Tak,
RWD to nie jest już żadna nowinka, a obowiązujący od
paru lat standard. Zalecam wziąć jeszcze jedną kwestię
pod uwagę - to, że niewielu użytkowników urządzeń
mobilnych odwiedza Twoją stronę może wynikać
z faktu, że przebywają właśnie na stronie Twojej konkurencji.

Wielkość sprzedaży wynika z dwóch podstawowych
czynników – wielkości jakościowego ruchu i współczynnika konwersji (na który w dużej mierze wpływa UX
design). Dbając o większy wolumen ruchu i poprawiając
doświadczenia użytkowników korzystających z różnych
urządzeń docierasz do większej liczby potencjalnych
klientów oraz skłaniasz większy odsetek z nich do
skorzystania z oferty. Jeśli użytkownik jest zadowolony
to zapewne łatwiej będzie go nakłonić do powrotu,
interakcji w mediach społecznościowych lub polecenia
sklepu znajomym, prawda?

Zdjęcie: DeathtoStock
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PRZYSZŁOŚĆ MARKETINGU
INTERNETOWEGO
Google
analizując
zachowania
użytkowników
w różnych kanałach w coraz większym stopniu może
interpretować ich zachowania. Algorytmy lepiej rozumieją nasze intencje, a inżynierowie odpowiedzialni za
działanie wyszukiwarki również w większym stopniu
mogą analizować, co robimy, jak kupujemy, jak szukamy
informacji, czy też jak konsumujemy treści. Dane behawioralne związane z user experience, zaangażowaniem
i satysfakcją użytkownika z pewnością będą w niedalekiej przyszłości ważnym elementem wpływającym nie
tylko na współczynnik konwersji, ale także na samo
pozyskiwanie ruchu.

Zdjęcie: Siemens

Dojrzałe biznesy, a także te nowe, które w szybkim
czasie będą chciały zaistnieć w swojej niszy (co w dobie
globalnej konkurencji będzie konieczne) muszą zrozumieć, że do działań marketingowych muszą podejść
kompleksowo. Bez względu na to, czy gros użytkowników będzie przychodzić z porównywarek cen, wyszukiwarek, czy mediów społecznościowych, sama witryna
musi być odpowiednio zoptymalizowana. Biorąc pod
uwagę trendy, przy optymalizacji strony, a w zasadzie
już na etapie jej projektowania konieczne jest realizowanie podejścia mobile ﬁrst.

SEO, UX, CONTENT MARKETING, SMO,
MOBILE...
Im dłużej pomagam e-przedsiębiorcom dobierać odpowiednie rozwiązania do ich potrzeb (i potrzeb ich klientów), tym dobitniej przekonuję się o tym, że w zdecydowanej większości przypadków skupienie się na jednym
kanale pozyskiwania ruchu to taktyka skazana na
porażkę. To dotyczy zarówno kanałów podzielonych
klasycznie na wyszukiwarki, mailingi, odesłania, reklamy displayowe, media społecznościowe etc., jak
i podziału ze względu na urządzenie, z którego korzysta
potencjalny klient. Już teraz mamy problem z określeniem, czym jest urządzenie mobilne. Do tego segmentu
dołączają inteligentne zegarki, komputery pokładowe
w samochodach, telewizory, a niedługo także sprzęt
AGD.

Chciałbym na koniec podkreślić, że nie o to chodzi, aby
„dostosowywać” się do mobile. Trzeba projektować
pod szeroko rozumianą mobilność użytkowników
– mam tu na myśli multiscreening i multichannel.
Google i inne wielkie korporacje to rozumieją. Im szybciej zrozumiesz to i Ty, tym większa szansa, że Twój
biznes w sieci będzie się rozwijał.

Chcąc nadążyć za zachowaniami użytkowników współczesny e-biznes musi być obecny w wielu kanałach
i być dostępny przy użyciu wielu urządzeń. Sklep internetowy musi spełniać szereg założeń – mieć podpięte
płatności i dobrze zaprojektowaną komunikację mailową lub SMS, niemniej, aby w ogóle dotrzeć do klienta
i skłonić go do pierwszej interakcji musi być odpowiednio zoptymalizowany już na etapie samego projektu.
Dobry sklep internetowy lub strona ﬁrmowa zorientowana na pozyskiwanie klientów musi być zoptymalizowana zarówno pod kątem użytkowników (UX) i wyszukiwarek (SEO). Inaczej zwrot z inwestycji w działania
marketingowe i koszt pozyskania klienta będą wyższe
niż u konkurencji, a to w dłuższej perspektywie prowadzi do utraty udziału w rynku. Ponadto, ze względu na
skłonności internautów do blokowania i ignorowania
reklam, warto skorzystać z potencjału content marketingu i mediów społecznościowych (SMO). Każdy
z tych aspektów powinien być realizowany także
w mobile, bo użytkownicy korzystają z wielu urządzeń
jednocześnie.

<<
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DZIAŁALNOŚĆ
EDUKACYJNA

FSCD

Foundation for Strategic Competence Development Polska zajmuje
się m.in. edukacją w zakresie nowych technologii oraz kapitału
społecznego. Realizacja założeń odbywa się poprzez organizację
szkoleń, badań oraz akcji społeczno-edukacyjnych, których celem
jest podniesienie poziomu świadomości teleinformatycznej oraz
motywowanie do podjęcia działań rozwojowych w tym zakresie.
Upowszechnianie dostępu do wiedzy i know - how z zakresu biznesowego i operacyjnego wykorzystywania technologii w procesach
biznesowych może mieć wpływ na lepsze przygotowanie organizacji
do funkcjonowania w przyszłości.

Digital University to innowacyjny projekt edukacyjny w całości

dedykowany nowym technologiom, który został objęty patronatem
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki
oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzony jest
we współpracy z Katedrą Teorii Zarządzania Szkoły Głównej
Handlowej pod nadzorem prof. Piotra Płoszajskiego. W ramach
tego projektu w roku akademickim 2014/2015 na SGH odbyło się
łącznie 5 sesji poświęconych różnym dziedzinom zarządzania
i marketingu, w które wkraczają nowe technologie .
Zajęcia prowadzone są przez wybitnych wykładowców, m.in.
z Harvard Business School, Szkoły Głównej Handlowej oraz Profesorów Praktyków, posiadających kompetencje do prowadzenia zajęć
w zakresie przedmiotów związanych z transformacją cyfrową,
strategią opartą o innowacje oraz zarządzaniem zmianą mającą w
sobie istotny komponent rewolucji opartej o rozwój nowych technologii. Wszystkich prowadzących łączy pasja dla innowacyjności
i potrzeba dzielenia się świeżą, unikalną wiedzą.
Dotychczas gościliśmy m.in. Profesora Mikołaja J. Piskorskiego oraz
Profesora Stefana Thomke z Harvard Business School, Marka Kapuścińskiego Prezesa P&G, Agnieszkę Hryniewicz – Bieniek, Country
Director Google Poland oraz wielu innych.
Za nami pierwsza edycja - zainteresowanie projektem dotychczas
wykazało ponad 2 000 osób, w samych zajęciach wzięło udział
ponad 1 100 osób, a zapytania o kolejne edycje otrzymujemy
codziennie. W zajęciach uczestniczą przedstawiciele kadry zarządzającej dużych ﬁrm i instytucji publicznych, twórcy start-upów oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji publicznej.
Partnerzy i uczestnicy bardzo doceniają wysoki poziom merytoryczny naszego Programu. Zapotrzebowanie na wydarzenie jest bardzo
duże, widać to każdorazowo na pełnej sali wykładowej.
W pierwszej edycji Programu Digital University poruszaliśmy się
w następujących obszarach:
Nowe strategie dla przedsiębiorstw
w dobie nowych technologii
Innowacyjność w budowaniu strategii przedsiębiorstw
Marketing Przyszłości
Cyber Security
Mobile
Kultura zmiany w organizacjach przyszłości
Jowita Michalska
CEO FSCD
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SKUTECZNOŚĆ
WYKORZYSTANIA
NARZĘDZI
MARKETINGU MOBILNEGO

tytuł ?

Robert Stalmach
CEO Newspoint

Od czego zależy skuteczność
wykorzystania narzędzi marketingu mobilnego?

Aby poznać specyﬁkę odbiorców reklam na
urządzeniach mobilnych trzeba przede wszystkim zbadać na ile sposób korzystania z internetu
„w ruchu” różni się od tego przy komputerze.
Czy takie same są zachowania i motywacje użytkowników oraz kontekst korzystania?

Rozwój technologii, poprawa funkcjonalności urządzeń
i spadek kosztów dostępu to powody rosnącej popularności Internetu w urządzeniach przenośnych. Nieustanny rozwój technologii mobilnych prowadzi do ich dominacji w ekosystemie komunikacji. Szybki rozwój
platform mobilnych z perspektywy marketingowej
umożliwił bezpośrednią komunikację pomiędzy reklamodawcą a odbiorcami.

Jedną z istotnych różnic jest choćby to, że telefon i inne
urządzenia przenośne postrzegane są przez użytkowników jako przedmioty osobiste. Od kontaktu z telefonem
zaczynamy i kończymy dzień, przez cały czas towarzyszy
nam on w pracy i w domu. Z małymi wyjątkami – inaczej
niż np. komputer – jest cały czas włączony i gotowy do
interakcji. Co więcej, model telefonu – odmiennie niż
komputer – zazwyczaj demonstruje naszą identyﬁkację
i osobowość. Większość z tych atrybutów jest adekwatna także dla innych urządzeń przenośnych. Z tego
powodu marketing mobilny, choć z jednej strony stojący
przed możliwościami niedostępnymi w innych kanałach
komunikacji, z drugiej jednak musi się zmierzyć z ograniczeniami związanymi z niechęcią użytkowników
w stosunku do ingerencji w ich prywatność.

Zgodnie z raportem „Digital, Social & Mobile in 2015”
opublikowanym przez serwis We Are Social telefony
komórkowe są zdecydowanie najbardziej popularnym
kanałem dotarcia – telefon komórkowy posiada już co
druga osoba na ziemi! Zdecydowanie rośnie także liczba
użytkowników urządzeń mobilnych, którzy mają dostęp
do Internetu. Szacuje się, ze już w drugiej połowie 2016
roku 50% ludności świata będzie miało dostęp do sieci
przez urządzenie mobilne. Tak intensywny wzrost
znaczenia urządzeń przenośnych jako medium powoduje zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem ich
jako nośnika reklamowego. Obecnie rynek reklamy
mobilnej szacuje się na ok. 70 mld dolarów. Według
prognoz ﬁrmy eMarketer w 2016 roku przychody
z reklamy mobilnej przekroczą 50% wszystkich przychodów z reklamy internetowej na świecie i wyniosą 100
mld dolarów. W 2019 wartość ta powinna zbliżyć się do
200 mld dolarów.

W takiej sytuacji ważny jest kontekst (czas, miejsce,
sytuacja), w którym do użytkownika dotrze komunikat
reklamowy. Zupełnie inna może być ocena tego samego
komunikatu w pracy, a inna w domu czy w trakcie
spotkania ze znajomymi. Najważniejsze jest tutaj rozróżnienie na lokalizację prywatną i publiczną; inne są
bowiem potrzeby użytkownika w tych przestrzeniach.
Ponadto to rozróżnienie znajduje odzwierciedlenie
w gotowości użytkownika do udostępniania informacji
o sobie – ta niewątpliwie jest mniejsza w lokalizacjach
prywatnych. Stąd komunikacja marketingowa w lokalizacji prywatnej może zostać przez odbiorcę dużo łatwiej
zakwaliﬁkowana jako inwazyjna i natrętna. Inaczej ujmując, aby reklama była skuteczna, korzyści związane
z otrzymaniem komunikatu reklamowego w lokalizacji
prywatnej muszą być w ocenie użytkownika większe niż
w przestrzeni publicznej.

Obecnie szczególną popularnością cieszą się aplikacje
na urządzenia przenośne i to właśnie na nich największą
uwagę koncentrują specjaliści od marketingu mobilnego. Także internauci bardzo żywo dyskutują na ten
temat - tylko w ostatnim miesiącu w polskim Internecie
pojawiło się ponad 21 tysięcy wzmianek zawierających
frazę „aplikacja mobilna”.
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Inną istotną składową kontekstu użytkownika jest jego
aktualna aktywność. Generalnie komunikaty reklamowe zachęcające do zakupów będą postrzegane jako
najbardziej adekwatne w sytuacji gdy użytkownik aktualnie robi zakupy bądź je rozważa. W sytuacji gdy użytkownik jest zajęty pracą bądź planowaniem czasu
wolnego, inne, odpowiednie tym sytuacjom komunikaty będą miały największą skuteczność. Pod kątem
aktywności użytkownika jako składowej jego kontekstu
należy również uwzględnić jego aktualną aktywność na
samym urządzeniu – użytkownik inaczej będzie oceniał
adekwatność komunikatów reklamowych zależnie od
tego czy w danym momencie prowadzi rozmowę,
smsuje, gra, korzysta z Internetu czy słucha muzyki.
Precyzyjne ustalenie aktualnego kontekstu użytkownika może być trudne bez interakcji z jego strony,
niemniej istnieją metody szacowania aktualnego
kontekstu użytkownika.
Czynniki, które należy w takim przypadku wziąć pod
uwagę to indywidualne dane demograﬁczne zarejestrowane przez operatora/medium, pora dnia i tygodnia wskazująca na typ aktywności oraz historia aktywności użytkownika w sieci operatora (analiza statystyczna połączeń i komunikacji smsowej).

<<

Uwzględnienie czynników związanych z kontekstem
użytkownika może znacznie poprawić prawdopodobieństwo dotarcia do niego z właściwym komunikatem
w odpowiednim miejscu i czasie. Umiejętność rozpoznawania kontekstu - a w konsekwencji dotarcia
z właściwym przekazem, który zachęca, a nie odrzuca stanowi istotną przewagę konkurencyjną.
Zrozumienie motywacji użytkowników multimedialnych urządzeń przenośnych oraz stopnia ich realizacji
są niezbędnymi warunkami skutecznej komunikacji
marketingowej. Do korzystania z technologii użytkowników motywują zarówno czynniki zewnętrzne - takie
jak moda oraz czynniki kulturowe oraz wewnętrzne takie jak osobiste cele i aspiracje.
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Trzeba podkreślić, że bardzo często typ motywacji związany jest z przedziałem wiekowym użytkownika. Młodzi
ludzie mają większą potrzebę auto-ekspresji, która
wyraża się personalizacją telefonów komórkowych za
pomocą cech nadanych przez producenta (marka, kolor,
kształt) bądź przez użytkowników (dzwonki, ikonki,
dodatki). Z kolei dla starszej grupy wiekowej bardzo
silnymi motywatorami korzystania z usług mobilnych
mogą być takie czynniki jak dostępność niezależnie od
czasu i miejsca oraz ogólna funkcjonalność urządzeń
przenośnych. Dla wszystkich użytkowników istotnym
parametrem będzie też bezpieczeństwo.

Te czynniki są z kolei w pewnej mierze równoważone
przez potrzeby ochrony prywatności i bezpieczeństwa
(kontroli procesu). Kwestia zaufania i bezpieczeństwa
stanowi więc niewątpliwe pole do zwiększania efektywności komunikacji mobilnego marketingu. Zaufanie jest
związane z poczuciem rzetelności komunikacji, które z
kolei warunkowane jest takimi czynnikami jak wiarygodność (jasne i natychmiastowe poczucie celu i źródła),
przydatność (adekwatność do potrzeb)
i atrakcyjność (wywołuje instynktowną i emocjonalną reakcję).
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że powyżej
zaproponowane czynniki nie mogą stanowić jedynej
perspektywy dla kształtowania założeń komunikacji
mobilnego marketingu. Nie mają one zastępować,
a tylko uzupełniać parametry stosowane powszechnie w
ocenie wszelkich działań marketingowych – takie jak
czynniki demograﬁczne i kulturowe.

Wśród czynników, które najmocniej motywują użytkowników do korzystania z urządzeń przenośnych trzeba
wymienić:
potrzeby informacyjne
potrzeby socjalizacji

Analiza motywacji użytkowników urządzeń przenośnych staje się kluczowym narzędziem w tworzeniu
zindywidualizowanych, kompleksowych strategii komunikacji. Lepsze zrozumienie zależności pomiędzy demograﬁą użytkownika, jego lokalizacją, szerszym kontekstem i motywacjami umożliwia odpowiedzenie właściwymi środkami na konieczność natychmiastowego
zrealizowania potrzeb użytkownika w ruchu, we właściwym miejscu i czasie. To oczywiście pozwala reklamodawcom na bardziej efektywne zarządzanie ograniczonymi budżetami promocyjnymi.
Robert Stalmach
CEO Newspoint

potrzeby auto-ekspresji
użyteczność (mobilność, natychmiastowość)
motywacje ekonomiczne (oszczędność)
potrzeba rozrywki
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Duże przyciski, powiększona czcionka,
klawisz SOS i zgrabne 5”
z Androidem 5.1. oraz LTE.
To krótka zapowiedź jesieni 2015 w Maxcom.

Maxcom S.A., znany z oferty funkcjonalnych telefonów
dla osób starszych, tej jesieni postawił na innowacje
wprowadzając do oferty kolejne modele w produktowej
linii smartfonów. Warto zaznaczyć, że Maxcom jest
polskim producentem telefonów komórkowych i stacjonarnych. Słynie, przede wszystkim, z tego, że jako
pierwszy wprowadził na polski rynek telefony komórkowe z dużymi klawiszami, szczególnie polecane seniorom. Aparaty te posiadają funkcję SOS, dzięki której
użytkownik może poczuć się bezpiecznie w każdej
sytuacji. Wystarczy wcisnąć jeden przycisk, aby w razie
konieczności szybko wezwać pomoc.

Premiera nowych telefonów odbyła się na berlińskich
targach elektroniki użytkowej - IFA 2015. Rozszerzenie
portfolio tego typu produktów wywołało pozytywne
zaskoczenie wśród odwiedzających stoisko Maxcomu,
co z pewnością wskazuje na to, że klienci stale oczekują
produktów oferujących szereg multimedialnych funkcji
o znakomitej relacji jakości do ceny.
Co nowego więc wprowadził Maxcom do świata smartfonów? Są to 3 telefony:
MS505 – pięciocalowiec z chipsetem MTK6582M
i rozdzielczością ekranu 854*480,
MS551 – wyróżnia go 5,5” ekran o rozdzielczości
960*540 pikseli i dwurdzeniowym procesorem – to
największy smartfon w ofercie Maxcomu,
MS510 LTE – designerski model z 5” ekranem HD
Arc 2.5 curved glass z pełnym podświetleniem IPS.
Po więcej szczegółów zapraszamy
na stronę producenta:
www.maxcom.pl

W kategorii smartfonów producent ten oferował
dotychczas jeden telefon – to czterocalowy MS450
z dwurdzeniowym procesorem, dwoma aparatami foto
oraz Androidem 4.4. KitKat. Pojawienie się kolejnych
smartfonów może więc być niemałym zaskoczeniem.
Tym bardziej, że Maxcom stawiał ostatnio na rozwój
tzw. feature phones, czyli telefonów klasycznych,
używanych po prostu główne do dzwonienia. Wiodącym aparatem w tej kategorii jest model MM720, który
może poszczycić się świetną sprzedażą u krajowych
i zagranicznych operatorów GSM.
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