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ORGANIZACJA
PRACY GRUPOWEJ

Tworzymy aplikacje wspomagające zarządzanie w oparciu o oprogramowanie Lotus
Notes oraz Oracle Express Server.
Wykonujemy programy na zamówienie, posiadamy również gotowe pakiety:
oryginalny program służący tworzeniu bazy informacyjnej
dotyczącej sfery handlowej zewnętrznej i organizacyjnej wewnętrznej firmy
w systemie wielostanowiskowym
mis-PARTNER

v

-

mis-UMOWY v. 3 J - złożona aplikacja służąca do kontroli realizacji umów i wydatków
środków z poszczególnych pozycji planu finansowego lub budżetu; umożliwia rejestrację,
wyszukiwanie i kontrolę dokumentów związanych z procedurami przetargowymi
(zawiera wszystkie formularze dokumentów ZP przewidzianyh przez Ustawę
o Zamówieniach Publicznych

FUJITSU

m
- system raportów i analizy danych, który umożliwia szybki dostęp
do informacji zgromadzonych w bazach danych

lim
SOFTWARE
W e S erve our C lients

NSM
JU K EB O X

COMMUNICATIONS

ARCHIWIZACJA
DOKUMENTÓW
I DANYCH
Proponujemy kompleksowe systemy bezpiecznej archiwizacji
z uwzględnieniem trzech odrębnych dziedzin:
4

Archiwizacja dokumentów firmy: dokumenty księgowe (zgodnie
z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 r.),
gwarancje, faksy, foldery
Archiwizacja danych na serwerach plików (NetWare, Windows NT)
Archiwizacja relacyjnych baz danych (Oracle Server,
Oracle Express Server)

UWAGA! Od 1 października 1997 r. nowy adres
MIS Sp. z o.o. 51-502 Wrocław, ul. Mydlana 1, tel. /fax (0-71) 3450110,3450111

C EN TR U M P R O AA O C H IN FO R M A VfK!
w dniach 10-11 marca 1998 r. organizuje konferencję i wystawę

INFORMATYKA W PRZEMYŚLE
źródła sukcesu, przyczyny porażek
która odbędzie się w Krakowie w Hotelu Piast
Celem
konferencji
będzie
przedstawienie
wszechstronnych
uwarunkowań
procesu
informatyzacji jednostek gospodarczych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
możliwości
optymalizacji strategii wdrażania i eksploatacji
systemów informatycznych.
W programie konferencji przewidziano zarówno
prezentacje firm informatycznych jak również
wystąpienia
przedstawicieli
jednostek
przemysłowych, omawiających swe doświadczenia
wynikające z procesu wdrażania i eksploatacji
systemów informatycznych w przedsiębiorstwie.
Konferencji będzie towarzyszyć specjalistyczna
wystawafirm informatycznych, których obecność na
lej imprezie podyktowana jest celowością
organizacji konsultacji dla uczestników konferencji.
Według zamierzeń organizatorów w konferencji
zaplanowano udział około 200 uczestników a w
towarzyszącej jej ekspozycji konsultacyjnej- udział
około 10 wiodących w tym zakresie firm.

Informacje organizacyjne dla uczestników
konferencji:
Termin konferencji:

10-11 marcu 1998 r.
Lokalizacja konferencji:

Kraków, Holci Piast.
Zakres świadczeń dla uczestników konferencji:

udział w konferencji materiały, przerwy na kawę,
2 obiady, koktajl.
Koszt uczestnictwa 1 osoby:

580 zł.
Termin zgłoszeń:

do 28 lutego 1998 r.
Uwaga:

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc w
Hotelu Piast - prosimy o zaznaczenie rezerwacji
hotelowej na zgłoszeniu uczestnictwa.
Koszt rezerwacji (1 doba):

w pokoju jednoosobowym: 245 zł + 22% VA 7,
- miejsce w pokoju dwuosobowym: 140 zł + 22% VA 7
-

tel: (022) 870.69.10, 870.69.78, fax: (022) 870.69.41, 870.69.95, e-mail: cpi@ cpi.com .pl

Zgłoszenie udziału w konferencji:

INFORM A1YK A W PR/A"MYS.LL
źródła sukcesu, przyczyny porażek

Zgłaszamy udział w konferencji następujących osób:
1.
imię i nazwisko

teL

fi IX

»mil

imię i nazwisko

h‘L

fax

'.'-mdii

TAK*

N IE *

2.

Prosimy o rezerwację noclegu w Hotelu Piast
w pokoju jednoosobowym |

w pokoju dw uosobowym *

Zobowiązujemy się do pokrycia należności z tytułu niniejszego zgłoszenia na podstawie faktury VA T/rachunku
uproszczonego. Upoważniamy C PI do wystawienia faktury VA T bez naszego podpisu.
* n tó c /n r

Z tikn -M ić

podpis osoby uprwainionr}

9.30
10.30
10.45

11.30

12.10

12.30
13.00

14.00
15.00
15.30
16.00
16.30

17.00
17.25
17.45

18.05
18.30
19.00
20.30

1 dzień - 10 m a rzec 1998 r.
Otwarcie ekspozycji firm - towarzyszącej konferencji,
wstępne konsultacje w stoiskach.
Otwarcie konferencji z udziałem zaproszonych gości
(m.in. Wojewoda Krakowski).
W ystąpienie inauguracyjne- Tadeusz Syryjczyk
"Relacje pomiędzy rozwojem gospodarki a
inform atyzacją przemysłu".
Integrowanie strategii inform atyzacji firm ze strategią
biznesu.
Strategia i metody inform atyzacji przemysłu:
* systemy w spom agania podejmowania decyzji.
* planowanie strategii.
(Bon/s Stokalski - InfoVide)
Organizacja przedsiębiorstwa a systemy inform atyczne prognozowanie, planow anie, optymalizacja.
(Lech Barszczewski - Petrochem ia Płock SA)
Przerwa na kawę.
Rynek dostawców system ów-oprogram owanie i sprzęt,
statystyki użytkowników.
(Andrzej Dyżewski - DiS).
Przerwa na obiad, konsultacje w stoiskach firm.
Prezentacja firmy SIMPLE.
Apexim- integrator systemów teleinformatycznych
(Gabryjel Eljasiński)
Prezentacja firmy JBA.
Uwarunkowania procesu informatyzacji, kryteria
wyboru strategii - w prow adzenie do dyskusji (M ieczysław W roński- Huta Stalowa Wola).
Rola kadr zew nętrznych i wew nętrznych-w zajem ne
relacje (Maciej Zachara).
Kredytowanie zakupu- Bank Przemysłowo-Handlowy
SA 0 / K raków (Ewa Dziobek).
Finansow anie inwestycji w inform atyce z
wykorzystaniem leasingu - Bell Leasing
(Maciej Soroka).
Organizacja działań w drożeniowych
(M ariusz Flasiński).
Kryptograficzne techniki zabezpieczeń danych - ATM
(M ichał Kasprzak).
Prezentacja Firmy Baan Polska (Przemysław Domański).
Koktajl.

8.30
9.00
9.30

10.00

11.00

11.30
12.00

12.45

13.15
13.45
14.15
14.45
15.15
15.45

16.30

II dzień - 11 m a rc a 1998 r.
Zintegrowany system zarządzania: Qumak Internationa!
(Maciej Zachara).
Docum entum - sytem zarządzania obiegiem dokum en
tów, również dla SAP - Talex (K rzysztof Leraczyk).
Doświadczenia z w drożeń ERP/M RP na przykładzie
Petrochemii Płock SA (Lech Barszczewski):
- eksploatacja systemów,
- współpraca z kooperantami.
Problemy w drażania pakietów - uw arunkowania
własnościowo- strukturalne (M irosław Antczak):
- ABB Dolmel - Wrocław.
- ABB - AD Tranz Pafawag.
- Zakład A paratur Elektrycznych ELESTER SA Systemy komputerowe, system klasy MRP II do
zarządzania przedsiębiorstwem - Scala 5 - M1LMEX
- Sandvik Baiłdonit SA - użytkownik systemu.
Przerwa na kawę.
Eksploatacja systemu inform atycznego przedsiębiorstw;!
na przykładzie Thom son Polkolor (Jan Baranowski):
- systemy gotowe i tw orzone - różnice we wdrażaniu i
eksploatacji.
- utrzym anie techniczne systemów (serwis sprzętu,
serwis sieci komputerowej, procedury awaryjne, porno:
użytkownikom),
- modyfikacje systemów inform atycznych (przyczyny,
realizacja, wdrożenie),
- wymiana systemu (przyczyny, różnice w stosunku do
w drażania nowego systemu).
U spraw nienie zarządzania systemem informatycznym
przez zastosowanie technologii UN1CENTER TNGATM (A rtur Thielm an).
Zarządzanie dokum entam i w systemie zapewnienia
jakości ISO 9000 - Rodan System (W itold Staniszkis).
Prezentacja firmy Microsoft.
Prezentacja Firm y Telekom unikacja Polska SA C entrum Systemów Teleinform atycznych.
Prezentacja Firmy Hewllct - Packard.
Prezentacje m ultim edialne w biznesie i w promocji:
(Firm a CAM ILE - Piotr Konieczny)
Dyskusja podsumowująca: "Informatyka w przemyśle źródła sukcesu, przyczyny' porażek" - z udziałem
zespołu programowego konferencji.
Zakończenie konferencji, obiad.

Centrum Promocji Inform atyki
0 0 -5 0 5 Warszawa 15 skr. p. 15
ul. AAiędzifborska 5 0
tel (OŹŹ) 370.69.10. 370.69.73
fa* (OŹŹ) 370.69.41 370.69.95
e-niail: cpi@cpi.coni.pl

CHICAGO, ILLINOIS^
COMDEX/Sming ‘98
WINDOW WORLD ‘98
EXPO COMM USA ‘98
20 kwietnia - 3 maja 1998
Jako firm a specjalizująca się w kompleksowej organizacji wyjazdów
służbowych do U SA n a największe targi, kongresy, sym pozja m am y zaszczyt
zaprosić P aństw a do wzięcia udziału w wyjeździe na:

Targi Komputerowe organizowane w Stanach Zjednoczonych
w Chicago w stanie Illinois w McCormick Place.

1110 wystawców

prezentow ać będzie najnow ocześniejsze osiągnięcia w
dziedzinie technologii kom puterowej, zastosow ania kom puterów w coraz to
szerszych kręgach życia, kom puterowe najnowocześniejsze oprogram ow anie,
urządzenia peryferyjne, usługi internetowe, oraz usługi w systemie “ on-line” ,
sprzęt audio oraz technikę m ultim edialną. Targi rozpoczynają się od w ystąpi
enia P an a Billa G ates’a - prezesa firm y M icrosoft. Targi te składają się z trzech
tem atycznych wystaw: C om dex’98, W indow W orld’98 oraz Expo C om m U SA
'98. Targi są najpow ażniejszą w U SA w 1998r. im prezą branży kom puterow ej,
inform atycznej i wszystkich innych związanych z poprzednim i.
Im preza odbyw a się na powierzchni 48.804 m 2. Spodziewanych jest ponad
110.000 odw iedzających. 16% odw iedzających to delegacje z zagranicy,
12% wystawców to przedsiębiorstw a z poza USA.
Proponujem y wszystkim klientom zainteresowanym skorzystaniem z naszej
oferty wyjazdu, gdzie oprócz pobytu na targach w C H IC A G O proponujem y
trasę turystyczną poprzez Las Vegas, G rand Canyon, D olinę Śmierci, San
Francisco z przepiękną architekturą oraz z pięknymi m ostam i, Los Angeles ze
słynnym Hollywood-Beverly Hills, O R A Z Z K R Ó T K IM R E L A K S E M w
S anta M onica.
Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt z naszym biurem.
5 Stars Club
International Business Touroperator
01-005 Warszawa, ul. Nowolipie 16
tel.: (22) 636 99 97, 636 76 59
e-mail: 5stars@ pol.pl
fax: (22) 636 76 58
http://wm v.korpo.pol.pl/5stars/

SER D E C Z N IE ZA PRA SZA M Y

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU
D zień 1 - W ylot z W arszawy. Przylot d o C hicago w godzinach popołudniow ych. T ransfer d o hotelu.
Z akw aterow anie, nocleg.
D zień 2 - R ejestracja g ru p y n a targ ach C O M D E X S P R IN G ‘98. Zw iedzanie wg zainteresow ań. D la chętnych
zw iedzanie m iasta w ieczorem .
D zień 3 - Z w iedzanie T argów C O M D E X S P R IN G ‘98 wg zainteresow ań. W godzinach p o p o łu d n io w y ch
zw iedzanie m iasta C hicago: S ear’s Tower, C hińskiej Dzielnicy, D ow n Town.
Dzień 4 - Po śniadaniu wylot do Las Vegas (Nevada). Przylot w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu
z kasynem - atrakcje indywidualne.
D zień 5 - Po śniadaniu wyjazd d o Wielkiego K anionu Kolorado. Podziwianie uroków K anionu z kilku różnych
punktów widokowych. D la chętnych możliwość przelotu helikopterem nad K anionem . Pow rót do hotelu do Las Vegas
w godzinach późnowieczornych.
D zień 6 - W yjazd z L as Vegas n a całodzienne zw iedzanie Z io n N a tio n a l P a rk i Bryce C anyon. P ow rót do Las
Vegas-nocleg.
D zień 7 W yjazd z L as Vegas - przejazd i zw iedzanie P ark u N arodow ego D eath Valley “ D oliny Śm ierci” .
W god zinach w ieczornych przyjazd d o hotelu w Bakersfield (K alifornia) - nocleg.
D zień 8 - W cześnie ra n o w yjazd z h otelu w k ieru n k u San Francisco. Po d rodze zw iedzam y P a rk N aro d o w y
Yosemite. P u n k ty W idokow e w połodow cow ej dolinie i zespół najw yższych w odo sp ad ó w n a kontynencie.
Późnym w ieczorem zakw aterow anie w hotelu w M odesto.
D zień 9 - W yjazd d o San Francisco, przyjazd ok. godz. 15, dla chętnych spacer po cen tru m m iasta. N ocleg.
D zień 10 - R an o wyjazd i zwiedzanie m iasta: w yspa A lcatraz - nieczynne ju ż więzienie, przejazd kolejką linową,
spacer p o centrum , K ated ra C hinatow n, F isherm an’s W arf (wybrzeże rybackie), przejazd przez najdłuższe m osty
San Francisco. Pow rót d o hotelu wieczorem.
D zień 11 - W yjazd d o L os A ngeles, przejazd m alow niczą d ro g ą n r 1. Z w iedzanie n ad m o rsk ich klifów za to k i Big
S ur i 117 M ile D r., m iasteczka M o n terey i Pacific Grove. P rzyjazd do ho telu w L os A ngeles w ieczorem . N ocleg.
D zień 12 - Po śn iadaniu d la chętnych zw iedzanie Beverly Hills, H ollyw ood oraz U nivw eral S tudios - całodzienne
atrakcje w śród najsłynniejszych planów filmowych. N ocleg w L os Angeles.
D zień 13 - D zień wolny na odpoczynek - dla chętnych plażow anie w S an ta M onica, lub zak u p y w C en tru m
H andlow ym . N ocleg w L os Angeles.
D zień 14 - D o p o łu d n ia czas indyw iduany. Przygotow ania d o o d lo tu . O d lo t d o Polski w godzinach
popołudniow ych. P rzylot d o W arszaw y d n ia następnego.

C E N A W Y J A Z D U - R ów now artość 1590 U S D (płatne w zł w g kursu średniego N B P w dniu wpłaty)
Cena zawiera podatek V A T . Obejmuje: noclegi w pokojach 2-osobow ych w' h otelach, śn iad a n ia, przejazdy kli
m atyzow anym a u to k a re m , bilety w stępu d o m iejsc zw iedzanych, obsługę p ilo ta o ra z p rzew o d n ik a w języku
polskim , ubezpieczenie K L i N W W a rta Travel SA.
Bilet w stępu n a targi C om dex Spring ‘98 w ynosi 100 U S D / osobę - m oże być zawarty w fakturze V A T .
Bilet lotniczy na trasie W arszawa-Chicago-las V egas-Los A ngeles-W arszawa. K oszt ok. 850 U S D . U czestn ik
o p łaca d o d atk o w o w naszym biurze. ( R ów nież w ystaw iam y fak tu rę VAT).

Wystawiamy faktury VAT na całość świadczeń
(jako wyjazd służbowy)
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INFORMACJE
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WYWIAD
P r z e ła m a ć s y n d r o m d u ż y c h s y s te m ó w in fo r m a t y c z n y c h

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
K ie r u n k i i z a sa d y ro z w o ju sieci te le in fo r m a ty c z n y c h

W yd a w n ictw o Czasopism i Książek
Technicznych SIGMA NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11
0 0 -9 5 0 WARSZAWA
skrytka pocztow a 1004

REDAKCJA:
0 0 -9 5 0 W a rsza w a ,
ul. R a tu szo w a 1 1 , p. 6 2 8
s k ry tk a p o c z to w a 1 0 0 4
te l., fa x : 6 1 9 -1 1 -6 1
te l.: 6 1 9 -2 2 -4 1 w . 1 5 9
e-m ail: ¡n fo rm a t@ p o l.p l
PRENUMERATA:
te l. 4 0 -3 5 -8 6 , 4 0 -3 0 -8 6
Prenum eratę p rzyjm ujem y rów nież
w sieci INTERNET:
W W W .p o l.p l./s ig m a _ n o t

E-m ail: ko lp o r.sig m a @ p o l.p l
M ateriałów nie zam ów ionych redakcja
nie zw raca.
A utorzy a rty k u łó w proszeni są o przysyłanie
te k s tó w na d y skietkach 3 ' / / - w czys ty ch
kodach A S C II (Latin II, M a zo v ia ) lub edytorach:
W ord 2 , W ord 6.
Po szcze g ó ło w e inform acje dla A u to ró w prosim y

K o m p u te r y i n o w y k o d ek s k a rn y

O g łoszenia p rzyjm u ją :
- R edakcja, te l. 6 1 9 -1 1 -6 1
- D zia ł R e klam y i M a rk e tin g u
00-950 Warszawa, ul. Mazowiecka 12
te l.: 8 2 7 -4 3 -6 6 , fa x : 8 2 6 -8 0 -1 6
Okładka:
AGAT, Jerzy Burski i Andrzej Jacyszyn,
Łamanie:
A lina Klepacz, program PageMaker 5.0
Druk:
Drukarnia SIGMA NOT Sp. z o.o.

18

A ndrzej Adamski

RYNEK OPROGRAMOWANIA
E k sp o r t o p ro g r a m o w a n ia - k a p r y s p r o g r a m istó w ,
e k o n o m ic z n a k o n ie c z n o ść czy d o b r y in ter es?

20

M arek G ondzio

L o k a liz a c ja - k lu cz do sp r z e d a ż y o p r o g r a m o w a n ia

24

Stanisław B uczyński, H enryk K rasuski

27

Tom asz Szatkow ski

KONFERENCJE
K o n fe r en cja E u ro p ejsk iej G r u p y P ro c esó w
In ż y n ie r ii P r o g r a m o w a n ia

31

Piotr Fuglew icz

ANALIZY
R y n e k o p r o g r a m o w a n ia i u słu g in fo r m a ty c z n y c h
- p ro p o zy c ja m e to d y k i p o m ia ru

32

A ndrzej Dyżewski

R a fy m eto d y k i p o m ia r u ry n k u

35

Jerzy Szych

OPINIE
D r o g a do J a v y

40

Jan Bielecki

PREZENTACJE
P r o c e so w a o r g a n iz a c ja fir m y w p r a k ty c e

zw ra c a ć się do redakcji.
Redakcja nie ingeruje w tre ść i fo rm ę ogłoszeń
i innych m a te ria łó w re kla m o w y c h , w zw iązk u
z ty m nie ponosi za nie odpow iedzialności.

14

W acław Iszkowski

O m a r k e tin g u w św ie c ie IT słó w k ilk a
W YDAW CA:

9

R ozm ow a z G ustaw em Pietrzykiem , dyrektorem projektu A LSO
M inisterstw a Pracy i Polityki Socjalnej

Bożena Skibicka

W najbliższych numerach ukażą się artykuły:
Wykorzystanie bankowości elektronicznej do wspomagania zarządzania
finansami firmy - Andrzej Siem iński
Informatyka bankowa w kraju i na świecie - Z ygm unt R yznar
Metody BPR i czynniki umożliwiające zmiany organizacji - M arek Tokarski
FMEA. Zastosowanie metody - Tadeusz Cichocki
Sieci rozlegle z łączami prywatnymi - Jan Piecha
Rola czynnika czasu w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Jarosław Pacew icz

50

Po rewolucji

przerwa na myślenie
l\f lo to r e m działań ludzkości była za
wsze chęć ułatwienia sobie życia. Trud
fizyczny zmniejszano wymyślając i pro
dukując narzędzia. Od wysiłku umysło
wego, dla wielu ludzi równie przykrego,
zwalniały od wieków doktryny. N ieste
ty, ja k uczy historia, w szystkie proste
i ostateczne rozwiązania prowadziły za
wsze do katastrofy.
O statnio panującą u nas doktryną
jest wolnorynkowa gospodarka, na którąm oda w Zachodniej Europie, jak zwy
kle w cześn iej n iż u nas, w y raźn ie
przemija. Św iadczą o tym m.in. wyniki
w yborów w krajach o w ydaw ałoby się
wzorowej gospodarce wolnorynkowej.
Po okresie zafascynow ania liberalną
ekonom ią przychodzi, zdaje się, czas na
refleksję. Jeszcze raz się okazało, że kij
ma dwa końce.
K raje przodujące gospodarczo za
wdzięczają sw oją pozycję opracowaniu
i realizacji przez w ładze państw a prze
myślanej, obliczonej na wiele lat strate
gii. Jaką m ożem y m ieć strategię skoro
nasi politycy nie są naw et zgodni co do
tego, czy Polska pow inna być bogata.
O poziom ie rozw oju społecznego
i gospodarczego każdego kraju decy
dują: nauka, technika, innowacje i edu
kacja (w U SA na badania naukow e
przeznacza się 650 USD w przeliczeniu
na jednego m ieszkańca, a w Polsce 46
USD). Sukces może osiągnąć kraj, któ
ry potrafi zsynchronizow ać te elem en
ty i przeznaczyć na nie odpow iednie
środki.
W pływ władz państwa na wzrost in
nowacyjności w zakresie technik infor
m atycznych m oże się skrajnie różnić - od zakazu zajm ow ania się nim i, jak
podczas R ew olucji Kulturalnej w C hi
nach do dotow ania przez am erykański
rząd konsorcjów firm pryw atnych, ja k
np. M icro electro n ics and C om puter
Technology Consortium, stworzonego

2

w celu wspomagania krajowego postę
pu technicznego. W Korei Południowej
np. we w spólnych projektach, m ają
cych na celu opracowanie nowych tech
nologii inform atycznych, uczestniczą
uczelnie, przedsiębiorstw a pryw atne
i adm inistracja państwowa. We Francji
ju ż od praw ie dwudziestu lat istnieje
Państw ow a A gencja W drożeń Badań
N aukow ych. Przykładów w spierania
nauki i postępu technicznego przez rzą
dy przodujących ekonomicznie krajów
jest oczywiście dużo więcej.

U nas zaś, brakuje wizji i wynikają
cej z niej strategii stworzenia warunków
do powstawania innowacyjnych przed
siębiorstw i now ych technologii. N ie
którzy zadow alająsiętym cojest, myląc
postęp techniczny ze sprzedażą zaawan
sow anych technologicznie zagranicz
nych produktów.
Pozostałościąpo dawnym systemie
je st oddzielenie przem ysłu od nauki,
a w ostatnich latach niewiele się tu zmie
niło. Istniejąca polityka podatkow a,
sprzyjająca tw orzeniu ośrodków ba
dawczych w przemyśle lub małych i śred
nich przedsiębiorstw innowacyjnych,
je st mało skuteczna.
W ażną rolę do odegrania we wspo
mnianej synchronizacji ma Komitetu Ba
dań Naukowych. Niestety, zasada jego
działania opiera się na założeniu, że tylko
środowiska naukowe wiedzą, j akie kierun
ki badań należy realizować. Zespoły zgłaszają więc swoje projekty, a Komitet,
poprzez komisje złożone z naukowców,
decyduje o tym, czy przeznaczyć na nie
środki i jak duże. W efekcie finansowane
są badania, które chcą realizować ośrod
ki naukowe, a nie koniecznie te, które są
niezbędne dla wzrostu innowacyjności
gospodarki, czy poziomu wiedzy w istot
nych dla przyszłości kraju dziedzinach.
Nawet nie wiadomo, które są istotne, bo
o tym ma decydować przypadek - prze
praszam -rynek.

S ystem polegający na selekcji za
mówień, to nie to samo co aktywne two
rze n ie p o lity k i naukow ej p ań stw a.
W kierowaniu nauką, a w rezultacie de
cydow aniu o przyszłości gospodarki
kraju, pow inno być „w ięcej rządu” .
Oczywiście rządu, który m a koncepcję
wieloletniego rozwoju kraju, uw zględ
niającą stan obecny, nasze możliwości
i przew idyw ane trendy światowe.
J e d n ą z m etod rozsądnego gospo
darowania środkami na naukę jest stwo
rzenie p rio ry tetó w dla ok reślo n y ch
dziedzin lub tematów. M a ona w ielu
oponentów. N ależą do nich zwłaszcza
ci, którzy zdają sobie spraw ę z małej
szansy na znalezienie się w śród tych
priorytetów ze swoimi pracami. Twier
dzą przy tym, że dem okracja oznacza „każdemu po równo”.
Technologie informatyczne m ają to
do siebie, że specjaliści zajm ujący się
nim i są produktyw ni natychm iast po
znalezieniu się w dow olnym ośrodku,
niezależnie od kraju w jakim on jest. Dla
tego też sąprzekonani, że wszystkie kra
je są bardzo podobne. K ultura, stan
gospodarki i poziom edukacji społe
czeństwa spraw iają że polityka rządów
w zakresie kierow ania rozw ojem tech
nologii inform atycznych pow inna być
w każdym kraju inna. Jest w łaśnie od
powiedni moment, aby o tym pomyśleć.

mtormatitka1*
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Informatyka dla Księgowych
„Specyfikacja ustawowych wymagań
wobec systemów informatycznych
wspomagających prowadzenie ksiąg
rachunkowych” to nazwa konferencji
INFRA’97, która odbędzie się w hotelu
SOLNY w Kołobrzegu w dniach 22-24
września 1997r. Będą na niej poruszane
następujące zagadnienia:
1. Sposób podejścia w określaniu usta
wowych wymagań wobec systemów
informatycznych wspomagających ra
chunkowość (Ignacy Dziedziczak);
2. Ustawowe wymagania wobec infor
macji z rachunkowości;
3. Ustawowe wymagania wobec ksiąg
rachunkowych na komputerze;
4. Ustawowe wymagania w zakresie
udowodnienia zapisów w księgach
rachunkowych;
5. Ustawowe wymagania wobec legalno
ści prowadzenia ksiąg rachunkowych
w środowisku informatycznym;
6. Ustawowe wymagania w zakresie
bezpieczeństw a zasobów danych
księgowych;
-■ •
7. Model ksiąg rachunkowych w środo
wisku informatycznym (Edward Depa).
Organizatorem konferencji jest Sto
warzyszenie Księgowych w Polsce Od
dział Okręgowy w Szczecinie: al. Jed
ności Narodowej 11, 70 - 415 Szczecin,
te l.: 33 98 32, faks: 88 19 29.

Konferencja Techniki Informatyczne
w Medycynie TIM'97
Konferencja odbędzie się w Ustroniu Jaszowcu w dniach 16-18.10.1997 r. Jej
tematyka będzie obejmować:
■ Biopomiary, biotechnologie;
■ Systemy inteligentne;
■ Multimedia;
■ Bazy danych.
Celem konferencji jest wymiana do
świadczeń specjalistów nauk medycz
nych, wykorzystujących zaawansowane
technologie elektroniczne i informatycz
ne w systemach diagnostyki oraz specja
listów nauk technicznych pracujących dla
medycyny. Prezentowane będą: nowo
czesne systemy pomiarowe, techniki
multimedialne, oprogramowanie wspo
magające diagnozę, wyposażenie dia
gnostyczne i operacyjne.
Organizatorami konferencji są: Uni
wersytet Śląski, Śląska Akademia Me
dyczna, Polskie Towarzystwo Lekarskie,
Polskie Towarzystwo Informatyczne,
OPTIMUS S.A. o/Katowice
Przewodniczącym komitetu organiza
cyjnego jest prof. Jan Piecha.

lo rm a ly k a 1
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Patronat prasowy nad Konferencją
TIM’97 objęła m.in. „Informatyka”.
Konferencja jest dofinansowana ze
środków KBN.
Kontakt: TIM’97 Uniwersytet Śląski,
Zakład Elektroniki i Systemów Kompu
terowych J. Zyguła, sekretariat 41200
Sosnowiec, ul. Będzińska 60, Tel/fax
032 1918087, e-mail: piecha@us.edu.pl

Technologie informatyczne
w biznesie

Globalne sieci informacyjne

INTERAKCJA GŁOW IEKKOMPUTER (HCI'97)

W dniach od 6 do 8 lipca 1997 r. w Bonn
odbyła się europejska konferencja mini
sterialna p.t.: „Global Information Ne
tworks. Realising the Potential1’.
Organizatorami konferencji były Ministerstwo Gospodarki RFN oraz Ko
misja Europejska. W konferencji wzięli
udział ministrowie z krajów członkow
skich Unii Europejskiej, Europejskiego
Obszaru Wolnego Rynku oraz ze sto
warzyszonych z Unią Europejską krajów
Europy Środkowej i Wschodniej.
Delegacji Rzeczypospolitej Polskiej
przewodniczył Minister Łączności prof.
Andrzej Zieliński. Wzięli w niej również
udział: Podsekretarz Stanu w Komitecie
Badań Naukowych Małgorzata Kozłow
ska, dyrektor Borys Czemiejewski z Ko
mitetu Badań Naukowych oraz dyrektor
Ryszard Wiśniewski z Ministerstwa Łącz
ności. Polską Izbę Informatyki i Teleko
munikacji reprezentował jej prezes drinż.
Wacław Iszkowski (patrz str. 17)
Celem konferencji była promocja
stosowania technik informatycznych
w handlu, transakcjach bankowych,
kontaktach międzyrządowych i wżyciu
codziennym, oraz przedyskutowanie
problemów prawnych i ekonomicznych
z tym związanych.

Europejska Korrferenqa
Jntegraqa w Produkcji"
W dniach 24-26 września 1997 r. w Dreź
nie odbędzie się konferencja na temat
„Integracja w Produkcji”. Konferencja ma
na celu rozpowszechnienie informacji
oraz wykorzystanie wyników badań i roz
woju technologicznego osiągniętych w
rezultacie prac w dziedzinie „Integracja
w P ro d u k c ji” w ram ach program u
ESPRIT. Tematem konferencji jest uła
twienie upowszechniania technologii in
formatycznych i komunikacyjnych dla
celów poprawy konkurencyjności swo
jej produkcji.
Dodatkowe informacje:
KBN, Warszawa, ul. Wspólna 1/3
tel. 6255151.

W dniach 7-10 października 1997 roku
w Karisruhe odbędzie się „Technology
Days” organizowane przez firmę SAP.
Głównym gościem będzie Bill Gates, któ
ry poprowadzi sesję plenarną „Partner
ship with SAP on the technical side...” .

III Międzynarodowa Konferencja HUMAN-COMPUTER INTERACTION od
będzie się w Sopocie 16-18 października
1997 r. Organizatorem konferencji jest
Katedra Informatyki Ekonomicznej Uni
wersytetu Gdańskiego pod auspicjami
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
SAP Polska.
Obrady konferencji zostały podzielo
ne na następujące sekcje tematyczne:
■ Rekonstrukcja i modelowanie proce
sów i systemów;
■ Narzędzia integracji i wdrażania no
wych struktur i systemów;
■ Wspomaganie procesów decyzyjnych
w zastosowaniu sztucznej inteligen
cji;
■ Bazy danych w procesach finanso
wych organizacji;
■ Internet w biznesie;
■ Modelowanie procesów giełdowych.
Informacje o konferencji są dostęp
ne pod adresem:
http://www.bg.univ.gda.pL/hci.

Dłuższe szyfry Microsoftu
Microsoft uzyskał zgodę agend rządo
wych USA na eksport 128-bitowych sys
temów szyfrujących, przeznaczonych do
zabezpieczania transakcji finansowych
realizowanych on-line przez banki. Szy
frowanie słowami tej długości zapewnia
wysoki stopień bezpieczeństwa transak
cji finansowych.
Technologia szyfrowania znajdzie
zastosow anie w internetowych apli
kacjach Microsoftu, zarówno przezna
czonych na rynek amerykański, jak i eks
portow anych, poczynając od takich
programów jak: Microsoft Internet Explo
rer 4.0, Microsoft Money 98 i Microsoft
Internet Information Server.

Dystrybutor Corel'a w Polsce
TCH Components uzyskała status Au
toryzowanego Dystrybutora Oprogra
3
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mowania OEM firmy Corel Corporation.
System sprzedaży OEM jest przezna
czony dla firm komputerowych, które do
konują zakupów po niższych cenach,
zobowiązując się do dalszej odsprzeda
ży nabytych pakietów z produkowa
nymi przez siebie zestawami kompute
rowymi, nigdy zaś jako samodzielnego
oprogramowania. Początkowo w syste
mie OEM dostępny będzie tylko Corel
3.0 PL.

Modemizaq'a systemów
informatycznych w sądownictwie
amerykańskim
AOUSC (Biuro Adm inistracji Sądów
Amerykańskich - Administrative Office
of the U.S. Courts) rozstrzygnęło prze
targ na modernizację systemu zarzą
dzania bazą danych. Stosowany do
tychczas SOL zastąpi baza danych In
formix Software.
Testy wydajności serwera bazy da
nych INFORMIX-OnLine Dynamie Se
rver 7.2 wykazały o 30% lepsze wyniki,
niż systemów konkurencyjnych. W ra
mach 10 letniego kontraktu rządowego
Informix zapewni dostawę serwerów
baz danych, obsługę techniczną i szko
lenie dla wszystkich sądów na terenie
USA. Wartość kontraktu oceniana jest
na 30 milionów dolarów USA.

łość ruchu telefonicznego Spółki będzie
realizowana za pomocą łączy sieci kor
poracyjnej. Łączność z publiczną siecią
TP S.A. realizowana jest za pomocą
dwóch kanałów (podstawowy i redundantny) o przepustowości 34 Mbps (E3).

obrazy, pochodzące z kamer umieszczo
nych na Marsie, tworząc bardzo reali
styczny obraz terenu objętego badaniami
sondy.

Sprzęt dla Rejestru Usług
Medycznych
Konsorcjum informatyczne
dla przemysłu
W końcu maja powołano konsorcjum in
formatyczne, mające na celu świadcze
nie kom pleksowych usług teleinfor
matycznych. W skład konsorcjum wcho
dzą: IFS, Alcatel, Honeywell, Jes Ener
gy, ZETO Poznań oraz Winuel (w fazie
przygotowań).
Uczestnicy Konsorcjum będą świad
czyć usługi w dziedzinie projektowania
i wdrażania kompleksowych zintegrowa
nych systemów łączności oraz przetwa
rzania danych, w następujących ob
szarach:
■ sterowanie produkcją
■ monitoring systemów sterowania;
■ kompleksowe systemy łączności;
■ monitoring systemów pomiarowokontrolnych;
■ integracja sprzętowa i programowa
danych użytkowych;
■ systemy informatyczne zarządzania
przedsiębiorstwami.

W lipcu br. TCH SYSTEMS wygrała, ogło
szony przez Wojewódzki Ośrodek Orga
nizacji, Ekonomiki i Informatyki w Ochronie
Zdrowia, przetarg na kompleksowe wy
posażenie w sprzęt komputerowy oraz
biurowy ośmiu biur Rejestru Usług Me
dycznych (RUM) zlokalizowanych na te
renie W arszawy. W artość kontraktu
wynosi prawie 1,2 min zł brutto.

Oferta dla powodzian
Firma MOD-TAP oferuje firmom i insty
tucjom, których sieci teleinformatyczne
uległy zalaniu lub zniszczeniu w wyniku
powodzi, elementy systemu okablowa
nia strukturalnego MOD-TAP po znacz
nie obniżonych cenach (upusty do 40%).
Tel. (0-22) 36 92 51, 36 92 53, (0-90) 29
36 99.

Komputerowe firmy na giełdzie
papierów wartościowych i rynku
pozagiełdowym

Silicon Graphics na Marsie
ATM S.A. buduje sieć
Rybnickiej Spółki Węglowej
Rybnicka Spółka Węglowa podpisała
z firmą ATM umowę o współpracy przy
tworzeniu Centrum Zaawansowanych
Technik Informatycznych w Górnictwie.
Centrum wraz z obsługującąje siecią ma
zapewnić usługi informatyczne i teleko
munikacyjne dla Spółki oraz będzie
świadczyć usługi na rzecz innych pod
miotów gospodarczych.
Sieć w standardzie ATM (Asynchonous Transfer Mode) połączy siedem
kopalni, siedzibę Zarządu Spółki oraz
Centrum, znajdujących się na terenie
ROW. Struktura sieci oparta jest na
dziewięciu węzłach połączonych pier
ścieniem jednomodowych łączy świa
tłowodowych, w których zainstalowane
zo stan ą urządzenia firm y ForeSystems. Do szkieletu sieci korporacyjnej
podłączone zo sta n ą sieci LAN po
s zcze gó ln ych obiektów , g rupujące
łącznie prawie 2000 komputerów klasy
PC i stacji roboczych. Sieć RSW obej
mować będzie swoim zasięgiem obszar
kilkuset kilometrów kwadratowych. Ca
4

Silicon Graphics jest dostawcą techno
logii komputerowych do obsługi lądowa
nia sondy Pathfinder na Marsie. Dane i
informacje przekazywane na Ziemię są
zbierane i przetwarzane przez kompu
tery Silicon Graphics, zainstalowane w
Laboratorium Napędów Odrzutowych
(JPL) w Pasadenie (Kalifornia). Użytkow
nicy Internetu mogą na bieżąco śledzić
badania Marsa na stronie WWW pod
adresem http://m pf.jpl.nasa.gov oraz
http://mars.sgi.com/.
Wśród komputerów Silicon Graphics
obsługujących misję Pathfindera są sta
cje graficzne 0 2 i OCTANE, superkom
puter graficzny Onyx2 oraz serw er
WebFORCE 0rigin200.
Marsjański pojazd Sojourner oraz
instrumenty do pomiarów własności at
mosfery oraz geologicznych i geoche
micznych własności powierzchni planety
są sterowane interaktywnie za pośred
nictwem superkomputera graficznego
Onyx2. Otrzymywane dane są przetwa
rzane do postaci trójwymiarowego mo
delu m arsjańsklej pow ierzchni. Na
stępnie na ów model nakładane są

Obecnie na giełdzie papierów wartościo
wych są tylko dwie firmy z branży kom
puterowej. Kolejne firmy komputerowe
zamierzają wejść na giełdę jeszcze w tym
roku. Są to:
■ PROKOM - integrator system ów
komputerowych;
■ APEXIM - integrator systemów tele
informatycznych.
Natomiast na rynek pozagiełdowy
CTO (Centralna Tabela Ofert) planują
wejść:
■ JUNISOFTEX- integrator i producent
oprogramowania (na początku 1998 r.);
■ SOFTBANK - potentat polskiego ryn
ku systemów bankowych;
■ SOFT-TRONIK-dystrybutor sprzętu
i oprogramowania;
■ STER-PROJEKT - integrator syste
mów komputerowych.

Polskie Centrum Badańi Certyfikaql
członkiem The International
Ceryfication Network
W dniu 12 czerwca 1997 roku Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) uzy
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skało pełne członkostwo w The Interna
tional Ceryfication Network na podsta
wie jednogłośnej decyzji Rady IQNet.
Bezpośrednio po tym fakcie Janusz Broni
sław Berdowski, dyrektor PCBC, pod
p is a ł p o ro z u m ie n ie ze w szystkim
i przed-stawicielami jednostek wchodzą
cych w skład lONet, dotyczące wzajem
nego uznawania certyfikatów jakości.
Oznacza to, że polskie prawo w tym
zakresie zostało w pełni zharmonizowa
ne z prawem europejskim i światowym.
PCBC jest pierwsząjednostką tego typu
spośród państw Europy Środkowej
i Wschodniej przyjętą do międzynaro
dowej sieci instytucji certfikujących.
IQNet jest siecią największych insty
tucji nadających certyfikat jakości. Ma
ona na celu opracowanie metod wzajem
nego uznawania i promocji certyfikatów
wydawanych przez jej członków. Człon
kowie IQNet działająw zakresie wszyst
kich sektorów przemysłowych i usługo
wych, w których stosowane są normy
zarządzania jakością ISO 9000 i normy
za rz ą d za n ia śro d o w isko w e g o ISO
14000. Ponad 50% wszystkich certyfi
katów wydanych na świecie przyznały
jednostki członkowskie lONet. W dniach
4-6.06.1998 r. obrady lONet odbędą się
w Polsce.

CA UnicenterTNG Framework
na komputerach HP

Nowy system obsługi rozliczeń
abonentów dla PTK Centertel

Computer Associates i Hewlett Packard
podpisały porozumienie, na mocy które
go w IV kwartale b.r. oprogramowanie
CA Unicenter TNG Framework będzie
instalowane na serwerach i stacjach ro
boczych HP pracujących pod kontrolą
systemu operacyjnego HP-UX. Poro
zumienie obejmuje również sprzedaż
w kanałach dystrybucyjnych HP syste
mu Unicenter TNG do zarządzania sys
tem am i i zasobam i korporacyjnego
środowiska informatycznego.
Rezultatem współpracy HP i Com
puter Associates będzie zmniejszenie
kosztów utrzymania systemów informa
cyjnych, zwłaszcza w zakresie admini
strowania systemami heterogenicznymi,
w których pracują komputery różnych
producentów zarządzane przez różne
systemy operacyjne i sieciowe. Unicen
ter TNG Framework osadzony w syste
mie HP-UX zapewnia przede wszystkim
bardzo dobrą integrację systemu Unix
firmy HP z Windows NT.
Klienci będą otrzymywać Unicenter
TNG Framework jako część systemu
operacyjnego HP-UX bez żadnych do
datkowych opłat.

EDS podpisał pięcioletnią umowę z PTK
Centertel na implementację i wspoma
ganie eksploatacji nowego systemu ob
sługi rozliczeń z abonentam i. Firma
zapewnia wdrożenie systemu i zintegro
wanie go z istniejącym już środowi
skiem, przeszkolenie personelu PTK
Centertel oraz wspomaganie eksploata
cji systemu.

Inteligentny budynek w praktyce
ComputerLand Poland S.A. zawarł umo
wę z firm ą Budokor o kompleksową re
alizację instalacji teletechnicznych w
budynku „Kaskada”. Zostanie on wypo
sażony w sterowane komputerowo sys
temy typu:
■ wentylacja i klimatyzacja;
■ alarmowa sygnalizacja pożarowa;
■ oddymianie;
■ nagłośnienie alarmowe i informacyjne;
■ detekcja stężenia tlenku węgla w ga
rażu podziemnym;
■ alarm owa sygnalizacja włam ania
i napadu;
■ nadzór telewizyjny (CCTV);

Dział PROGRESS: 04-501 W arszawa, ul. Płowiecka 1
tel. (48-22) 673-16-80, fax (48-22) 612-31-22
e-maíl: progress@ csbi.w aw ,pi
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■ kontrola wejść do wydzielonych stref
i wjazdu do garażu.

Oczy Internetu
NetEye firmy AXIS to urządzenie zupeł
nie nowego typu. Pierwszy na świecie
serwer obrazów z kamery podłączonej
wprost do instalacji komputerowej. Ne
tEye składa się z cyfrowej kamery oraz

serwera sieciowego z własnym adresem
IP, opartego na procesorze RlSC-owym
i wyposażonego w komplet niezbędnych
łączy wejścia/wyjścia. Można je podłą
czyć bezpośrednio do lokalnej sieci
Ethernet lub, za pośrednictwem mode
mu i sieci telefonicznej, do dowolnej
instalacji odległej. NetEye potrafi funk
cjonować jako niezależny „Web server”,
a jego oprogramowanie sterujące zostało
zaprogramowane głównie do użytkowa
nia w środowiskach internet i intranet.
Obrazy są przesyłane w formacie ’JPEG’,
możliwym do oglądania każdą przeglą
darką Internetową, np. Netscape czy
Microsoft Explorer. Po połączeniu się
z NetEye’em uzyskujemy na ekranie ob
raz z kamery, co określony czas albo na
żądanie. Możliwe jest utworzenie własne
go programu pracy urządzenia, co może
znacznie wzbogacić jego funkcje. W Pol
sce kamery NetEye były wykorzystane
m.in. podczas wizyty Jana Pawła II.

Komputery w szkołach
W wielu krajach komputery w szkołach
należą do podstawowego wyposażenia
pracowni szkolnych. Wg informacji do
starczonych przez firmę Apple w tej dzie
dzinie przoduje USA. Z 85 tys. szkół
publicznych w USA 98% posiada co naj
mniej jeden komputer. Liczba uczniów
przypadająca na 1 komputer zmalała
z 75 w 1988 roku do 9,5 w 1996, a licz
ba komputerów w szkołach publicznych
wynosi 4,4 min. Dla porównania w Pol
sce 29% szkół wyposażonych jest w co
najmniej 1 komputer. Niestety w na
6

szych szkołach około 13% z ogólnej
liczby komputerów to komputery 8-bitowe. Średnio przypada 110 uczniów
na jeden komputer, a w szkołach ogól
nokształcących 41 uczniów.

Porozumienie między
Informbcem i EDS
17 czerwca podpisane zostało porozu
mienie między lnformix Software a EDS,
w ramach którego firmy będąwspółpracować na ogólnoświatowym rynku sys
tem ów in fo rm a tyczn ych . Na m ocy
umowy, technologia lnformix Software
będzie preferowana przez EDS zarów
no w przy realizacji nowych systemów
zarządzania informacją, jak również
przy modernizacji obecnie użytkowa
nych.. EDS stosuje technologie baz da
nych ln fo rm ixa do o bsług i sw oich
wewnętrznych struktur.
Umowę EDS z lnformixem podpisa
no na kilka dni przed premierą systemu
Oracle 8, opracowanego przez najpo
ważniejszego konkurenta lnformixa na
rynku baz danych

ści uwzględnienia odwołań co do wyso
kości wcześniej przyznanych środków.

Notebook HP
- w podróży i na biurku
Hewlett-Packard oferuje nowy HP OmniBook 2000. Nowy OmniBook jest wypo
sażony w procesor Intel Pentium 133
MHz, 16 MB pamięci DRAM (do 128 MB),
twardy dysk 1,34 MB lub 1,86 MB i ma
gistralę PCI. Dzięki magistrali OmniBo
ok ma zalety komputera biurkowego
z równoczesną pracą systemu oraz urzą
dzeń, takich jak opcjonalny napęd CDROM z HP o 10-krotnej szybkości, czy
też kartą modemu lub kartą sieciową.
OmniBooka 2000 jest standardowo
wyposażony w 64-bitowy akcelerator
grafiki, 2 MB pamięci video DRAM.
Współdziała z funkcjąZoome Video da
jącą kartom PC bezpośredni dostęp do
systemów grafiki i audio. Są do wyboru
dwa rodzaje kolorowego ekranu o prze
kątnej 12.1", SVGA TFT lub DSTN.

HP na mistrzostwach świata
w piłce nożnej
Działania Komitetu Badań
Naukowych związane
z likwidacją skutków powodzi
Z dotychczas zebranych przez KBN da
nych wynika, że większość placówek
z terenu woj. wrocławskiego i opolskie
go została bezpośrednio dotknięta falą
powodziową, natomiast placówki na
ukowe położone na terenie woj. blels k o -b ia ls k ie g o , je le n io g ó rs k ie g o ,
krakowskiego, katowickiego oraz czę
stochowskiego nie ucierpiały bezpo
średnio od fali powodziowej.
Dla jednostek znajdujących się na
terenach objętych powodzią przyspie
szono przekazywanie środków prze
znaczonych na finansowanie przede
wszystkim działalności statutowej.
Dotychczas oszacowane straty wy
noszą około 30,5 min zł., ale informacje
i wnioski o dofinansowanie ciągle napły
wają do KBN. Do 8 sierpnia br. przewod
niczący KBN podjął decyzje o przyznaniu
prawie 5 min zł. na likwidację szkód zwią
zanych z powodzią.
W rezultacie przeznaczono kwotę
23.6 min zł. na dofinansowanie pomo
cy dla jednostek naukowych, które po
niosły straty w wyniku powodzi. Decyzja
o przyznaniu tych środków nie wpłynę
ła na zm niejszenie kwot dotychczas
objętych decyzjami o dofinansowaniu.
Spowoduje ona jednak brak możliwo

Hewlett-Packard jest oficjalnym dostaw
cą komputerów i usługodawcą technicz
nym dla sieci informacyjnej Mistrzostw
Świata w Piłce Nożnej’98. Przewiduje
się, że ośrodek będzie obsługiwał do 10
milionów połączeń dziennie. Sieć infor
macyjna mistrzostw będzie obsługiwać
ponad 50 tysięcy pracowników, wolotariuszy i zawodników. Zapewni także do
stęp do informacji ponad 10 tysiącom
dziennikarzy. Zainstalowany przez HP
sprzęt obejmie początkowo: 100 serwe
rów pracujących pod kontrolą systemów
UNIX i Microsoft Windows NT; 100 sieci
wyposażonych w koncentratory, routery
i przełączniki AdvanceStack; 500 dru
karek podłączonych do sieci; 2200 kom
puterów Vectra i Omnibook, a także
palmtopy i biblioteki dysków optycznych.

Skaner do slajdów
ScanMaker 35t plus firmy Microtek zo
stał zaprojektowany specjalnie do ska
nowania slajdów i negatywów. Skanuje
obszar 35mm x 35mm w jednym prze
biegu, uzyskując 30-bitową głębię kolo
rów co daje 1,07 miliarda kolorów lub
1024 odcieni szarości. Rozdzielczość
optyczna wynosi 1950 dpi, a interpolo
wana 3900 dpi. Wiązka światła przecho
dzi przez skanowany materiał i trafia
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wprost na sensor CCD. Skaner jest pod
łączony do komputera przez interfejs
SCSI. Cena ScanMaker 35t plus wynosi
3338 zł.

Bezpieczny GroupWise
System GroupWise Novella został zare
jestrowany jako produkt spełniający wy
m agania DMS. C eryfikat DMS je st
przyznawany produktom zawierającym
usługi i funkcje konieczne do bezpiecz
nego komunikowania się. Jest on wyma
gany przez Ministerstwo Obrony USA
oraz inne instytucje rządowe dla wszyst
kich aplikacji, obsługujących pocztę elek
troniczną, zakupionych po 1 stycznia
1997 roku.

Informatyzacja PPHU
CONVECTOR
PPHU CONVECTOR jest w trakcie bu
dowania zintegrowanego systemu infor
matycznego. Po przeprowadzeniu szcze
gółowej analizy systemu informacyjnego
Zakładu podpisano z CSBI S.A. umowę
na dostawę i wdrożenie w Centrali Przed
siębiorstwa w Krakowie Zintegrowane
go Systemu Zarządzania PRO/MIS.
Umowa dotyczy praktycznie całego sys
temu zarządzania, który etapowo za
s tą p i is tn ie ją c e o p ro g ra m o w a n ie .
W pierwszej kolejności rozpocznie się
wdrożenie części finansowo księgowej
z równolegle budowanymi interfejsami
do programowania używanego w cen
trach dystrybucyjnych w całej Polsce.
Umowa obejmuje jednocześnie dosta
wę serwera SUN Server Enterprice 2
Model 1200 dla budowanego systemu.

Nowe usługi HP
dla użytkowników SAP R/3
W czerwcu Hewlett-Packard wprowadził
nowe usługi dotyczące środowiska opro
gramowania SAP R/3, działającego pod
kontrolą systemu HP-UX. Celem wpro
wadzenia nowych usług pod nazwą HP
Critical Systems SupportforSAP R/3 jest
przede wszystkim chęć zredukowania
szeregu problemów i zwiększenie szyb
kości ich usuwania, zwłaszcza takich,
które występująw systemach, mających
podstawowe znaczenie dla prowadzenia
działalności gospodarczej klienta.
Do rozwiązywania zgłaszanych pro
blemów został powołany specjalny ze
spół, który przystępuje do pracy z chwilą
otrzymania wezwania. Zespół wyposa
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żony w zasoby sprzętowe, sieciowe i programowe ma usuwać każdą usterkę
w czasie nie przekraczającym sześciu
godzin. Klienci mogą zwracać się o po
moc przez 24 godziny na dobę przez cały
rok. W razie potrzeby specjaliści HP będą
współdziałać ze specjalistami firmy SAP.
Oprócz podstawowych usług klient
może zamówić szereg opcji:
■ konsultacje techniczne dotyczące
bezpieczeństwa, planowania zmian,
oceny wydajności systemów i wpro
wadzania nowych wersji HP-UX;
■ badania dotyczące konfiguracji syste
mu i jego ulepszeń;
■ uaktualnianie wersji systemu opera
cyjnego;
■ uaktualniania systemu R/3 na wersji
produkcyjnej I testowej.
Obecnie usługi związane z systemem
R/3 są wprowadzane w tych krajach,
gdzie jest najwięcej instalacji tego syste
mu. W przyszłym roku powinny być one
dostępne na całym świecie.

Cyfrowy aparat fotograficzny
Sony DKC-ID1
DKC-ID1 je s t w yposażony w zoom
12xAF z funkcją makro. Układ światło
czuły CCD zapewnia czas ekspozycji od
1/15 do 1/4000 sekundy. Czułość apa
ratu odpowiada ISO 100. Na umiesz
czonej w aparacie karcie PC Card o po
jemności 10 MB można zapisać 158
zdjęć w trybie zwykłym lub 42 w wyso
kiej rozdzielczości. Aparat można pod
łączyć bezpośrednio do kom putera
poprzez w budowane złącze SCSI2.
Obraz je s t rejestrowany za pom ocą
układu CCD z 450 000 pikseli, który
umożliwia zapisanie o rozdzielczości
768x576 w pełnej gamie kolorów. Cie
kłokrystaliczny, kolorowy w izjer TTL
ułatwia wykadrowanie fotografowane
go obiektu i umożliwia przeglądanie fo
tografii zapisanych w pamięci aparatu.

3000 insfolaql SAP R/3
na platformie HP
W czerwcu firma HP ogłosiła, że zainsta
lowała na świecie 3000 instalacji systemu
R/3 producenta oprogramowania klasy
MRP dla przedsiębiorstw niemieckiej firmy
SAP. 3-tysięczna instalacja została wdro
żona w koncernie Volkswagena.

RENESANS dla Windows NT
po polsku
SIMPLE S.A. wprowadziła w sierpniu br.
do swojej oferty wersję systemu RENE
SANS CS na platformę Windows NT.
RENESANS CS jest produktem amery
kańskiej firmy Ross Systems, Inc., zgod
nym ze standardem MRP II. System
Składa się z trzech grup modułów: księ
gowość, logistyka i produkcja.
Pierwsza wersja RENESANS CS dla
NT jest dostarczana z baządanych Orac
le. Współpracuje również z bazami da
nych Sybase, Rdb, Oracle i Ingres. Klient
pracujący dotychczas w innym środowi
sku operacyjnym, niż NT może przenieść
dane na ten system.
R EN ESAN S je s t prze zna czon y
przede wszystkim dla przedsiębiorstw
przemysłowych o produkcji ciągłej, pro
cesowej (np. chemicznych, spożyw
czych, farmaceutycznych, hutniczych)
lub dyskretnej o mało zróżnicowanych
wyrobach. Jest zgodny z normą kontroli
jakości ISO 9000 i GMP.

A p a ra t w aży 650 g i ma w y m ia ry
129x65,5x179 mm. Sugerowana cena
DKC-ID1 (bez cła I podatku) wynosi
2450 DEM.

Wirtualne biuro w praktyce
Od sierpnia nowe warszawskie biuro
Andersen Consulting będzie biurem
„wirtualnym" działającym na zasadzie
„gorących biurek”. Metoda ta jest efek
tywnym sposobem w ykorzystywania
przestrzeni biurowej. Ponieważ znacz
na część personelu przez większość
czasu pracuje u klientów, można dzięki
niej lepiej wykorzystać przestrzeń.
Zasadą działania systemu jest to, że
konsultanci zwykle pracujący poza biu
7
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rem mogą zarezerwować sobie biurko
lub powierzchnię jedynie na ściśle okre
ślony czas. Gorące biurka wyposażone
są w telefony i podłączenia do sieci kom
puterowej. Znajdują się one w wydzielo
nych obszarach biura.

demu, stan połączenia oraz wykrycie cy
frowej linii telefonicznej. Sugerowane
ceny sprzedaży (bez VAT): CreditCard
Modem 33.6 - 229$, CreditCard Ethernet+Modem 33.6 - model 10Base-T 376$.

Homologacja TP S A dla kart
modemowych 33.6 Xincom

HOGART dostawcą systemu
księgowego dla firmy TECHEM

CreditCard Ethernet+Modem 33.6 i Cre
ditCard Modem 33.6 cechuje 16-bitowa

Firma HOGART podpisała kontrakt na do
stawę systemu finansowo - księgowego
dla firmy TECHEM - Techniki Pomiaro
we. Firma wybrała sprawdzone oprogra
mowanie SunSystems, które działa już
w ponad 100 firmach w Polsce.

Ultra 30 i 450

architektura modemu, która pozwala na
użycie technologii V.34-1996 zwiększa
jącej wydajność i niezawodność mode
mu. Xircom umieścił w standardowych
kablach do modemów diody świecące
LED, które sygnalizują aktywność mo

* Internet

SUN wprowadza na rynek dwa kompute
ry z klasy tzw. Workgroup servers: Ultra
30 i Ultra 450. Ultra 30 wyposażony jest w:
■ nowej generacji 64-bitowy procesor
UltraSPARC II;
■ od 128 MB do 2 GB RAM, 60 ns, 512
bit;
■ kanał dyskowy UltraSCSI;
■ dwie Magistrale PCI, 4 gniazda PCI,
32/64 bit, 33/66 MHz;

■ dwa bezpośrednie gniazda UPA karty Creator;
■ dwa łącza RS-232/RS423;
■ ethernet 10/100 Mbit/sek.;
■ dyskietka;
■ CDROM x 12.
Ultra 450 różni się od Ultra 30 przede
wszystkim m ocą gdyż jest wyposażony
w: 4 procesory UltraSPARC II, pamięć
do 4 GB RAM i 10 gniazd PCI.
Do komputerów mogą być opcjonal
nie instalowane karty sieciowe w stan
dardzie: ATM, FDDI, ISDN, Token Ring.

Nowa technologia dysków
Quantum
Quantum Bigfoot 2,5AT to dysk o śred
nicy 5,25 cala, pojemności 2,577 MB
i prędkości 3.600 obr./min. Dzięki więk
szej pojemności ścieżki daje doskonałą
wydajność sekwencyjnych operacji za
pisu i odczytu w porównaniu z wieloma
dyskami 3,5-caIowymi. Nowy dysk jest
bardzo cienki: 8”x5,75”0,75” i może być
umieszczony w większości komputerów
PC bez konieczności adaptacji obudo
wy. Połączenia kabli zasilających i in
terfejsu są identyczne, jak dla modeli
3,5-calowych.

• systemy firewall

Intranet / Extranet
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WYWIAD

Przełamać syndrom
dużych systemów
informatycznych

Rozmowa z Gustawem Pietrzykiem,
dyrektorem projektu ALSO
Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

G P : M inisterstwo m a m.in. ograniczać rozmiary bezro
bocia oraz łagodzić jeg o skutki. W ym aga to prow adzenia
określonej polityki, a nie da się tego zrobić bez m onitoro
w ania rynku pracy na terenie kraju. D o analizy sytuacji
i prognozow ania jej rozw oju niezbędne są dane. S ą one
podstaw ą do przemyślanej alokacji środków i tworzenia pra
w odaw stw a. Te system y inform atyczne uw zględniają po
trzeby samorządów lokalnych, wojewodów, Rządu i Sejmu.

G P: Pierwszy okres był rzeczywiście nieszczególnie uda
ny. Pow odem było wiele, głównie obiektyw nych czynni
ków. Przede w szystkim eksperci BŚ byli przekonani, że
instytucje i firmy w nowych demokracjach nie będą potrafi
ły zaprojektować i wykonać takiego przedsięwzięcia. W re
zultacie główną rolę odgrywała zagraniczna firma doradcza
Coopers & Lybrandt. M inisterstwo nie w iedziało też w ów 
czas, na czym polega w spółpraca z firm ą doradczą i ja k ą
wartość dla instytucji m a analiza strategiczna jej działalno
ści, a w konsekwencji reorganizacja.
Ponadto sytuacja w m om encie negocjow ania pożyczki
znacznie odbiegała od tej, która zaistniała w okresie jej w y
korzystania. Gdy rozpoczynano projekt w 1991 roku, stan
prawny instytucji zajmujących się problem atyką rynku pra
cy i pom ocą społeczną był niejasny i zmienny. W tym okre
sie pow stał Krajow y U rząd Pracy, a zagadnienia pom ocy
społecznej przeszły z gestii Ministerstwa Zdrowia do MPiPS.
Zmieniło się też kilka rządów, ministrów i wiceministrów
nadzorujących projekt, a każdy z nich chciał się przyjrzeć
problemowi i metodzie jego rozwiązywania, co wstrzymywa
ło prace. Z powodu zmian niepotrzebnie ponosiliśmy koszty,
gdyż firma doradcza realizowała projekt w zakresie i w czasie
określonym w kontrakcie.
Po trzech latach w 1994 roku zakończono w spółpracę
z firm ą Coopers & Lybrandt oraz zm ieniono kierownictwo
i sposób prow adzenia projektu. U w ażam , że nie ma w in
nych, a poniesione koszty są kosztam i zdobycia wiedzy,
którą z powodzeniem wykorzystano później przy realizacji
projektu.

LW : Dlaczego tak długo powstaje projekt ALSO i czy
pierwszy okres od 1991-94 można uznać za stracony?

LW: Czy renomowana światowa firma doradcza nie po
winna wiedzieć, że podejmuje się zadania niewykonalnego?

L esław W aw rzo nek : Jakie sfery działalności Minister
stwa Pracy i Polityki Socjalnej obejmuje kompleksowa
informatyzacja znana pod nazwą Projekt ALSO?
G u staw P ie trz y k : Projekt ALSO to system y inform a
tyczne: PO M O ST do w spom agania W ojewódzkich Zespo
łów Pom ocy Społecznej i O środków Pom ocy Społecznej,
PULS - dla Krajowego, W ojewódzkich i Rejonowych U rzę
dów Pracy oraz dla centrali MPiPS.
Zakres prac obejm uje opracow anie koncepcji budowy,
specyfikacji w ym agań, w ykonanie na zlecenie oprogra
mowania aplikacyjnego, dostarczenie sprzętu komputerowego,
wykonanie okablowania, budowę infrastruktury w obiektach
i wdrożenie system u u końcowego użytkownika.
Projekt ALSO m a trzy źródła finansowania: największe
to Bank Światowy („Projekt promocji zatrudnienia i rozwoju
służb zatrudnienia.”), Unia Europejska przez fundusz PHARE-SPREAD i budżet RP.
LW: Jaki będzie pożytek z tego projektu?
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G P : Gdzie i kiedy m iała zdobyć taką wiedzę? N ie było
jeszcze transformacji gospodarczej i ustrojowej na tak wielką
skalę. Ponadto w tamtym okresie do państw Europy Środko
wo-W schodniej nie przysyłano najlepszego garnituru kon
sultantów. Dla nas były to kosztowne kontrakty, a dla nich
były one średnio atrakcyjne finansowo.
LW: Czy nie należało więc poczekać z budową tego sys
temu aż ustabilizuje się sytuacja prawna i społeczna ?
G P : Nie, gdyż taki stan nigdy faktycznie nie zaistnieje
w obszarze polityki społecznej. Żeby nie ponieść strat, wy-

Systemy informatyczne należało skonstruować tak, aby
umożliwiały nadążanie za zmianami społecznymi i prawnymi.
Projekt więc musi mieć charakter ciągłej „pogoni za celem” i na
tym polega zaproponowany przez nas sposób jego realizacji.
Oprogramowanie zamawiane do obsługi zadania o zmiennych
parametrach musi uwzględniać tę zmienność, a więc najważ
niejsze staje się opracowanie mechanizmu wprowadzania zmian.
Z tych powodów zrodził się, jak na owe czasy, rewolucyj
ny pomysł, aby oprogramowanie wykonały polskie firmy, co
ekspertom BŚ wydawało się niemożliwe. Po trudnych nego
cjacjach uzyskaliśmy zgodę od wiceprezesa BŚ na przeprowa
dzanie przetargów lokalnych, a nie, jak dotychczas, wyłącznie
międzynarodowych. Odbywały się one w języku polskim
z wynagrodzeniem płaconym w złotówkach, co wykluczyło
z gry tzw. szakali, czyli firmy, które startują rutynowo do prze
targów BŚ, gdyż, znając ich reguły, m ogąje łatwo wygrać.
Czy mieliśmy rację, stawiając na polskie firmy, dowiemy się
po zakończeniu testów oprogramowania.
LW : Dlaczego nie planuje
się budowy ogólnopolskiej sie
ci dla urzędów pracy i ośrod
ków pomocy społecznej?

starczyło zauważyć, że w ustabilizow a
nej sytuacji system buduje się od góry
i globalnie, natom iast w sytuacji dyna
micznie się zmieniającej, jaka u nas wów
czas była, zaczyna się od dołu m etodą
drobnych kroków.
LW : Jakie strategiczne działania podjęto w 1994 r.?
G P: W m inisterstwie powstał zespół koordynujący pro
jekt. Jego członkowie pochodzili z konkursu i otrzymywali
w ynagrodzenia porów nyw alne z oferowanymi przez firmy
kom ercyjne. W zespole je st ok. 70 ludzi zatrudnionych na
okresowych kontraktach przy stałym rdzeniu zespołu. Głów
nym projektantem jest Andrzej Gogolewski, a kierownikami
podprojektów są: Ewa Jagiełło dla urzędów pracy i Irene
usz Smolewski dla pom ocy społecznej, M ałgorzata Kozyra
dla centrali m inisterstw a, Lilianna W ierzchoń odpowiada
za testy, K rystyna Chróst za system zarządzania jakością,
a Rom uald Drabarek jest głów nym planistą.
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G P: Sieć ogólnopolska jest
droga, a w tym przypadku i na
tym etapie, nie jest niezbędna.
Dane w skali makroekonomicz
nej są przetwarzane okresowo,
np. co m iesiąc, a nie on-line.
M ożna je przecież przesłać do
w olnym nośnikiem . Ponadto
bezrobotni i ludzie korzystający
z pom ocy społecznej znajdują
się na bieżąco w kręgu zaintere
sowania lokalnych ośrodków,
a nie krajowego centrum. Bez
pieczniej jest też, gdy dane znacz
nie bardziej intymne niż wysokość
dochodów, takiejak np.: stan zdro
wia, sytuacja materialna i rodzin
na znajdują się w miejscu ich
powstania, tj. w małych bazach
lokalnych, a nie w j ednej bazie kra
jowej. Tak w ogóle, w przeciwień
stwie do wielu kolegów informatyków, nie jestem zwolennikiem
utworzenia jednej bazy, w której są wszystkie dane o wszystkich
mieszkańcach kraju. W późniejszych fazach rozwoju tych sys
temów należy powrócić do kwestii sieci ogólnopolskiej.
Konsekwencje finansowe wynikające z łączenia systemów lo
kalnych z ogólnopolską siecią, m usząm ieć uzasadnienie me
rytoryczne i ekonomiczne.
LW: Ostatnio prasa cytuje fragmenty raportu NIK. Jak
Pan by się ustosunkował do tych publikacji?
GP: Cytowane są fragmenty raportu dotyczące firmy do
radczej, której nie m ajuż w projekcie od 1994 r. Autorzy artyku
łów o tym nie wspominają i powstaje wrażenie, że zarzuty
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dotyczą aktualnej sytuacji. Natomiast opinii eksperta NIK dziw
nie nikt nie zauważa, choć stwierdza on, że: „Wybrano właści
we sposoby realizacji projektu, zarówno w czasie tworzenia
zespołu projektowego, przy prowadzeniu przetargów, jak i przy
podpisywaniu kontraktów. Pewne braki oprogramowania zo
stały uzupełnione w czasie negocjowania warunków kontrak
tu. K on ty n u o w an ie p ro jek tu w o b ecn y ch stru k tu rach
organizacyjnych daje bardzo dużą szansą sukcesu.”
N IK skontrolow ał też stan kom puteryzacji urzędów
pracy i ośrodków pom ocy społecznej stwierdzając, że kom
putery tam zainstalow ane nie są w pełni w ykorzystyw a
ne, a przecież tam nie m a jeszcze komputerów zakupionych
w ram ach realizow anego przez nas projektu. Te, które są,
zakupiono ze środków lokalnych. N asze dostaw y rozpo
częły się w III kw artale 97 r.
Infom iacjaN IK o realizacji projektu była rozpatrywana
6 sierpnia 1997 roku przez Sejm ow ą K om isję Polityki Spo
łecznej. N ie w zbudziła w iększych dyskusji i została przez
K om isję przyjęta, a stan realizacji projektu oceniono pozy
tyw nie. N ajistotniejsze w ydaje się, że znaczna część po
słów zdała sobie sprawę z konieczności zsynchronizowania
zm ian praw nych z realizacją projektów informatycznych.
LW: To dlaczego nikt nie zapytał Pana, ja k tojest z tymi
komputerami?
G P: Przecież nie chodzi o to, żeby napisać ja k jest, ale
żeby napisać, że coś je st źle i w rezultacie ja, zam iast kiero
wać projektem , piszę sprostowania. Teraz jest okres dysku
sji w Sejmie o budżecie, a nasz projekt ma także oponentów.
LW: Jacy to oponenci?
G P: Po pierwsze, pokazujemy, że m ożna zbudować naj
w iększy system inform atyczny w kraju znacznie taniej, niż
inne. Po drugie, jesteśm y na dobrej drodze by dowieść, że
budow ę dużego systemu informatycznego można skończyć,
co w ostatnich latach niespecjalnie się w Polsce udawało.
Obowiązuje u nas zasada pisemnego dokumentowania
wszystkich zmian wym agań i zleceń. Dbamy o porządek
w dokumentacji, w yraźny podział kompetencji i odpowie
dzialności, a nie zawsze urzędnicy są tym zachwyceni.
Solą w oku są też relatyw nie w ysokie płace członków
zespołu ALSO. Gdy pada ten zarzut, mówię, że ogłoszenia
0 poszukiw aniu pracow ników do tego zespołu były w prasie
1każdy mógł się zgłosić.
LW : Może także urzędnicy w terenie woleliby nadal
pracować tradycyjnie i bez kontroli?
G P: Ten system wyjątkowo nie ma tego rodzaju wrogów,
bo nie ma grupy interesów, która by traciła na wprowadzeniu
systemu informatycznego dla rynku pracy i pomocy spo
łecznej. Inaczej je st w systemach: celnym, podatkowym czy
rejestracji pojazdów, gdzie sprawne systemy informatyczne
naruszyłyby interesy określonych środowisk.
LW : Są tacy, któizy twierdzą, że zamiast wydawać pie
niądze na komputery, lepiej przeznaczyć j e na bezpośred
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nią pomoc bezrobotnym, ujmując to słowami: „policzenie
bezrobotnych im samym nic nie pomoże ",
G P: Jeżeli źle zarządza się rynkiem pracy lub środki po
m ocy społecznej nie trafiają tam, gdzie sąpotrzebne, to stra
ty oczyw iście trudno określić ilościowo. System y m ają
ułatwić dobór optymalnej strategii działania w tych obsza
rach życia społecznego. N a przykład inaczej zw alcza się
bezrobocie w Katowickiem, a inaczej w Suwalskiem, ale nie
wystarczy takie przekonanie, trzeba m ieć dokładne dane.
Obiekcje społeczne wobec inform atyzacji tej sfery działal
ności adm inistracji w ynikają z niedoceniania korzyści m o
nitorowania złożonych zjawisk.
Druga sprawa, to skala finansowa. N a zasiłki i św iad
czenia dla bezrobotnych i klientów pom ocy społecznej
w skali kraju wydaje się środki rzędu 4 m ld U SD w ciągu
roku. Łączny koszt system ów inform atycznych wynosi ok.
45 min USD, bo 4 min oszczędności z tego projektu prze
znaczono ju ż na aktywne form y zw alczania bezrobocia.
Chcąc przekazać środki, z których jest realizowany projekt
ALSO bezrobotnym i klientom pomocy społecznej, każdemu
przypadałoby jednorazowa dotacja w wysokości 10 USD. Chy
ba zgodzimy się, że nie zmieni to w istotny sposób ich sytuacji?
LW: Kiedy zakończenie projektu ALSO i co dalej?
G P: Kolejne wersje oprogram owania dla system u urzę
dów pracy i systemu pom ocy społecznej zostały dostar
czone do drugiej serii testów w lipcu br., a oprogramowanie
do zarządzania dokumentami w MPiPS firmy Rodan System
m a być gotowe do w drożeń do końca br. W prow adzone
zm iany prawne spow odują przesunięcie dostaw ostatecz
nej wersji oprogramowania.
Trwajądostawy komputerów ZENITH firmy Buli dla sys
temu POMOST i komputerów fimiy Siemens N ixdorf dla sys
temu PULS. Optimus S.A. i 01ivetti wykonują okablowanie
budynków urzędów pracy. Potem pałeczkę przejm ą inni.
Utrzymaniem i dalszym rozwojem systemu PULS zajmie się
Krajowy Urząd Pracy, a systemu POMOST Biuro Informaty
ki MPiPS i służby informatyczne w województwach.
Dokumentacjęprojektu szczegółowego systemu POMOST,
MPiPS ma zamiar oferować firmom software’owym na okre
ślonych warunkach. Następnie, przygotowane zgodnie z tym
projektem oprogramowanie będzie podlegało testom w celu
uzyskania certyfikatu MPiPS. W przypadku pozytywnej de
cyzji firma będzie mogła oferować swój produkt OPS-om.
Jednym z warunków przyznania certyfikatu jest możliwość
łatwego transferu danych do innych tego typu programów
oraz jednolitego raportowania. Dzięki temu gmina nie musi
być przywiązana do jednego producenta i może go zmienić,
gdyby żądał zbyt dużo pieniędzy za niezbędną modernizację.
Gminy m ogą też powołać własną agendę do certyfikacji opro
gramowania. Na razie jest to koncepcja. Czy uda się ją wdro
żyć, zależy od przyznanych na ten cel środków w budżecie na
1998 rok.
LW : Czym uzasadnia pan decyzję o zakupie kompute
rów w firm ie Buli, która po Poltaxie nie ma w Polsce zbyt
dobrych notowań?
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G P: Buli zaproponował w przetargu najatrakcyj niejszącenę,
niższąniż firmy krajowe i dwukrotnie niższą, niż np. inna firma
zagraniczna. N a tym poziomie dostawców są to produkty po
równywalne jakościowo, więc z merytorycznego punktu wi
dzenia nie było problemów z wyborem.
Ponadto przeprowadzone z opóźnieniem przetargi na sprzęt
pozwoliły na uzyskanie korzystnej ceny w stosunku do para
metrów sprzętu. Gdybyśmy, tak jak w Poltaxie, kupowali kom
putery równocześnie zamawiając oprogramowanie, to dzisiaj,
kiedy system rusza, mielibyśmy komputery klasy i386.

nych, opłacamy wykonanie testów, dokumentacji i wdroże
nia. Oprogram owanie dla pom ocy społecznej robią firmy
2SI i ComputerLand za ok. 3 min USD. Dla porównania sama
aplikacja dla Poltaxu kosztowała, wg posiadanych przeze
mnie danych, ok. 20 min USD i nie wszystkie jej m oduły są
wykorzystane. K rótko m ówiąc, za pieniądze m niejsze niż
w ydano na Poltax, budujem y dwa porów nyw alne systemy.

LW: Dlaczego projekt ALSO je s t jednym z najtańszych
ogólnopolskich projektów? Czy dlatego, że je st najmniej
szy?

G P: Tworzenie zdublowanych aplikacji zabezpiecza nas
przed niepowodzeniem i uzależnieniem się od jednej firmy.
Nasi analitycy dbają o spójność obu aplikacji i wymienial
ność danych. Dublowanie jest w brew pozorom na dłuższą
metę tańsze, niż pozostawanie przy jednym dostawcy. N ie
stety ma też swoje w a d y - komplikuje proces budowy i utrzy
mania systemu.

G P: W ręcz przeciw nie. Biorąc pod uw agę liczbę użyt
kow ników obu system ów i m iejsc instalacji oraz stopień
złożoności oprogramowania, je st to jeden z większych pro
jektów . Jest znacznie tańszy od innych głównie dlatego, że
MPiPS wybrało inny sposób jego realizacji. Duże przedsię
wzięcia informatyczne są kosztowne szczególnie wówczas,
gdy administracja pełni tylko funkcję „worka z pieniędzmi”
dla firmy realizującej projekt „pod klucz”, która z definicji
jest bardzo droga. Do tego, ja k w ykazująnasze polskie do
świadczenia, tak zorganizowane przedsięwzięcia najczęściej
kończą się niepow odzeniem . Żeby w ynająć firmę do reali
zacji projektu „pod klucz”, trzeba w iedzieć, co chce się ku
pić i czy to, co otrzym ano, je st zgodne z wymaganiami.
Dzisiaj, precyzyjne uzyskanie odpowiedzi na te pytania jest
kosztowne i wym aga dużej wiedzy. M y definiujemy wym a
gania, korzystając z narzędzi, ja k np. CASE oraz przygoto
wujem y i w ykonujem y testy oprogramowania.
LW: Skoro to takie oczywiste, to dlaczego inne systemy
krajowe są realizowane całkiem inaczej?
G P: Po pierw sze, nie jest to takie oczywiste. Po drugie,
nie jest to takie proste, ja k m ogłoby się w ydaw ać. Po trze
cie, z końcowymi ocenami poczekajmy na zakończenie pro
jektu ALSO. N a podjęcie decyzji o innym sposobie realizacji
złożyło się w iele czynników, w tym efekty innych projek
tów. Zawsze uważałem, że nie znam się na wszystkim i dlate
go zatrudniłem zespół kom petentnych ludzi. Ostateczna
koncepcja realizacji je st efektem pracy kierow nictw a pro
jektu ze szczególnym udziałem A ndrzeja Gogolew skiego.
Ponadto projekt je st bardzo złożony i dlatego, by się nie
pogubić, postanow iliśm y realizow ać go opierając się na
standardach jakości ISO 9000. Nawet mieliśmy na początku
realizacji projektu nieco szalony pom ysł, aby w drożyć sys
tem jakości w m inisterstwie, ale zrezygnowaliśmy, chociaż
myślę, że byłby to bardzo ciekaw y eksperym ent.
LW: Jakie są koszty Projektu ALSO?
G P : K om putery i reszta sprzętu dla urzędów pracy i po
mocy społecznej kosztująpo ok. 12 min USD. Oprogram o
wanie dla urzędów pracy robią firm y - Andersen Consulting
i CSBI, co kosztuje ok. 8 m in USD. Otrzymujemy za to dwie
rów nolegle aplikacje, system y do zarządzania bazam i da
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LW : Dlaczego są dwie aplikacje o tych samych fu n k

cjach?

LW: Wnoszę, że nie najlepiej układa się współpraca
zfirmami software ’owymi?
G P : N a naszym rynku software’owym zbyt często funk
cjonuje zasada, że najważniejsze to złapać klienta, a potem
się ju ż go „w yciśnie” . M y nie daliśm y się wprow adzić do
tego schem atu i pew nie nie jesteśm y za to zbyt łubiani. Dla
firm sprawnych i rzetelnych jesteśm y dobrym, choć w ym a
gającym partnerem . N ie wątpię, że udział w tym projekcie
będzie dobrą rekom endacją dla jej uczestników, a zdobyte
dośw iadczenia na pew no się opłacą. Po tym projekcie nasi
dostaw cy będą należeli do grupy najlepszych dom ów so
ftw are’owych w Polsce. W przypadku ALSO jakość pracy
firmy softw are’owej poznaje się nie tyle po pierwszej wersji
oprogramowania, ale po tym, ja k sprawnie w prow adzają do
niego zmiany i zarządzająnimi.
W naszym projekcie firmy robią rzeczywiście program na
zamówienie, a to jest znacznie trudniejsze, niż sprzedanie tzw.
gotowca. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że konsekwentne wy
maganie od producentów spełnienia uzgodnionych warun
ków m a charakter rewolucyjny. Firmy z reguły oferowały
gotowy produkt, mówiąc - „to jest to co chcecie kupić”, a jeżeli
nie zgadzaliśmy się z tym, twierdziły - „to wy źle chcecie”. W po
czątkowym etapie współpracy niektóre firmy liczyły na to, że
po kosmetycznych zmianach dostarczą nam posiadane już
oprogramowanie jako robione na nasze zamówienie.
N a podstaw ie m oich dośw iadczeń tw ierdzę, że nasze
firmy nie m ająjeszcze opanowanej technologii profesjonal
nego w ytw arzania i testow ania oprogram ow ania. Niektóre
z nich były zszokowane tym, że użytkow nik w ogóle potrafi
precyzować warunki, wymagać ich spełnienia na etapie pro
jektow ania i konsekwentnie egzekwować ich wykonanie.
LW: Jak w oprogramowaniu uwzględniono dużą dyna
mikę sfery, którą system ma obsługiwać?
G P : W prowadzenie zm ian w ynikających z nowelizacji
praw a je st najw iększym zagrożeniem dla projektu. M am y
ograniczony czas i środki z pożyczki Banku Światowego,
natom iast inwencja naszych praw odaw ców w ydaje się być
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niewyczerpana. Np. w zakresie pom ocy społecznej ustawa
zm ieniła się w ciągu ub. roku trzykrotnie. D zięki tem u, że
spraw ujem y pełną kontrolę nad procesem produkcji opro
gramowania, łatwiej jest wprowadzać zmiany. W trakcie te
stowania usuw a się nie tylko błędy, ale także w prow adza
poprawki zgodnie z zamówieniem klienta, czyli ministerstwa.
Najważniejsze je st jednak to, że zakupiliśmy oprogramowa
nie z kodem źródłowym, by w przyszłości nie być zależnym
od producenta i m ieć m ożliw ość w ybrania w przetargu in
nej firmy do modernizacji oprogramowania.
LW: Twierdzi Pan, że system ALSOjest dużym pizedsięwzięciem. Jak Pan mierzy wielkość systemu informatycz
nego?
G P: W zależności od budowanego systemu można przy
jąć różne miary, np. liczbę funkcji, które musi realizować sys
tem. Dla urzędów pracy system składa się z sześciu modułów
i będzie obsługiwał m.in. pełną księgowość dla czterech bu
dżetów, płace, gospodarkę materiałową i oczywiście rejestra
cję bezrobotnych. Dobrą m iarąjest też liczba stanowisk pracy,
które obsługuje system. W przypadku Poltaxu, początkowo
było to ok. 6000 stanowisk pracy, a nasz system będzie ob
sługiwał 8000 do 9000.
LW: Dlaczego w Polsce nie udają się duże, krajowe syste
my informatyczne?

G P: Jest to obszerny temat, na osobną rozmowę. W skró
cie mogę powiedzieć to, co wynika z moich doświadczeń
z prowadzenia Projektu ALSO.
N asze praw o i układy polityczne często się zmieniają,
technologie dynam icznie rozw ijają się, a sposoby finanso
w ania przedsięw zięć inform atycznych są skostniałe i re
strykcyjne. Budżet je st planow any na jeden rok, a dużego
systemu nie da się zbudować w tak krótkim czasie. Dlatego
uważam, że takie przedsięw zięcia powinny być finansowa
ne, ja k inw estycje centralne. Szpital czy droga je st taką in
w estycją, a system inform atyczny - nie. Ponadto takie
projekty są z reguły finansow ane z w ielu źródeł o różnych
regułach przyznawania środków. Np. w projektach PHARE,
w części przypadków , do przetargu m oże przystąpić ogra
niczona ilość firm z każdego kraju. Dla BŚ i UE wzrost liczby
przetargów, to więcej pracy. N aturalnie więc dążą do tego,
aby przetargów było ja k najm niej, ale za to drogich. Sku
teczność m erytoryczna je st na drugim planie.
W efekcie sukces w realizacji dużych system ów infor
m atycznych nie zależy tylko od profesjonalizm u tw órców
i wykonawców. Jeżeli dodam y do tego częste zm iany poli
tyczne zachodzące w trakcie realizacji przedsięw zięcia, to
twierdzę, że w obecnych w arunkach należy bardzo ostroż
nie uruchamiać duże projekty informatyczne, by nie była to
zw ykła rozrzutność. Oceniając dziś projekt ALSO , m ożna
pow iedzieć, że nadal m a szansę na końcow y sukces.

Dziękuję za rozmowę.

WERSJA POLSKA

S T A T IS T IC A PL (dla Windows 95, NT i 3.1) ■ Kompletny, nowoczesny
pakiet do analizy danych i ich graficznej prezentacji * Uniwersalny, o bardzo
szerokim zakresie zastosowań np. w naukach medycznych i biologicznych,
przemyśle i naukach technicznych, marketingu, badaniach rynku, ekonomii i w
wielu innych dziedzinach »
S T A T IS T IC A In d u s t r ia l S y s te m PL (S/SM wymaga STATISTICA
PL lub Quick STATISTICA PL) ■ Pakiet przeznaczony głównie do sterowania
i optymalizacji jakości oraz wdrażania metod statystycznych w systemach jakości
(w tym ISO 9000) ■ Największy wybór statystyk przemysłowych w jednym
pakiecie » Karty kontrolne jakości * Analiza procesów ■ Powtarzalność
i odtwarzalność [R&R] ■ Plany badań wyrywkowych oraz niezwykle szeroki
wybór metod planowania doświadczeń (DOE) ■ Elastyczne narzędzia do
modyfikacji oraz automatyzacji wszystkich analiz i raportów ■
Q u ic k S T A T IS T IC A PL Podzbiór pakietu STATISTICA ■ Bogaty zestaw
statystyk podstawowych oraz pełne możliwości graficzne pakietu STATISTICA ■
S Z K O L E N IA i K U R S Y obsługi programów STATISTICA' i SIS oraz
zastosowań statystyki i analizy danych w różnych dziedzinach ■

Od ukazania się wersji dla Windows, STATISTICA
wygrywa we WSZYSTKICH porównaniach i testach
programów statystycznych przeprowadzanych przez
niezależne instytucje i czasopisma.

ZADZWOŃ - PRZEŚLEMY WIĘCEJ INFORMACJI

StatSoft
StatSoft Polska, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
Tel.(0601) 414151, Tel./Faks (012) 4225100 w.227
statsoft@bci.krakow.pl, http://www.statsoft.com
StatSoft Inc. 2300 East 14th Street, Tulsa, OK 74104 USA
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Kierunki i zasady
rozwoju sieci teleinformatycznych
„Global Information Networks” - konferencja ministrów w Bonn

Wacław Iszkowski

Na początku lipca w Bonn odbyła się konferencja ministrów z Unii Europejskiej, krajów EFTA, krajów Europy
Centralnej i Wschodniej oraz Cypru. W konferencji uczestniczyli też ministrowie z USA, Kanady, Japonii, a także
przedstawiciele największych światowych firm i organizacji teleinformatycznych. Wzięli w niej też udział
przedstawiciele naszego Rządu i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

C e le m konferencji było podsumowanie dotychczasowych
działań Unii, związanych z analizą i ewentualnym regulowa
niem rozwoju teleinformatyki oraz poszukiwaniem odpowiedzi
na nowe zjawiska pojawiające się wraz z rozwojem Globalnych
Sieci Informacyjnych (GIN - Global Information Networks).
Znaczący wpływ na wiele wystąpień miała propozycja prezy
denta Clintona z 1 lipca br. o utworzeniu wolnej strefy handlu
elektronicznego. Konferencja została zorganizowana przez
Unię Europejską (DG XIII) oraz Niemieckie Ministerstwo Go
spodarki. Jej wynikiem było powstanie trzech deklaracji - mini
sterialnej, podpisanej oficjalnie przez ministrów, przemysłowej,
opracowanej przez szefów firm (w tym przez PIIiT) oraz dekla
racji użytkowników, sformułowanej przez organizacje konsu
menckie i grupy użytkowników.

Deklaracja ministerialna
Deklaracja ministerialna liczy 69 punktów. Między innymi czyta
my w niej, że powstanie Globalnych Sieci Informacyjnych (czyli
również Internetu) jest przyszłością Europy i szansą dla bizne
su, mieszkańców i administracji. Sieci te mają i będąmiały duży
wpływ na stosunki społeczne, edukację i kulturę oraz, dając
praktyczną wolność dostępu do informacji i szerszy dostęp do
administracji, przyczynią się do rozwoju demokracji.

Globalne Sieci Informacyjne
Szczególną rolę przypisuje się rozwojowi rynku elektroniczne
go i jego wpływowi na rozwój przedsiębiorstw, przez redukcję
kosztów i ułatwieniu dostępu do rynku mniejszym firmom. Kon
sumentom zaś umożliwi wybór z bogatszej oferty, ułatwi odna
lezienie specjalistycznych produktów oraz powinno obniżyć
ceny. Ministrowie nie poparli jednak (jeszcze?) wolnej strefy
handlu, zaproponowanej przez Amerykanów. Zgodzili się, że
zadbająo uniknięcie nakładania dyskryminujących podatków,
związanych z użytkowaniem sieci informacyjnych.
14

Kluczową rolę w powstawaniu sieci informacyjnej będą
odgrywały przedsiębiorstwa piywatne, a więc rozwój ten po
winien być sterowany rynkiem, a nie regulacjami administra
cyjnymi.

Rola rządów-wykorzystywanie nowej techniki
Wśród wielu nowych usług, wynikających z rozwoju sieci
informacyjnych, zwraca się uwagę na rolę „elektronicznej de
mokracji” polegającej na zbliżeniu obywateli do administracji
publicznej, dzięki powszechnemu dostępowi do informacji
publicznych i bibliotek oraz możliwość łatwiejszego zgłasza
nia postulatów i uwag przez obywateli. Również informacje
o zamówieniach publicznych m ogą być przekazywane przez
takąsieć. Ministrowie będą propagować rozwój badań i inno
wacji prowadzących do zbudowania przyjaznego społeczeń
stwa infonnacyjnego oraz „Global Research Village”.

Budowanie zaufania do sieci
Ważnym elementem rozwoju GIN będzie wzbudzenie zaufania
do sieci, dzięki respektowaniu podstawowych praw obywa
telskich i zasad równości użytkowników sieci. Prowadzone
będą prace nad kodeksem praw autorskich i własności inte
lektualnej, uwzględniających now ą technikę i zjawiska spo
łeczne, a więc kontynuowane będą adaptacje traktatu WIPO
(World Intellectual Property Oiganization) i porozumień TRIPS.
Szczególna uwaga będzie zwracana na walkę z piractwem. Dla
zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych będą roz
wijane techniki kryptograficzne.
Konieczne też będzie międzynarodowe ustalenie ważno
ści podpisu cyfrowego oraz zasad jego autoryzacji w przesy
łanych elek tronicznie dokum entach i elek tro n iczn y ch
transakcjach handlowych. Powołana zostanie międzynarodo
w a organizacja standaryzująca techniki i infrastrukturę podpi
su elektronicznego. Ministrowie będą też działać na rzecz
irma.lv&a*
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SIMPLE S.A. ma zaszczyt zaprosić
Państwa na XI Międzynarodowe Targi
Oprogramowania SOFTARG '97
w Katowicach na swoje stoisko nr 3058
w pawilonie 3 w dniach 30.09 - 03.10.97
w godzinach 10.00 - 17.00 oraz na
pokaz pt. "Problematyka kompleksowego
wdrożenia systemów klasy MRP ll/ERP.
Doświadczenia z wdrożeń systemu
RENESANS CS w polskim przemyśle",
który odbędzie się 1.10.97 r. w godzinach
14.30 - 16.30 w Sali Afrykańskiej

S IM P L E S .A .
04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10,
tel.: (0-22) 673 18 3 4 ,6 1 0 63 69,
fax: (0-22) 673 18 4 1 ,6 7 3 18 43
www.simple.com.pl
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JUNISOFTEX OFERUJE:

Perfect-Ekspert ’97
S y ste m P e r fe c t-E k s p e r t’9 7 j e s t z b io r e m a p lik a c ji
in te g r u ją c y c h p r o c e sy g o sp o d a r c z e w c a ły m p r z e d s ię b io r s tw ie .

1» Nowoczesne obiektowe aplikacje

D Zarządzanie procesem projekto
wym wsparte narzędziami CASE
(w tym Select OMT)

Strategia zarządzania i systemy informowania kierownictwa
Sprawozdawczość
Obserwacja
Symulacje i Prognozy

s Analizy dziedzinowe oparte
0 metodę łączącą nowoczesność
z 20 letnim doświadczeniem
wdrożeniowym

Dociekanie

Wnioskowanie

System finansowo-kosztowy
Banki
Kasa
Sprawozdawczość

Sprzedaż

Zakup

Koszty proste

Rozliczanie kosztów

1 System ewidencji majątku

© Sprawne i szybkie wdrożenia
zgodne z obowiązującymi
przepisami

Ewidencja
Inwentaryzacja
Sprawozdawczość

o Projektowanie i wykonawstwo
sieci komputerowych

Plan amortyzacji

Koszty

Przeszacowania

Systemy obsługi klienta, obrót towarowy, sprzedaż
Zamówienia
Ewidencja
Ewidencja opakowań zwrotnych

@
>Typowe, publiczne usługi
internetowe dla osób prawnych
1fizycznych

Inwentaryzacja
Sprzedaż

Zakup towarów
Kompletacja
Analizy
Sprawozdawczość

Systemy gospodarki materiałowej i zaopatrzenia
Zakupy
Analiza

• Technologie internetu
do restrukturyzacji procesów
organizacyjnych

Ewidencja
Inwentaryzacja
Sprawozdawczość

Dyspozycja

Rezerwacja

System kadrowo-płacowy oraz dyscypliny
Dokumentacja I ewidencja Sytemy wynagrodzeń C zas pracy i rejestratory czasu pracy
Kwalifikacje i szkolenia Emisja dokumentacji ZUS i zasiłki Sprawozdawczość

• Technologie internetu
w systemach wspomagających
proces zarządzania

System przygotowania produkcji
Dokumentacja technologiczna Narzędzia i urządzenia pomiarowe Kalkulacje i ofertowanie
Emisja dokumentacji warsztatowej Plan zakupów Plany warsztatowe Produkcja w toku
Rozliczenie produkcji

• Integracje różnych rodzajów
sieci
o dostawy sprzętu komputerowego
renomowanych firm

Systemy pomiarowe i stanowiska pomiarowe

0 dostawy sprzętu peryferyjnego

Statystyczne oceny jakości
Baza pomiarowa

^ |

Przedsiębiorstwo Produkcyjno—Usługowe
Innowacji Technicznych

ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel.: (0-32) 230 69 31 do 33
fax: (0-32) 230 69 34

E-mail: DYREKTOR@JUNIGLIWICE.PL
E-mail: PREZES@JUNIGLIWICE.PL
Nr Polpak: 13211054
NIP: 631-020-03 11
Regon: P -008012971-94927177-S9-3-67 1-27 177
Konto: PKO 1/0 Gliwice 2 76 6 1-225298-136
;
Dyrektor Naczelny - Krzysztof Niewiadomski
Prezes - Bronisław Jureczko
Kapitał zakładowy 1.150.000.000 PIZ (115.000 PIN)

¡Document: Loading

Dokumentacja jakości

lfltx |
Świadectwa jakości i atesty

r
Firma JUNIS0FTEX obecna jest na rynku od 10 lat. W tym czasie wdrożono kilkaset dużych aplikacji. Naszej firmie zoufolo jak do tej pory
około 100 przedsiębiorstw produkcyjnych w tym 6 spółek giełdowych, 10 przedsiębiorstw NFI, kilka przedsiębiorstw przemysłu hutniczego I wiele innych.

Lista aktualnych użytkowników „Perfect-Ekspert"

JUNISOFTEX® Sp. z o.o.
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Komentowanie

» Elektrownia RYBNIK w Wielopolu
jedyna w Polsce elektrownio
rozliczająca koszty rzeaywiste remontów
na 3 lys. obiektów
* EIEKTR0BUD0W A S A w Katowicach
» POIIFARB S A w Geszynie
•W EDEL w Warszawie
* P.P.O.W. AGROS-PIŃCZÓW w Pińczowie
» Zakłady Odzieżowe BYTOM S A w Bytomiu
* Maszyny Elektryczne CELMA w Geszynie
* Fabryka Amortyzatorów KROSNO S A w Krośnie
» Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
•GEOFIZYKA w Toruniu
» P01SP0RT w Bielsku-Białej
* P0LAM-K0STUCHNA w Katowicach
•Walcownia Metali DZIEDZICE S A
w (zechowicoch-Dziedzicach

• ELEKTRONARZĘDZIA CELMA S.A. w Geszynie
• Zokłody Tworzyw Sztucznych KRYWAŁD ERG w Knurowie
• Fabryka Aparatów Elektrycznych APENA S A
w Bielsku-Biołej
•MOSTOSTAL Słupca
• Fabryka Osi Napędowych w Radomsku
• Huta Szkła Okiennego KUNICE S A w Żarach
• Huta ŁAZISKA w Łaziskach Górnych
• ELEKTR0M0MIAŹ 3 S A wKatowicach
• Fabryka Palenisk Mechanicznych w Mikołowie
• DRAGM0R sp. z o.o. w Szczecinie
• Dąbrowskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego
w Dąbrowie Górniczej
• Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa w Warszawie
• Zakłady Rowerowe ROMET Kowalewo
• SUWARY S A w Pabianicach
• Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego w Rybniku

» Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizoql
w Gliwicach
• Zakłady Tłuszczowe BIELMAR S A w Bielsku-Biołej
• GZUT w Gliwicach
• MEFTA w Mikołowie
• KR0N 0P0L w Źaroch
• Huta BANKOWA
• Walcownia Metali ŁABĘDY S A w Gliwicach
• Huto 1-go MAJA w Gliwicach
» ELEKTR0METAL Zakłod Telemechaniki Górniczej
w Geszynie
• Zakłady Metalurgiczne TRZEBINIA w Trzebini
» Huta SILESIA w Rybniku
• Fabryko Automatyki Chłodniczej S A w Geszynie
• Zakłady Górniczo-Hutnicze BOLESŁAW w Bukownie
• Ml FAMA w Mikołowie

Koocopcja i pomysł: K. Niewiadomski, wykonana»: „F-11*
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likwidowania barier prawnych akceptacji podpisu cyfrowego
wprawie, biznesie, administracji publicznej oraz przy akcepta
cji prawnej dokumentów.
Jasno powinna zostać zdefiniowana odpowiedzialność
poszczególnych podmiotów biorących udział w przesyłaniu
informacji siecią- tworzących informację oraz tylko jąprzekazujących. Inaczej mówiąc, operator sieci nie m oże być odpo
w iedzialny za przesyłane treści, jeżeli nie jest ich w stanie
lub nie powinien ich kontrolować.

Pełnomocnictwa użytkowników
Ministrowie opowiadają się za upowszechnieniem wiedzy
o nowych technikach przekazu informacji wśród wszystkich
członków społeczności bez względu na płeć, wiek, rasę, język,
zatrudnienie (lub jego brak) i religię.
Zwrócono też uwagę na ochronę danych osobowych użyt
kowników. Informacje o nich powinny być wykorzystywane
tylko wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone i tylko w koniecz
nych przypadkach, przy zadbaniu o prawo każdej osoby do
prywatności. Jeżeli ktoś może pozostać anonimowy poza sie
cią informacyjną, to również w jej ramach powinien móc pozo
stać anonimowy. W spomina się o konieczności zapewnienia
każdemu użytkownikowi sieci możliwości obrony przed zale
wem niepożądanych informacji.

Budowanie siły Europy
Ministrowie zgodzili się na pełne otwarcie rynku telekomuni
kacyjnego (w odpowiednim czasie, ja k to było ju ż ustalane
w porozumieniach międzynarodowych).
Globalne Sieci Informacyjne pozwolą na lepsząi szybszą
integrację Europy w dziedzinach: biznesu, konsumpcji, admi
nistracji oraz nauce i kulturze, a nieograniczona konkurencja
będzie stymulować obniżanie cen i kosztów.

3. Rynek telekomunikacyjny powinien być szybko otwarty
dla efektywnej konkurencji, aby zredukować krajowe i gra
niczne koszty do poziomu międzynarodowej konkurencji;
4. M uszą być stworzone warunki, w których przemysł oraz
konsymeńci będą mieli zaufanie do bezpieczeństwa, pry
watności oraz autentyczności elektronicznie przesyłanych
informacji i transakcji elektronicznych;
5. Siły rynku muszą dopuszczać szybko rozwijane techniki
nowych standardów;
6. Dyskryminujące podatki nie mogą być nakładane na użyt
kowane sieci;
7. Potrzeba wysokiej jakości ochrony własności intelektual
nej dla tworzenia, przechowywania oraz dystrybucji w sie
ciach;
8. Szansa stania się świadomym użytkownikiem komputera
powinna być dana wszystkim ludziom niezależnie od wie
ku i pochodzenia społecznego - edukacja i szkolenia są
niezbędne w celu umożliwienia korzystania z Globalnej Sie
ci Informacyjnej;

Zamiast podsumowania
Konferencja pozostawiła wiele spraw nie do końca rozstrzy
gniętych. Regulacje prawne pozostawiono poszczególnym
krajom, zalecając jednak stosowanie się do podpisanej dekla
racji. Konferencja miała być początkiem nowej fali inicjatyw
stymulowania wzrostu gospodarczego z wykorzystaniem no
wych technik.
W Polsce jeszcze niewiele osób zdaje sobie spraw ęz nad
chodzącego upowszechnienia nowoczesnej techniki informa
cyjnej. Co gorsze, nawet ci, którzy działająw tej dziedzinie, są
rozproszeni i sami nie wykorzystują ju ż istniejących narzędzi
do zbudowania polskiego społeczeństwa wieku informacji.
Chyba nadszedł czas, aby połączyć nasze wysiłki, ponieważ
dla każdego wystarczy pracy - tej rzeczywistej.
dr inż. Wacław Iszkowski
Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
M arketing M anager w EDS Poland

Wzrost międzynarodowych powiązań
Ponad narodowy charakter sieci informacyjnej stanowi fun
dament jej rozwoju i nie może być lokalnie zakłócany. Wszyst
kie kraje powinny włączyć swoje sieci do sieci globalnej. Rządy
zaś powinny ujednolicać rozwiązania prawne w kierunku jed
nakowego działania w całym obszarze sieci.

Deklaracja przemysłowa
Treść deklaracji została przedstawiona w ośmiu punktach pryncypiach, jakim i powinny kierować rządy w działaniach
dotyczących sieci informacyjnych:
1. Regulacje powinny być prezentowane zrozumiale i w ela
styczny sposób;
2. Prawa dotyczące Globalnej Sieci Informacyjnej oraz intere
sów prowadzonych przez sieć powinny być jednakowe
we wszystkich krajach;
inform atyka
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W szystkie materiały z omawianej konferencji można znaleźć
w: www2.echo.lu/bonn
D o w ymiany poglądów na poruszone powyżej tem aty można
skorzystać z poczty informat@pol.pl lub piit@ ikp.atm.com.pl

D o d a te k :
W związku z powszechnym użytkowaniem nowych technik
informacyjnych warto pomyśleć o lepszym przetłumaczeniu
niektórych pojęć, a więc na przykład:
Inform ation Society - społeczeństwo wieku informacji
electronic m ail, e-m ail - pocztel lub potel
elektronie commerce - komertel (wiem, że jest to nazwa
usługi telekomunikacyjnej, ale ponieważ ona znika, to może
nadać jej nowe, dobrze precyzujące sam proces znaczenie)
electronic market - rynek elektroniczny
digital signature - podpis cyfrowy (nie elektroniczny!),
cyfropis
Proszę o opinie i inne pomysły.
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Komputery i nowy kodeks karny
Andrzej Adamski

■ race nad nowym polskim kodeksem karnym dobiegły koń
ca. 6 czerwca 1997 r., po dziesięciu latach od chwili pow oła
nia kom isji kodyfikacyjnej, Sejm ostatecznie uchw alił tę
ustawę. Prezydent podpisał j ą 3 lipca 1997 r. Chociaż nowy
kodeks kam y w ejdzie w życie dopiero z początkiem 1998
roku, ju ż dziś warto wskazać na konsekwencje, jakie to w y
darzenie będzie miało dla użytkowników komputerów w Pol
sce. Są oni bowiem adresatami w ielu przepisów tej ustawy,
które nie w ystępują obecnie w polskim praw ie karnym.

przekonania ustawodawcy o konieczności przeciwdziałania
środkami karnymi zagrożeniom wynikającym z rosnącej zależ
ności wielu dziedzin życia społecznego od niezakłóconego
funkcjonowania techniki informatycznej. Przepis art. 165 § 1
pkt 4 n.k.k., za umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla
życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w znacznych

I. Najwięcej z nich zawiera rozdz. XXXIII nowego kodek
su kaniego (n.k.k.), zatytułowany „Przestępstwa przeciwko
ochronie informacji”. Znalazły się w nim nom iy umożliwiają
ce pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców naj
bardziej klasycznych zamachów na bezpieczeństwo danych
i systemów komputerowych, takich jak: hacking (art. 267 §
1), podsłuch (art.267 § 2 ), naruszanie integralności kompu
terowego zapisu informacji (art. 268 § 2) oraz sabotaż kompu
terowy, czyli zakłócanie lub paraliżowanie funkcjonowania
systemów informatycznych o istotnym znaczeniu dla bez
pieczeństwa Państwa i jego obywateli (art. 296 § 1 i 2).
Kodeks przyjm uje now ą definicję dokum entu, w łącza
ją c w zakres tego pojęcia także „zapis na komputerowym

nośniku informacji, z którym je s t związane określone pra
wo, albo któiy ze wzglądu na zawartą w nim treść, stano
wi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności
mającej znaczenie prawne” (art. 115 § 14 n.k.k). Rozw iąza
nie to pozwala objąć penalizacją tzw. fałszerstwo kom pute
rowe, polegające na m anipulow aniu treścią dokum entu
generow anego kom puterow o i w ykorzystyw anego w tzw.
obiegu bezpapierow ym . K onsekw encją przyjęcia cytow a
nej definicji jest też rozszerzenie katalogu „przestępstw kom
puterow ych” o w szystkie te czyny zabronione, w których
opisie pojaw ia się słow o „dokum ent”. D otyczy to siedm iu
typów przestępstw w kodeksie karnym.
W rozdziale XXXV n.k.k., dotyczącym przestępstw prze
ciwko mieniu, pojawiło się kilka przepisów karnych m ają
cych na celu ochronę tego dobra praw nego przed skie
rowanymi przeciwko niemu zamachami z wykorzystaniem no
woczesnych środków technicznych. W związku z tym, twór
cy now ego kodeksu karnego powołali do życia takie typy
przestępstw, jak: nielegalne uzyskanie programu komputero
wego (art. 278 § 2), paserstwo programu komputerowego
(art.293 § 1), oszustwo kom puterowe (art. 287) i oszustwo
telekomunikacyjne (art. 285).
Wśród przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszech
nemu (rozdz. XX n.k.k.) spotykamy przepis będący wyrazem
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rozmiarach, które jest następstwem zakłócania, uniemożliwia
nia lub wpływania w inny sposób na automatyczne przetwa
rzanie informacji, przewiduje karę pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8. Popełnienie tego czynu z winy nieumyślnej,
a więc, np. w wyniku dającego się uniknąć błędu administrato
ra systemu, zagrożone jest łagodniejszą karą. Zagrożenie kar
ne wzrasta, jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub
ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób.
Swoistym znakiem czasów jest jednak pojawienie się prze
stępstwa par excellence komputerowego w kategorii prze
stępstw przeciw ko R zeczpospolitej Polskiej. Je st nim
uprzywilejowana postać szpiegostwa. W g art. 130 § 2, czynu
tego można się dopuścić m.in. przez włączenie się do sieci
komputerowej w celu uzyskania wiadomości, któiych udziele
nie obcemu wywiadowi może wyrządzić szkodę RP. Należy
dodać, że z chwilą przyjęcia Polski do NATO nie tylko włama
nie się do sieci komputerowej rodzimego MON-u, lecz także
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bratniego Pentagonu może być ścigane na podstawie prawa
polskiego. Art. 13 8 n.k.k. nakazuje bowiem odpowiednie sto
sowanie przepisu art. 130: „jeżeli czyn zabroniony popełnio

no na szkodę państwa sojuszniczego, a państwo to zapewnia
wzajemność. ’’
U. Jak wynika z powyższego wyliczenia, w kodeksie kar
nym znalazła się liczna grupa przepisów mających na celu
ochronę informacji w warunkach jej automatycznego przetwa
rzania, a także sankcjonujących naruszenia wielu innych dóbr
prawnych (mienie, pewność obrotu prawnego, bezpieczeń
stwo powszechne, moc obronną państwa) w sytuacji, gdy do
ich naruszenia dochodzi przy użyciu nowoczesnych techno
logii przetwarzania informacji.
Stojąc na progu XXI wieku, w którym wizja „globalnego
społeczeństwa informacyjnego” stanie się zapewne rzeczywi
stością trudno nie docenić faktu, że z chwilą wejścia w życie
omawianej ustawy Polska dołączy do grona kilkudziesięciu
najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw, które od dłuż
szego czasu dostosowują swój system prawny do wymogów
„rewolucji informacyjnej”. Postęp technologiczny jest jednak
w tej dziedzinie tak szybki, że prawo nadąża za nim z najwyż
szym trudem.
Nieomal dokładnie w tym samym czasie, gdy polskiemu
ustawodawcy udało się wreszcie unormować zagadnienie prze
stępstw komputerowych, niemiecki Bundestag (który prze
stępstwami komputerowymi zajmował się 11 lat temu) uchwalił
ustawę dotyczącą rozpowszechniania informacji i komuniko
wania się przy pomocy Internetu. Naiwnością byłoby więc
sądzić, że wskazane wyżej przepisy stanowią „ostatnie słowo”
prawodawcy, który właśnie wykonał postawione mu zadanie
i teraz będzie się zajm ował innymi sprawami, tę uznając za
definitywnie załatwioną. W dziedzinie prawnej ochrony in
formacji polski ustawodawca m a wiele jeszcze do zrobienia.
Na uchwalenie przez Sejm czekają zarówno „zalegle” ustawy:
ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o tajemni
cy państwowej, ja k i niedawno zgłoszony przez Unię Pracy
projekt ustawy o dostępie obywateli do informacji „rządowej”.
Sąto projekty aktów normatywnych, które mająkluczowe zna
czenie dla stworzenia w Polsce nowoczesnego i dostosowa
nego do standardów europejskich systemu prawnej ochrony
informacji. Chodzi przy tym nie tylko o szybkie nadanie proniejsze jest zbudowanie z nich spójnego zespołu norm, co ze
względu na kolizję interesów, którym każda z tych ustaw ma
służyć, nie jest zadaniem łatwym. Postulat dobrej koordynacji
prac legislacyjnych nad projektami ustaw stanowiących ele
menty składowe tego systemu oraz zapewnienia większej, przej
rzystości” sam ego procesu legislacyjnego (np. poprzez
uruchomienie na serwerze rządowym lub sejmowym dostęp
nej w Internecie specjalnej strony informacyjnej W W W wraz
z listą dyskusyjną) wydaj ą się więc być w tym przypadku szcze
gólnie uzasadnione. Mniejsze będzie wówczas ryzyko „niedo
róbek” legislacyjnych, które m ogą pojaw ić się na styku
przygotowywanych ustaw i powodować, że zamiast spójne
go systemu przepisów będziemy mieli do czynienia z legislacyjnąłamigłówką, której rozwiązywanie stanie się rutynowym
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zajęciem najwyższych instancji judykacyjnych w kraju. Nie
stety, perspektywa takiej sytuacj i - w odróżnieniu od szans na
realizację wyżej zgłoszonego postulatu - wydaje się piszące
mu te słowa realna.
W związku z tym, wszystkich czytelników INFORM A
TYKI, zainteresow anych w ym ianą inform acji i poglądów
na tem at praw nych aspektów ochrony inform acji, uprzej
m ie zapraszam do w pisyw ania się na listę dyskusyjną
pośw ięconą tej problem atyce. O ficjalna inauguracja elek
tronicznego forum dyskusyjnego K O M P-LEX planow ana
jest na dzień 1 października 1997 r. Już dziś można wpisać
się na tę listę dyskusyjną, w ysyłając pocztą elektroniczną
zgłoszenie na adres:
KOMP-LEX@MAN.TORUNJPL
Dr Andrzej Adamski jest pracownikiem
Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
e-mail: aadamski@cc.uni.torun.pl

Katastrofalna pow ódź w południowej Polsce w edług naszych
informacji, bezpośrednio w małym stopniu dotknęła firmy telein
form atyczne będące członkam i Izby. Jednakże, praw ie 30 dnio
wy okres pow odzi oraz zniszczenia Infrastruktury drogow ej,
telekom unikacyjnej i elektrycznej spow odow ały w strzym anie
bieżącej działalności tych firm, a tym sam ym naw arstw iają się
straty finansowe. Tym firmom, Ich w łaścicielom oraz pracow ni
kom powinniśmy pomóc. Najlepszą formą naszej pom ocy będzie
w spom aganie powrotu tych firm do norm alnej działalności.

Informacja dla klientów
Stałych i now ych klientów tych firm Informujemy, że firmy
te są już gotow e d o sprzedaży I św iadczenia sw oich usług.
D ysponują już w miarę spraw ną siecią telekom unikacyjną, m ają
odpow iednie zapasy oraz dobry dostęp d o potrzebnych produk
tów. W iększość pracow ników jest w pełnej gotow ości d o pracy
i z determ inacją m oże dotrzeć w szęd zie tam gdzie b ę d ą p o 
trzebni. A w szelkie trudności w ynikające z bieżącej sytuacji
m ogą być pokonane.
W imieniu tych firm prosimy o składanie zam ów ień I p odej
m ow anie norm alnych rozm ów i negocjacji handlow ych. Jeżeli
jest to możliwe, prosimy o dokonyw anie przedpłat na zam ów io
ny sprzęt I usługi. To przecież rów nież w w aszym Interesie leży,
aby teleinform atyczne firmy południow o-zachodniej Polski jak
najszybciej pracow ały norm alnie.

Apel do firm teleinformatycznych
W szystkie firmy teleinform atyczne prosimy o w spom ożenie
tych firm poprzez szersze niż dotychczas skorzystanie z ich usług
oraz ofert handlowych, w ydłużenie linii kredytu kupieckiego oraz
ew entualne rozłożenie na raty należnych płatności.
Apel ten szczególnie kierujem y d o firm dotychczas w spół
pracującymi z tymi firmami. To przecież w waszym interesie jest,
aby jak najszybciej zaczęły pracow ać norm alnie. Nie czas na
w alkę konkurencyjną - niech przez kilka najbliższych m iesięcy
górę w eźm ie nasza zaw odow a I środowiskowa solidarność.
Polska Izba In fo rm a tyki i T elekom unikacji
Ogłoszenie zam ieszczone bezpłatnie przez Redakcję Pisma
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Eksport oprogramowania
- kaprys programistów,
ekonom iczna konieczność
czy dobry interes?
Marek Gondzlo

Z analiz ekspertów wynika, że wkraczamy w trzeci etap kształtowania się polskiego rynku oprogramowania.
Wartość obrotów polskich firm szybko i systematycznie rośnie, mimo iż polscy twórcy i producenci oprogramo
wania działają w warunkach ostrej konkurencji światowych liderów.

Światowe oprogramowanie w Polsce
Rynek oprogramowania w Polsce, pod wzglądem oferty pro
gramów, niewiele różni się od innych rynków europejskich.
Każdy m oże bez trudu zaopatrzyć się w program y M icroso
ftu, Novella, Borlanda czy Lotusa, tworzyć bazy danych w
O racle’u lub w Inform ixie, program ow ać w opracowanym
przez Sun języ k u Java, zarządzanie przedsiębiorstw em
oprzeć na system ach SAP, Com puter Associates lub Baan,
„serfować” po Internecie za pom ocą N etscape’a, projekto
wać z wykorzystaniem narzędzi Autodesku, B entley’a czy
Intergraphu, „konsultować się” u Andersena lub w EDS-ie,
grać w najpopularniejsze na świecie gry komputerowe, itd.
Czyż ta swoista, zresztą skrócona, lista obecności nie jest
najlepszym dowodem na to, że oferta, a przy tym i konkuren
cja, na naszym rynku oprogram owania m a poziom świato
wy?
W iadomo jednak, że podobnie ja k w innych krajach,
naw et tak obszerna o ferta nie je s t w stanie zaspokoić
wszystkich potrzeb klientów. Program y finansowo-księgo
we, wspom agające zarządzanie, edukacyjne i wiele innych
rodzajów oprogramowania, ze względu na sw oją specyfikę
(np. dostosow anie do polskiego praw a, naszych progra
m ów nauczania, czy wreszcie przyzwyczajeń i preferencji),
m uszą być opracow yw ane lokalnie i stanow ią naturalną
bazę rozw oju środow iska krajow ych producentów opro
gram ow ania. Pod tym w zględem polski rynek oprogram o
w ania nie odbiega od innych.

Polskie programy też są dobre
Polscy twórcy i producenci oprogram ow ania działają więc
na naszym lokalnym rynku w warunkach ostrej konkurencji
światowych potentatów. Czy dynam iczny rozwój w ielu se
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tek polskich firm softw are’owych w ynika tylko z faktu, że
światowi liderzy nie m ają nic przeciw ko opracow yw aniu
oprogram owania przez firm y lokalne? Oczywiście, że nie.
Nikt przecież nie rezygnuje bez powodu z możliwości, które
stwarza rynek. Okazało się po prostu, że polscy producenci
oprogramowania potrafią znaleźć się w tej ostrej konkurencji i zagospodarować całkiem pokaźny segm ent naszego
krajowego rynku. W prawdzie polskie edytory tekstów i ar
kusze kalkulacyjne nie zdołały wygrać rywalizacji z M icro
soft Office, ale przecież ta sztuka nie udała się również wielu
innym firmom na świecie. Oprogramowanie bankowe, sys
tem y wspom agające zarządzanie małym i i średnimi przed
sięb io rstw am i, liczne p ro g ram y do ob słu g i sklepów ,
hurtowni, aptek, coraz bogatsza oferta program ów eduka
cyjnych - w e wszystkich tych dziedzinach udział polskiego
oprogram ow ania jest znaczący.
Z ocen niezależnych ekspertów w ynika, że w artość ob
rotów na polskim rynku oprogram ow ania od kilku lat sys
tem atycznie i szybko rośnie (w ubiegłym roku była bliska
300 min USD, tj. o prawie 40% większa niż w 1995r.). Nie ma
dokładnych badań, które określałyby, jaki procent tego ryn
ku m ająpolscy producenci. Z ogólnych obserwacji, ze skali
rozw oju polskich firm softw are’owych, a także z cząstko
w ych badań prow adzonych ostatnio przez Stowarzyszenie
PRO, m ożna w nosić, że udział polskiego oprogram ow ania
w rynkowej ofercie w yraźnie rośnie.
W ydaje się, analizując tylko lata dziew ięćdziesiąte, że
w kraczam y ju ż w trzeci etap kształtow ania się polskiego
rynku oprogram owania. We w stępnym okresie, na przeło
mie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych oprogram o
w a n ie im p o rto w a n e b y ło je s z c z e tru d n o d o stę p n e ,
zdecydow anie za drogie, większość użytkow ników w ym a
gała polskojęzycznego interfejsu użytkow nika, a zachodni
9/97

RYNEK OPROGRAMOWANIA

producenci nie dostarczali go. Dlatego też nawet nieco sier
miężne polskie program y, spełniające podstaw ow e w ym a
gania rodzącej się w łaśnie polskiej przedsiębiorczości,
szybko znajdow ały użytkowników. To w łaśnie w tedy roz
poczynały działalność firmy, które dziś przodująna polskim
rynku oprogram ow ania. Potem nadszedł okres fascynacji
najlepszymi światowymi programami, którą wydatnie wspo
m agało otw ieranie w Polsce przedstaw icielstw czołowych
ich producentów. Stało się jasne, że w pew nych dziedzi
nach polskie programy nie wytrzym ająkonkurencji. W krót
ce jednak klienci przekonali się, że są dziedziny, w których
zastosow anie oprogram ow ania im portow anego nie je st
m ożliw e lub nie zaspokaja ich potrzeb. Dziś rynek je st już
ukształtowany. O ferta program ów i usług je st pełna i uroz
m aicona, a decyzje w yboru oprogram ow ania do konkret
n y c h z a s to s o w a ń s ą p o d e jm o w a n e po o c e n ie je g o
możliwości, często niezależnie od tego, czy są polskiej pro
dukcji, czy importowane.
To zresztą sam rynek najlepiej w eryfikuje przydatność
i jakość, nie tylko oprogramowania. A pokazuje on, że okres
ograniczonego zaufania do rodzimego oprogramowania już
minął i dziś konkuruje ono ze św iatow ą czołówką. Znajduje
zresztą uznanie nie tylko w Polsce. Niewątpliwie dobrą ilu
stracją tej opinii są nagrody przyznane polskim programom
w ubiegłym roku. I tak firm a Arcus Electronics z W rocła
w ia otrzym ała z rąk Prezydenta Unii Europejskiej Jacquesa
Santera nagrodę European Information Technology Prize
ITEA’96 za innowacyjne rozwiązania technologiczne zasto
sowane w program ie ORKA. Jest to system w spom agania
procesu decyzyjnego oparty na m etodach sieci neurono
w ych i algorytm ów ewolucyjnych. Z kolei program CAD R a s te r LT, o p ra c o w a n y p rz e z w a rs z a w s k ą firm ę
Inter-D esign Tessel System s, uzyskał prestiżow e w yróż
nienie CADENCE Editor’s Choice Award’96, przyznawane
corocznie przez amerykański CADENCE M agazine - jedno
z najpopularniejszych na św iecie pism pośw ięconych sys
te m o m C A D /C A M . P ro g ra m z o s ta ł n a g ro d z o n y
w kategorii nakładek do system u AutoCAD.
N ie tylko te przykłady dow odzą, że polskich tw órców
i producentów oprogram ow ania stać na opracowanie świa
tow ych przebojów.

A może eksport?
Skoro polskie programy zyskują uznanie zagranicznych eks
pertów, to m oże m ogłyby skutecznie uszczknąć część za
granicznych rynków. Tym bardziej, że rosnący z roku na rok
światow y rynek oprogram ow ania stanowi całkiem spory
„tort” do podziału.
Krajowy rynek nie dla wszystkich jest ju ż zresztą wystar
czający. N aprzykład potencjalna liczba użytkowników w Pol
sce specjalizow anych program ów inżynierskich nie jest
wystarczająca, by ich zakupy m ogły pokryć koszty opraco
wania i wprowadzenia na rynek nowego, technologicznie
zaawansowanego programu. Zw rot nakładów związanych
z projektem, implementacją i promocjąnowego programu możinformatyka^ 9/97
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na uzyskać albo przez sprzedaż setek, jeśli nie tysięcy jego
egzemplarzy w stosunkowo krótkim czasie, albo dzięki bar
dzo wysokiej cenie. Ani jedno, ani drugie nie je st łatwe do
osiągnięcia wyłącznie na krajowym rynku.
Czy eksport może na tyle zwiększyć sprzedaż programu,
że jego opracowanie stanie się opłacalnym przedsięw zię
ciem? Chyba tak. Tak przecież działają i temu m.in. zawdzię
czają swój sukces najwięksi producenci oprogram ow ania
na świecie. Ale przy absolutnej dominacji oprogramowania
amerykańskiego (nadal w edług badań IDC udział produk
tów am erykańskich w sprzedaży gotowych program ów tzw. „z półki” - wynosi ponad 70% ) m ożliwości ekspansji
europejskich producentów oprogram ow ania nie są duże.
Z drugiej strony sukcesy węgierskich firm Graphisoft (pro
ducent znanego na całym św iecie system u dla architektów
- A rchiCAD) i Recognita (producent jednego z najpopu
larniejszych narzędzi typu OCR) pokazują, że dobry pro
dukt zagraniczny może wejść nawet na rynek amerykański.
Jest jednak kilka warunków, które trzeba spełnić, żeby
osiągnąć sukces na m iarę Graphisoftu i Recognity. Przede
wszystkim trzeba mieć jeśli nie gotowy produkt, to przynaj
m niej doskęnały pom ysł na program , którego jeszcze na
rynku nie ma, a który je st potrzebny wielu użytkow nikom
na świecie. M usi to więc być program jednocześnie specja
lizow any (bo tylko takich brak na świecie) i uniw ersalny
(żeby m ożna z nim było dotrzeć do szerokiego kręgu od
biorców w różnych krajach). Opracow anie naw et najlep
szego program u nie je s t jeszcze gw arancją rynkow ego
sukcesu. Potrzebne są: prom ocja, reklam a i sieć sprzedaży,
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co jest oczywiście związane z ogromnymi kosztami. Niestety,
na ich poniesienie stać tylko nielicznych. Problem ten doty
czy większości polskich firm software’owych, które nie dys
ponują odpowiednimi środkami na inwestowanie w nowe
programy i ich m arketing (szczególnie na kosztownych ryn
kach zachodnich). Jest zapewne główna przyczyna, dla któ
rej niewiele polskich firm decyduje się wchodzić ze swoimi
programami na zagraniczne rynki.

W podobnej dziedzinie (programy CAD do zastosowań
m echanicznych i elektrotechnicznych oraz system y do za
rządzania dokumentami) działa inny eksporter oprogram o
wania, firma Logotec Engineering z Mysłowic. Swojąofertę
firma koncentruje na niemieckojęzycznych krajach europej
skich. W odróżnieniu od przedstaw ionych wcześniej firm,
które sprzedają swoje program y jako produkty „z półki”,
oferta Logoteca obejmuje również wdrożenie oraz integra
cję i - jak się w ydaje - znaczna część eksportow ych przy
chodów firmy pochodzi w łaśnie z tego źródła.

Przykłady eksportu oprogramowania
Ci, którzy decydują się na eksport oprogram ow ania, pro
blem niedostatku środków rozw iązują z reguły albo przez
pozyskanie inwestora albo próbują zebrać odpowiednie fun
dusze ze sprzedaży swoich program ów w Polsce. Pierwszy
sposób zapew nia zw ykle wystarczające środki, ale w ym a
ga podzielenia się z inwestorem prawami do opracowanego
program u lub zyskam i z jeg o sprzedaży. M etoda druga po
zw ala zachow ać w szystkie praw a do program u, ale środki
na jeg o zagraniczną prom ocję i tw orzenie sieci sprzedaży
są z reguły zbyt małe, aby liczyć na wejście na rynek i duże
wpływy ze sprzedaży.
T ą drugą m etodą skutecznie posłużyła się jednak firma
Young D igital Poland z Gdańska, która ze sw oim i m ulti
medialnymi programami edukacyjnymi, przeznaczonymi do
w spom agania nauki języ k ó w obcych. W 1996 roku Y DP
sprzedała praw ie 8000 sw oich program ów w takich kra
jach, jak : Francja, N iem cy czy Finlandia. O czyw iście ilo
ściow o nadal rynek polski pozostaje dla Y D P głów nym
odbiorcąjej oprogram ow ania, ale firm a zdołała naw iązać
kontakty i podpisać um ow y z dystrybutoram i w kilku kra
ja ch europejskich. Jak m ów i prezes Y D P A rtur Dyro, de
cydujące wpływ na sukces firmy m iały dwa czynniki: dobry,
oryginalny produkt oraz szeroka prom ocja zagraniczna
(w tym w ielokrotny udział w najw iększych targach kom 
puterow ych w E uropie), co zaow ocow ało zainteresow a
niem nie tylko końcow ych użytkow ników , ale przede
w szystkim lokalnych dealerów i dystrybutorów oprogra
m owania w różnych krajach.
Inaczej postępuje firm a Inter-D esign Tessel System s.
O pracow yw ane przez n ią program y przeznaczone do ob
sługi wielkoformatowych dokumentów skanowanych (map,
planów, dokum entacji technicznej itp.) należą do niszy ryn
kowej, w której na świecie liczy się zaledwie kilka firm. Pro
gram y te na rynki zachodnie trafiają dzięki szwedzkiej
firmie-matce - Inter-Design, czyli przez Tessel Systems AB,
która zorganizow ała i obsługuje sieć dystrybutorów i de
alerów w krajach europejskich, USA, na Bliskim wchodzie,
a ostatnio naw et w Japonii. Sprzedaż program ów , które na
całym św iecie m ają w spólną nazw ę handlow ą Tessel So
ftware Line, w krajach Europy Środkow o-W schodniej jest
prowadzona przez sieć lokalnych dealerów sterowaną z War
szawy. D otychczasow a sprzedaż ponad 5500 program ów
TSL na rynkach św iatow ych je s t rów nież znaczącym osią
gnięciem , szczególnie, gdy w ziąć pod uw agę, że są to spe
cjalizowane programy inżynierskie.
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W ejście na rynki zachodnie w ym aga oczyw iście spro
stania konkurencji i znalezienia partnerów lokalnych, któ
rzy m ogą przeprowadzić lokalizację oraz zająć się sprzedażą.
Reguły współpracy z dealerami i firmami dokonującymi lo
kalizacji są w zasadzie określone i podobne w różnych kra
jach. N ależy jedynie zadbać, żeby partnerzy w ybrani do
współpracy okazali się sprawni i efektywni.
Wejście na rynki wschodnie, szczególnie w krajach byłe
go ZSRR, w ym aga specjalnego podejścia. Są to na pewno
rynki o ogromnym potencjale, jeszcze w niewielkim stopniu
spenetrowane przez światowych potentatów, ale na razie we
wstępnej fazie rozwoju. W szystkie im portowane programy
są tam wciąż relatywnie bardzo drogie i dlatego ilościowo
i organizacyjnie rynki te są w ciąż znacznie mniejsze, niż ich
możliwości. Perspektywy sąjednak obiecujące i dlatego warto
o nie zabiegać.
Z powodzeniem uczyniła to warszaw ska firm a Chandney Software. Jej system do kosztorysow ania W inBud zo
stał sprzedany w R osji w ilości ponad 900 egzem plarzy
(tylko w ciągu m inionego roku). Poniew aż je d n ak sprze
daż oprogram ow ania bezpośrednio z Polski je st pod w ie
lom a w zględam i utrudniona (m .in. przez ograniczenia
im portow e i trudności z płatnościam i w R osji), do prow a
dzenia sprzedaży firma Chandney założyła w Rosji swoje
przedstaw icielstw o, które zajm uje się tylko sprzedażą ro
syjskiej wersji WinBuda, występującej tam pod nazwą WinCm eta. N ie oznacza to oczyw iście bezpośredniej obsługi
wszystkich klientów końcow ych, firm a bow iem korzysta
z pośrednictw a największej w Rosji sieci dystrybucji opro
gramowania 1-C ( odin-es). Jak zaznacza Prezes firmy Chand
ney, pani A gnieszka M archel, 1-C w ykorzystuje sw oją
dom inującą pozycję na rynku do ograniczania konkurencji,
a w szczególności dotyczy to tych programów, które m ogą
być zastąpione przez produkty lokalnych firm częściowo
kontrolow anych przez 1-C. Chandney musi się więc liczyć
również z taką „konkurencją” , dlatego lokalne przedstaw i
cielstwo je st tym bardziej potrzebne.
Podobnie, chociaż z nieco innych powodów, postępuje
jeden z największych producentów oprogramowania w Pol
sce, firm a Softbank. Firm a ta także zakłada w łasne przed
staw icielstw a w krajach byłego ZSRR, koncentrując się
przede w szystkim na Ukrainie, Litwie i Białorusi, gdzie ma
ju ż swoich klientów. W przypadku oprogram ow ania ban
kow ego, które eksportuje Softbank (chodzi głów nie o sys
tem Zorba 3000), jest to zresztą niezbędne, bowiem sprzedaż,
in fo rm a ty k
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a przede wszystkim wdrożenie i nadzór autorski, w ym agają
znaczniej więcej czasu i fachow ych sił na miejscu. Podob
nie ja k w przypadku Logoteca, chociaż zapewne na większą
skalę, m am y tu do czynienia z eksportem nie tylko produk
tu, ale także usług softw are’owych.
Eksport usług inform atycznych, czy działanie na zasa
dzie eksportow ego so ftw a re house ”, jest zresztą znacznie
bardziej pow szechne. W iele firm decyduje się sprzedawać
za granicę czas i um iejętności sw oich projektantów i p ro
gramistów. N adal jest bowiem tak, że czas pracy program i
sty w Polsce jest znacznie tańszy niż w Niemczech, Szwajcarii
czy w e Francji, a kwalifikacje i jakość pracy często wyższe.
Dlatego w iele zachodnich firm otw orzyło w Polsce, także
przy udziale naszego krajowego kapitału, firmy nastawione
na sprzedaż usług program istycznych na Zachód. N iekie
dy są to polskie firmy, które nastaw iły się na m iędzynaro
dow ą w spółpracę i w spółpracują ze swoim i zachodnimi
partnerami.
Przykładów firm działających w ten sposób jest wiele,
chociaż zaledwie niektóre z nich inform ują o swojej działal
ności i reklamująsię także na polskim rynku. Firmy Quantum
z Warszawy i IGE z Krakowa uczestniczą w opracowywaniu
zachodnich programów, które dodatkowo oferują do sprze
daży na naszym rynku. Krakowski Neurosoft i warszawski
Impaq biorą udział w realizacji dużych projektów softwa
re ’owych w różnych krajach europejskich, a naw et w USA.
W takich przypadkach eksportowi podlegają więc usługi pro
gramistyczne i licencje na moduły i programy. Takiego eks
portu nie mierzy się liczbą sprzedanych kopii. Sprzedażą
opracowanych program ów zajm ująsiębow iem zagraniczni
zleceniodawcy, którzy oczywiście przejm ują wszelkie zyski.
Z drugiej strony polskie firmy współpracujące na takich za
sadach nie m uszą wiele inwestować, ani w opracowywanie
nowych produktów, ani w ich marketing, prom ocję i system
sprzedaży. Zdobyw ają natom iast cenne doświadczenia i za
pewne część z nich po jakim ś czasie dorobi się własnych
programów, z którymi samodzielnie spróbuje wyjść na świa
towy rynek.

Liderzy eksportu oprogramowania
Przedstaw ione przykłady stanow ią jedynie ilustrację róż
nych sposobów eksportu oprogram ow ania i usług infor
m atycznych, choć m ów im y o firm ach, które m ają w tym
zakresie najw iększe osiągnięcia. Listę tę z pew nością m oż
na by poszerzyć, choćby o: SuperM emo World, Solid Consult, CSBI, A gim ag czy Leryx. K ilka innych na pewno
prowadzi działalność eksportow ą bez szczególnego rozgło
su. Dlatego ocena skali eksportu oprogram ow ania z Polski
je st bardzo trudna.
Pod koniec ubiegłego roku Stowarzyszenie Polski Ry
nek Oprogramowania podjęło inicjatywę promocji ekspor
towej działalności polskich firm softw are’owych. Wydaje
się bow iem , że m am y dobre w arunki, aby przysporzyć
w ten sposób nie tylko firmom, ale także całej naszej gospo
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darce w iele korzyści. Eksport oprogram ow ania nie pozba
wia nas przecież surowców, jest oparty na regułach rynko
wych (i nie wymaga dotacji), no i dotyczy towarów o bardzo
wysokim „stopniu przetworzenia”. Nie ukrywam, że jednym
z motywów, którymi się kierowaliśmy w PRO podejmując ten
temat, była także chęć pokazania szerszemu gronu użytkow
ników oprogramowania, że polskie program y i polscy pro
gramiści nie ustępują światowym liderom.
N asza akcja przyjęła postać w ytypow ania lidera eks
portu oprogram owania. Żeby tego dokonać zebraliśm y in
form acje o eksportow ych osiągnięciach szeregu firm .
Z zebranych danych wynika, że co najmniej kilka firm osią
ga przychody z eksportu oprogram ow ania osiągające setki
tysięcy dolarów. W artość sprzedaży oprogram ow ania za
granicę nie była jednak podstawowym kryterium wyróżnie
nia. Było nim szczególne osiągnięcie eksportow e. D oce
niając szereg w artościow ych sukcesów różnych firm, tytuł
„Lidera Eksportu Oprogramowania 1996” postanowiliśmy
przyznać firmie Young Digital Poland za „skuteczne wpro
w adzenie na konkurencyjne rynki europejskie polskiego
oprogram ow ania edukacyjnego”. Sukces Y D P m ożna by
krótko ująć w zdaniu - dzieci niem ieckie i francuskie uczą
się języka angielskiego za pom ocąpolskiego programu kom 
puterowego EuroPlus+.
N astępna edycja badania zostanie przeprow adzona na
początku przyszłego roku z przyznaniem w yróżnienia „Li
der Eksportu O program ow ania 1997”. M am y nadzieję, że
tym razem informacje o swoich eksportow ych sukcesach
nadeślą także te firmy, które działają bez specjalnego roz
głosu. W każdym razie serdecznie zapraszam y wszystkich,
którzy prow adzą w jakiejkolw iek form ie eksport oprogra
mowania, do udziału w tej akcji.

A więc kaprys, konieczność, czy interes?
Czym je st więc eksport dla polskich producentów oprogra
mowania. N a pew no jest dowodem w ysokich kw alifikacji
i to nie tylko inform atycznych, ale rów nież biznesow ych.
Sukces w tej sferze je st więc pow odem do dumy. M ógłby
więc także być kaprysem. Sądzę jednak, że ci, którzy podej
m ują działalność eksportow ą, nie robią tego wyłącznie dla
splendoru i uznania. Jestem pewien, że decydują o tym
w zględy ekonomiczne. W jakim ś stopniu działania w yw o
łuje ograniczona chłonność naszego rynku. Stwarza ona
szansę rozwoju firm y i odniesienia sukcesu rynkow ego,
lepszego zdyskontow ania pracy i środków w łożonych
w opracow anie w łasnego program u. Eksport oprogram o
wania jest więc interesem ja k każdy inny biznes, może tylko
trochę trudniejszym , bardziej w ym agającym , a przy tym
ekscytującym. W ażne, żeby był to dobry interes. Są na to
szanse - spróbujm y wykorzystać ja k najwięcej z nich!

Marek Gondzio jest prezesem Stowarzyszenia
Polski Rynek Oprogramowania
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L O K A L IZ A C JA
- klucz do sprzedaży oprogram ow ania
Stanisław Buczyński, Henryk Krasuski

Polska od kilku lat postrzegana jest jako znaczący rynek oprogramowania. Czołowi dostawcy pakietów na
polski rynek podejmują działania marketingowe w celu zainteresowania potencjalnych nabywców.

D o ważnych narzędzi marketingowych należy tzw. lokalizacja
albo polonizacja oprogramowania z dokumentacją. Polega ona
na konwersji programu, komunikatów ekranowych, plików po
mocy oraz wszelkich innych elementów oprogramowania z języ
ka, w którym oprogramowanie powstało, na język polski.
Konieczność lokalizacji bardziej popularnych programów
i pakietów programowych wynika nie tylko z obowiązującego
w Polsce prawa, ale jest także elementem polityki tworzenia pro
gramów w konwencji „user friendly”, czyli przyjaznej dla użyt
kownika Lokalizacjajest bezwzględnie konieczna w odniesieniu
do programów tzw. powszechnego użytku (procesory tekstu,
arkusze kalkulacyjne, programy księgujące, zarządzania bazami
danych oraz obsługi i sterowania urządzeń). Warunkuje ona
bowiem popularność programów, a w ślad za tym wielkość ich
sprzedaży.
Polonizacja wskazana jest również dla programów wspoma
gających projektowanie (np. CAD/CAM, sterowania lub zarzą
dzania firmą albo wspomagających sterowanie produkcją. To
nie przypadek bowiem, iż największy udział w sprzedaży rodzi
mego oprogramowania mająprogramy do zarządzania przedsię
biorstwem.
W szczególności lokalizacja wskazana jest w odniesieniu
do wszystkich narzędzi i programów wykorzystywanych
w komunikacji wewnątrz firmy - w przyszłości intranetu.
Konieczność lokalizacji wszystkich bardziej popularnych
programów i pakietów związana jest z perspektywą powsta
wania firm, których pracownicy wykonywać będą swoje zada
nia w domu, a komunikować się interaktywnie z firmą za
pośrednictwem sieci.

Internet siłą pociągową
Można oczekiwać, iż głównąsiłą pociągową rozwoju informa
tyki będzie Internet. Narzuci on jednak konieczność błyska
wicznej lokalizacji całej rodziny program ów i narzędzi
sieciowych. Niewątpliwym katalizatorem i motorem lokalizacji
tych programów będzie rosnąca popularność Internetu i wzrost
jego atrakcyjności jako medium promocyjno-reklamowego i
handlowego.
Już teraz firmy na całym świecie deklarująogółem inwestycjerzędu lOmld dolarów na rozwój lokalnych sieci komputero
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wych bazujących na rozwiązaniach intranetowych. Ich popu
larność, a z drugiej strony konieczność komunikacji z każdym
pracownikiem firmy, wymuszą szybki rozwój zarówno stosowa
nego języka teleinformatycznego (przy świadomości wszyst
kich cierpień językoznawców oraz dylematów tłumaczy), jak i
profesjonalnych pod każdym względem narodowych wersji ję 
zykowych.

Powody lokalizacji oprogramowania
Lokalizacja oprogramowania jest procesem kosztownym i pra
cochłonnym, wymagającym zaangażowania wysoko kwalifi
kowanych specjalistów (informatyków i tłumaczy), a ostatnio
coraz częściej - także kosztownych urządzeń i sprzętu. Stąd,
producenci oprogramowania, planując wprowadzenie swoich
produktów na rynki (obszary), gdzie rodzimym językiem jest
język inny od tego, w którym wykonany jest interfejs użyt
kownika danego oprogramowania, zanim zdecydują się po
nieść koszty tego procesu, zwykle biorą pod uw agę dwa
podstawowe czynniki:
■ Kim jest przeciętny nabywca (użytkownik) oprogramowa
nia?
■ Czy inni producenci oprogramowania będą lub już oferują
zlokalizowane produkty o podobnej funkcjonalności?
Jeśli przeciętny użytkownik oprogramowania nie zna języ
ka, w którym funkcjonuje dane oprogramowanie, wówczas
producent zwykle poważnie rozważa możliwość jego lokaliza
cji. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku oprogramo
wania technicznego, którego użytkownikiem jest najczęściej
informatyk czy inżynier innej specjalności. Osobom tym czę
sto nie przeszkadza oprogramowanie wyposażone w interfejs
w języku angielskim (niektórzy nawet w olą oprogramowanie
oryginalne od zlokalizowanego). Zjawisko to powoduje, że
niektórzy producenci oprogramowania wyposażająswoje pro
dukty w interfejs wyłącznie w języku angielskim.
Należy pamiętać, że tolerancja użytkownika to zupełnie coś
innego niż preferencje. Stąd, producent oprogramowania może
jedynie oczekiwać, że tolerancja ta będzie istniała dopóty, do
póki użytkownik nie będzie miał do wyboru alternatywnego
produktu konkurencji w rodzimej wersji językowej.
latyka'
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N a niektórych rynkach zagraniczni producenci oprogra
mowania muszą konkurować z lokalnymi, oferującymi produk
ty zlokalizowane. W innych przypadkach konkurencją stanowią
międzynarodowe firmy software’owe, które sprzedają zlokali
zowane wszystkie lub wiele ze swoich produktów (na przy
kład Microsoft na rynku polskim). Regułąjest, że zlokalizowane
oprogramowanie ma dużo większą szansę zdominowania da
nego rynku, niż produkt w innej wersji językowej, niezależnie
od swojej jakości.
Sam termin „lokalizacja” nie precyzuje dokładnie przedmiotu,
którego dotyczy, aczkolwiek powszechnie kojarzy się go
z oprogramowaniem. Jednakże należy pamiętać, że w każdym
pakiecie oprogramowania można wyodrębnić tezy elementy:
- Samo oprogramowanie rozumiane jako zestaw plików
z wykonywalnym kodem programów instalowanych
na komputerze;
- Dokumentację, oraz
- Pliki pomocy, tzw. help.
Stąd, chcąc być precyzyjnym, należałoby odrębnie mówić
o lokalizacji oprogramowania, dokumentacji i systemu pomo
cy Kompletnie zlokalizowany pakiet oprogramowania to taki,
w którym wykonano lokalizację tych wszystkich elementów.

tzw. skoki hiperlinkowe do innych fragmentów tekstów pomo
cy, związanych z tekstem aktualnie wyświetlanym na ekranie.
Lokalizacja systemu pomocy może być wykonywana równole
gle z lokalizacją oprogramowania, jednak można ją rozpocząć
dopiero po opracowaniu słownika podstawowych terminów.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że równoległe wykonywanie
tych dwóch procesów ma również pewne niedogodności. Chodzi
mianowicie o to, że jeśli pliki pomocy zawierajągrafikę powstałą
poprzez „zrzut” ekranów chodzącego oprogramowania, to ele
menty te będzie można zintegrować z tekstami pomocy dopiero
po zakończeniu lokalizacji oprogramowania.
Lokalizacja systemu pomocy wymaga także tłumaczy
o szczególnych kwalifikacjach. Powinny to być osoby dobrze
znające kompilator tekstów pomocy (help), który po przetłu
maczeniu plików RTF ma być użyty do wygenerowania cho
dzącego Helpu. Ze względu na znaczenie, jakie m a dla
użytkownika oprogramowania dołączony do niego system po
mocy, zlokalizowany help musi być doskonały zarówno pod
względem funkcjonalności, jak i poprawności technicznej i ję 
zykowej.

Lokalizacja dokumentacji
Lokalizacja oprogramowania
Lokalizacja oprogramowania jest przedsięwzięciem najbardziej
złożonym. W pierwszej kolejności, z istniejącego wykonywal
nego kodu należy wyodrębnić wszystkie komunikaty, nazwy
menu, opcji, itp. - czyli mówiąc innymi słowy, wszystkie te
elementy, które składają się na interfejs użytkownika. Zwa
żywszy, że żaden z nich nie może być pominięty, proces ten
może być bardzo żmudny i pracochłonny.
Wyodrębnione elementy interfejsu tłumaczy się na język
lokalizacji. Powstały w ten sposób słownik podstawowych ter
minów stanowi fundament lokalizacj i dokumentacj i i plików po
mocy. Na jakość tłumaczenia decydujący wpływ m ają kwalifi
kacje tłumaczy; nie mogą to być ludzie, którzy tylko znająjęzyk,
w którym dostarczono oprogramowanie - nawet doskonale.
M uszą oni także dobrze znać obszar zagadnień, których doty
czy lokalizowany produkt oraz terminologię informatyczną.
Po przetłumaczeniu elementów interfejsu dokonuje się re
kompilacji oprogramowania i przystępuje do jego testowania.
N a tym etapie dokonuje się także aktualizacji wspomnianego
wyżej słownika. Konieczność aktualizacji wynika często z bar
dzo prozaicznych przyczyn, takich ja k na przykład: koniecz
ność zastosowania skrótów w przetłumaczonym terminie, gdyż
nie mieści się on w obszarze ekranu przeznaczonym na jego
wyświetlenie.

Lokalizacja plików pomocy
System pomocy jest integralną częścią każdego oprogramo
wania. Z reguły składa się on z szeregu plików w formacie
RTF, które po skompilowaniu m ają postać wykonywalnego
kodu programu, który może wyświetlać okna z podstawowy
mi pojęciami (definicje terminów), wyszukiwać żądane frag
menty tekstu przez zestaw słów kluczowych oraz realizować
formatyfca*
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Lokalizacjądokumentacji rządząpodobne zasady, jak lokalizacjąplików pomocy. Dodatkowo, jest tu potrzebna znajomość
pakietów DTP.

Rys. Grażyna Klechniowska

Nieco inaczej sprawa wygląda przy ostatnio coraz częściej
spotykanej lokalizacji aplikacji multimedialnych i internetowych
stron WWW.

Lokalizacja aplikacji multimedialnych
i stron WWW
Produkcja aplikacji multimedialnych łączy w sobie zarówno sztu
kę programowania, jak i pewne umiejętności reżyserów filmo
wych. Stąd wynikajątakże specyficzne wymagania, które muszą
być spełnione podczas lokalizacji takich produktów. Dotyczą
one szczeg ó ln ie sfery zw iązanej z u d źw iękow ieniem
i animacjąobrazu oraz z synchronizacjądźwięku z obrazem.
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Lokalizacja aplikacji multimedialnych, podobnie jak loka
lizacja oprogramowania, jest procesem bardzo złożonym.
Obejmuje takie czynności, jak tłumaczenie tekstów wyświe
tlanych na ekranie, tłumaczenie narracji, nagrywanie narracji
oraz synchronizowanie narracji z akcjąna ekranie. Do wyko
nania nagrań zawsze potrzebne jest profesjonalne studio.
Ponadto m uszą być rozwiązane wszystkie problem y wystę
pujące przy lokalizacji oprogramowania, plików pom ocy
i dokumentacji.
Lokalizacja stron W W W jest podobna do lokalizacji pli
ków pomocy, z tą różnicą, że tłumacz, zamiast kompilatora pli
ków pomocy, musi znać język HTM L oraz strukturę i zasady
działania tworzonych w nim plików.

Lokalizacja pakietów oprogramowania
Duże firmy oferujące popularne pakiety oprogramowania we
wszystkich krajach świata przystępują do lokalizacji progra
mów natychmiast po przetestowaniu tzw. wersji beta i wy
puszczeniu produktu na rynek. Zlecenia lokalizacji trafiają do
wyspecjalizowanych firm wykonujących jednoczesną lokali
zację w bardzo wielu językach. Wynika to ze złożoności proce
su lokalizacji, konieczności dysponow ania kosztow nym
sprzętem, a głównie z powodu krótkiego czasu wykonania
i wysokich wymagań co do jakości zlokalizowanego produktu.
Firmy te wspólpracująz wyspecjalizowanymi biurami tłuma
czeń w poszczególnych krajach i pizejmująna siebie całość pro
blemów logistycznych oraz monitorowanie realizacji zadania.
Po wykonaniu prac związanych z tłumaczeniem (tłumaczenie
oprogramowania, plików pomocy dokumentacj i i innych) biuro
tłumaczeń wysyła swego specjalistę - tłumacza o dogłębnej wie
dzy informatycznej czy teleinformatycznej do firmy zarządzają
cej lokalizacjącelem przetestowania na miejscu zlokalizowanego
już pakietu i zredagowania jego ostatecznej wersji. Do jego za
dań należy m.in. wykrycie i eliminacja ewentualnych konfliktów
pomiędzy kodami sterującymi programu, a kodami polskich zna
ków „ogonkowych”. Dopiero po pozytywnym przetestowaniu
wszystkich opcji i kompleksowym sprawdzeniu programu pod
kątemjego funkcjonalności orazpoprawnościjęzykowej lokali
zację uznać można za zakończoną.
Lokalizacja pakietu dobrego oprogramowania nie kończy
się nigdy. Często już kilka miesięcy po wprowadzeniu opro
gramowania na rynki świata pojawia się jego udoskonalona
wersja lub też pośpiesznie wstawiane są „łaty” i uzupełnienia,
które również wymagająlokalizacji.

Zarządzanie procesem lokalizacji
Proces lokalizacji w każdym kraju jest z reguły realizowany
przez zespół informatyków, tłumaczy oraz specjalistów DTP,
a w przypadku lokalizacji aplikacji m ultim edialnych - także
lektorów, grafików kom puterow ych i specjalistów od reje
stracji nagrań i animacji.
Pracami zespołu kieruje menedżer projektu. Jego kwalifi
kacje i umiejętności m ająkluczowe znaczenie dla jakości pro
duktu. Jego jest tworzenie harm onogram u prac oraz koor
dynowanie ich realizacji.
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Znaczenie kwalifikacji i umiejętności tłumaczy w procesie
lokalizacji jesttakże ogromne. Tłumacze wnoszą do lokalizowa
nego produktu istotne informacje techniczne i - co być może
ważniejsze - element żywej kultuiy języka. Wymaga się od
nich, aby zlokalizowany produkt dokładnie odzwierciedlał kul
turę oraz specyfikę języka, na który został przetłumaczony.
Ponadto powinni mieć rozległą wiedzę o zagadnieniach, któ
rych dotyczy lokalizowane oprogramowanie (np. jeśli lokalizo
wany jest pakiet zarządzania bazami danych, tłumacze powinny
być doświadczonymi programistami w tej dziedzinie)

Specjalistyczne narzędzia lokalizacji
Niektóre firmy międzynarodowe oferują swoje usługi w zakresie
lokalizacji. Zatrudniają one własne zespoły projektowo-programowe, które tworzą specjalistyczne narzędzia wspomagające
proces tłumaczenia. Głównąfunkcjątych narzędzi jest tworze
nie i zasądzanie tzw. „pamięciąlokalizacji” (min. wymieniony na
początku słownik podstawowych terminów). Oprócz tego na
rzędzia te pozwalają zautomatyzować wiele innych czynności,
takich jak: weryfikacja terminologiczna tłumaczonego tekstu,
wstawianie do tłumaczonego tekstu pojęć ze słownika, automa
tyczne sprawdzanie kompletności tłumaczenia i inne. Pakiety te
są szczególne użyteczne przy lokalizacji uaktualnionych wersji
oprogramowania (tzw. upgrade’ów).

Lokalizacja a sprzedaż
Jakość lokalizacji oprogramowania ma przeogromny wpływ
na popularność i wielkość sprzedaży. Pociąga to za sobą ko
nieczność nadzwyczajnej dbałości o każdy szczegół i opty
malny dobór zespołu tłumaczy-informatyków. Wiąże się to
również z w ielką odpowiedzialnością biura tłumaczeń zarów
no za warstwę słowną programu (bogaty i ciągle rozwijający
się język informatyczny), jak i za warstwę merytoryczną pro
gramu (kody sterujące). Firma software’owa zlecając tłuma
czenie swego dzieła składa bowiem w ręce firmy lokalizującej
produkt swój los - wielkość sprzedaży oprogramowania.
Nakłady na lokalizację dobrego produktu zwracająsię bar
dzo szybko. Np. jedna z czołowych firm zagranicznych, oferując
w Polsce zintegrowany pakiet finansowo-księgowy poniosła
znaczne koszty na promocję i reklamę bez wzrostu sprzedaży.
Lokalizacjakolejnej wersji oprogramowania zaowocowała sze
ściokrotnym wzrostem sprzedaży już w pierwszym roku przy
mniejszych nakładach na reklamę. M iarą „sukcesu” tego opro
gramowania i pewną formą uznania byłojego pojawienie się na
rynku programów pirackich. Tak długo bowiem, jak przeciętny
użytkownik komputera będzie preferował z nim kontakt w swo
im własnym oj czystym języku, tak długo lokalizacja będzie klu
czem do pełnej satysfakcji użytkownika i hasłem otwierającym
serca i ... portfele.
Autorzy reprezentują Dział Lokalizacji Biura Tłumaczeń
LIDEX, które wykonało lokalizację wielu pakietów i progra
mów użytkowych, w tym pakietów biurowych Linkworks
i Teamlinks dla Digitala oraz program multimedialny „Win
dows 9 5 Starts Here" dla Microsoft.
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0 marketingu w świecie IT słów kilka
Tomasz Szatkowski

Charakterystyczne dla polskiego rynku IT jest to, że firmy na nim działające w zakresie stosowanych
technologii i rozwiązań w pełni nadążają za światowymi tendencjami, natomiast w zakresie marketingu rzadko
kiedy wychodzą poza klasyczną reklamę.

Przypomnienie pojęć podstawowych
„Marketing posiada tak fundamentalne znaczenie, że nie może
być rozpatrywany jako oddzielna funkcja. Jest to cały biznes
widziany z punktu widzenia jego ostatecznego wyniku, to jest
z punktu widzenia klienta...Powodzenie biznesu zależy nie od
producenta, lecz od klienta” (Peter Drucker).
Czym w istocie jest marketing? W g Philipa Kotlera, jedne
go z twórców współczesnego marketingu, dobrądefinicjąjest
określenie marketingu jako „procesu społecznego i zarządcze
go, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymująto, cze
go potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie
i wymianę posiadających wartość produktów” [1]. W innych
definicjach marketingu (czy raczej zarządzania marketingowe
go) mówi się, że marketing jest procesem, dzięki któremu orga
nizacjajest powiązana z rynkiem w sposób twórczy i zyskowny.
Przekonującym jest również proste stwierdzenie, że marketing
to dostarczenie właściwych towarów i usług właściwym lu
dziom, we właściwych miejscach, o właściwym czasie, po wła
ściwej cenie i przy użyciu właściwych środków komunikacji
i promocji. W ostatniej definicji warto zwrócić uwagę, iż „środ
ki komunikacji i promocji” sąjedynie częścią składową całego
procesu. Tymczasem marketing, w powszechnej świadomo
ści, utożsamiany jest ciągle jedynie z reklamą i promocją pro
duktów i producentów.
Proces marketingu składa się z analizy możliwości marke
tingowych, badania i selekcjonowania rynków docelowego
działania, projektow ania strategii m arketingowych sporzą
dzania planów marketingowych oraz organizowania, wdra
żania i kontrolowania działalności marketingowej. Jednym
z najistotniejszych m echanizm ów stosowanych w ogólnej
teorii marketingu jest tzw. m arketing mix. Jest to zbiór narzę
dzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu
realizacji zam ierzonych celów m arketingowych na docelo
wym dla siebie iynku działania.
Powszechnie znane jest pojecie czterech p jako elementów
składowych marketing mix. Są to product (produkt), price (cena),
place (dystrybucja i kanały sprzedaży), promotion (promocja).
Inny z teoretyków marketingu Erobert Lauterbom wymienio
ne 4 x P nazywał „czwórką sprzedawcy” i zestawiał z określoną
Is lo r m a t ïk a i
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przez siebie 4 x C czyli „czwórką klienta” - customer needs and
wants (potrzeby i pragnienia klienta), cost to the customer
(koszt dla klienta), convienience (wygoda zakupu), communi
cation (dostarczanie informacji).

... Przepaść, Kręgielnia, Tornado ...
Teorie opracowane i opublikowane przez Philipa Kotlera
w latach 60. były wielokrotnie podstawą do rozwoju bardziej
szczegółowych zasad odnoszących się bądź do poszczegól
nych gałęzi gospodarki, bądź do poszczególnych elementów
składowych marketingu jako takiego. Również we współcze
śnie rozwijanych na świecie teoriach dotyczących marketingu
iynku produktów high-tech, w tym oczywiście IT, elementy te
możemy znaleźć bez trudu.
Świat IT jest bez wątpienia światem rządzącym się swoimi
specyficznymi prawami, których wiele jest nieadaptowalnych
dla innych sektorów rynku. Jest to związane przede wszyst
kim z faktem, iż wiele produktów wytwarzanych pizez rynek IT,
to produkty nie znajdujące odniesienia do przeszłości, a więc
w jakimś stopniu produkty „nieciągłe”. Dlatego też wiele teorii
marketingowych związanych z produktami z tzw. sektora infor
matyki odnosi się właśnie do tego typu produktów „niecią
głych”. W ślad za tym idą szczegółowe teorie związane, np. ze
strategiami rozwoju produktu czy strategiami sprzedaży. Jed
ną z takich teorii jest, wywodzący się z końca lat 50., model
zwany Technology Adoption Life Cycle przypomniany i ada
ptowany do współczesnych realiów, między innymi przez Geoffrey’aM oore’a z The Chasm Group. Opisuje on prawa rządzące
rynkiem nowych, nie istniejących wcześniej rozwiązań. Model
ten uświadamia nam, że w trakcie rozwoju zarówno samego
produktu, ja k i rynku związanego z tym produktem, a więc
w drodze od pierwszego wprowadzenia nowego rozwiązania
technologicznego do spokojnej egzystencji na falach stabili
zacji rynkowej musimy ciągle zmieniać naszą aktywność biz
nesową. Model ten opisuje jednocześnie rozwój rynku klienta
otwierającego się na oferowane rozwiązania z dziedziny hightech, a w szczególności IT. Graficzny obraz rozwoju tego ryn
ku przedstawiony jest na iysunku i składa się z następujących
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(dość obrazowo nazwanych) faz: Rynek W czesny (The Early
Market), Przepaść (The Chasm), Kręgielnia (The Bowling Alley), Tornado (The Tornado), Główna Ulica (The Main Street).
Omawiany model należy do jednych z ciekawszych, które po
jaw iły się z początkiem lat 90. w Stanach Zjednoczonych
i zdecydowanie pretenduje do zdobycia pozycji jednego ze
standardów dla wielorako rozumianego rynku high-tech.

duszami na realizację swoich wizji i ambicji. W procesie sprze
daży powinniśmy, w związku z tym, akcentować elementy „no
wej fali”. W większości przypadków naszymi kupującymi będą
ci, którzy z różnych powodów chcą odciąć się od przeszłości
lub ci, którzy poszukują nowych rozwiązań, które mogłyby
w sposób zasadniczy przełamać ich pozycję rynkową. Za tę
obietnicę czy szansę są gotowi zapłacić, kupując produkt nie
dokończony i przy okazji finansując jego roz
wój. Na tym etapie zdarza się również sprzedawać
im wręcz „blue sky”, czyli obietnicę stworzenia
odpowiedniego produktu. Elementem, na który
bezwzględnie musimy zwrócić uwagę na tym
etapie J e s t zarówno pokazanie klientowi naszej
sprawności i szybkości działania, jak i wprowa
dzenie w proces sprzedaży profesjonalnych
sprzedaw ców działających z odpow iednim
wsparciem technicznym. Pamiętać należy, że
klient z konieczności kupuje nie tylko produkt,
ale tak naprawdę kupuje nas samych.

Przepaść

Scharakteryzujmy pokrótce poszczególne etapy, odnosząc
się nie tylko do ich cech charakterystycznych, ale i do form
aktywności, jakie na nas, jako producentach i dostawcach,
wymuszają.

Rynek Wczesny
Od tego etapu wszystko się zaczyna. W prowadzamy nowy
produkt, now ą technologię, nowąjakość. Potencjalni przyszli
odbiorcy nie uświadamiali sobie nawet, że będą mieli potrzebę
posiadania i wykorzystywania oferowanych przez nas rozwią
zań. Jest to bez wątpienia czas wizjonerów i entuzjastów zarówno po stronie producentów, jak i odbiorców. Oni właśnie
powinni być bezpośrednimi adresatami wszelkich naszych
działań. Na tym etapie procesu sprzedaży, należy wyraźnie
odróżnić wizjonerów od pragmatyków, czyli od tych, którzy
reprezentująfilozofię „poczekam i zobaczę”. Chcą oni, co praw
da, pracować lepiej, szybciej i taniej, ale nie za cenę uczestni
czenia w dram atycznym procesie zm ian czy problem ów
związanych z adaptacjąi wdrażaniem nowych technologii. Tym
bardziej, że jedynym i referencjami są dla nich referencje in
nych pragmatyków, a opinie wspomnianych ju ż wizjonerów
traktująjako zdecydowanie niewłaściwe. Wizjonerami będą
poszukiwacze, odważni zwolennicy nabywania nowoczesnych
technologii we wczesnym stadium jej rozwoju, otwarci na
wszystko co nowe i gotowi na wprowadzanie rewolucyjnych
zmian w swoich działaniach biznesowych. Ta grupa odbior
ców będzie nam pomocna zarówno w rozwoju nowego pro
duktu, ja k i często w zdefiniow aniu jeg o now ych cech
funkcjonalnych. Problemem jedynie może pozostać fakt, iż ta
grupa odbiorców generalnie nie dysponuje zbyt dużymi fun
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Wejście w Przepaść jest następnym elementem
na naszej drodze w cyklu życia rynku technolo
gii informatycznych. Zaczynamy obserwować
wzrastającą rolę pragmatyków jako potencjal
nych odbiorców oferowanych rozwiązań. Pragmatyków, któ
rzy powoli obracają się w stronę firm dominujących na rynku
nowych technologii jako, że firmy te dają im poczucie bezpie
czeństwa. Dostawcy z kolei m uszą ograniczać ekspansyjną
politykę pozyskiwania coraz to nowych klientów, gdyż prak
tycznie przestają mieć możliwość ich obsługiwania. Do najbar
dziej wyraźnych sygnałów wejścia w tę fazę należy fakt, iż
praktycznie nie udaje nam się przeprowadzić do końca żadne
go otwartego projektu, a wręcz przeciwnie, lista życzeń na
szych klientów wzrasta lawinowo. Szarpiemy się, próbując
rozwiązać wszelkie pojawiające się problemy ze wszystkich
sektorów rynku, na któiym operujemy, mając jednocześnie
nadzieję na zaspokojenie potrzeb wszystkich istniejących
i przyszłych klientów. Ponieważ poświęcamy na to coraz wię
cej posiadanych zasobów, coraz więcej spraw zostaje otwar
tych bez szans na ich pomyślne zakończenie. Praktycznie obieg
pozostaje zamknięty. Jedynym, niestety brutalnym i niełatwym,
rozwiązaniem tego węzła jest powiedzieć sobie STOP i ... po
nownie diametralnie zmienić styl działania.
To, na czym w tym momencie powinniśmy się skoncentro
wać, to budowanie przyczółków do przyszłej batalii o rynek,
a co za tym idzie, przyspieszeniem dopracowania całego pro
duktu dla danego, wybranego przez nas segmentu rynku.
W przypadku istniejących klientów powinniśmy się skoncen
trować tylko na tych, którzy są charakterystyczni dla nisz,
w których chcemy działać. Posiadanie „wzorcowej” grupy
klientów to podstawa sukcesu na tym etapie. Z nimi właśnie
powinniśmy zakończyć prowadzone projekty. Istotne przy tym
jest, abyśmy aktywnie uczestniczyli przy „doprecyzowywa
niu” listy niezbędnych do wykonania prac, czy wręcz sami
rozszerzali ich listę, wychodząc naprzeciw ewentualnym przy
szłym potrzebom klienta. Takie podejście znacznie zmniejszy
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praw dopodobieństw o pow stania nowych, wcześniej nie
uświadomionych, nieprzewidzianych oczekiwań czy żądań.
To, na co powinniśmy również położyć nacisk, to dopro
wadzenie do unifikacji produktu skierowanego do wyraźnie
zdefiniowanego segmentu rynku. W naszych działaniach za
czyna odgrywać również rolę posiadanie zidentyfikowanej
grupy partnerów czy firm współpracujących w zakresie ofero
wanego przez nas produktu (promocja, sprzedaż, dystrybu
cja). W tym czasie również powinniśmy zintensyfikować analizę
konkurencji.
Przepaść jest praktycznie lukąpom iędzy wczesnym eta
pem adaptacji produktu przez rynek, a niejasną przyszłością.
Innowatorzy adaptują now ą technologię bardzo wcześnie,
a następnie próbują stw orzyć przepaść pom iędzy sobą,
a wszystkimi pozostałymi. Z kolei pozostali uczestnicy ryn
ku są niechętni do adaptacji, ponieważ nie chcą popełniać
błędów. M ają więc tendencję do ociągania się przy podejmo
waniu jakichkolw iek decyzji. Przepaść jest tym okresem
w rozwoju rynku, kiedy firmy będą osiągały gwałtowne suk
cesy charakterystyczne dla W czesnego Rynku, po czym na
stępować będzie okres zastoju. I ostatnia cecha Przepaści celem naszym powinna być ucieczka z tego poziomu tak szyb
ko, jak to możliwe. Tu nie m a czego szukać. Natom iast po
przekroczeniu Przepaści znajdziemy siępo jej drugiej stronie
- wstępujem y w głów ny nurt rozwoju rynku.

Kręgielnia
Wyjście z Przepaści wymaga koncentracji na wcześniej w y
branych segmentach rynku tak, aby maksymalnie prędko osią
gnąć na nich czołową pozycję. Osiągnąć to możemy jedynie
z jednej strony dzięki bardzo dynamicznemu atakowi na ten
wybrany przez nas rynek, a z drugiej dzięki posiadaniu rozwią
zań w 100% zaspokajających potrzeby operujących na tym
rynku klientów. Wszystko to prowadzi do budowania na w y
branym przyczółku opinii niekwestionowanego lidera. Jeśli,
w jakiś fantastyczny sposób, udało się to osiągnąć i jesteśm y
co do tego absolutnie pewni, to dopiero wówczas jest czas na
myślenie o dalszej ekspansji na nowe terytoria. Ta kolejna
metamorfoza w schemacie działania jest nazywana Przejściem
przez Przepaść i wejściem do Kręgielni. Filozofia postępowa
nia w Kręgielni jest prosta, bo zgodna z ruchem kul bilardo
wych przy rozbijaniu piramidki. Bila uderzana to zdobyte
dotychczas przyczółki w w ybranych segm entach rynku,
wszystkie pozostałe bile to działania inicjujące ekspansję na
inne rynki.
Pozostając w Kręgielni, nadal operujemy na wybranych
segmentach rynku, próbując jedynie przygotować się do wal
ki o rynek globalny. N a tym etapie zdecydowanie musimy po
siadać produkt skończony, całościowo rozwiązujący potrzeby
wybranego przez nas sektora rynku. Potrzeby zarówno funk
cjonalne, ja k i cenowe. Budowanie pozycji musi bazować
z jednej strony na przewodnictwie produktu, z drugiej zaś stro
ny na zażyłości z klientem. Jest to konsekwentna kontynuacja
podejścia do klienta, jaka zaczęła obowiązywać przy wycho
dzeniu z Rynku Wczesnego.
Opanowaliśmy pewien segment rynku, zaczęliśmy, jak kule
bilardowe, poszukiwać innych, dążąc do dalszej ekspansji. Je

steśmy więc przygotowani, aby część produktów opuściła
Kręgielnię i przeszła do zupełnie nowej strefy, którą stanowi
Tornado.

Tornado
Tornado to jest przypływ aktywności rynku. Rynek bowiem
tak naprawdę nie adaptuje nowych technologii w sposób stop
niowy. Zniechęca, zniechęca, zniechęca i nagle zupełnie nie
spodziew anie zaczyna gw ałtow nie kreow ać w ir żądań,
wciągający wszystkich dostawców. W łaśnie wtedy cała, do
tąd zachowawcza i ostrożna, grupa klientów krzyczy jedno
głośnie: tak, właśnie tego chcemy, tego potrzebujemy, dajcie
to nam natychmiast. Dochodzi bowiem do sytuacji, że oferta
związana z nowymi technologiami nabrała na tyle wystarczają
cego rozpędu, że zaczynają się nią wreszcie, w sposób po
wszechny, interesować pragmatycy. Jednocześnie należy
pamiętać o tym, że pragmatycy w całej swej masie nie są indy
widualistami. Bardziej są w swoich działaniach podobni do
polującego stada, niż do myśliwych samotników. Ponieważ
oferta rynku wydaje się bogata i dość ustabilizowana, prag
matycy ruszajądo działania. Zaczynajątworzyć komitety, związ
ki, zespoły, aby określać i rozwijać obowiązujące w ich biznesie
standardy korporacyjne. Traktowane dotychczas przez nich
w sposób marginalny produkty zaczynają nabierać wyglądu
i cech akceptowalnych standardów. Aby zminimalizować ry
zyko, będąpreferowali, jako mniej lub bardziej formalna grupa,
wybór tego samego dostaw cy Jednocześnie z uwagi na chęć
szybkiego powrotu do wygodnego status quo bardzo będą
się starali wdrażać zakupione rozwiązania tak szybko, jak to
jest możliwe.
Tak więc podsumowując, przejście z Kręgielni do Tornado
to praktycznie transformacja z niszowości na rynek globalny.
Paradoksalne przy tym jest, że tak naprawdę nie liczą się tu
w zasadzie interesy końcowego użytkownika (nie mylić z intere
sami klienta jako nabywcy). Jeśli przykładowo mamy zamówie
nie na dostawę znacznej ilościowo partii urządzeń, to istotniejsza
będzie w tym przypadku nasza sprawność w przeprowadzeniu
dostawy z magazynu w ciągu 48 godzin do rozproszonych geo
graficznie placówek klienta, niż to, czy na terenie tym mamy na
ten moment możliwość serwisowania tego sprzętu.
Fundamentalna zasada obowiązująca w tej fazie działania
to- „po prostu żegluj”. Nadal rozbudowuj i standaryzuj swój
produkt, otwieraj maksymalną liczbę wysoko wydajnych ka
nałów dystrybucyjnych (integratorzy, VARy, business part
nerzy), m anipuluj ceną tak, aby zdobyw ać dodatkow e
fragmenty rynku, a przede wszystkim konkuruj przez zdoby
wanie przywództwa w produkcie i swojej doskonałości opera
cyjnej. P rzetrzym anie tego etapu w yprow adza nas na
teoretycznie spokojniejsze rejony, zwane w omawianym m o
delu Ulicą Główną.

Na Głównej Ulicy
Tak jak wszystkie poprzednie fazy, ta również daje się określić
pewnymi charakterystycznymi cechami. M asowy rynek sta
bilizuje się, w istotny sposób zaczyna kurczyć się tempo przy
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rostu nowych klientów, jak i baza potencjalnych klientów. Coraz
częściej istotnego znaczenia będzie nabierać wzmacnianie sto
sunków z istniejącymi klientami. To właśnie „starzy” klienci
będą mieli wzrastający udział w naszych przychodach. O b
serwujemy dalszą m etodyczną obniżkę cen na wyroby stan
dardowe, a w związku z tym coraz większego znaczenia nabiera
bieżąca analiza rentowności produkcji. Obniżanie cen pro
duktów powoduje, że ponow nie pojaw ia się konieczność
zarabiania na tzw. wartości dodanej, a więc na dodatkowych
specjalizowanych usługach, robionych na zamówienie rozsze
rzeniach funkcjonalnych w aplikacjach, itd. W efekcie fir
my operujące na rynku m ogą twierdzić, że posiadają „pro
dukt + 1”. Umacnianie pozycji na tym poziomie będzie pole
gać na dw óch elem entach: doskonałości operacyjnej i za
żyłości z klientem.

Kiedy i jak się „sprzedawać”
Przez cały przebieg cyklu zmienia się rynek, a co za tym idzie,
musi zmieniać się nasza strategia operowania na tym rynku.
Dotyczy to zarówno strategii rozwoju produktu, jak i strategii
działań marketingowych, a w związku z tym i strategii działań
promocyjno- reklamowych.
We Wczesnym Rynku docelowym klientem będzie wizjo
ner, czy też „pasjonat technologiczny”. To, co powinniśmy
pokazywać rynkowi, to fakt zastosowania innowacyjnej tech
nologii, znajomości nowoczesnych rozwiązań, nadążania za
światowymi trendami. Generalnie, im więcej informacji dostar
czymy do potencjalnego odbiorcy, tym lepiej. Jeśli chodzi
o środki przekazu, to nie jest to najlepszy czas na ogłoszenia
prasowe. Raczej powinniśmy koncentrować się na tradycyj
nych publikacjach dla PR, czy wręcz na konferencjach tech
nicznych organizowanych dla wybranych grup odbiorców.
Zarówno Przepaść J a k i Kręgielnia, to obszar działania
w wybranych niszach w poszczególnych sektorach rynku. To
jest nasz docelowy klient. Ponieważ zaczynamy docierać
z naszą ofertą do pragmatyków, stąd przesłaniem działań pro
mocyjnych winno być akcentowanie finansowej siły produk
tu. Wykorzystywać powinniśmy szczególnie fakt posiadania
kompletnego produktu, sprawdzonego w działaniu. N a tym
etapie, po raz pierwszy, pojawia się potrzeba posiadania spraw
dzonych i wiarygodnych referencji. Nasze działania promo
cyjne powinniśmy opierać na publikacjach docierających do
tych sektorów rynku czy wertykali, na których zdecydowali
śmy się działać. Nie zapominajmy również o wspomnianych
wcześniej działaniach zgodnych z ruchem kul bilardowych po
rozbiciu piramidki, a zmierzających do otwarcia i „zakotwicze
nia się” w nowych segmentach (niszach) rynku.

operacyjnych. Podstawowym zachowaniem Goryla, poza satysfakcjąze zdobytej pozycji, powinno być zachowanie czuj
ności co do pomysłów Szympansów z zakresie innowacji
technologicznych bądź wprowadzania rozwiązań bardziej od
powiednich dla sektorów rynku, na których operują.
Szympans to również lider w produkcie, ale niestety po
strzegany (z wielu powodów) przez rynek jako słabszy od
Goryla. Podstawowym oparciem dla Szympansa powinien być
klient. Dzięki klientowi Szympans ma szansę rozwijać swój pro
dukt. Ale bez szaleństw - R & D kosztuje, a koszty na tym
etapie zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Jednocześnie
rozwój produktu może dać dodatkowe możliwości przejęcia
części rynku opanowanego przez Małpy, co z kolei dodatko
wo wzmocni pozycję Szympansa przed wejściem na Główną
Ulicę. W przypadku Szympansa można sobie również wyobra
zić chwilowy powrót do Kręgielni w celu zdobycia panowania
nad nie odkrytym dotąd sektorem tynku.
Małpy powinny budować swoją strategię na doskonało
ści operacyjnej. Dwie podstawowe zasady obowiązujące fir
m y zajmujące te pozycje to: wchodź w każdy nadarzający się
b iznes i bądź tak dobry ja k Goryl, tylko dużo tańszy.
Główna Ulica wymusza na finnach ponowne spojrzenie na
rzeczywiste potrzeby końcowego użytkownika. Tak więc bę
dzie on docelowym odbiorcą naszych działań promocyjnych.
N a tym etapie dostosowanie produktu do potrzeb końcowe
go klienta musi być pełne, czy raczej doskonałe - zaczyna obo
wiązywać zasada „cały produkt + 1”. Medium, przez które
będziemy docierać do końcowego odbiorcy, będą publikacje
końcowych użytkowników. Tak więc na tym etapie obserwu
jem y zdecydowany powrót do marketingu konsumenta.
Mimo, iż omawiany wyżej model wywodzi sięz późnych lat
50., to po przeprowadzonej przez Goffrey’a Moore’a adaptacji
do czasów i realiów nam współczesnych nie stracił na aktual
ności. Warto się zapoznać z nim bliżej nie tylko dlatego, że
staje się coraz popularniejszy zwłaszcza w świecie IT, ale przede
wszystkim dlatego, iż sprawdza się w praktyce, a firmy, które
opierając się na jego założeniach przemodelowały swój biz
nes, osiągnęły wymierne i dość szybkie korzyści.
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Tornado to najbardziej konkurencyjny z rynków, które
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Goryl - niezaprzeczalny lider - zdecydowanie przewodzi
w produkcie, przy jednoczesnej doskonałości w działaniach
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KONFERENCJE

Konferencja Europejskiej Grupy Procesów
Inżynierii Program owania
Piotr Fuglewicz
W dniach 16-19 czerwca 1997 roku odbyła się w A m ster
dam ie druga doroczna K onferencja E uropejskiej Grupy
Procesów Inżynierii Program ow ania (European Softw a
re E ngineering Process Group C onference- S E P G ‘97).
T e m a t spotkania stanowiła kwestia poprawy procesów programo
wych. Szereg firm i instytucji jest w znacznym stopniu uzależnio
nych od zakresu i skuteczności realizowanych w nich procesów
programowych. Jakość i skuteczność takich procesów m ają decy
dujące znaczenie dla niezawodności, czasu dostawy na rynek oraz
ceny oferowanych produktów i usług. Poprawa procesów program ow ychjest więc środkiem do realizacji celów biznesowych, takich
jak: zwiększenie konkurencyjności, w zrost satysfakcji klienta oraz
obniżenie kosztów. N a potrzeby niniejszej relacji dla określenia tego
obszaru działań proponuję akronim P3.
Według definicji profesora Janusza Górskiego z Politechniki Gdań
skiej, jednego z nielicznych polskich uczonych zajmujących się tą
tematyką: „podpojęciem procesu programowego rozumiemy zbiór
działań, m etod i praktyk oraz związanych z nimi produktów, stosowa
nych i wytwarzanych w celu budowy i pielęgnacji oprogramowania.
Zakres procesu programowego charakteryzuje rezultaty, które są
możliwe do osiągnięcia poprzez realizację procesu. Skuteczność pro
cesu je s t określona rezultatami rzeczywiście osiągniętymi w ramach
je g o konkretnej realizacji ”.
Takie podejście do problemu, jakkolw iek intuicyjnie oczywiste,
nie znajdowało do tej pory szerokiego zastosowania w praktyce.
Opisy paradygm atów organizacji pracy w informatyce powstawa
ły na uczelniach informatycznych lub w firmach, dla których pod
sta w o w y m d z ia ła n ie m (c o re b u s in e s s ) b y ło w y tw a rz a n ie
oprogramowania. Tymczasem ponad 70 procent oprogramowania
w ostatnich latach powstaje w telekomunikacji, fabrykach sam o
chodów, lodówek i innych miejscach, które potrzebują oprogramo
wania dla działania produktów i urządzeń oraz świadczenia usług
zupełnie nie związanych z informatyką. Przy wszystkich cechach
program u kom puterowego, różniących go od innych produktów,
opracowane w ostatnich stuleciach m etody wytwarzania i kontroli
jakości m ogą być zaadaptowane i użyte do jego wytwarzania.
Grupa SEPG, będąca organizatorem amsterdamskiej konferencji,
powstała w wyniku współpracy: Software Engineering Institute (SEI)
z Uniw ersytetu w Pittsburgu, European Software Institute (ESI)
z Bilbao, finansowanej przez UE i rząd baskijski, organizacji z Euro
py producentów oprogramowania - oraz European Software Process
Improvement Foundation (ESPI) z Milton Keynes w Wielkiej Bryta
nii. W pierwszej konferencji uczestniczyło około dwustu uczestni
ków - w tegorocznej ponad czterystu. Niewielu było uczestników
z firm bezpośrednio wytwarzających oprogramowanie. Większość
to przedstawiciele firm i organizacji, dla których oprogramowanie nie
stanowi podstawowego źródła przychodów, ale warunkuje obecność
ich produktów i usług na rynku. Ta proporcja świadczy o tym, że
bardziej profesjonalne podejście do problematyki P3 występuje poza
przemysłem oprogramowania
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W pierwszej części konferencji odbyło się po szesnaście czte
rogodzinnych w ykładów z elem entam i ćw iczeń, pośw ięconych
głównie praktyce wprowadzania P3. N a wykładzie „Peer Reviews:
The Key to Cost-Effective Quality”, Fran O ’H ara prezentował rolę
i znaczenie formalnych przeglądów i inspekcji dokonyw anych we
w szystkich fazach cyklu życia oprogram ow ania, w celu obniżenia
kosztów wytworzenia i poprawy jego jakości. „Dealing with the
Underworld - Accelerating SPI” M ika M orrella i W ilko van Asseldonk z Origin BV to wykład, na którym omawiano zagadnienia
realnych w arunków w prow adzania zm iany organizacyjnej oraz
systemów informatycznych, pokazując, ja k ogromne znaczenie m ają
czynniki psychologiczne i socjologiczne. Jeden z w ykładów popro
wadziła największa gwiazda konferencji: Watts Humphrey. „Perso
nal Software Process” (PSP) to tytuł ostatniej książki jednego
z tw órców Capability M aturity M odel (CM M ), a równocześnie
metoda samooceny i zwiększania jakości i wydajności programi
stów. Tim Kasse z firmy ISPI w spotkaniu pod tytułem: „Project
Planning, Tracking and Configuration M anagem ent for Project Le
aders” przedstawił doświadczenia z realizacji przedsięwzięć infor
matycznych. W spominam o czterech wykładach, których udało mi
się wysłuchać. Konieczność rezygnacji z równolegle odbywających
się dwunastu była dla mnie dość przykra.
W trzecim dniu wystąpił przedstawiciel rządu holenderskiego
i Komisji UE. Przedstawiciele takich firmjak: Siemens, Boeing, ABB,
Lloyds, Citycorp, British Telecom oraz współorganizatorzy konfe
rencji prezentow ali głów nie praktyczne aspekty P 3. W ieczorna
dyskusja panelow a przybrała formę parateatralną: Watts H um ph
rey i Tim Kasse przekonywali właściciela fikcyjnej firmy programi
stycznej o celowości stosowania metod i technik poprawy procesów.
Po raz kolejny poruszono problem niestosowania poprawnych prak
ty k przez firmy, stanow iące „głów ny nurt” przem ysłu progra
m istycznego. P rzebieg i w yniki konferencji uznano za dobry
początek dla P 3. Planow ane na przyszły rok, w tym sam ym m iej
scu i o zbliżonej porze, trzecie europejskie spotkanie powinno zgro
madzić więcej uczestników w tym, miejm y nadzieję, także z firm
programistycznych.
N iejak o w w yniku ro zm y ślań po tej k onferencji p o w stała
w Polsce Inicjatywa na rzecz Popraw y Procesów Program ow ych,
która została zaw iązana w celu:
■ propagow ania św iadom ości, że popraw a procesów progra
m ow ych je st skuteczną drogą do zw iększenia efektywności
zastosow ań informatyki,
■ w ypracow ania propozycji rozw iązań organizacyjnych um oż
liwiających skuteczne działania na rzecz popraw y procesów
program ow ych w gospodarce narodow ej,
■ utw orzenia grupy wspierającej w drożenie tych rozwiązań.
Inicjatywę zawiązano w trakcie spotkania roboczego, które od
było się w dniu 8 lipca w Warszawie. Jej Przewodniczącym został
wybrany profesor Janusz Górski (jango@ pg.gda.pl.).

Piotr Fuglewicz jest wiceprezesem PTI.
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Rynek oprogramowania i usług informatycznych
- p r o p o z y c j a me to d yk i po miaru
Andrzej Dyżewski

Może jeszcze dyskusyjne, ale już sformalizowane, podejście do zjawisk,
wokół których wciąż trwają spory interpretacyjne.
B a d a n ie rynku to zwykle zastosowanie mieszaniny wiedzy
teoretycznej i praktycznej badacza lub zespołu badawczego.
Powinno mieć takie cechy typowe dla badań naukowych, jak
sprawdzalność (teoretycznie każdy może przeprowadzić po
dobne doświadczenie) i powtarzalność (każdy otrzyma zbli
żone - w ściśle określonym stopniu - wyniki) oraz realizować
założone przez analityka lub j ego zleceniodawcę cele badawcze.
Badania rynku powinny mieć jeszcze jedną cechę, którą
nie zawsze m ają badania naukowe - mieć szybkie praktyczne
zastosowanie. Nierzadko bowiem badania naukowe sąprowadzone głównie z m yślą o poszerzaniu wiedzy badacza, grupy
uczonych lub całej ludzkości. Korzyści finansowe pojawiają
się wówczas po wielu latach lub nie występują wcale. Inaczej
jest z badaniami rynku - są one przeprowadzane po to, żeby
dostarczyć wiedzy wyłącznie zleceniodawcy. Tym niemniej
przed przystąpieniem do nich należałoby stworzyć model ryn
ku i na tej bazie próbować ów rynek analizować. M odel ten
jednak w fazie projektowania badań powinien być na tyle ela
styczny, aby w miarę wzrostu wiedzy zespołu badawczego,
mógł być modyfikowany.

Jak elastycznie, jak subiektywnie
Jeśli zespół zamierza prowadzić badania wieloletnie, to ela
styczność modelu powinna uwzględniać pojawianie się no
w ych elem entów, pow stających w w yniku em ancypacji
niektórych sektorów rynku (w naszym przypadku dziedzin
oprogramowania i usług).
Już w trakcie przeprowadzania badań założony model ryn
ku należy konfrontować z subiektywną w iedzą badacza. Wie
dza subiektywna pochodząca spoza modelu powinna dać się
wyrazić w języku przyjętego modelu. Jeśli na przykład badamy
wielkość rynku informatycznego, to dobrze porównać ją z wiel
kością produktu narodowego brutto (PNB). Jeśli np. roczna
suma zysków osiągniętych w modelowanym sektorze rynku
przekracza wielkość PNB, to będzie to oznaczało, że przyjęty
model nie odzwierciedla rzeczywistości. Oczywiście w prakty
ce badawczej subiektywne parametry weryfikujące model
32

m uszą być dobierane o wiele subtelniej, niż w powyższym
przykładzie.

Niesprawdzalne i niepowtarzalne
Badania rynku nie są badaniami stricte naukowymi, mimo że
bazują na dorobku nauk ekonomicznych, socjologicznych
i matematycznych. Rynek informatyczny w ostatnich latach również w naszym kraju - zmienia się tak szybko, że coraz trud
niej spełnić warunek sprawdzalności i powtarzalności. Cykl
badań jest na tyle długi, że powtarzając badania trafia się na
zupełnie inną sytuację rynkową. Ponadto każdy zespół ba
dawczy posługuje się swoim modelem będącym często jego
tajemnicą firmową, co powoduje, że badania dająróżne wyni
ki, a dodatkowo, przy stosowaniu różnych terminologii, wyni
ki są trudno porównywalne. Dlatego więc badania rynku, nawet
jeśli m ają cechy przedsięwzięć naukowych, to, jak wykazuje
praktyka, różnią się od siebie znacznie. N ie wynika to wyłącz
nie ze statystycznego charakteru analizowanych zjawisk, lecz
także z przyjętych różnorodnych metod i definicji.

ale jednak weryfikowalne
Jak więc weryfikować wyniki badań rynku. Istnieją co naj
mniej dwa narzędzia: skuteczność i autorytet. Przez skutecz
ność badań należy rozumieć możliwość wykrycia rzeczywistych
tendencji panujących na rynku. Rzeczywiste to takie, których
wczesne wykrycie przez elitarne (niestety) forum odbiorców
może przynieść im wymierne finansowo korzyści. Skuteczne
badania rynku są więc antydemokratyczne: co prawda teore
tycznie każdy może je przeprowadzić, ale im większa liczba
osób zna ich rezultaty, tym mniejsze można osiągnąć przy ich
pomocy korzyści.
Autorytet natomiast ma dwa oblicza. Autorytet badań może
wynikać z oceny dotychczasowego dorobku analityka iynku
(osoby lub firmy) i wtedy z kolei dobre badania upowszech
nione na skalę masową (demokratycznie) m ogą stać się samokreującą przepowiednią (występuje tu prodem okratyczne
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działanie elit przez upowszechnianie wiedzy). Jeśli więc na przy
kład ktoś w swojej ekspertyzie zauważy, że wartość sprzedaży
w pewnym sektorze rynku oprogramowania od trzech lat co
roku się podwaja, więc i w bieżącym roku także się podwoi.
Może to spowodować, że przepowiednia stanie się faktem, bo
upowszechnienie rzeczonej ekspertyzy wzmoże działalność
marketingową, a także pojawienie się wielu nowych dostaw
ców. Gdyby owe hipotetyczne badania eksperckie nie zostały
upowszechnione, to prawdopodobnie rynek owego sektora
nie podwoiłby się, bo taka jest naturalna dynamika rozwoju:
podwajanie obrotów dotyczy jedynie niedojrzałych rynków
i trwa nie więcej niż dwa, trzy sezony.
D rugą przyczyną powstania autorytetu określonych ba
dań, czy badacza lub firmy jest przyjęcie nowatorskiego mo
delu badań.

Jak to się ma do nauk ścisłych
Analogie badań rynkowych do badań w naukach ścisłych od
wielu lat pociągały teoretyków. W tym miejscu warto przypo
mnieć, że również w fizyce i chemii obowiązująjedynie hipote
zy, w obec których po prostu nie znaleziono do tej pory
podstaw do ich obalenia (zainteresowanych odsyłam do licz
nych dzieł na ten temat ńp. Karola Rajmunda Poppera). Nie
można bowiem doświadczalnie udowodnić żadnej hipotezy.
M ożna jedynie statystycznie stwierdzić, że z wysokim praw
dopodobieństwem nie m a podstaw do jej odrzucenia. Przyj
mując takie założenie, badania rynku m ają tę sam ą wartość
naukową, co każde inne badanie. Ich słabością są, ja k wspo
mniano powyżej, ograniczone możliwości weryfikacji.
Jednak —podobnie ja k w hipotezach stawianych w na
ukach technicznych, które są weryfikowane w celu tworzenia
coraz bardziej wydajnych i niezawodnych maszyn - hipotezy
badawcze odnoszące się do rynku konstruowane są w ten
sposób, aby móc wychwytywać, a nawet kreować, zjawiska
rynkowe najbardziej korzystne dla zleceniodawcy. Tak więc
badania rynkowe to dodatkowo poszukiwanie równowagi
pomiędzy obiektywnymi prawdami, których obalić się nie da,
a subiektywnymi preferencjami kreatorów rzeczywistości.

może prowadzić firma o kapitale zagranicznym? Nie, ponieważ
będzie lansowała swoich krajanów. Czy badania rynku krajo
wego może prowadzić firma o kapitale krajowym? Nie, ponie
waż będzie dyskryminowała koncerny międzynarodowe. Takich
przykładów „niezależnościowych” pułapek można by poda
wać znacznie więcej i zapewne do końca nikt nie jest w stanie
się ich ustrzec.
Z niezależnością badacza blisko związany jest wspomnia
ny wyżej autorytet metodyki oraz autorytet ich zespołu autor
skiego. Jeśli zespół badawczy jest postrzegany jako niezależny,
to z każdym zleceniodawcą przed przystąpieniem do badań
będzie pragnął spisać dokumentację zawierającą sformułowa
nia celów prowadzonych badań. Cel musi być określony
w miarę ściśle, ponieważ inaczej trudno będzie potem stwier
dzić, czy prace rzeczywiście zostały wykonane. W dokumen
tacji celu badań powinny też być zawarte główne założenia
modelu badawczego. Natomiast formułowanie i dowodzenie
hipotez powinno być domeną jedynie zespołu badawczego.
Wtedy można rzeczywiście mówić o niezależnej ekspertyzie
wykonanej na rzecz zleceniodawcy.
W przypadku niezależnych ekspertyz przeprowadzanych
na rzecz całych grup zleceniodawców kwestia niezależności
wydaje się stawać znacznie łatwiejsza do oceny. Należy są
dzić, że im liczniejszajest taka grupa, tym ekspertyza jest bar
dziej niezależna. Kwestia autorytetu takiej hipotezy rozwiązuje
się wtedy bardziej automatycznie.
Andrzej Dyżewski jest właścicielem firm y doradczej
DiS. Adres internetowy autora: disl @pol.pI

M odel rynku oprogram ow ania i usług
(ROU)
W raporcie DiS opisującym rynek usług i oprogramowania w Polsce
(R O U ’97) przyjęto następujący model funkcjonowania podm io
tów będących dostawcami usług informatycznych i oprogramowa
nia na polski rynek:

Rynek

Niezależność. Widzenie rynku a przyjęte założenia
Snując dalej analogią pomiędzy doświadczeniami w naukach
ścisłych, a badaniami rynku, dochodzimy do problemu nieza
leżności badacza. Warto tu przypomnieć, że jeszcze nie tak
dawno hipotezy badawcze odnośnie budowy materii zależały
od instrukcji zleceniodawców badań. Teraz zaś badania ryn
kowe bywają obciążone podobnym brakiem niezależności. N a
przykład, niezależnych badań rynku nie może prowadzić firma
komputerowa, której finanse zależą od skutecznej promocji
określonych produktów, podobnie, ja k własnych ocen rynku
prasowego nie powinno publikować czasopismo, uczestnik
tego rynku. Czy badania rynku informatycznego może wyko
nywać wydawnictwo prasy komputerowej ? Oczywiście że tak,
ale czy oprze się pokusie lansowania swoich największych
ogłoszeniodawców? Czy niezależne badania rynku krajowego
lnform atyka
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Rynek - został zdefiniowany jako zbiór wszystkich transakcji
kupna-sprzedaży zawartych w okresie roku w zdefiniowanych kla
sach usług informatycznych i oprogramowania. W ielkość rynku to
łączna wartość netto towarów i usług w cenach sprzedaży do osta
tecznego odbiorcy (z wyłączeniem podatku VAT).

Podmioty działające na rynku
Firma - podmiot gospodarczy prawa handlowego lub prawa
cywilnego. Takie rozumienie słowa firma dotyczy większości pod
miotów, ale niestety nie wszystkich. W niektórych przypadkach
słowo firma jest rozciągane na konsorcja niezależnych firm, holdingi
i grupy kapitałowe, o ile są to grupy firm działających na gruncie
prawa polskiego. Jeszcze inne znaczenie m a słowo firma w przy
padku przedstawicielstw firm międzynarodowych nie prowadzą
cych w kraju bezpośrednio działalności gospodarczej. W tedy
przychody firmy oznaczają de facto sum ę przychodów ze sprzeda
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ży do użytkow nika końcowego wykonanej przez dilerów i dys
trybutorów. W analizach wzięto pod uw agę firmy o przychodach
w 1996 r. nie mniejszych niż 100 tys. zł.

Integrator - firma świadcząca usługi integracyjne.

twarzania danych (EPD), wynajmowanie w ysoko kwalifikowanych
specjalistów.

Prace projektowe - planowanie inwestycji i realizacji w dro
żeń.

Producent - firma tworząca oprogramowanie za pom ocą na
rzędzi własnych lub narzędzi pochodzących od innych firm.
Przychody - w przypadku podm iotu gospodarczego przy
chody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym (bez VAT).
W przypadku grupy firm suma przychodów podmiotów tworzą
cych grupę.

Szkolenia - prow adzenie w szelkich sem inariów, prelekcji
i ćwiczeń nakierowanych na trening końcowych użytkowników
oprogramowania lub też przeznaczonych dla osób pragnących po
znać anatom ię procesów informacyjnych zachodzących w nowo
czesnych instytucjach.

Definicja i atrybuty oprogramowania

Przedmiot usług

Licencja - dokument towarzyszący każdem u aktowi sprzeda

EPD - elektroniczne przetwarzanie danych.
Integracja - kompleks prac instalacji sprzętu i oprogramowa

ży oprogramowania, określający warunki korzystania z produktów

nia noszących znamiona wartości dodanej przy kontraktach o w ar
tości powyżej 100 tys. zł.

będących przedm iotem transakcji. Licencja m oże być sprzedawana

Integracja aplikacyjna - zespół prac integratorskich m ają

niem dla pojedynczego stanowiska. Ograniczenia m ogą dotyczyć

cych na celu zainstalowanie oprogram ow ania specjalizowanego
dla użytkow ników z przedsiębiorstw , bankow ości, sektora pu
blicznego, inżynierów, naukowców. Integracja aplikacyjna została
podzielona w modelu zgodnie z podziałem grup oprogram ow ania
(w ertykalnych).

również licencjonowanego produktu: sprzedawanego w całości bądź

Integracja systemowa - zespół prac mających na celu zainsta
lowanie oprogramowania systemowego, narzędziowego, komuni
kacyjnego lub biurowego.
Konsultacje-prace studialne, wariantowe projektowanie, udzie
lanie płatnych porad, zarówno w formie pisemnej, werbalnej, jak
¡mieszanej.
Outsourcing - usługi zewnętrzne. Świadczenie grupy usług
przez podm iot zewnętrzny względem zleceniodawcy. Najczęściej
praktykowanym typem outsourcingu jest świadczenie usług prze

całej instytucji, jej części, a w skrajnym przypadku z przeznacze

zaledwie we fragmencie.

Oprogramowanie - produkt handlow y stanowiący w ytw ór
pracy jednej lub wielu firm, sprzedawany użytkownikom na pod
stawie licencji lub kontraktu. Oprogramowanie zostało sklasyfiko
wane w modelu w dziesięciu kategoriach w dwóch podgrupach.
Pierw szą podgrupę stanowi oprogramowanie horyzontalne (syste
mowe, narzędziowe, komunikacyjne, biurowe), drugą - wertykalne
(bankowość, sektor publiczny, przedsiębiorstwa, inżynierskie, na
ukowe, edukacyjne).
Stanowisko - pojedynczy terminal komputerowy zazwyczaj
niezbędny do uruchomienia oprogramowania, będący elementem
sieci, także samodzielny komputer.
Źródło: DiS, R O U'97.

Liderzy w zdefiniowanych sektorach rynku, według rezultatów uzyskanych w 1996 r.
(Wyniki dla przyjętego modelu badań rynku oprogramowania i usług - R O U ’97)
KA TE GOUIA

JAJKO P R O D U C E N C I

JAK O USŁUG ODAW CY
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SAP
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K om a
1CL Polska

nd

ZETO Łódź
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K on su ltacje
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A ndersen

C onsulting
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M acroSoft

K am soft

A ltkom M atrix
CDN

Unisoft
T eta

Z E T O K atowice

C O IG

COIG
CSB1

ZETO Katowice
CSBI

System y, n arzędzia, kom unikacja,
biuro

M icrosoft

C om puterlan d

Novell
IBM

IBM Polska
2SI

Szk olen ia/ed uk acja

Y o u n g D i g i t a l P o la n d

A ltkom A k a d em ia

Vulcan
SuperMemo World

IKIK
IBM Polska

S łu żb y p u b lic zn e

>: DiS, lipiec 1997 r.

Coopers&Lybrand
IDOM (Deloitte)

Na podstawie danych finansowych 600 największych firm informatycznych wyłoniono ok. 300 firm będących liderami w sektorach rynku ushig i produkcji oprogramowania.
Firmy wymienione w tabeli są fragmentem tej listy liderów uporządkowanej według wielkości obrotów osiągniętych w sektorach w 1996 r. w porządku malejącym.
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Rafy metodyki pomiaru rynku
Jerzy Szych

Propozycja metodyczna Andrzeja Dyżewskiego jest dyskusyjna w zakresie definicji pojęć i metod pomiarowych.
Ale jeszcze groźniejsze rafy czyhają w sferze interpretacji wyników (filozofii)
i kontekstu biznesowego badań (pieniędzy).

Interesująca wypowiedź A. Dyżewskiego - znanego w świat
ku badań polskiego rynku informatycznego - zasługuje na
poważne potraktowanie. Niniejsze uwagi są próbą wskazania
pew nych niedostatków proponow anej koncepcji, pisane
z nadzieją, że sprowokują one inne wypowiedzi i przyczynią
się do stworzenia w Polsce badań rynku informatycznego.

Sporów terminologicznych kawałek
Proponowane w modelu rynku definicje pojęć są kontrower
syjne i wydająsię raczej dobrym zaczątkiem pełniejszych okre
śleń, niż skończoną propozycją terminologiczną. Z braku
miejsca trudno podjąć dyskusję z każdym z określeń, lecz war
to przytoczyć kilka przykładów.
■ Zbiorowość objęta modelem
Propozycja ogranicza badaną zbiorowość do firm o do
chodzie ponad 100 tys. PLN rocznie. Każda przyjęta wartość
graniczna z tej kategorii będzie dyskusyjna, ale - co gorsza może fałszować rzeczywistość. Specyfikąpolskiego rynku in
formatycznego j est znaczny udział w nim firm małych i malut
kich. Niektórzy autorzy szacują, iż montują one w Polsce
kilkanaście procent komputerów PC. Liczba sieci wykonywa
nych m etodą, j a ze szwagrem” jest znaczna, zaś małe firmy są
potęgą w produkcji aplikacji. I tak być musi na powoli raczku
jącym rynku: małych i ubogich klientów oraz powolutku ro
snących producentów.
■ Prace integracyjne
Definicja integracji jako zespołu prac instalacyjnych przy
kontraktach o wartości ponad 100 tys. PNZ może być akcep
towalna, choć jest niezwykle rozszerzająca. Często ujmuje się
integrację jako tworzenie rozwiązań niehomogenicznych,
przede wszystkim łączenie elementów z różnych obszarów (np.
komputery, sieci, oprogramowanie systemowe od różnych
producentów itp.). Przy kryterium wartościowym do integracji
zaliczona zostanie instalacja typowej konfiguracji mainfiame,
nie zaś dołożenie sieci N T do istniejącej starej wersji Novella.
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■

Doradztwo

Wydaje się, iż forma świadczenia konsultacji (pisemna czy
werbalna) ma niewielkie znaczenie, w odróżnieniu od zakresu
odpowiedzialności oraz kryterium wiedzy. Solą konsultingu jest
ekspertyza oparta na doświadczeniu lub na znajomości teorii.
Natomiast Scyllą i Charybdą konsultanta jest z jednej strony
brak odpowiedzialności za skutki swoich porad (ponosi je klient),
zaś z drugiej strony mimo braku (zwykle) realizacyjnej siły spraw
czej konsultant jest obwiniany za niepowodzenia.
Powyższe uwagi należy raczej traktować jako próbę poka
zania trudności definiowania pojęć metodologicznych, niż jako
lepsze propozycje.

Interpretacja w yników czyli spory filozoficzne

Metodologie i ambicje naukowe
Znacznie sroższe baty niż za terminologię należą się auto
rowi modelu za beztroskę w formułowaniu zdań wartościują
cych związanych z badaniami rynku informatycznego, gdyż tu
zamęt pojęciowy kompromituje badania (i badaczy) oraz daje
nieprawdziwy obraz rzeczywistości.
Uznanie utylitarnego charakteru badań rynku sugeruje
analogie do nauk empirycznych, np. fizyki czy socjologii i eko
nomii. Potwierdzając swoje miano nauk, dziedziny te opierają
się na spójnych założeniach aksjologicznych, posługują się
wypracowanymi przez stulecia narzędziami i technikami ba
dawczymi oraz korzystająz potężnych środków weryfikacyj
nych, w tym - z opinii m iędzynarodow ej społeczności
specjalistów.
Stwierdzenie, iż badania rynku są „przeprow adzane po
to, żeby dostarczyć wiedzy w yłącznie zleceniodaw cy” jest
stanowczo zbyt w ielką obelgą dla badaczy rynku, którzy na
ogół nie m arzą o utożsam ianiu ich zajęcia z najstarszym
zawodem. W praktyce św iatow ych instytucji badania ryn
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ku inform atycznego (np. Gärtner, Forrester czy DataPro)
przekazyw anie w yników prac jedynie zleceniodaw cy nie
występuje zbyt często i jest raczej sprzeczne z zasadami ich
istnienia.

Klienci m ająteż zdrowy rozsądek finansowy. Osoba doce
niająca wyższość parametrów komputera X nad Y kupuje gor
szy, bo tylko na taki j ą stać. W iększość zakupów je st
kompromisem między jakością, a ceną.

Choć zatem Autor twierdzi, że „badania rynku nie sąbadaniami stricte naukowymi”, nie znaczy to, iż nie m ogą korzystać
z metod właściwych dla nauki, w tym zaś szczególnie - z wery
fikacji wyników przez ich powszechnąpublikację. Protest bu
dzi też stwierdzenie, iż „każdy zespół badawczy posługuje się
swoim modelem będącym często jego tajemnicą firmową. Fir
m y stosujące utajnione metodyki są wywiadowniami gospo
darczymi, nie zaś instytucjami badania rynku, czy badania
czegokolwiek. W skutecznych metodach działania firm badaw
czych 90% sukcesu wynika z ich prestiżu i wiarygodności.
Ankietę do poważnych firm może wysłać każdy, ale nie na
każdą ankietę poważne firmy odpowiedzą. Opublikować wnio
ski z badań może każdy, ale nie każdą publikację będą czytać
osoby podejmujące ważne decyzje.

I wreszcie technicyzacja świadomości - jakże często spo
tykane zjawisko w informatyce. Spory o wyższości Worda
nad WordPerfectem czy N T nad NetWare prowadzą specjali
ści i laicy. Tymczasem przy korzystaniu z edytora liczą się nie
tylko jego możliwości, ale także wymagania spizętowe, szyb
kość działania czy popularność. Mimo ogromnej sympatii do
Chi-Writera ten tekst jest pisany w innym edytorze, gdyż „In
formatyka” nie przyjmuje tekstów w egzotycznych formatach.

Innym aspektem badań rynkowych - nie tylko w Polsce jest to, że zdarzają się badania zamawiane nie po to, aby od
biorca dowiedział się „prawdy” (cokolwiek by to nie miało
znaczyć). Zleceniodawcy „lubią” słyszeć określone wnioski
i nie są naprawdę ciekawi rzeczywistości. O dziwo zjawisko to
nie dotyczy jedynie polityki, ale spotykane jest też w biznesie.
Kompetencje, demokratyczność i wiarygodność
Kolejnym aspektem poruszonym przez autora modelu jest trak
towanie wyników badań jako narzędzia promocji. W biznesie
taka motywacja jest nagminna i występuje od zawsze. Zdarza
jące się nieoczekiwane nagrody na targach, czy „testy” labo
ratoriów niektórych magazynów komputerowych, nie sąpolską
specjalnością. Jednakże wyraźnie zafałszowane metodologie
(np. specyficzny dobór badanych produktów z pominięciem
produktów europejskich czy subiektywność punktacji za „kom
fort pracy z programem”) są rzadko stosowane.
Za niezbyt trafne - szczególnie w odniesieniu do rynku
informatycznego - trzeba uznać spostrzeżenie Autora oma
wianego modelu, iż: „Skuteczne badania rynku są antydemo
kratyczne: /.../ im większa liczba osób zna ich rezultaty, tym
mniejsze można osiągnąć przy ich pomocy korzyści”. W epo
ce powszechnych badań rynków i równie powszechnej publi
kacji wyników sukces w większości dziedzin biznesu nie zależy
w małym stopniu od posiadania tajnych informacji. Informacje
o stanie rynku oraz jego trendach posiada wielu uczestników
rynku, ale każdy z nich ma też inne umiejętności zrozumienia
tych informacji i wyciągnięcia wniosków.
Klienci! Szanujemy was!
Drugą stroną medalu - całkowicie pomijaną przez Autora mo
delu -je s t klient W dziedzinie tak dynamicznej i uzależnionej od
postępu technologicznego występują trzy cechy z pozoru kon
tradyktoryjne: wiara, realizm i technicyzacja świadomości. Wia
ra w markę firmy i przenoszenie opinii własnych i cudzych ma
duże znaczenie w porównaniu do cech wymiernych, np.: szyb
kości procesora, drukowania czy przesyłania.
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Co z tego wszystkiego wynika dla badań rynkowych?
W opisie przeszłości - niewiele, za to w planowaniu i progno
zach - oj, bardzo dużo. Spytajmy Billa Gates’a, o ile przecenił
prognozy sprzedaży Windows 95, w dużym stopniu z powodu
lekceważenia nieco nadwątlonego zaufania klientów do nieza
wodności produktu z Redmont i z powodu wyższych wyma
gań sprzętow ych. Z drugiej strony w arto obserw ow ać
statystyki popularności systemów operacyjnych, baz danych,
czy narzędzi programistycznych. Ignorowanie nowych tren
dów bywa zbyt kosztowne.
Podsumowując ten wątek rozważań, można pozwolić so
bie na konkluzję, iż jest bardzo wątpliwe, aby na typowych,
złożonych rynkach prognozy miały moc samospełniającego
się proroctwa. Widzenie dużego biznesu, czyli decyzji marke
tingowych wielkich firm jako r-r-akcji na czyjeś prognozy, jest
trochę naiwne. Duzi gracze rynkowi bardzo uważnie obserwująnow e mody, ale przede wszystkim analizują potrzeby klien
tów i do nich dostosowują swoje działania marketingowe.
Całkowicie kreatywne podejście do rynku (tzn. tworzenie nie
istniejącego rynku, nie odpowiadające istniejącym potrzebom)
zdarza się rzadko. Dotyczy to szczególnie informatyki, gdzie
rozwój rynków napędza technologia, a dopiero po niej po
wstają rozmaite trendy marketingowe.
Mimo wielkiej wiary w potęgę marketingu, można powie
dzieć, iż ludzie nie dlatego pijąCoca Colę, że widzieli ją w tele
wizji, ale dlatego, że chce im się pić. W ogromnej większości
działań marketingowych chodzi o to, żeby ludzie pili Coca Colę,
a nie Pepsi (lub na odwrót), natomiast namawianie ich do picia
płynów pozostaje poza sferą reklamy. N a rynku informatycz
nym stwierdzenia o zaspokajaniu potrzeb konsumentów nie
są łgarstwem reklamowym, lecz rzeczywistością.
Łyk filozofii i nieco skromności
Interesujący jest przeskok Autora modelu od Poppera („Nie
można bowiem doświadczalnie udowodnić żadnej hipotezy”)
do odważnej filozofii badań rynkowych: „Przyjmując takie za
łożenie badania rynku m ają podobną wartość naukową, co
każde inne badanie”. Veto! Veto 1Veto!
N aw et gdyby filozofowie mieli am bicje tworzenia pod
walin współczesnego m arketingu, z pew nością wartość na
ukow ą innych badań oceniliby wyżej, niż wartość raportów
inform atyka
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Enterprise 6000
skalowalności serwer

Ultra Enterprise 450
Serwer dla grup roboczych
wykorzystujących technologie największy
systemów wieloprocesorowych.

Enterprise 10000
Najwyższej wydajności seiner
spełniający zadania hurtowni danych?

Enterprise 2
Silny, wieloprocesorowy serwer
dla grup roboczych.

Enterprise Ciuster HA
Serwer przeznaczony dla środowisk
biznesowych, gdzie pewność działania
I wydajność są najważniejsze.

-

Enterprise 4000
Łatwo dostępny serwer o dużej
wydajności i skalowalności.

Suq RSM Array 2000
Wysokiej wydajności macierz RAID
dla korporacyjnego centrum danych.

Praca w sieci kom puterowej, która nie jest skalowalna po prostu się nie opłaca. Dlatego też firm a Sun

http://www.sun.com.pl

M icrosystems oferuje pełną serię skalowalnych serwerów oraz systemów magazynowania danych,
które bez kłopotów integrują sieci - począwszy od biurkowych pecetów, a na kompleksowych środowiskach
komputerowych skończywszy. Pojedynczy system firmy Sun umożliwia zarządzanie całą korporacją,
zapewniając bezawaryjność przy doskonałym stosunku ceny do wydajności. Nasze systemy zabezpieczeń
gwarantują pewne i bezpieczne korzystanie z aplikacji wspomagania decyzji, zarządzania zasobami
oraz systemów intranetowych. Środowisko operacyjne Solaris, lepiej niż inne systemy operacyjne,
pozw ala na uruchom ienie rozbudow anych program ów , obsługujących od jednego do tysięcy
użytkowników. Nasze technologie oparte na języku program owania Java oferują płynne przejście
do nowoczesnych system ów otw artych, znosząc wszelkie bariery pracy w sieci. Dlatego właśnie
przedsiębiorstwa wybierają rozwiązania Suna - najlepsze pod słońcem!

microsystems

Sun M ic ro s y s te m s P o la n d , W a rs z a w a , u l.H a n k ie w ic z a 2, t e l.: (4 8 2 2 ) 8 7 4 78 0 0 . ta x : (4 8 2 2 ) 6 5 8 40 6 0 , e -m a il: in fo @ P o ia n d .S u n .c o m

Nie

ma znaczenia czy jesteś duży
czy mały. Ważne jest, jak się rozwijasz.

gospodarczych

K a ż d a fir m a ,

duża czy mata chce osiągnąć sukces. Sukces i ciągły wzrost to nic tylko obalanie
fundam entów ale właściwy sposób myślenia i um iejętności właściwego planowania w przedsiębiorstw ie,
zarządzania ludźm i i środkami materialnymi.
Sukces to także gwarancja szybkiej wymiany informacji miądzy wszystkimi pracownikami
biorącymi udział w różnych etapach procesu technologicznego.
W jego osiąganiu pomagają narządzia, takie jak SYSTEM SAP R/3.
SY STEM R/3 jest zbiorem aplikacji integrujących procesy gospodarcze w całym
przedsiębiorstw ie, począwszy od zarządzania finansami, poprzez rozliczanie kosztów, planowanie
i organizację produkcji, sprzedaży, gospodarkę materiałową, rem onty, planowanie inwestycji do zarządzania
przedsięwzięciami i kadram i firmy. SY STEM R/3 pozwala działać szybko i efektyw nie. Jest dostępny
w polskiej w'ersji językowej i jest dostosowany do polskich regulacji prawnych. Wdrażają go w Polsce
wykwalifikowani konsultanci.
R/3 jest system em standardowym , wykorzystującym najnowocześniejsze technologie
informatyczne, niezależnym od platformy sprzętowej i system owej oraz mającym stabilną, modułową
konstrukcję. D aje to gwarancję niezawodności i trwałości inwestycji, a jednocześnie sprawia, że okres
wdrożenia jest porównywalnie krótki.
Z drugiej strony, dzięki nieograniczonym wręcz możliwościom parametryzacji i adaptacji,
można dostosować go do indywidualnej struktury organizacyjnej każdego przedsiębiorstw a i instytucji.
SAP R/3 pomaga prawidłowo zarządzać przedsiębiorstw em . T eraz i w przyszłości. Znajduje
to potw ierdzenie w praktyce już w ponad 6000 instalacjach SY STEM U R/3 na całym świecie, niezależnie
od wielkości i charakteru działalności firmy.
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące SY STEM U R/3, chętnie na nie odpowiemy
i prześlem y m ateriały informacyjne.
N asz adres:
SAP Polska sp. z o.o. M okotów Business Park
02-672 Warszawa, ul. Dom aniewska 41
tel. (22) 606 06 06; fax 606 06 07

Oprogramowanie dla rachunkowości,
produkcji, gospodarid materiałowe],
sprzedaży I zarządzania kadrami.

■ r

Business Process
Softw are

ANALIZY

o polskim rynku informatycznym. Wybaczcie Autorzy owych
opracowań, mający pewnie jak najlepsze intencje! Czy rzeczy
wiście chodziło Wam o prowadzenie badań naukowych?

Czy m acie Państwo na bieżqco
dostęp do wszystkich danych
inform ujących o kondycji
Waszego przedsiębiorstwa?

Niezależność badaczy a sprawa polska
Nie ma zaś sporu, co do potrzeby niezależności analityków ryn
ku. Nic tak nie osłabia zaufania do wyrażanych opinii, jak podej
rzenia o stronniczość. Nie opłaca się tracić niezależności, również
dlatego, że podanie nieprawdziwych danych łatwo wykryć. N a
świecie wyniki badań rynku informatycznego są analizowane
przez konkurencyjne firmy, a koszty oszustwa i nierzetelności
są poważne: utrata autorytetu i wiarygodności. Firma analitycz
na strzeże nie swych metod badawczych, lecz prawdziwości
wyników i kompetencj i analityków. Nie w kapitale zakładowym
firmy analitycznej leżąpodwalinyjej sukcesów, i nie w jej działal
ności wydawniczej. „Lansowanie swoich największych ogło
szeniodawców” przez prasę było na całym świecie. Jest i będzie.
Kwestia tkwi tylko w proporcjach i rudymentarnej rzetelności,
niektórzy - za H erbertem - nazywająto „kwestią smaku”.
Garść konkluzji:
■ Wyniki badań są tyle warte, jak doskonałe są narzędzia
badawcze. M etodyki badań rynku informatycznego na
świecie są pełnowartościowym źródłem metodologii dla
badaczy polskich. Nie warto mieć ambicji tworzenia „swoj
skich” rozwiązań w tej dziedzinie.
■ Metodyki badań rynku m uszą być maksymalnie oparte na
doświadczeniach nauk empirycznych w dużej mierze ko
rzystających z badań rozległych, np. socjologii. A te opierająsię na znacznej wiedzy, np. na metodach doboru próbki
reprezentatywnej, wielokanałowej weryfikacji wyników itp.
■ Prestiż autorów badania ma podstawowe znaczenie dla
opiniotwórczej roli ich publikacji. Ograniczanie dostępno
ści wyników badań źle służy ich rzetelności, podobnie jak
nieprofesjonalny dobór badanej zbiorowości.
■ Podstawą tego prestiżu jest zaufanie oparte głównie na
wiarygodności, a ta z kolei w znacznym stopniu zależy od
kompetencji w stosowaniu jaw nych metod badawczych.
■ Organizowanie badań jako „narzędzi wielkiego oszustwa”
źle służy badaczom, zwycięzcom rywalizacji i adresatom
wyników. Pełna jawność metod i wynikająca stąd znaczna
sprawdzalność wyników są osiągalne, ale wymagająkompetencji i uczciwych intencji zlecających i badających.
■ Kształtowanie rynku przez jego badaczy nie jest ambicją
często spotykaną na świecie, zaś w przypadku informatyki
ma wyjątkowo małe szanse powodzenia. Sensowną pro
pozycją dla polskich badaczy wydaje się opisywanie ryn
ku (wczoraj i dziś), przy unikaniu prób przewidywania jego
rozwoju. Kształtowanie rynku powinno opierać się na roz
wijaniu świadomości klientów, a często również dostaw
ców, przy zrozumieniu znanych na świecie prawidłowości
rozwoju rynku.

Jerzy Szych jest konsultantem w firmie komputerowej
ICL, lecz wyraża tu wyłącznie prywatne opinie.
Powyższe spostrzeżenia powstały m.in. dzięki współpracy
z A. Dyżewskim. Adres Autora: j.szych@x400.id.co.uk
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błyskawicznie

reagować na potrzeby klientów?

Czy istniejący system informatyczny i
zaspokaja wszystkie potrzeby
przedsięblostwa?
Jeśli nie - proponujemy system
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Droga do Javy
Jan Bielecki

Od czasu, gdy zainteresowałem się Javą, m inęły ponad dwa lata. Gdy w sierpniu 1996 zabierałem się
do pisania książki „Javapo C++”, wiedziałem o Javie już niemal wszystko, ale była to wiedza zdobyta
z w ielkim trudem , ponieważ język jeszcze „raczkow ał” , a w nielicznych publikacjach na jego tem at
ro iło się od błędów i nieprawdziwych interpretacji.

P H im o tych przeszkód, naw et dla m nie, w ieloletniego
ewangelisty C++, stawało się z każdym dniem coraz bar
dziej w idoczne, że jestem św iadkiem czegoś niezw ykle
w ażnego, że po latach zastoju i obracania się w kręgu
system ów i języków sprzed ponad 20 lat, pow staje śro
dowisko programowania XXI wieku.
Od początku nie miałem w ątpliw ości, że Java musi
odnieść sukces. W yraziłem to jasno w swojej książce.
0 trafn o śc i tej zap o w ied zi
niech św iad czy fakt, że do
owej solów ki sprzed roku do
łączył ogrom ny chór inform a
tyków w spieranych przez tak
znam ienite firmy, jak : Sun,
IB M , N ovell, Corel, N etsca
p e, Borland, A pple, Sym an
tec, Silicon Graphics, a wraz z
nim jeszcze większy chór użyt
kowników, dla których Java
stała się językiem Internetu.
Nieraz zastanawiam się, co
legło u podstaw tak powszech
nej akceptacji ¿zafascynowania
Javą. Co stało się przyczyną
tego, że dziesiątki tysięcy infor
matyków aktywnie programuje
w Javie, że napisano o niej tysiące artykułów i ponad 800
książek oraz, że coraz więcej wielkich fum przyznaje się do
realizowania znaczących projektów opartych na Javie.
W niosek może być tylko jeden: Java jest językiem pro
gramowania, na który prawdziwi programiści czekali od lat.
1 chociaż szli do Javy różnym i drogam i, spotkali się w je d 
nym miejscu. A ja k ą była moja droga, opo w iem ...

Szczypta historii
N ie pam iętam ju ż dokładnych dat, bo było to kilka dziesiąt
ków lat temu, a wakacyjne lenistwo zniechęca mnie do szpe40

rania w archiwach, jednak ko
lejność zdarzeń pozostała mi
w pamięci.
Mój pierw szy komputer,
skonstruowany w rodzim ym
Instytucie Informatyki (nazy
w ał się wówczas Katedrą B u
dow y M aszyn M atem atycz
nych), produkow any seryjnie
przez Elwro w e W rocławiu,
był w yposażony tylko w pa
mięć operacyjną o pojem no
ści zaledwie 4 KB i do tego na
wirującym bębnie.
O pływających głowicach
i przeplocie nikt z nas jeszcze
Rys. a . Jacyszyn
wówczas nie słyszał. Instytu
towi artyści umieszczali dziesiątki głowic w stałej odległo
ści 50 mikronów o powierzchni bębna, a my tak rozrzu
caliśmy instrukcje po jego powierzchni, aby osiągnąć za
w rotną na owe czasy szybkość 50 operacji / sek.
Te ograniczenia nie przeszkadzały nam w pisaniu cał
kiem przydatnych programów, np. dla Stoczni Gdańskiej.
M ieliśmy, co praw da, trochę kłopotów z eksplodującym
lampami, ale chroniły nas przed tym pancerne obudowy.
B ył to jednak drobiazg w porów naniu z niebezpie
czeństwami, jakie groziły programującym XYZ. Tam pamięć
była wykonana na lampach rtęciowych, a że istniało bezpo
średnie zagrożenie zdrowia, więc trudno się dziwić, że pro
gramistom przydzielano mleko.
Po epoce rodzim ych prekom puterów przyszła kolej na
wielkie, importowane komputery. Ich szybkości wydawały
się zawrotne, a pam ięci nieograniczone. W ystarczy w spo
m nieć, że dysk naszego Cyber a m iał aż 750 MB. N a tem at
cen nie w ypowiadam się, bo i tak mi nikt nie uwierzy.
W połowie lat 70. zaczęły się pojawiać m inikomputery.
Z dzisiejszej perspektywy można je uznać za zapowiedź cze
goś nowego, ale tak naprawdę, to zarówno hasło m inikom 
puter, ja k i m ikrokom puter, zostało w ym yślone przez
;a
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specjalistów od m arketingu, a nie przez konstruktorów
i programistów.
Gdy sięgam m yślą do tych czasów, dziw ię się że nikt
z nas nie przewidywał zbliżającego się „nieszczęścia”. Miało
nim być przekonanie, że pow ażne prace naukow e m ożna
wykonywać na ZX-Spectrum oraz, że jedynie prawdziwym
kom puterem jest IB M PC.
Po okresie, w którym kom putery zajm ow ały duże sale,
a interfejs był w yłącznie znakowy, w ielu z nas uznało, że
tylko małe jest piękne i wpatrzeni w PDP-x, Novą i Eclipse,
zaczęliśm y tworzyć własne konstrukcje.
N a zasadzie w ielkiego w yróżnienia zostałem wówczas
dopuszczony przez Jacka do zespołu tw orzącego K-202,
a wkrótce po tym, w raz z Andrzejem (obecnie w Australii)
opracow ałem koncepcję architektury i oprogram ow ania
UMC-20, produkow anego później pod nazw ą Geo-20.
M uszę z pokorą przyznać, że podczas tych prac kon
struktorzy w yprzedzali nas program istów o praw ie dwie
długości. W ynikało to stąd, że m etodyka konstruow ania
sprzętu była ju ż dość dobrze znana, ale w iedza o konstru
owaniu oprogram owania systemowego była w ciąż tajemna
i przekazywano j ą tylko najwęższemu grox nu wtajemniczonych.
■~L% S M nie w iedzę tę odsłonił Karol (obec
nie w RPA), który w yniósł ją z Instytutu
M aszyn M atem atycznych. Po paru m iesiącach w tajem ni
czyłem A lka (obecnie w Kuwejcie), a on nauczył W acka
i M arka (ciągle w Polsce). To w łaśnie oni, po zrobieniu
u mnie doktoratu, napisali znaną książkę o program owaniu
współbieżnym.
Profesjonalizmu i motywacji wielkich zespołów, które wów
czas ryw alizow ały na polu minikomputerów, nie da się ju ż
z pew nością odtworzyć. M imo iż z perspektywy czasu K202, Geo-20, M omik, M era-400 m ogą wydawać się zabaw
kami, to jednak konstruowanie i oprogramowywanie tych
zabaw ek procentowało w następnych przedsięwzięciach.
A dokładnie to samo, tylko w znacznie lepszych w arun
kach (bez list preferencyjnych, z większymi pieniędzmi, bez
intryg i polityki) działo się w U SA i w Anglii.
W taki sposób dojrzewała rew olucja m ikrokomputerowa.

Początki mikrokomputerów
M inikom putery spow odow ały wyłom w m yśleniu o kom 
puterze jako o urządzeniu, z którego można korzystać tylko
zbiorowo. Już na początku lat 80. zaczęły pojawiać się małe
komputerki, których cena odpowiadała możliwościom finan
sow ym przeciętnego A m erykanina. M ożna je było nabyć
w sieci detalicznej R adio Shack i Sears, ale tak naprawdę,
to nie było wiadom o do czego ich użyć, więc przede wszyst
kim używano ich do gier.
W takim w cieleniu trudno im jednak było konkurować
z konsolami telewizyjnymi, które można było kupić ju ż za 20
do 300 dolarów, a których duże m ożliw ości daw ały wiele
radości zarówno starym, ja k i przyszłym pokoleniom infor
matyków.
Wraz z pojawianiem się nowych modeli mikrokompute
rów dojrzew ała jednak św iadom ość, że m ikrokom puter to
9/97

nie tylko elektroniczna zabawka, gdyż w poważniejszym
w cieleniu może on spełniać rolę inteligentnej m aszyny do
pisania oraz elektronicznego arkusza kalkulacyjnego.
O ile pomysł z m aszyną był oczywisty, to ju ż ten z arku
szem nie tak bardzo. Przekonał się o tym boleśnie Dan, któ
ry nieopatrznie i za małe pieniądze sprzedał licencję na
program VisiCalc firmie Lotus. W parę lat później, na pro
gramie Lotus 1-2-3 zbudowała ona niemałe imperium.
Tych, którzy widzieli w mikrokomputerach duży interes,
było jednak niewielu. A kom pletny brak zainteresow ania
wykazywał przede wszystkim IBM . Uśpiony dom inacją na
rynku, zw łaszcza po pom yślnie zakończonym procesie
z Control Data, niebieski Gigant spał spokojnie. W przeko
naniu jego szefów, ta nowa zabaw ka nie stanowiła żadnego
zagrożenia.
Ale dosłownie na 5 m inut przed dwunastą, kiedy było
ju ż niemal pewne, że O sborne postaw ił na właściwego ko
nia, a IB M nie wejdzie do gry, opam iętano się i uznano, że
firma zrobi własny Kom puter Osobisty.
Działając w pośpiechu, kierow nictw o w padło jednak
w panikę i popełniło B łąd Pierwszy, zam iast sięgnąć do
zastępów własnych specjalistów, dla których zrobienie sys-

Dzięki założeniu o pełnej niezależności
sprzętowej i platform owej, po raz pierwszy
zaświtała nadzieja, że Wieża Babel
języków, systemów i architektur przestanie
być zmorą posługujących się komputerami.
Bardzo liczę na to, że tak się stanie.
tem u klasy CP/M byłoby fraszką, złożono w izytę w D igital
R esearch, proponując jej w ykonanie zadania.
O czywiście, gdy do kogoś przychodzi IB M i o coś pro
si, to m ożna uznać się za niezastąpionego. Tak niestety się
stało. Solidna firma, o dużym doświadczeniu, zam iast z ra
dością przyjąć zam ówienie, obrała postaw ę wyniosłą. I tu
IB M popełnił B łąd D rugi: zerwał negocjacje.
A Bill tylko na to czekał. To, że na swoim koncie m iał
tylko interpreter języka Basic (moi studenci umieli to wów
czas zrobić w 3 miesiące), oznajmił że system zgodny z C P/
M m a już prawie gotowy, a więc może go dostarczyć niemal
natychmiast. I tu IB M popełnił B łąd Trzeci, podpisał um o
wę z Billem.
Co z tego wynikło wszyscy wiedzą. Niewiarogodny (na
wet na owe czasy) Knot, który w obecności Unixa był przez
lata nazyw any System em Operacyjnym. Jego nadbudowa
graficzna, której ulubionym komunikatem było General Protection Fault. O program owanie, dla które
go do dzisiaj litery narodowe są
problem em nie do pokonania,
itd, itp.
N ieraz zastanaw iałem się ja k mogło do tego dojść. Już
w połowie lat 70., a więc na kilkanaście lat przed D O S-em,
moi ludzie bez w iększego trudu w ykonali w ielodostępny
system operacyjny z w yw łaszczaniem , z pełnym oprogra
m owaniem wielowątkowości. Tacy sami, a pew nie i lepsi
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specjaliści, pracow ali wówczas w IBM , a tym czasem tak
znana i doświadczona firma bierze amatora z zewnątrz, wie
rzy w szystkim jego zapew nieniom , a przez w iele następ
nych lat użytkownicy zgrzytają zębami.
Beztroska i głupota IB M została jednak ukarana. Po kilku
latach, kiedy partner obrósł ju ż w piórka, wciągnął dobro
czyńcę do projektu, który m iał zakończyć się powstaniem
systemu OS/2 - po czym bez skrupułów zostawił go na lo
dzie. M ała to jednak pociecha.

Sprzęt i oprogramowanie
A więc m am y ju ż m ikrokom puter z „system em operacyj
nym ”. Kto m a go używać? W zamyśle IB M piękna sekre
tarka. A w iadom o, że sekretarka nie lubi kolorów, nie znosi
grafiki, a pamięć 640 KB wystarczy jej przynajmniej do koń-

Po wstał język, który w spójny sposób
połączył najlepsze pom ysły znane mi
z innych języków programowania: C++,
Pascala, Simuli 68, Objective C, nawet
z A l golu 68 i PL/J.
ca stulecia. A co z dyskiem ? W łaściw ie to je st zbyteczny.
A jeśli, to ju ż najwyżej 10 MB.

No to do roboty!
Tak to się zaczęło. A że popyt na mikrokomputery stale wzra
stał, spadały ich ceny. W raz z m asow ością sprzętu rosły zy
ski twórców oprogramowania. Z zapałem rozpowszechniali
opowieści (co czynią zresztą do dzisiaj) o szalonych stra
tach, jakie ponoszą z racji piractwa, ale prywatnie przyzna
wali, że nakręca to im koniunkturę, bo w przeciwnym razie
zwykli użytkownicy korzystaliby tylko z Oprogramowania
Dzielonego {Shareware), a w ślad za tym m ogłyby( nie daj
Boże!) pójść także i zatrudniające ich firmy. A więc masowa
produkcja oprogramowania. To jednak kosztuje. Z co naj
mniej dwóch powodów:
1) Programiści, znając zyski swoich firm, domagają się w y
sokich stawek godzinowych;
2) N a skutek nietrafnego wyboru procesora (Intel to nieste
ty nie Motorola), programowanie w asemblerze jest uciąż
liwe i czasochłonne. A to dodatkowo zwiększa koszty.
N a szczęście, dość szybko, pow stały kom pilatory języ 
ków wysokiego poziomu. Przede wszystkim języka C. Uła
twiło to produkcję oprogramowania, ale zwiększyło objętość
kodu w ynikow ego. W zrosły w ięc w ym agania na pam ięć
operacyjną, a dodatkow ą kulą u nogi była nieliniow a prze
strzeń adresowa.
M im o w ielkich postępów w technologii układów scalo
nych oraz licznych udoskonaleń architektonicznych, nie
sposób przesłonić oczyw istego faktu: na skutek zgodno
ści w stecznej w zdłuż linii 4004,8080, x86, lista około 300
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instrukcji procesorów Intela je st m am a, a najprostsze apli
kacje przekładają się na megabajty kodu.
Gdzie są te czasy, kiedy używałem kom putera z listą
4,000,000 instrukcji, kiedy na program inicjujący system
zużywałem 16 bajtów, kiedy mój inkrem entalny asem bler
zajmował 1 KB, a na optymalizujący kompilator języka w y
sokiego poziomu potrzebowałem zaledwie 12 KB.
Obecnie, aby napisać ten artykuł, m uszę posłużyć się
edytorem wymagającym komputera Pentium, 40 MB na dys
ku i 16 MB pam ięci operacyjnej. A gdybym zechciał zain
stalować jakiś kompilator, to m usiałbym na to poświęcić
pewnie z 200 MB.
To powinno dać do myślenia! A jakie nasuwają się wnio
ski: N ie zdając sobie z tego w pełni sprawy, bo technologia
czyni w ielkie postępy, a m egaherce i m egabajty są coraz
tańsze, w ciąż posługujem y się m arnym i procesoram i, sta
rymi systemami i językami programowania oraz programami
pisanymi za pom ocą m arnych narzędzi.
Ale to nie wszystko. Programista sprzed laty, który uży
w ał kom putera pracującego w trybie w sadow ym , który
wynik kompilacji nierzadko odbierał następnego dnia, m u
siał program ow ać praw ie bezbłędnie i do tego więcej m y
śleć o algorytm ach użytych do rozw iązania problemu.
Obecnie programista dostaje do ręki interakcyjne megacacko, które napędza setkami kompilacji dziennie, bardziej
m yśląc o tym, jak pozbyć się błędów, niż o tym, jak ich
uniknąć. A poniew aż postępując w taki sposób, nie je st w
stanie usunąć naw et błędów oczywistych, w ciąż pow stają
programy, które kończą się komunikatami Access Violation,
Internal Error i Call Your Product Manufacturer.
Jedynym sposobem zaradzenia takiej sytuacji staje się
więc użycie właściwych narzędzi, w tym nowoczesnych ję 
zyków programowania. Narzędzi takich ja k Java.

Narzędzia programistyczne
Niech będzie jasne: nie powrócą czasy, kiedy moi programiści,
tacy jak Marek (obecnie w USA), pisali od razu programy bez
błędne. Mogli poświęcać im relatywnie więcej czasu, bo było
oczywiste, że i tak nie zapłacę im więcej niż 50 dolarów mie
sięcznie. A ponieważ lubili swoją pracę i mogli się ode mnie
tego i owego nauczyć, więc się starali. Teraz, gdy zarabiająpo
8 000 dolarów, nawet z sympatii do mnie nie pracowaliby tak,
ja k kiedyś, bo ich zarobki musiałyby spaść kilkakrotnie.
A zatem, aby dzisiaj należycie wykorzystać dobrego pro
gram istę, należy w yposażyć go w doskonały sprzęt i do
skonałe narzędzia. Czy je st to Pentium , Windows i Visual
C++? Zapew ne Bill i A ndy m ają gotow ą odpowiedź, a le ja
mam wątpliwości.
Dla mnie podstawowym narzędziem do produkcji opro
gram ow ania je st kom pilator języka w ysokiego poziom u
w kom ponow any w W izualne Środowisko Rozwojowe ( Vi

sual Development Environment).
Przez wiele lat uważano, że takim językiem powinien być
Pascal. W ślad za Jankiem, który wprowadził go na Uniwer
sytet, przyniosłem go na Politechnikę. Ale ju ż Niklaus w ie
dział, że Pascal może być, co najwyżej, narzędziem do nauki
programowania.
^ n lo r m a iłk a
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Gdy jako pierw szy w kraju wykładałem C, a potem C++
miałem takie same wątpliwości, jakie majądzisiejsi wyznaw
cy C-H-, którym się proponuje Javę: co m oże dać zm iana
języka programowania.
Ale intuicja zaw sze mi podpowiadała: do nauki progra
m ow ania Pascal jak o narzędzie program ow ania C/C++. A
skąd się bierze intuicja. N a pew no nie z powietrza: intuicja
zawsze brała się z doświadczenia.
Początkow o języ k C wystarczał. A le potem zaczęły się
Wielkie Projekty. B adania atom ow e, latanie na księżyc
i temu podobne. Programy po ponad 300 000 wierszy kodu.
A pisanie ich, to nie zadanie dla jednego programisty. D o
św iadczyłem tego podczas pracy w U SA na własnej skó
rze. Dlatego nie m iałem w ątpliw ości, że musi dojść do
w ym yślenia czegoś lepszego niż C.
Były różne próby. Ale czyż nie je st najlepiej używać
języka, który osiągnął sukces i udoskonalić go. W iedział
0 tym Bjam e. A gdy on zaczął prom ow ać C++, inne języki
nie miały ju ż żadnych szans.

C++
Wielokrotnie wygłaszałem pogląd, że, aby udany język pro
gram ow ania m ógł odnieść sukces, to musi przejść przez
uniwersytety. Dotyczyło to także C++.
Ustabilizowanie się C++, jako najlepszego narzędzia do pro
gramowania dużych aplikacji, zajęło jednak kilka lat. Wyni
kało to głów nie z tego, że przejście z program ow ania
strukturalnego na obiektowe wymagało przełamania para
dygm atu. Było to tym trudniejsze, im głębiej tkw iło się
w tradycyjnej metodyce program owania.
Zgadzam y się z A ndrzejem , że zajęło to nam ponad pół
roku. Ale nie skażonym w iedzą moim studentom zajmuje to
zaledwie połowę tego czasu.
Dlatego głosy, że Javajest dla nadludzi, są głosami mier
nych i leniwych.
Początkowo programowanie obiektowe miało wielu prze
ciwników. W ygłaszano opinie, że słowo „obiektow y” jest
nadużyw ane oraz, że techniki obiektow e są często stoso
w ane na wyrost.
Było w tym sporo racji. O sobiście uw ażam , że do roz
w iązyw ania prostych problem ów w ystarczy w ziąć z C++
tylko jego w ygodne rozszerzenia: przeciążenie funkcji, de
finiowanie operatorów, zarządzanie pam ięcią o p eracyjną
przesyłanie danych.
Jednak gdybym m iał kierować zespołem piszącym wiel
ką aplikację, to wycisnąłbym z C++ wszystkie jego możli
wości: dziedziczenie, polim orfizm , szablony, przestrzenie
1bibliotekę STL.
Sukcesy firm, które postaw iły na C++, ugruntowały po
zycję tego języka. N ie odbyło się to jed n ak bez bólu. Prze
różni krytykanci, którzy zapew ne nigdy nie występow ali
w roli program istów dużych aplikacji, przysporzyli B jam e
wiele zgryzot.
Z tego okresu pochodzi jego słynne powiedzenie:
„Języki program ow ania dzielą się na te, które w szy
scy krytykują oraz na te, których nikt nie używa” .
m atyka-
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N ieraz parafrazow ałem to zdanie w odniesieniu do m o
ich książek. Były one „ostro krytykow ane”, głów nie przez
ludzi, których za nic nie wziąłbym do prawdziwej pracy, ale
sprzedawały się w setkach tysięcy egzem plarzy i nie leżały
na półkach, lecz przy komputerach.

Od C++ do Javy
Językowi C + + byłem w iem y przez lata. W czasach bliskich
kontaktów z firmą Borland, której programy testowałem na
miesiące przed ich premierą, wielokrotnie namawiałem Phi
lippa do postaw ienia na C++ kosztem Pascala. N iestety
m oich sugestii nie przyjęto, a piękny produkt, jakim jest
Delphi, oparto niestety na Pascalu.
Dopiero niedawno, a więc co najmniej o 3 lata za późno,
pojawił się C++ Builder. Ale to ju ż nie te czasy. Więc, jeśli
B orland m arzy o pow rocie na pozycję lidera, to jego jed y 
n ą szansą je st Java.
N o właśnie: Java. N ieraz zastanawiałem się, ja k to było
możliwe, że udało mi się przełamać fascynację językiem C++
i całkow icie skierować swoje zainteresow anie na Javę. A
ja k wynika ze wstępu, stało się to jeszcze wówczas, gdy los
Javy był całkiem niepewny.
M yślę, że stało się tak, poniew aż pow stał język, który
w spójny sposób połączył najlepsze pomysły znane m i z in
nych języków program owania: C++, Pascala, S im u li 68,
Objective C, nawet z Algolu 68 i PL/I. Umożliwiło mi to po
raz pierwszy stosowanie w jednym programie, bez koniecz
ności odw oływ ania się do technik hybrydow ych, w szyst
kich najnowszych rozwiązań w dziedzinie programowania.
N a oszałamiający sukces Javy złożyło się, m.in: 1) Zapożyczenie składni z C++ oraz poświęcenie wskaźni
ków i złożonych konwersji;
2) W yeliminowanie zależności od im plem entacji oraz za
pew nienie kontroli dostępu do tablic;
3) U m ożliw ienie w ykonania raz napisanego program u
w dowolnym środowisku: Windows, MacOS i UNIX (wri

te once run everywhere)',
4) W budow anie w języ k wysokopoziom ow ych m echani
zmów do programowania współbieżnego i zdarzeniowe
go;
5) Dostarczenie bibliotek umożliwiających programowanie
sieciowe, rodzime, komponentowe i wizualne.
Są co praw da tacy, którzy w ychodząc z założenia, że
umiejętność programowania powinien posiąść każdy, twier
dzą żartobliwie, iż:

Aby programować w Javie „ wystarczy ” przestawić
się na paradygmat obiektowy, opanować niuanse dzie
dziczenia i polimorfizmu, zrozumieć różnice między zmien
nymi typów standardowych, obiektami i odnośnikami, itp,
itd. A potem ju ż wszystko pójdzie łatwo.
Mój pogląd je st odmienny: program iści to elita, a cza
sy, kiedy program ow ał każdy, należą do przeszłości. A od
programistów (w odróżnieniu od użytkowników programów)
należy wym agać um iejętności biegłego posługiw ania się
wszystkimi wymienionymi technikami programowania.
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Dlatego nie potrafię sobie wyobrazić, aby programują
cy inform atyk m ógł sobie pozwolić na zignorowanie zasad
program ow ania obiektow ego, zdarzeniow ego, w spółbież
nego, sieciow ego, kom ponentow ego i wizualnego.
A jeśli m oże to w szystko m ieć w jednym języku, to po
co uczyć się innych (to rada dla studentów). D la każdego,
kto biegle opanuje Javę, sam odzielne poznanie C++ oraz
dow olnego innego w spółczesnego języka program ow ania
nie będzie bow iem stanowić żadnej trudności.

GenezaJavy
W ypowiadając się na tem at Javy nie sposób przypom nieć
jak do niej doszło. Aby nie powtarzać wstępu do mojej książ
ki „Java p o C++” zacznę od tego, że w szystko poczęło się
w firmie Sun.
Jej stabilizacja tak znudziła Patricka, że postanow ił zło
żyć rezygnację. A że piastow ał ju ż funkcje kierow nicze,
poproszono go, aby napisał, czego m u w firmie brakuje.
Gdy ju ż sporządził stosow ne m em orandum , zapytano
go na jakich w arunkach zgodziłby się kontynuow ać pracę.
O dpowiedział, że na początek w ystarczy 1 000 000 dola
rów oraz ukryte m iejsce, w którym bez nacisków starej ka
dry m ógłby wykonać prace badawcze.
Tak pow stał zespół kierow any przez Jam esa Goslinga,
a w kilka lat później Java. Ponieważ pojaw iła się we właści
w ym miejscu i we w łaściwym czasie, została zaakceptowa
na n iem al n a ty c h m ia st. N ajp ierw p rz e z sp o łeczn o ść
internetową, a potem dosłow nie wszędzie.
Dzięki założeniu o pełnej niezależności sprzętowej i platformowej, po raz pierwszy zaświtała nadzieja, że Wieża Ba
bel języków , system ów i architektur przestanie być zm orą
posługujących się kom puteram i. Bardzo liczę na to, że tak
się stanie.

Maszyna Wirtualna
Zgodnie z przyjętą filo zo fią każdy program wykonalny,
pow stały z program u napisanego w Javie, je st sekw encją
instrukcji w kodzie M aszyny Wirtualnej. A zatem w ykona
nie takiego program u w ym aga istnienia M aszyny W irtual
nej, albo jej program owego emulatora.
W em ulatory M aszyny W irtualnej są obecnie w yposa
żone w szystkie liczące się Przeglądarki (Netscape, Inter
net Explorer) i System y O peracyjne ( Windows 95/NT,
MacOS, UNIX). D latego program napisany w Javie można
w ykonać wszędzie.
Pozostaje oczywiście problem efektywności. Początko
wo program y napisane w Javie wykonyw ały się około 10krotnie w olniej, niż rów now ażne im program y napisane
w C++, ale ta sytuacja radykalnie się poprawiła.
Obecnie, dzięki wyszukanym metodom interpretacji, a w
szczególności zastosow aniu K om pilowania-w-locie (JustIn-Time), efektywność interpretowania 5-kodu zbliżyła się
do efektyw ności wykonyw ania kodu rodzim ego.
Ponadto, w ychodząc z założenia, że Java je st językiem
klasy W rite-Once-Run-Everywhere, a nie językiem klasy
44

Compile-Once-Run-Everywhere, niektórzy twórcy kompi
latorów, a w ich liczbie przede w szystkim A sym etrix, w y
brali inną drogę: program źródłowy jest od razu kompilowany
do kodu rodzim ego. Zapew nia to taką szybkość w ykona
nia, jakby posługiwano się C++.
Innym rozwiązaniem , propagow anym przez Sun, je st
użycie sprzętowej em ulacji m aszyny wirtualnej, to je st za
stosow anie układu scalonego ( UltraJava), który w scena
riuszu optymistycznym m ógłby nawet zastąpić układy x86.
W takim w ypadku okazałoby się zbędne i Pentium ,
a producenci oprogram ow ania, zam iast pisać program y
w C++, zorientow ane na Wintele, m ogliby coraz częściej
pisać w Javie.
Tak czy owak, biorąc jeszcze pod uw agę stały w zrost
szybkości procesorów, problem nieefektyw ności w ykona
nia jff-kodu M aszyny W irtualnej zniknie w krótce całkow i
cie. Istnieją zresztą całkiem realne oczekiwania, że programy
napisane w Javie będą bardziej podatne na optym alizacje,
niż odpowiadające im programy napisane w C++.

Program w Javie
Program napisany w Javie je st zestawem pakietów . Każdy
pakiet składa się z zestawu klas. Obszerny zbiór klas, w cho
dzących w skład J D K (Java Development Kit), jest dystry
buow any w postaci skom presow anego pliku o rozm iarze
kilku megabajtów. O gół tych klas tw orzy bibliotekę, która
ułatwia programowanie nawet najbardziej wyrafinowanych
zadań program istycznych, realizow anych za pom ocą tech
nik program ow ania obiektowego, współbieżnego, zdarze
niowego, sieciowego, kom ponentowego i wizualnego.
Każdy program napisany w Javie je st apletem , serwletem albo aplikacją.
Aplet jest miniprogramem wykonywanym za pośrednic
twem przeglądarki, to je st w komputerze-kliencie, serwlet
jest m iniprogram em wykonanym w kom puterze-serw erze,
a aplikacja jest programem wykonywanym w serwerze albo
w kliencie, pozbaw ionym ograniczeń dotyczących sposo
bu korzystania z zasobów wykonującego go komputera.

Składnia programu
Program napisany w Javie przypom ina program napisany
w C++. Jest to jednak podobieństw o złudne, poniew aż nie
m a w Javie w skaźników i złożonych konwersji, inna je st
koncepcja zarządzania tablicami, obiekty są identyfikow a
ne tylko przez odnośniki oraz nie istnieją operatory definio
wane.
Tych ostatnich je st mi nieco żal, ale poniew aż operacje
na ciągach znakowych m ożna zapisywać za pom ocą opera
torów, nie ma pow odów do rozpaczy.

Programowanie obiektowe
Zasady program ow ania obiektow ego w Javie nie odbiega
j ą od zasad program ow ania w C++. W szystkie nie-statycz:a
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ne i nie-prywatne metody Javy są wirtualne. O biekty m ogą
być tworzone wyłącznie na stercie. Odzyskiwanie pam ięci,
zajętej przez nikom u niepotrzebne obiekty, je st w ykonywa
ne autom atyczne przez Zarządcę Nieużytków.
Znacznie upraszcza to logikę program u oraz elim inuje
błędy, w ynikające z ręcznego (jak w C++) zarządzania pa
m ięcią kontrolowaną.
Krytycy Javy zw racają uw agę na brak wielodziedziczenia. Jeśli się jednak uwzględni, ile zastrzeżeń miała Komisja
Standaryzacyjna ANSI, zanim włączyła wielodziedziczenie
do C++, m ożna pogodzić się i z tym brakiem, zwłaszcza, że
w ślad za Objective C, w łączono do Javy interfejsy, umoż-

Programiści to elita, a czasy,
kiedy programował każdy, należą
do przeszłości.
liw iające w yw oływ anie m etod zadeklarow anych w więcej
niż jednej klasie abstrakcyjnej.
Wraz z pozbyciem się wskaźników, bardzo w ażną cechą
Javy okazała się D ynam iczna Identyfikacja Typów (RunTime-Type-IdentificatiOń). U niem ożliw ia ona w ykonyw a
nie zakazanych i potencjalnie niebezpiecznych konwersji,
które m ogłyby posłużyć do naruszenia zasad bezpieczeń
stwa, a w szczególności do pisania wirusów.

Programowanie współbieżne
W Javę wbudowano mechanizmy programowania współbież
nego. Za pom ocą specjalnych konstrukcji języka (a nie np.
za pom ocą wywołań procedur, ja k w rozwiązaniach klasycz
nych) udostępniono m echanizm y synchronizow ania w ąt
ków i tworzenie monitorów.
Dzięki tem u program ow anie w spółbieżne je st w Javie
łatw e i przyjem ne, a program y w ielow ątkow e, które w in
nych językach program ow ania zajm ują setki instrukcji, są
krótkie i czytelne.

Programowanie zdarzeniowe
Oprogramowanie G raficviego Oblicza Programu ( Graphi
cal User Interface) je st realizow ane techniką program o
wania zdarzeniow ego. Są w tym pomocne: delegacyjny
m odel obsługiw ania zdarzeń oraz klasy wewnętrzne.
Dzięki nim istnieje możliwość oddzielenia obsługi zda
rzeń od interfejsu oblicza. Znakomicie zwiększa to przejrzy
stość kodu oraz ułatw ia rozwój i pielęgnow anie dużych
programów.

Programowanie sieciowe
Poniew aż Javę projektow ano głów nie jak o narzędzie do
program ow ania aplikacji internetow ych, w ięc nie dziwi
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w ystępowanie bogatego repertuaru m etod ułatw iających
program owanie klient-serw er ( Client-Server), zdalne wy
woływanie procedu r ( Remote Procedure Call) oraz szere
gow anie obiektów (Object Serialization).

Programowanie komponentowe
Istotą programowania komponentowego jest tworzenie pro
gram ów z gotowych elementów, a w ięc postępow anie w e
dług zasad, które od w ielu lat stosują projektanci sprzętu.
Pomysł komponentu JavaBean jest prosty: opisem kom 
ponentu jest klasa, a jego im plem entacją obiekt. Pola i m e
tody klasy określają stan kom ponentu, a jej dodatkow e
m etody um ożliw iają rejestrow anie obiektów nasłuchują
cych, zainteresowanych zm ianam i stanu komponentu.
W chwili zaistnienia zmiany stanu je st odpalane zdarze
nie, które pobudza w szystkie obiekty nasłuchujące. M ogą
one w ów czas przystąpić do obsługi tego zdarzenia.

Programowanie wizualne
N a szczycie piramidy metod, które m ogą być użyte do napi
sania program u w Javie, zn ajd u jąsię środki do program o
wania wizualnego. N a tym szczeblu abstrakcji programista
posługuje się klockam i im plem entow anym i przez kom po
nenty JavaBeans.
Połączenia między klockami wykonywane są za pomocą
myszki, techniką wybierania i przeciągania. Rozpoznawa
nie właściwości klocków pochodzących od różnych p ro
ducentów, a więc nie znanych środow isku w izualnem u,
zapew niają refleksja i introspekcja.
Kosztem nieznacznego zmniejszenia efektywności kodu,
programowanie wizualne znacznie ułatwia prototypowanie
i uruchamianie programu wynikowego.
W chwili, gdy drukują się te słowa, w prow adzono ju ż
z pew nością na rynek takie doskonałe środow iska do pro
gramowania wizualnego, jak:
Visual Cafe (Symantec);
JavaW orkshop (Sun);
JB uilder (Borland;
SuperC ede (Asymetrix);
VisualAge fo r Java (IBM).
W najbliższym czasie dołączą do nich inne, oby i Visual
J++ (Microsoft).

Stan na dzisiaj
Połączenie w jednorodną koncepcje w szystkich najnow 
szych osiągnięć w zakresie technik program ow ania oraz
spontaniczna akceptacja Javy przez społeczność progra
mistyczną pow odują że Java jest skazana na sukces. Oczy
wiście są i przeszkody, ale wynikają one głównie z zagrożeń,
jakie Java stw arza dla stanu obecnego.
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Przez całe lata przyzwyczaj ano nas do tego, że co kilkana
ście miesięcy należy całkowicie wymienić sprzęt, że niezależ
nie od tego, czy jest się informatykiem, czy gospodynią
dom ową, należy w iedzieć co to je st Config.sys i A u to
exec.bat, a także że należy samodzielnie walczyć z wirusami,
regularnie dokonywać zrzutów zawartości dysku oraz uak
tualniać oprogramowanie.
My, informatycy, baw im y się doskonale, ale dlaczego
narzucać to normalnym ludziom, tym milionom użytkowni
ków, którzy chcieliby traktować komputer tak samo ja k tele
wizor, odkurzacz, pralkę czy lodówkę.
A czy takim użytkownikom jest potrzebne coś więcej, niż
prosty edytor, arkusz, czy przeglądarka?
I stąd bierze się przew aga Javy nad innymi narzędziami
do produkcji oprogramowania. Dzięki Javie m ożna tworzyć
aplikacje sieciowe, niezależne od użytego sprzętu i przeglą
darki, przyw ołujące do naszego kom putera tylko to, co jest
w danej chwili potrzebne. A w ięc m oduł do pisania tekstu,
m oduł do sporządzania prostego wykresu, m oduł do w yko
nania transakcji, itp.
W chwili obecnej nie ma jeszcze w ielu takich progra
mów, ale pojawienie się ich, to ju ż tylko kwestia czasu. Gdy
jednak to nastąpi, to całkow item u przem odelow aniu ule
gnie koncepcja komputera osobistego jako sprzętu dla zw y
kłego użytkownika.
Zawodowcy będą z pew nością dalej używać kom pute
rów naszpikowanych dyskami, kartami i programami-molochami. Ale większość, a są ich miliony, odrzuci ten zbędny
balast. A to jest dla Microsoftu bardzo niebezpieczne. Dlate
go polityka tej firmy względem Javy, w pełni zrozumiała
z powodów komercyjnych, razi swym lekceważeniem wobec
klientów.
Pozornie Microsoft popiera Javę. Nawet zakupił licencję
na jej M aszynę Wirtualną. W istocie jednak robi wszystko,
aby Javie zaszkodzić. Ignoruje JavaBeans, nie uaktualnia
M aszyny W irtualnej, wprowadza własne koncepcje progra
m owania rodzimego, lekceważy zmiany, jakie dokonały się
w bibliotekach yłifT , itp.
Z uporem forsuje technologię/4cft'v<?X, o której ktoś traf
nie powiedział, że skoro OLE (z którego A ctiveX się wywo
dzi) było takie dobre, to dlaczego zmieniono m u nazwę?
Tymczasem A ctiveX to zbiór ciekawych zresztą pom y
słów, ale całkowicie nie przystających do współczesnych
wymogów wieloplatformowości i bezpieczeństwa sieciowe
go. Do tego zbyt ściśle związanych z jed n ą platform ą i jej
architekturą, zagm atwanych i wirusogennych.
Jednak w moim przekonaniu nawet M icrosoft nic jest już
w stanie zastopować Javy. I to nie tylko dlatego, że na jej
szalę rzucił swój autorytet IBM , Sun, N ovell i Netscape, ale
głównie dlatego, iż jest nie do pomyślenia, aby M icrosoft
wyciął Javę ze swojej przeglądarki, a tak m usiałby uczynić,
gdyby Sun cofnął mu licencję na M aszynę Wirtualną.
Istniejąjuż zresztą przesłanki, że stanowisko Microsoftu
zmieni się. M oże o tym świadczyć niedawna zapowiedź J /
D irect takiego dodatku do M aszyny W irtualnej, który po
godzi zwalczające się interfejsy programowania rodzimego:
tego, który wchodzi w skład JD K 1.1 i tego, który wymyślił
Microsoft.
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Gdyby jeszcze do tego Scott i Larry przestali (czasem
zbyt ostro) napadać na Billa, to może doszłoby do uspokoje
nia emocji i skoncentrowania się na sprawach merytorycz
nych. Bo tak, ja k nie ma odwrotu od Javy, tak nie musi
nastąpić odwrót od Windows.
Należy się jedynie zgodzić, że istniejąróżne zastosowa
nia komputerów oraz że w każdej niszy znajdują się wielkie,
chociaż nie wszystkie, pieniądze.

Prognoza
W perspektywie najbliższych 5 -1 0 lat przewiduję następu
jący podział zastosowań m ikrokom puterów :
1) Zastosowania graficzne i obliczeniowe: w przedsiębior
stwach wykorzystujących zaawansowane techniki infor
matyczne z aplikacjami pisanymi w C++ i Javie;
2) Zastosowania rozrywkowe i edukacyjne: wyspecjalizo
wane konsole do gier;
3) Zastosowania domowe i biurowe: komputery sieciowe
scalone z telewizorami, z oprogramowaniem opartym na
Javie.
W obecnej chwili programowanie sieciowe jest jeszcze
w powijakach. Tak jak przestawienie się na programowanie
obiektowe wymagało kilku lat, tak i nabranie umiejętności
myślenia o programach w kategoriach sieciowych wymaga
czasu. Pierwsze poważne próby, których przykładem jest Co
rel Office, są jeszcze nieudane. W ynika to moim zdaniem
z dwóch powodów:
1) Przejście na nowy paradygmat nie może polegać na prze
robieniu programu; program musi być napisany całkowi
cie od nowa;
2) Musi nastąpić radykalne zwiększenie szybkości transmi
sji w sieci; dopiero wówczas będą miały sens techniki
sieciowe.
Co do popraw y szybkości, to pew nie nie m a oponen
tów, ale są przeciw nicy pisania-od-now a, bo brak jeszcze
dostatecznie dużych doświadczeń w programowaniu obiektowo-zdarzeniowo-sieciowym.
I tu tkwi sedno sprawy: pamiętam jak w czasach zamierz
chłych, skierowano do mnie kilkunastu najlepszych progra
mistów wielkiej firmy. Miałem ich nauczyć programowania
strukturalnego i Pascala. Po kilku godzinach wykładu, kiedy
ju ż biegle opanowali składnię nowego języka, poleciłem im
napisać program. I wówczas bez chwili wahania, tylko po
pobieżnym obejrzeniu kodu, mogłem powiedzieć: ten na co
dzień programuje w Fortranie, ten w Cobolu, a ten w Asem
blerze.
A jaki stąd wniosek? Że zmiana paradygm atu wym aga
czasu. I wzorców. I wielu nieudanych prób. A takich do
świadczeń jeszcze nie ma. Dlatego zamiast krytykować Javę,
cieszmy się że istnieje język, który umożliwia programowanie
obiektowe i zdarzeniowe i sieciowe. Cieszmy się, że Sun
i James dali nam wspaniałe narzędzie. Bo ju ż wkrótce w yjdą
spod niego piękne produkty.
A kto tego szybko nie zrozumie, ten obudzi się z r ę k ą ...
w pustym portfelu.
[orm aiyka
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Czytelnikami „ Informatyki” są:

Osoby, które prześlą wypełniony kupon na adres redakcji
mogą otrzymać ulgową półroczną prenumeratę pisma
(15 zł) po dokonaniu przelewu na konto:
W ydawnictwo SIGMA NOT Sp. z o.o.,
Zakład Kolportażu, 00-950 Warszawa, skr. p. 1004
PBK SA III O/Warszawa, nr 11101024-1573-2720-3-28
Prenumerata: teł. (0-22) 40-30-86,40-00-21 w. 248
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Wybrane artykuły z informatyki
w roku 1997
Firmy komputerowe w finansowej statystyce -

Jan Ryżko (7-8/97)
Teletransmisja danych w sieciach publicznych -

Jan Piecha (7-8/97)
Projektowanie skutecznych systemów ochrony informacji

- Jacek Piotrowski, Michał Szymaczek (7-8/97)
Architektury Klient-Serwer - Krzysztof Jeżak (6/97)

Celem dokonania wpłaty należy wypełnić drukowanymi literami wszystkie części blankietu i złożyć blankiet wraz z gotówką w Urzędzie Pocztowym, oddziale PKO lub Banku

Fatamorgana, mechanizmy napędowe i korzenie
informatyki - Zygmunt Ryznar (6/97)
Analiza krajowego rynku odbiorców systemów klasy MRP

- Andrzej Dyżewski (Wydanie specjalne 6/97)
Spirala wdrożenia MRPII - Aleksander Popończyk
(Wydanie specjalne 6/97)
Bussines Process Reengineering na tle nowoczesnych
koncepcji zarządzania - Marek Tokarski (5/97)
Między rynkiem a budżetem - Wywiad z Małgorzatą

Kozłowską, podsekretarzem stanu w KBN (4/97)
Czy jesteśmy społeczeństwem informacyjnym? -

Michał Goliński (4/97)
Archiwizacja - przegląd systemów' i nowych możliwości -

Tomasz Szewczyk (4/97)
Reorganizacja procesów biznesowych -

Grzegorz B. Gruchman (3/97)
Współczesne architektury komputerowe -

Jacek Kitowski (1/97)
Java - słownik terminów - Jan Bielecki (1/97)
„Systemy informacyjne w przemyśle”

(Wydanie specjalne 6/97)

Z

Warunki prenumeraty informatyki
na 1997rok
Wpłat na prenumeratę można dokonywać na ogólnie

dostępnych blankietach w Urzędach Pocztowych (przekazy
pieniężne) lub Bankach (polecenie przelewu), przekazując
opłaty na adres:
Wydawnictwo S1GMA-NOT Spółka z o.o., Zakład Kolportażu,
00-716 Warszawa, skr. pocztowa 1004
konto: PBK S.A. Ill O,Warszawa
nr 11101024-1573-2720-3-28
Prenumerata ulgowa dotyczy członków stowarzyszeń
naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT, członków PTI
oraz uczniów szkół średnich oraz studentów szkół wyższych.
Blankiet wpłaty na prenumeratę ulgową musi być opatrzony na
wszystkich odcinkach pieczęcią koła SNT, PTI lub szkoły.
Cennik rocznej prenumeraty:

normalna - 66,00 zl,
ulgowa - 33,00 zl

Cena 1 egzemplarza wynosi 5,50 zł, ulgowa 2,75 zl.
Wszystkie pytania i wątpliwości

prosimy kierować do Zakładu Kolportażu:
ul. Bartycka 20, paw. B, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
tel./fax: 40-35-89, teł. 40-30-86, centr. 40-00-21 w. 295

<
o
<

Prenumeratę przyjmujemy również w sieci internet:
wwwpol.pl./sigma_not oraz e-mail: kolpor.sigma@pol.pl

Internet

•

Intranet / Extranet

* systemy firewall
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Procesowa organizacja lirmy
w praktyce
R E E N G IN E E R IN G - W O R K F L O W - C L IE N T IN G 1
nowe - magiczne - nieniagiczne trendy, czyli gdzie szukać rezerw poprawy efektywności?
Bożena Skibicka
Procesow y sposób działania firm y to odejście od tradycyj
nych schem atów organizacyjnych oraz stawiania na pierw 
szym miejscu hierarchii i drogi służbowej, zamiast skupienia
się na realizacji określonych zadań. A naliza i ulepszanie
krytycznych części procesów (reengineering - reinżynieria
procesów biznesowych) je st m etodą zw iększającą efektyw
ność pracy w każdej firmie, organizacji czy instytucji, nieza
leżnie od ich w ielkości. W ym aga jed n ak zastosow ania
nowych technik zarządzania informacją.
Idea procesowych technik zarządzania jest jednym
z wielu pomysłów przejętych od organizatorów przedsię
wzięć naukowych przez biznes. W dziedzinie nauki już
od dawna tworzone były zespoły do realizacji określo
nego celu, którego charakter narzucał sposób two
rzenia, organizacji i pracy zespołu. Procesowa
filozofia działania nie została w ostatnich latach
wymyślona, a jedynie nazwana. Dopiero upo
wszechnienie się technik informatycznych
i telekomunikacyjnych stworzyło warunki do
wdrażania na szerszą skalę zarządzania pro
cesowego. N ow ością jest więc sposób
realizacji tej idei, oparty na wykorzysta
niu komputerów, sieci i oprogramowa- Rys-A- Jac>sz>m
nia, które rzeczyw iście pojaw iło się dopiero kilka lat temu.

Proces a organizacja firmy

m

Niezależnie od tego czy jest to firma handlow ą usługowa czy
produkcyjna, organizacja czy instytucja dowolnej wielkości,
to ich działalność oparta jest na współpracy zmieniających
się zespołów i różnym stopniu zaangażowania każdego pra
cownika w określone przedsięwzięcie. Wszystkie informacje
i działania związane s ą z określonym procesem.
Podstawowym procesem w każdej firmie jest proces ob
sługi klienta (to je st istota biznesu - firm a bez zadow olo
nych klientów to tylko kandydat do bankructw a). Trzonem
procesu obsługi klienta je st zbiór inform acji o produktach,
dostawcach, klientach w przekroju całej chronologii zda
rzeń. N ależy do niej oczyw iście cała korespondencja, kon
takty bezpośrednie i telefoniczne, notatki, faktury, przelewy.
' C lienting - trend uw ażany za uzupełnienie lub wręcz przyszłość
marketingu: tworzenie usystematyzowanej sieci powiązań z klientem,
odpowiednio wybranym i traktowanym.
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Inform acje te m ogą być współużyw ane przez w iele proce
sów. W typowym biurze często trzeba robić kopie tego same
go dokum entu i um ieszczać je w różnych segregatorach.

Bez komputera też można pracować
Firma może być dobrze zorganizowana także bez pakietu za
rządzającego przepływ em prac. W ystarczy „tylko” mieć
personel przenoszący dokum enty do w łaściw ych osób
i dbających o to, aby każdy zainteresowany w e w łaści
wym czasie z nich skorzystał. N ależy też zadbać o to,
aby każdy pracow nik zadzw onił w odpow iednim
czasie do właściw ych osób lub spotkał się z nimi.
Trzeba też mieć w ydajną kopiarkę, odpowiednią
liczbę tablic ogłoszeń, skrzynek listowych, korytek, przyklejanych karteczek, notatników
i z numerami telefonów, spinaczy, segregato
rów i w iele innych rzeczy. Każdy pracow 
nik powinien też pam iętać gdzie znajdują
się odpow iednie dokum enty lub zapi
sać to wszystko na karteczce i tylko
nie zapom nieć gdzie j ą schował. Przy
nadmiernym obciążeniu liczbą spraw, których hierarchia two
rzy się w sposób losowy, pam ięć, w ydolność psychiczna
i fizyczna człowieka stają się zawodne.
Niekiedy w bolesny sposób kadra zarządzająca firmą lub instytucjąprzekonuje się, że żyjemy w wieku informacji. Bez niemate
rialnej, ale ważnej informacji wykorzystanej w e właściwym
momencie, można ponieść zupełnie wymierne materialne straty.
Pracownicy prawie każdej firmy spotykająsię z takimi zjawiskami,jak:
■ każdy m a inne dane o tych sam ych klientach, niekiedy
nieaktualne;
■ dow iadują się od klienta o działaniach swoj ej firmy, przez
co firma traci zaufanie;
■ coś nie zostało zrobione, bo w szyscy sądzili, że zrobi to
ktoś inny;
■ nieznany je st stan realizacji określonego zadania i odpo
w iednie działania są podejm owane zbyt późno
■ obsługa zdarzenia m usi czekać na nieobecnego pracow 
nika
Uniknięcie podobnych sytuacji wym aga koordynacji dzia
łań związanych z zarządzaniem informacjami dotyczącymi fir
iflłormatyfca
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my i jej funkcjonowaniem. Jest to nie do przecenienia w przy
padku procesu obsługi klienta.

Praca zespołowa i zarządzanie przepływem prac
W tradycyjnie kierowanej firmie za zarządzanie informacjami
odpow iadają w yłącznie ludzie. Spoczyw a na nich obow ią
zek sterow ania ich obiegiem , uzupełniania, wyszukiw ania,
składow ania i analizow ania. W iększość tych zadań w spo
m aga oprogram ow anie znane ju ż od kilku lat określane jako
pakiety do pracy zespołow ej (groupw are). N astępnym eta
pem rozw oju oprogram ow ania tej klasy je st oprogram ow a
nie sfeiy zarządzania przepływ em prac (workflow), czyli
pakiety, mające ponadto wspom agać zarządzanie firmą.
Oprogramowanie to umożliwia zaplanowanie organizacji
obsługi zdarzeń zw iązanych z przebiegiem procesu gospo
darczego, na przykład obsługą klienta przez zespół firmy.
Proces ten zostaje zaplanow any w czasie i poddany rygo
rom dyscypliny formalnej. Inform acja zostaje zarejestrowa
na, przesłana kom u trzeba na czas, pow iązana z inform acją
archiw alną, i co najw ażniejsze - w iadom o - kiedy, kto i co
powinien z n ią dalej zrobić, aby osiągnąć cele procesu. W ia
dom o będzie rów nież dlaczego nie było spodziew anych ko
rzyści.
Przechow yw anie i łatw y dostęp do inform acji o kontak
tach z danym klientem są szczególnie ważne, gdy są to kon
takty w ielokrotne i trwające w iele lat, gdy w obsługę klienta
zaangażow anych je st w ielu pracow ników firmy, o różnym
okresie zatrudnienia.

m iast ułatwiać im kontrolę stanu realizacji zadań przez pra
cowników, gdyż każdy dokum ent i jego historia, ja k też stan
prac nad danym kontraktem są osiągalne w dow olnym m o
mencie. Jest także możliwość połączenia się z firm ą z dowol
nego miejsca i dowiedzenia się, co się w niej działo.

Natychmiastowe korzyści
Pow szechna je st ju ż opinia, że nie da się zarządzać w spół
czesnym przedsiębiorstw em bez wspom agania kom putera
mi. D otychczas były one w ykorzystyw ane głów nie do
obsługi finansów, sprzedaży i kadr, po żm udnym procesie
wdrożenia. Teraz przyszła kolej na wspomaganie organizacji
pracy i zarządzania. Bez specjalnych badań m ożna łatwo za
uważyć, że potencjalny rynek dla oprogramowania zarządza
jącego przepływem prac je st ogrom ny i to nie z pow odu
panującej mody. W szyscy spostrzegli, że droga do sukcesu
w dowolnej dziedzinie wiedzie przez dostęp do informacji elem entu procesu obsługi klienta.
K orzyści z pakietu do zarządzania przepływ em prac są
w idoczne natychm iast po jego zainstalow aniu. Pracownik
zaczyna funkcjonować w przyjaznym , intuicyjnie przysw a
jalnym środowisku, które zachęca i nakłania go do działania;
jednocześnie szybko nabiera on przekonania, że jego aktyw
ność zostanie udokum entowana.
Najbezpieczniej jest, gdy bazą dla aplikacji są standardo
we, profesjonalne systemy zarządzania bazami danych i pra
cy zespołowej. W ażne jest też, aby m ogły one pracow ać na
każdej liczącej się platform ie sprzętowej i aby m iały dobre
zabezpieczenia dostępu.

Nowe techniki, nowe nawyki
Procesow a form a organizacji pracy w firm ie i instytucji jest
bardziej efektyw na niż tradycyjna, ale ja k wszędzie, tak i tu,
nie ma nic za darmo. Trzeba oczywiście ponieść koszty zaku
pu sprzętu kom puterow ego i oprogram ow ania, choć na ta
kie unow ocześnienie stanow isk pracy pieniądze najczęściej
się znajdują. Trudniej zm ienić nawyki i postaw ić now e w y
m agania pracow nikom po w drożeniu oprogram ow ania za
rządzającego przepływ em prac. N ie sprawia trudności samo
posługiw anie się system em , gdyż pakiety tego typu są naj
częściej proste w obsłudze.
Zastosow anie systemu do zarządzania przepływ em prac
pow oduje, że pracow nicy nie m uszą w ykonyw ać w ielu pro
stych, ale żm udnych zajęć zw iązanych z odszukaniem po
trzebnych inform acji, ja k też przypom inaniem o term inach
związanych z realizacją zadań. Trzeba jednak um ieć skłonić
pracow ników do regularnego dokum entow ania w postaci
elektronicznej w szystkich zdarzeń zw iązanych z biznesem ,
rów nież tych, które w danej chwili nie w ydają się istotne.

Używaj tego, co powstało dla ciebie
Chcąc usprawnić sw oją działalność, firmy komputerowe za
częły opracowywać na własne potrzeby oprogram owanie
wspomagające zarządzanie. Podobnie ja k naukowcy, którzy
nie m ogąc doczekać się dobrego oprogram ow ania do obli
czeń statystycznych zaczęli go pisać dla siebie, a w rezulta
cie pow stał kom ercyjny pakiet Statistica. Sprawdzenie na
swojej firmie własnego produktu je st dobrą m etodą testowa
nia.
Tworzenie przez specjalistyczne firmy oprogram owania
dla siebie daje też gwarancję, że powstało ono w celu zaspo
kojenia rzeczywistych potrzeb usprawnienia pracy, a nie pod
wpływem m odnych trendów teorii zarządzania. Być może
niezawodność i sukces Boeingów bierze się stąd, że na pierw
szy lot nowego modelu zabierani są szefowie zespołów kon
strukcyjnych.

Aplikacja obsługująca przepływ prac
Pakiety do zarządzania przepływem prac zmieniają też spo
sób pracy kierownictwa, choć nie naruszają w zasadzie struk
tur hierarchii służbow ej. N adal w ażne decyzje i kolejność
działań pracow ników określają szefowie; program ma nato
inform atyka
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Próbą połączenia filozofii reinżynierii procesów biznesowych,
realizowanej przez zarządzanie przepływem prac z implemen
tacją idei clientingu (firm a zorganizow ana w okół procesu
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obsługi klienta) je st pakiet m is-Partner wrocławskiej firmy
MIS M anagem ent Inform ation Systems.

bardziej docenianej w polskich firmach. Zapewnione są pod
stawowe funkcje komunikacji między członkami zespołu (wy
syłanie, selektyw na dystrybucja wiadom ości).

Struktura systemu
Obsługa bazy danych dokumentów
Pakiet m is-Partner jest zbudowany przy użyciu narzędzi Lo
tus Notes. Zaim plem entow ano w nim następujące typowe
kategorie danych i funkcje:
I Dane:
• słowniki: kontrahenci, przedsięw zięcia, biblioteka
standardów i w zorce dokumentów;
• transakcje: kontakty, korespondencja, zadania;
• opis procesów : biblioteka procedur organizacyjnych
/obiegu dokum entów;
■ Funkcje:
• obsługa bazy danych klienta;
• zapis zobowiązań kontraktowych jako przedsięwzięć;
■ tworzenie, rejestracja i archiwizacja korespondencji;
• autom atyczne tw orzenie pow iadom ień i ponagleń
zgodne z harmonogramem;
• tw orzenie historii i kontrola postępu realizacji okre
ślonego zadania;
• raporty;
• obsługa zbiorów danych i dokum entów;
• organizacja (np. tw orzenie obiegów, definicje użyt
kowników i uprawnień).

Struktura i funkcje systemu

System realizuje typow e funkcje pakietu dla pracy grupo
wej, a więc: obsługę elektronicznej korespondencji, dostar
czanie jej do właściwej osoby w ustalonym harmonogramem
terminie, proste w yszukiw anie i dostęp do przechow yw a
nych danych. Zaw iera typow y zestaw funkcji do obsługi
dokumentów. Dokumentowane są wszystkie działania wzglę
dem klienta, a więc ustalenia w ew nętrzne, korespondencja,
rozmowy telefoniczne. Grom adzoną w systemie dokumenta
cję można:
■ przeglądać i tworzyć raporty w różnych przekrojach;
■ przechowywać w dowolnych formach teksty pisane przez
pracowników, elektroniczną korespondencję i skanow a
ne obrazy dokum entów papierowych;
■ w spółużytkow ać z zachowaniem poziom ów uprawnień,
z kontrolą wersji i zachowaniem poprawek;
■ klasyfikować w przekrojach klientów, przedsięwzięć i dzia
łań;
M ożna też:
■ w ykorzystać w korespondencj i w zory i szablony;
■ tworzyć i w ysyłać korespondencję seryjną.

Wspomaganie zarządzania firmą

System m is-Partner jest w yposażony w funkcje zarzą
Firmy, Przedsięwzięcia i Pracownicy, to trzy podstawowe
dzania przepływem prac, a więc m ożna określać zasady
elem enty ogólnej koncepcji system u m is-Partner.
obiegu dokumentów, monitorować przestrzeganie usta
W skład bloku Firmy wchodzą informacje o kontak
lonych harm onogram em terminów, powiadam iać,
tach i książka adresowa klientów i innych partnerów
ponaglać, i to wszystko zgodnie z zadanymi komfirmy. Dane i informacje o nich są um ieszczone
Przedsięw
zięcia
petencjami, w ybranym i z biblioteki procedura
w jednej bazie. Takie rozwiązanie umożliwia każ-demu
mi. Pożytecznym ułatwieniem jest możliwość
pracownikowi (według uprawnień) odszukać dane
zw iązania kategorii przychodzących do
określonego klienta oraz historię kontaktów
kumentów z automatycznym urucham ia
z nim, jak też pogrupować klientów firmy we
niem procesów ich obiegu.
dług dowolnej cechy wyróżnionej w bazie Korespondencja
System ten spraw dził się nie tylko
danych. Jest to więc narzędzie do two
w biznesie, a więc w firmie MIS M a
rzenia raportów i ustalania na ich pod- Korespondencjasery
nagem ent Inform ation System s,
stawie strategii firmy.
k tóra go stw orzyła. K orzysta
Do Przedsięw zięć, stanow ią
:ownicy
z niego także instytut oraz duża
cych oś system u, należy rejestr
—-^Kontakty—
*■ > »
centralna instytucja budżeto
w ydarzeń i struktura ról klien
S t r u k t u r a b a z s y s te m u m is - P a r tn e r
w
a (jeden z departamentów
tów oraz funkcji i zadań pracow
MON),
używając
go
do
obsługi
przetargów
i rozliczania umów
ników firmy. K ażde p rzedsięw zięcie m a w prow adzony
z zamówień publicznych.
harmonogram i zakres prac. W edług tego harmonogramu na
stępuje i je st m onitorow ana realizacja przedsięwzięć.
Pracow nicy to blok zadań i danych dotyczących pra
cow ników finny, której działalność w spom aga pakiet. Za
Dr inż. Bożena Skibicka jest doktorem nauk
w iera on inform acje o ich kontaktach z klientam i (ustalenia
ekonomicznych. W swojej pracy naukowej zajmowała
ustne i korespondencja), wykaz podjętych decyzji i w yrażo
się zagadnieniami jakości zarządzania;
nych opinii. K artoteka Pracow ników (użytkow ników miswśród jej kilkunastu publikacji są również świadectwa
Partner) określa m .in. poziom y kom petencji, upraw nień
udanych wdrożeń.
dostępu i ról w przedsięwzięciach. Narzędzie bazowe (Lotus
N otes) spełnia w ym agania poufności dostępu, cechy coraz
52
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sprzedaż

realizacja zamówienia

zaopatrzenie

z a r z ą d z a n i e danymi produk tu
z a r z ą d z a n i e zmianami
k onstruk cy jnym i
z a r z ą d z a n i e dokumentacją
techniczną
z a r z ą d z a n i e projekta mi
rozwoju
z a r z ą d z a n i e danymi
m a te ria łów s p e c j a l n y c h

o b s łu g a o f e r t sp rz e d a ż y
o b s łu g a o f e r t u s ł u g
o b s łu g a o f e r t umów
se rw iso w ych
z a r z ą d z a n i e proje kta mi
s p rz e d a ż y
z a r z ą d z a n i e p otencja ln ym i
k lie n ta m i
umowa s p rz e d a ż y
umowa serw isowa
a d m i n i s t r o w a n i e kampaniami

o b s łu g a zamówień s p rz e d a ż y
o b s łu ga zlece ń p rojektowych
o b s łu ga z le c e ń serw isow ych
o b s łu g a harmonogramów dostaw
k o n f i g u r a c j a produk tu
ra portow a nie w y s y łe k
transport
fak tu row an i e
o b s łu g a wezwań do z a p ł a t y
o b s łu g a p r z y j ę c i a z a p ł a t y

o b s łu g a o f e r t
k a l k u l a c j a kosztó w zakupu
o b s łu g a zamówień
za op a trzen iow ych
o b s łu g a harmonogramu dostaw
p r z y j ę c i e towarów
z a r z ą d z a n i e reklamacjami
o b s łu g a f a k t u r dostawców
płatności

produkcja i serwis

dystrybucja

obsługa posprzedażna

zarządzanie strategiczne

dane o zasobac h
o b s łu g a z l e c e ń p ro d uk cyjn y ch
harmonogramowanie
z l e c e n i a p rodukcyjn e
do wykonania
k a l k u l a c j a kosztó w z l e c e n i a
pro d ukcyjn ego
z a r z ą d z a n i e z d o ln o ś c ia m i
produkcyjnymi
o b s łu g a z l e c e ń serw iso w ych

dane o za k ła dach
i magazynach
o b s łu g a zlece ń
dystrybucyjnych
ra portow a nie z lece ń
dystrybucyjnych
re ze rw acja t r a n s p o r t u
z a r z ą d z a n i e opakowaniami
z a r z ą d z a n i e wysyłkami
plano w anie z d o ln o ś c i
transport.

o b s łu g a z l e c e ń serw iso w ych
o b s łu g a r e k la m a c j i
o b s łu g a zwrotów
z a r z ą d z a n i e faktura m i
korygu ją cymi
umowy gwarancyjne

efektywność r e a l i z a c j i
zamówień
badanie s a t y s f a k c j i klientó w
s t a t y s t y k a sprzedaży
i k lientów
s t a t y s t y k a zakupów
i dostawców
pomiar efektywności dostawców
s t a t y s t y k a pro duk cji
s t a t y s t y k a elementów
a n a li z a woluminu sprzedaży
a n a li z a marży pokrycia
a n a li z a zapasów

finanse

zarządzanie operatywne

marketing

zasoby ludzkie

k s i ę g a główna
budżetowani e
z a r z ą d z a n i e przepływem
pieniądza
rach un ek kosztów
ś r o d k i t rw a łe
zobowiązania
n a le ż n o ś c i
k a l k u l a c j a kosztów produk tu

prognoz ow anie
główny p la n popytu
główny harmonogram p r o d u k c j i
pla now an ie z d o l n o ś c i
pro duk cyjn ych
p la now anie m a teriało w e
pla now anie d y s t r y b u c j i
z a r z ą d z a n i e magazynami

z a r z ą d z a n i e aktywnościami
i n f o r m a c je o k l i e n t a c h
i o p o t e n c ja ln y c h k l i e n t a c h
z a r z ą d z a n i e dokumentami
marketingowymi
plano w anie kampanii

a d m in is tr o w a n ie personelem
a d m in is tr o w a n ie
wynagrodzeniami

L .a

VimeX

utrzymanie zdolności prod.

Z nami

o biek ty techniczne
s e r w i s pre wencyjny
a n a liz a techniczna
i f ina nsow a

kontrola jakości
a naliza laboratoryjna
śledzen ie p a r t ii
k o n t r o l a procesów
statystycznych

skompli kowane
staje się
proste
ul. Czerniakowska 81/83
00-718 Warszawa
tei./fax (22) 41 24 54, 41 55 61
e-mail: vimex@perytnet.pl

Drogą do sukcesu jest sprawna i efektywna organizacja wspierana odpowiednimi
systemami zarządzania. H O G A R T oferuje swoje usługi firmom, które doceniają
znaczenie takich rozstrzygnięć. Proponuje konsulting organizacyjny oraz informa
tyzację przedsiębiorstw. Poleca kompleksowe usługi związane z oprogramowaniem
wspomagającym zarządzanie. Systemy informacyjne oferowane przez H O G A R T
zapewniają firmom przewagę w realizacji wytyczonych przez nie celów rynkowych.

nowoczesne systemy zarządzania
Warszawa: Tel/Fax (022) 337696, (022) 338201, (022) 338203
Kraków: Tel/Fax (012) 563353, Tel. (012) 235677, Poznań: Tel/Fax: (061) 833 7933

