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Wstęp
Obserwując rzeczywistość trudno nie zauważyć siły i zasięgu oddziaływania internetu i jego
wpływu na kształtowanie postaw, zachowań i decyzji człowieka. Wszechobecna cyfryzacja stała
się dominującym czynnikiem warunkującym rozwój świata. Społeczna akceptacja tego zjawiska
przyczyniła się do użytkowania sieci w każdym elemencie naszego funkcjonowania. Określenie
„wyguglować” utrwaliło się w słowniku komunikacji międzyludzkiej. Za określeniem tym kryje się
szereg działań warunkujących wiedzę, opinie i emocje na wybrany temat.
Ogólnodostępność sieci i zapotrzebowanie na nią, będące wynikiem stałego jej użytkowania,
zaowocowało powstaniem gór informacji stanowiących zasoby cyfrowe. Kluczem do sukcesu każdej
firmy jest umiejętne i właściwe weryfikowanie i analiza ogromnych zasobów informacyjnych sieci
Big Data, stanowiące źródło wiedzy i prognoz. Istotne jest dlatego, poprawne wyodrębnianie, segmentowanie i analizowanie atrybutów (bywających sentymentami) oscylujących wokół badanego
słowa – słupa.
Zdolność dokonywania analiz Big Data i duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny
było źródłem inspiracji problematyki V Konferencji Naukowej - Logistyka i zarządzanie w mediach.
Zarządzanie Big Data. Celem konferencji było spotkanie i wymiana doświadczeń przedstawicieli
nauki i biznesu, z Polski i zagranicy. Uczestniczyli w niej pracownicy Narodowego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Volodymyra Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina) oraz przedstawiciele PAPu,
Aplikacji Krytycznych i Heidelberg Polska.
Uzupełnieniem rozważań teoretycznych, dotyczących istoty i potrzeby wiedzy odnośnie zarzadzania Big Data, była prezentacja nowego kierunku studiów II stopnia Zarządzanie Big Data
oraz przedstawienie szkoły letniej dla studentów UW - Academia Inkubatora Big Data. Dwie nowe
inicjatywy powstałe przy współpracy z programem ZIP UW, mają na celu promocję wiedzy i praktyki
w omawianym temacie.
Celem cyklicznych konferencji Logistyka i administrowanie w mediach, jest prezentacja aktualnych
obszarów badań i najnowszych rezultatów dotyczących trendów społecznych. Efektem wnikliwej
analizy tematyki dotyczącej Big Data i powiązanych z nią zagadnień jest niniejsza publikacja. Oscyluje ona wokół tematów: zarządzanie Big Data, istota rafinacji Big Data, procedury kolekcjonowania
źródłowych baz danych, identyfikacja informacji strategicznych, a także modyfikacja mediów na
przestrzeni czasowej, media na Ukrainie, sposoby finansowania mediów, przepływ informacji czy
nowe technologie.
Książka ta jest efektem wspólnej pracy specjalistów z różnych branż – mediów, zarządzania,
dziennikarstwa, informatyki. Ta wzajemna współpraca naukowców warunkuje i uzasadnia ważność
i aplikacyjność analizowanych zagadnień. Egzemplifikacja teoretycznych rozważań, przełożona na
konkretne działania przyczynia się do milowych kroków w dziejach nauki.
Agata Opolska-Bielańska
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Automatyzacja procesów kwerendy i akwizycji danych
do analiz Big Data
Analiza Big Data może być wykorzystana w wielu różnych obszarach, na przykład do badań
preferencji wyborczych, nastrojów społecznych, sposobu postrzegania marek, firm czy instytucji,
badań marketingowych czy badań trendów rozwoju nauki i technologii. Artykuł niniejszy omawia
niektóre aspekty związane z ostatnim z wyżej wymienionych przykładów – badania trendów rozwoju
nauki i technologii.
Badania trendów rozwoju nauki i technologii bazują na danych, które na potrzeby niniejszego
artykułu nazwano danymi wysokiej jakości. Chodzi tu przede wszystkim o ich wiarygodność i zgodność z otaczającą nas rzeczywistością. Zgodność taką mogą zapewnić różnego rodzaju procesy
weryfikacyjne, w tym recenzje tekstów.
Kierując się wyżej wymienionymi przesłankami do badań trendów rozwojowych w nauce
i technologii wybrano główne dwa rodzaje źródeł: recenzowane publikacje naukowe o wolnym
dostępie oraz patenty. Należy wyraźnie zaznaczyć, że inne źródła, takie jak prasa, blogi czy media
społecznościowe są również uwzględniane w tego typu analizach Big Data, jednak ważne jest aby
nie ograniczać się tylko do nich, bardzo istotny jest udział źródeł wysokiej jakości.
Celem artykułu jest omówienie narzędzi stworzonych i już używanych w procesach kwerendy i akwizycji danych do analiz Big Data oraz wskazanie obszarów zainteresowań długofalowej
pracy badawczo – rozwojowej prowadzącej do zbudowania metodologii i udoskonalenia narzędzi
umożliwiających jak najbardziej zautomatyzowaną obsługę źródeł w zakresie zadawania kwerend
i akwizycji wyników tych kwerend. Należy podkreślić, że zagadnienie to jest bardzo szerokie,
prace cały czas trwają, niniejszy artykuł opisuje przeprowadzone do tej pory prace wykonane przy
tworzeniu podstawowych narzędzi wykorzystywanych w procesach kwerendy i akwizycji danych
wysokiej jakości. Narzędzia te już teraz służą swoim celom, pozwoliły na zgromadzenie wielu tysięcy tekstów wykorzystywanych w analizach Big Data. Doświadczenia gromadzone podczas ich
używania służą opracowywaniu metodologii kwerendy i akwizycji źródeł.
Obecny stan wiedzy i badań
Podczas poszukiwania źródeł, które mogły by być pomocne w automatyzacji procesów kwerendy i akwizycji natrafiono na materiały dotyczące pozyskiwania danych z repozytorium Google
Patents (A. Abood, D. Feltenberger - Automated Patent Landscaping). Metody przedstawione we
wspomnianym artykule dotyczą bardziej poszukiwania patentów najbardziej skorelowanych ze
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wskazanymi jako dane wejściowe badania lub do statystycznego badania zastrzeżeń patentowych
przy wykorzystaniu uczenia maszynowego. Nie są to więc cele, które postawiono sobie prowadząc
procesy kwerendy i akwizycji. Otrzymane w wyniku w/w działań zbiory danych będą już przefiltrowane przez algorytm badający korelację z danymi wejściowymi. Dlatego też dane pozyskane
w taki sposób nie byłyby dobrym źródłem do analiz Big Data ze względu na ich korelację z danymi
wejściowymi. Stąd też nie kontynuowano tej ścieżki prac.
W związku z bardzo niewielką reprezentacją zagadnienia w źródłach należy domniemywać,
że prowadzone prace badawcze mają charakter nowatorski i nie należy spodziewać się wielu
materiałów źródłowych, na których można bazować przy ich prowadzeniu.
Źródła danych
Jako źródła tekstów wysokiej jakości wykorzystywany jest katalog DOAJ (Directory of Open
Access Journals) w przypadku recenzowanych artykułów naukowych o wolnym dostępie oraz
Google Patents w przypadku patentów. Google Patents przechowuje patenty z wielu różnych
światowych urzędów patentowych zarówno w oryginalnej wersji językowej jak i w tłumaczeniu na
język angielski. Daje to możliwość łatwego dostępu do patentów zgłaszanych np. w Chinach, które
są obecnie w czołówce, jeżeli chodzi o liczbę zgłaszanych patentów.
Od strony technicznej analiza Big Data bazuje na danych w postaci czystego tekstu kodowanego w standardzie UTF-8. w takiej postaci są one składowane w repozytorium. Dane muszą być
przekonwertowane do tej postaci, jeżeli występują w innym formacie. Opracowano mechanizmy
konwersji z formatu PDF (większość publikacji naukowych pobieranych jest w tym formacie), DOC,
DOCX i ODT (niewielka część publikacji naukowych), HTML (m. in. patenty na platformie Google
Patents). w przypadku formatu PDF niewielki promil danych wymaga dodatkowej operacji ekstrakcji
tekstu z obrazu przy wykorzystaniu technologii OCR. w dalszej części wspomniane wyżej formaty
plików określane są jako pliki nietekstowe.
Dane dostarczane są przede wszystkim w postaci linków URL kierujących do stron internetowych
zawierających dane (np. wyniki kwerendy z Google Patents), stron internetowych zawierających linki
do plików nietekstowych z danymi (np. czasopisma naukowe, wyniki kwerendy repozytorium DOAJ).
Automatyzacja kwerend
W przypadku katalogu DOAJ, który udostępnia interfejs API (Application Program Interface)
możliwa jest częściowa automatyzacja kwerend. DOAJ API umożliwia tworzenie podstawowych
zapytań, których warunki mogą być określone tylko przez koniunkcję lub alternatywę poszukiwanych słów kluczowych bez możliwości stosowania symboli wieloznacznych, wyrażeń regularnych,
operatora sąsiedztwa i wyszukiwania rozmytego. w celu usprawnienia pracy stworzono program,
który umożliwia sekwencyjne wykonanie wielu kwerend. na dalszym etapie prac stworzone zostanie
narzędzie umożliwiające filtrowanie wyników kwerendy w taki sposób, aby efekty tego filtrowania
odpowiadały efektowi złożonej kwerendy.
Uwarunkowania akwizycji plików nietekstowych
Adresy wskazujące na zasoby w postaci plików nietekstowych nie zawsze umożliwiają bezpośrednie pobranie pliku. Dzieje się tak jedynie w części przypadków. Aby pobrać docelowy plik
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nietekstowy w pierwszej kolejności analizowany jest nagłówek odpowiedzi http serwera. Jeżeli
zawiera on informacje niezbędne do pobrania pliku nietekstowego, plik taki jest pobierany.
Jeżeli nagłówek http nie zawiera takiej informacji lub jest ona błędna, analizowana jest zawartość
strony. w przypadku wielu źródeł niezbędne było zbadanie jak należy zmienić adres wejściowy, aby
uzyskać bezpośredni URL pliku nietekstowego. w tych przypadkach następuje konwersja adresu
zgodnie z wykrytym sposobem oraz pobranie pliku nietekstowego.
Jeżeli sposób konwersji adresu nie jest znany, podejmowana jest próba znalezienia adresu
pliku nietekstowego bezpośrednio w treści. Próba ta nie zawsze kończy się powodzeniem, zaś link
otrzymany w przypadku powodzenia nie zawsze okazuje się być właściwy.
Powyższe uwarunkowania powodują, że akwizycja plików nietekstowych nie zawsze kończy
się sukcesem. Jej skuteczność, liczona jako stosunek liczby pobranych plików do liczby adresów
wacha się w granicach 60 – 95 procent. Wartość ta nie uwzględnia niezależnych zdarzeń typu
odpowiedzi serwera http wskazujące na błędy. Przeważnie są to błędy 404 (nie znaleziono) lub
błędy o kodach powyżej 500 wskazujące na awarię lub przeciążenie serwera.
Narzędzia akwizycji plików nietekstowych i uwarunkowania ich użycia
Jednym z ważniejszych uwarunkowań występujących podczas używania narzędzi automatyzujących proces pobierania danych z Internetu jest zdefiniowanie odpowiedniej wartości parametru
„User Agent”. Parametr ten to niejako „wizytówka” przeglądarki internetowej. Dzięki tej wartości
serwer dowiaduje się z jakiej przeglądarki przychodzi zapytanie.
Niektóre serwery nie dopuszczają pustej wartości „User Agent” lub różnicują zawartość
odpowiedzi w zależności od wartości tego parametru. Dlatego też należy zadbać o to, aby każde
z narzędzi używanych do akwizycji danych umożliwiło jego zdefiniowanie. Podczas pobierania
danych do analizy Big Data parametr „User Agent” ustawiany jest tak, aby identyfikował aktualną
wersję przeglądarki Chrome (np. „Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36”).
Poniżej przedstawiono narzędzia wykorzystywane w procesie akwizycji danych.
wget – standardowe narzędzie dostępne w systemie Linux o bardzo rozbudowanych
możliwościach. Umożliwia m. in. pobieranie danych na podstawie listy adresów. Opcja ta często
wykorzystywana jest do pobierania plików nietekstowych z uprzednio przygotowanej listy. Oprócz
pobierania plików nietekstowych używane jest czasami do pobierania zawartości witryn internetowych do określonego poziomu zagnieżdżenia. Najczęstsze cele takiego działania to „wyłowienie”
plików nietekstowych występujących na rożnych poziomach zagnieżdżenia witryny lub pobranie
treści witryny w celu przeanalizowania jej pod kątem występujących w niej pojęć (np. trendów technologicznych). Pliki zawierające poszukiwane pojęcia mogą być potem poddawane dalszej analizie.
doaj_fetch – własne narzędzie napisane w języku Perl. Jego główne zastosowanie to pobranie artykułów naukowych na podstawie pojedynczej kwerendy do katalogu DOAJ. Efektem jego
działania jest katalog o nazwie utworzonej na podstawie kwerendy. Katalog ten zawiera podkatalogi
o nazwach utworzonych na podstawie adresów internetowych źródeł, z których pobierane są dane.
Podkatalogi zawierają pliki nietekstowe, które są odpowiedzią na zadaną kwerendę. Wartość parametru „User Agent” jest zapisana jako jedna ze zmiennych programu. Program generuje krótkie
podsumowanie liczby znalezionych rekordów i pobranych plików.
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doaj_fetch_batch – własne narzędzie powstałe jako rozwinięcie i uproszczenie narzędzia
doaj_fetch. Umożliwia zadanie wielu kwerend w jednym wywołaniu narzędzia. Zrezygnowano z opcji
nie używanych w narzędziu doaj_fetch. Dodano możliwość określenia nazwy badania, które służy
jako katalog grupujący podkatalogi utworzone na podstawie kwerend. Wartość parametru „User
Agent” jest zapisana jako jedna ze zmiennych programu. Program generuje krótkie podsumowanie
liczby znalezionych rekordów i pobranych plików.
Tworzenie plików quasi-RSS z plików nietekstowych
Etap ten, oprócz samej konwersji obejmuje dodatkowo proces ekstrakcji daty utworzenia pliku.
Poniżej opisano procesy, które wykonywane są podczas tworzenia plików quasi-RSS.
Ekstrakcja daty z plików nietekstowych
Bezpośrednio przed konwersją pliku nietekstowego następuje próba ekstrakcji daty, która jest
jedną z metadanych pliku. w tym celu używane jest pakiet exiftool jako moduł Perl Image::ExifTool.
Praktyka pokazała, że data w pliku nietekstowym może być zapisana w wielu różnych formatach.
Stąd też zastosowano dodatkowe sposoby pozwalające na normalizację formatu daty do postaci
YYYY-MM-DD. w przypadku braku daty w pliku nietekstowym lub braku możliwości jej normalizacji
do w/w postaci data ustawiana jest na 1981-01-01.
Konwersja plików nietekstowych
Każdy format danych wymaga osobnej ścieżki, której punktem końcowym jest tekst gotowy
do wprowadzenia do repozytorium Big Data. Poniżej omówiono postępowanie dla każdego z obsługiwanych formatów.
PDF
Pliki PDF konwertowane są do postaci tekstowej przy użyciu oprogramowania pdftotext z pakietu
Xpdfreader. Pakiet dostępny jest dla platform Linux, Windows i MacOS. Konwerter uruchamiany
jest jako proces systemowy z poziomu oprogramowania zarządzającego przebiegiem konwersji.
Jako efekt działania powstaje wyjściowy plik tekstowy, gotowy do importu do repozytorium. Zerowa długość otrzymanego pliku tekstowego wskazuje na konieczność ekstrakcji tekstu z obrazów
zawartych w pliku PDF (są to przypadki bardzo rzadkie). do ekstrakcji tekstów wykorzystywane
jest oprogramowanie Abbyy FineReader. w bardzo rzadkich przypadkach wyjściowy plik tekstowy
nie powstaje w ogóle, co świadczy najprawdopodobniej o błędzie w pliku PDF. Błędy te są efektem
nieprawidłowej konwersji do pliku PDF.
DOC, DOCX, ODT
Pliki w formatach DOC, DOCX i ODT konwertowane są do postaci czystego tekstu za pomocą
oprogramowania unoconv dostępnego w pakietach dystrybucyjnych systemu Linux. Konwersja
przebiega analogicznie jak w przypadku formatu PDF, z różnicą polegającą na braku konieczności
ekstrakcji tekstu z obrazu.
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Narzędzie tworzące pliki quasi-RSS
Procesy opisane powyżej wykonuje własne narzędzie napisane w języku perl o nazwie
make_quasi_rss. Dane wejściowe to drzewiasta struktura katalogów zawierających pliki nietekstowe
utworzona przez narzędzie doaj_fetch lub doaj_fetch_batch lub dowolny katalog zawierający na
dowolnym poziomie zagnieżdżenia pliki nietekstowe. Program wykonuje ekstrakcję daty, konwersję
pliku nietekstowego na tekst, zapisanie otrzymanego tekstu w pliku tekstowym kodowanym w standardzie UTF-8 pod unikalną nazwą otrzymaną z wyliczenia sumy kontrolnej sha256 wejściowego
pliku nietekstowego oraz utworzenie pliku XML zgodnego ze specyfikacją RSS zawierającego
odsyłacze do utworzonych plików tekstowych. Program zapisuje w bazie danych takie informacje
jak oryginalna nazwa pliku, suma kontrolna sha256, data z metadanych, informacje o tym, czy plik
wymaga procesu OCR oraz czy konwersja przebiegła bez błędu.
Tworzenie plików quasi-RSS z listy adresów URL
Proces ten polega na utworzeniu pliku XML zgodnego za standardem RSS na podstawie listy
zawierającej adresy URL. Nie ma przy tym znaczenia jakie strony są wskazywane przez adresy
URL. Jest to jedyny proces, który nie dokonuje ekstrakcji czystego tekstu (strony internetowe opisane są w języku HTML). w takich przypadkach konwersja do tekstu następuje już po dodaniu do
bazy danych. Proces jest obsługiwany jest własne narzędzie pages_to_rss napisane w języku Perl.
Tworzenie plików quasi-RSS z patentów pobranych z Google Patents
Google Patents jako źródło danych do analiz Big Data wymaga szczególnego potraktowania.
Przemawiają za tym względy merytoryczne – jest to najprawdopodobniej najbogatsze na świecie
źródło udostepniające patenty z wielu krajów świata. Co więcej, teksty tych patentów dostępne są
w języku angielskim, co pozwala na wykorzystanie ich w analizach Big Data. Biorąc pod uwagę fakt,
że znaczny odsetek współcześnie zgłaszanych patentów powstaje w Chinach daje to możliwość
wglądu w ten najszybciej rozwijający się obszar świata. Ma to szczególne znaczenie przy analizach
Big Data ukierunkowanych na poszukiwanie nowych trendów technologicznych.
Ze względu na to, że witryna Google Patents w części przeznaczonej do zadawania kwerendy napisana jest w języku javascript, nie jest możliwa łatwa automatyzacja procesu tworzenia
kwerendy. Tworzenie kwerendy i obsługa jej wyników na razie nie jest zautomatyzowana i wymaga
obsługi przez człowieka. Efektem kwerendy są pliki zawierające linki do stron opisujących patenty.
Plików tych jest z reguły wiele, ponieważ Google ogranicza maksymalną wielkość odpowiedzi na
kwerendę do nie więcej niż 500 rekordów (na dzień 19 marca 2019 – wartość ta może się zmienić, uprzednio wynosiła ona 1000). Stąd też należy przeprowadzić wiele kwerend zmieniając ich
parametry – najczęściej zakres dat.
Do obsługi wyników kwerend stworzono w języku Perl własne narzędzie o nazwie google_patents_fetch. Dane wejściowe narzędzia to pliki z wynikami kwerend. Dane wyjściowe to plik quasi-RSS
oraz pliki tekstowe zawierające teksty patentów. Narzędzie dokonuje ekstrakcji identyfikatora patentu,
jego tytułu, daty zgłoszenia i treści w języku angielskim posługując się wyrażeniami regularnymi.
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Podsumowanie
Prace wykonane przy wykorzystaniu przedstawionych wyżej narzędzi doprowadziły do
wstępnych wniosków i określenia obszarów, w których powinny koncentrować się dalsze prace.
Obszary dalszych prac
• Umożliwienie tworzenia złożonych kwerend w przypadkach, w których repozytorium tego
nie umożliwia
• Analiza wykonalności automatyzacji kwerendy Google Patents
• Poprawa skuteczności pobierania plików nietekstowych na podstawie linków nie prowadzących do nich bezpośrednio
• Monitorowanie zmian w API oraz w kodzie witryn, z których pobierane są dane oraz stałe
dopasowywanie narzędzi do tych zmian.
Wstępne wnioski
Przeprowadzone prace wykazały, że możliwa jest przynajmniej częściowa automatyzacja
procesu kwerendy i akwizycji danych wysokiej jakości używanych w analizach BigData. Zebrane przy
użyciu opisanych narzędzi dane zostały z powodzeniem użyte w badaniach Big Data prowadzonych
w Katedrze TiM. Dotychczasowe wyniki zachęcają do prowadzenia dalszych prac w w/w obszarach.
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MEDIA KORPORACYJNE: Platformy Informowania
(z praktyki «MRIYA Agro Holding»)
Streszczenie
Na podstawie analizy zasobów informacyjnych «MRIYA Agro Holding» (Ukraina) autorki
demonstrują, w jaki sposób w praktyce komunikacyjnej organizacji biznesowych są wykorzystywane tradycyjne oraz nowoczesne media. Ich stosowanie odpowiada zasadzie cross-medialności, zgodnie z którą ten sam kontent może być rozpowszechniany na różnych platformach.
Ustalono, że najnowsze tendencje w środowisku mediów korporacyjnych przewidują wdrożenie
kompleksowego podejścia do struktury środków przekazu masowego. Określono, że do mediów
korporacyjnych o zewnętrznym kierunku informowania w «MRIYA Agro Holding» należą: strona
internetowa, profil na Facebooku, konto na Twitterze, kanał na Youtube, gazeta korporacyjna
«Wymarzone wiadomości», raport roczny, zaś w kierunku wewnętrznym – portal korporacyjny
(intranet), wysyłka wiadomości e-mail, telewizja korporacyjna. Autorki doszły do wniosku, że
stosowanie kompleksowego podejścia w systemie komunikacji korporacyjnych firm agrarnych
pozwala im na dosyć skuteczne wykorzystywanie jednocześnie kilku platform informacyjnych
w celu zrównoważenia polityki informacyjnej.
Epoka portali społecznościowych i globalnej informatyzacji społeczeństwa całkowicie zmieniła
branżę medialną. Dziś media korporacyjne stały się osobnym kierunkiem pracy całych działów dużych korporacji i niezbędnym narzędziem skutecznej polityki komunikacyjnej. Bezustanny postęp
technologii informacyjnych powoduje pojawienie się nowych rodzajów mediów korporacyjnych,
o których na początku wieku ХХІ bałby się marzyć nawet najbardziej śmiały PR-manager.
Podstawowym celem nowej formacji mediów należących do pewnej firmy na Ukrainie jest
zapewnienie komunikacyjnych potrzeb biznesu, nie zaś agitacja bądź propaganda, jak to było
w czasach radzieckich. Według przykładu zachodniego, prasa korporacyjna staje się czynnikiem
kreacji pozytywnego wizerunku firmy, środkiem kształtowania reputacji biznesowej, służy do rozwiązania zadań marketingowych oraz osiągnięcia celów długoterminowych, a także występuje
jako komunikacyjne narzędzie wpływu na pracowników, partnerów, klientów w celu osiągnięcia
pożądanego poziomu lojalności.
doktor filologii, docent katedry dziennikarstwa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Wołodymyra Hnatiuka
2
media manager kompanii «MRIYA Agro Holding» (Tarnopol)
1

19

2_19-28_Daszczenko.indd 19

4/19/19 6:26 PM

Natalia Daszczenko, Iryna Stachurska
Znaczną część drukowanych ukraińskich mediów korporacyjnych stanowią obecnie zasadniczo zmodernizowane wielonakładowe gazety dużych przedsiębiorstw: hut, rafinerii ropy naftowej,
zakładów chemicznych, energetycznych, firm transportowych, holdingów agroprzemysłowych,
korporacji spożywczych, instytucji finansowych itd. Na przykład, były «Kryworiżstal», obecnie kompania hutnicza «ArcelorMittal Krzywy Róg» wydaje gazetę «Metalurg», założoną jeszcze w 1952 r.,
obecnie z nakładem 28 tys. egzemplarzy. Spółka akcyjna «Ukrgasvydobuvannya» wydaje gazetę
korporacyjną «Energia niepodległości» nakładem 10 tys. egzemplarzy, zaś holding energetyczny
DTEK wydaje korporacyjną «Naszą gazetę» nakładem 38 431 egzemplarzy. Istnieje jeszcze wiele
przykładów mediów należących do pewnej firmy w ukraińskiej branży przemysłowej.
Jednak krąg współczesnych wydań korporacyjnych nie ogranicza się tylko do prasy drukowanej. Nowe media przyciągnęły do siebie znaczną część uwagi i zasobów organizacji biznesowych.
Wśród takich nowych rodzajów mass mediów można wymienić zewnętrzne i wewnętrzne strony
internetowe, konta firmowe na portalach społecznościowych, blogi itd. Do praktyki działalności
wchodzi pojęcie konwergencji (lat. convergo – zbliżam się) jako procesu łączenia tradycyjnych
i nowoczesnych mass mediów i komunikacji w jedyny zasób informacyjny.
W 2006 r. na fali wzrostu popularności oraz coraz częstszego powstania nowych wydań
korporacyjnych w naszym kraju została założona organizacja społeczna Asocjacja Mediów Korporacyjnych Ukrainy (AMKU). Jest to otwarta specjalistyczna społeczność, pierwsza w swym
rodzaju na terenach państwa, utworzona w celu zjednoczenia ludzi, którzy w swojej działalności
zawodowej wykorzystują wydania korporacyjne jako postępowe narzędzie komunikacji. W celu
uczczenia informowania korporacyjnego Asocjacja zapoczątkowała coroczny konkurs «Najlepsze
media korporacyjne Ukrainy».
Poza wątpliwościami, działalność mediów korporacyjnych zawsze będzie skierowana na popularyzację firmy, wyświetlenie wydarzeń z nią powiązanych oraz aktualności wyjątkowo w świetle
pozytywnym. Jednak w rzeczywistości wydania korporacyjne przeważnie nie są narzędziem reklamy, tylko public relations – związków ze społeczeństwem, które zasadniczo się różnią od narzędzi
reklamowych w ich czystej postaci. W przeciwieństwie do reklamy, mającej charakter wyłącznie
«sprzedażowy» i dlatego mogącej tworzyć zbędny szum informacyjny, media korporacyjne mają
korzystną przewagę, ponieważ prezentują głównie kontent społecznie ważny, dotyczący przemysłowej, spożywczej, edukacyjnej, a nawet rozrywkowej tematyki i jest skierowany do grup o wspólnych
interesach zawodowych i pracowniczych.
Swoista społeczno-komunikacyjna przewaga mediów korporacyjnych polega na tym, że ich
przynależność do pewnej kompanii jest z góry oczywista dla odbiorców. To znaczy biorąc do rąk
należące do pewnej firmy czasopismo czy gazetę, czytelnik całkowicie zdaje sobie sprawę, jakiego kierunku publikacji warto tu oczekiwać, dlatego nie będzie czuł różnicy między oczekiwaniem
a rzeczywistością. W żaden sposób nie jest ukrywana informacja o tym, czyje interesy prezentuje
wydanie i dla kogo pracuje; redaktorzy nie wprowadzają czytelnika w błąd, przedstawiając periodyk
korporacyjny jako niezależny środek przekazu masowego. Taka swoistość korzystnie wyróżnia
wydania korporacyjne od większości społeczno-politycznych, które często przedstawiają zawoalowane materiały reklamowe, ukrytą agitację (np. specjalna rubrykacja opłaconych materiałów,
brak napisu «reklama» itp.). Z tego punktu widzenia media korporacyjne są w porównaniu bardziej
uczciwe wobec czytelników i nie powodują zawyżonych oczekiwań.
Jasne, że kierunek tematyczny mediów korporacyjnych każdego konkretnego przedsiębiorstwa zależy jeszcze i od jego strategii biznesowej. Na przykład, agroholdingi poświęcają swoje
periodyki tematom korporacyjnej i społecznej odpowiedzialności, popularyzacji własnej marki jako
pracodawcy, podwyższenia prestiżu gospodarki rolnej jako branży gospodarki, atrakcyjności swojego
przedsiębiorstwa dla inwestorów. Zresztą, nie tylko duże korporacje agrarne wykorzystują media
korporacyjne jako narzędzia tworzenia reputacji i osiągnięcia własnych celów informacyjnych.
Małe gospodarstwa rolne, rolne kooperatywy usługowe, nieduże prywatne (szczególnie rodzinne)
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firmy coraz częściej wykorzystują współczesne komunikacyjne technologie, na przykład, portale
społecznościowe, własne konta na Facebooku czy na YouTube, aby te towarzyszyły ich działalności gospodarczej.
Dla dużych holdingów agroprzemysłowych, ilość personelu w których wynosi ponad tysiąc
pracowników, gazeta czy biuletyn informacyjny jest tylko jednym elementem z całego kompleksu
mediów korporacyjnych. Dobrymi przykładami stosowania podejścia kompleksowego w systemie
wewnętrznych i zewnętrznych komunikacji korporacyjnych są największe rolniczo-przemysłowe
holdingi kraju, takie jak: UkrLandFarming, KERNEL, Międzynarodowy holding agroindustrialny
«Myronivsky Hliboproduct», «Astarta-Kyiv», HarvEast, «Rostok-holding», Agro Holding «Mriya».
Te przedsiębiorstwa rolnicze mają zewnętrzne strony internetowe, konta na portalach społecznościowych, własną prasę drukowaną (gazety, biuletyny, czasopisma), wewnętrzne serwisy dla
pracowników; i wszystkie te media korporacyjne są ważną częścią komunikacyjną ich polityki informacyjnej.
Do liczby nowych mediów korporacyjnych, stopniowo wprowadzanych przez najbardziej
progresywnych przedstawicieli branży agrarnej Ukrainy, można zaliczyć korporacyjne filmy, korporacyjną telewizję oraz korporacyjne aplikacje mobilne. Filmy korporacyjne mają przeważnie
charakter wizerunkowy i są produkowane w celu promowania marki pracodawcy firmy. Na przykład,
Agro Holding «Mriya» co roku realizuje krótkie filmy korporacyjne z okazji święta zawodowego
Dnia pracowników rolnictwa, a także z okazji innych ważnych dat. Na przykład, w 2018 r. do Dnia
Niepodległości Ukrainy kompania nakręciła i zaprezentowała na swojej stronie na Facebooku serię
z siedmiu filmików «Od „MRIYA” – do Niepodległości!», w których swoje życzenia z okazji święta
wypowiadali pracownicy różnych oddziałów holdingu.
Aplikacje mobilne jako korporacyjne media nie zdobyły na razie dużej popularności wśród
przedstawicieli agrobranży. To można wytłumaczyć wysokim kosztem samego narzędzia oraz koniecznością załączenia fachowców z zewnątrz dla opracowania, uruchomienia oraz obsługiwania
nowinki technicznej. Jednak i aplikacje coraz częściej zaczynają zajmować swoje miejsce w systemie
kompleksowym korporacyjnej polityki informacyjnej kompanii rolniczych.
W 2018 r. «Myronivsky Hliboproduct» przedstawił własną aplikację mobilną MHP Assistant,
która została wyróżniona nagrodą za 2. miejsce w konkursie «Najlepsze media korporacyjne
Ukrainy». Zaś korporacja nasienna «Bayer» na początku roku uruchomiła swoją specjalistyczną
aplikację mobilną «Asystent agronoma».
Na liście mediów korporacyjnych szczególne miejsce zajmuje korporacyjny raport roczny. W przypadku agrokompanii takie narzędzie medialne jest nie tylko sposobem raportowania
o sezonowych wynikach produkcji, ale także możliwością zadeklarować się, stworzyć wizerunek
przejrzystego i odpowiedzialnego biznesu. Raport roczny zazwyczaj zostaje opublikowany na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa w formie elektronicznej oraz jest wydawany drukiem
niewielkimi nakładami w postaci albumów lub książek.
Wybór platformy do uruchomienia własnych mediów przedsiębiorstw i kompanii opiera się
przede wszystkim na identyfikacji kanałów komunikacji, przy pomocy których odbywa się interakcja
informacyjna z odbiorcami – audytorium docelowym (klientami, partnerami, pracownikami itp.).
W tym kontekście kanały komunikacji działają jako narzędzia technologiczne, będące integralną
częścią strategii content marketingowej przedsiębiorstwa. Dlatego właśnie właściwy wybór kanałów i platform komunikacyjnych w dużym stopniu decyduje o skuteczności całej strategii, wpływa
na jej sukces.
Należy zaznaczyć, że wykorzystanie najnowocześniejszych platform elektronicznych pozytywnie wpływa na reputację przedsiębiorstwa, tworząc wizerunek postępowej i nowoczesnej firmy.
Warto jednak pamiętać o dużych ryzykach informacyjnych, które są spowodowane poprzez użycie
takich platform. Na przykład, ewentualne włamanie się na konto przedsiębiorstwa na portalach
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społecznościowych, atak hakerski na stronę internetową, rozpowszechnianie fejkowych informacji,
ujawnienie danych konfidencjonalnych itp.
Do kategorii elektronicznych platform komunikacyjnych mediów korporacyjnych należą także
tradycyjne programy telewizyjne i radiowe. Jeśli kompania ma odpowiednie zaopatrzenie techniczne, to może z sukcesem korzystać z telewizji i radia korporacyjnych. Tym bardziej, że pracownicy
prasowi dużych firm i organizacji to głównie zawodowi dziennikarze, którzy potrafią profesjonalnie
obsługiwać różne rodzaje środków przekazu masowego, zapewniając kontent o wysokiej jakości
oraz pracując z dotrzymaniem nowoczesnych standardów dziennikarskich. Jednak ogólnie biorąc
zakres użycia elektronicznych kanałów komunikacyjnych może znacznie oscylować, ponieważ
zależy zarówno od sfery działalności samego przedsiębiorstwa, od branży, którą reprezentuje,
od możliwości finansowych, jak i od specyfiki audytorium docelowego. Wielkie korporacje budują
uniwersalne strategie content marketingowe, przewidujące uruchomienie mediów korporacyjnych
bazujących równocześnie na kilku platformach i łączących stosowanie tak elektronicznych kanałów
komunikacji, jak i dokumentalnych, w tym płatnych.
W celu głębszego rozumienia najnowszych tendencji w środowisku mediów korporacyjnych
w kontekście dyskursu branżowego rozpatrzymy i przeanalizujemy strukturę kompleksową środków
informowania Agro Holdingu «Mriya».
Agro Holding «Mriya» jest przedsiębiorstwem rolniczym, pracującym w branży rolniczoprzemysłowej na terenie sześciu obwodów Ukrainy Zachodniej (Tarnopolskiego, Chmielnickiego,
Czerniowieckiego, Iwanofrankiwskiego, Lwowskiego i Rówieńskiego), obrabiając blisko 165 tys.
ha ziemi. Zostało założone w 1992 r., biuro główne znajduje się w Tarnopolu, posiada również
przedstawicielstwo w Kijowie. Agro Holding «Mriya» zatrudnia ok. 2,5 tys. pracowników (w tej liczbie pracownicy sezonowi). Firma ma swoje elewatory, zakłady ziemniaczane i nasienne, w swojej
pracy szeroko stosuje nowoczesne technologie obrabiania roli, najnowsze urządzenia i technikę
rolniczą, dotrzymuje się zasad racjonalnego i odpowiedzialnego użycia bogactw naturalnych, wysokich społecznych standardów prowadzenia biznesu. Produkcję ogrodniczą «Mriya» eksportuje
do ponad 20 krajów świata.
Chociaż «Mriya» liczy sobie już ponad 25 lat działalności, stosunkowo niedawno przedsiębiorstwo stało się otwarte na media oraz aktywne pod tym względem. Powodem dla przemian została
sytuacja defaultu, którą Agro Holding przeżył w 2014 r., wskutek czego zmienili się właściciele oraz
kierownictwo kompanii. Z przyjściem nowego europejskiego managementu (z 2015 r. generalnym
dyrektorem jest Anglik z ukraińskim korzeniem Simon Cherniavsky) holding stara się być maksymalnie przejrzystą i otwartą kompanią: przeprowadzono rebranding, pojawiła się oficjalna strona
na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie, zaczęły funkcjonować wznowiona strona internetowa,
intranet, telewizja korporacyjna oraz gazeta korporacyjna «Wymarzone Wiadomości», publikuje się
coroczny raport korporacyjny z wynikami działalności za sezon. Według danych kijowskiej agencji
monitoringowej «Media Puls», liczba wzmianek o przedsiębiorstwie w mediach ukraińskich i zagranicznych szybko się powiększyła i w roku 2017 r. sięgnęła 4,5 tys., licząc media internetowe,
agencje informacyjne, prasę, telewizję i radio.
Otwartość w strefie informacyjnej oraz uruchomienie działalności mediów korporacyjnych
pozytywnie wpłynęły na biznesową reputację przedsiębiorstwa. Na przykład, w roku 2018 Agro
Holding zajął wysokie miejsce w rankingu jakości kierowania reputacją korporacyjną, opublikowanym
przez czasopismo «Fokus». «Mriya» zajęła drugie miejsce w nominacji branżowej «Przedsiębiorstwa agrarne» i czwarte miejsce wśród ukraińskich kompanii w funkcjonalnej nominacji «Kapitał
wizerunkowy CSR». Jak zaznaczono na oficjalnej stronie internetowej Agro Holdingu, takie wyniki
zostały zapewnione przez wysokie wskaźniki korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, stabilność
reputacyjną, wytrwałość antykryzysową, mediaaktywność oraz podejście innowacyjne. A propos,
to już nie po raz pierwszy firma otrzymuje wysokie wyróżnienie «AKTYWistów reputacyjnych».
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W roku 2016 «Mriya» była czwartą w branżowej nominacji, a w 2017 r. zajęła trzecie miejsce wśród
kompanii agrarnych.
Korporacyjne media Agro Holdingu «Mriya» są prezentowane przez kompleks środków przekazu masowego o kierunku zewnętrznym i wewnętrznym. Kierunek zewnętrzny jest przeznaczony
dla szerokiego audytorium docelowego, tzn. partnerów biznesowych, klientów, kolegów z branży,
miejscowej ludności w regionach obecności kompanii, zaś wewnętrzny jest zorientowany na bardziej ścisłe grono insiderów.
Do mediów korporacyjnych Agro Holdingu «Mriya» o kierunku zewnętrznym należą:
1. Witryna internetowa (http://mriya.ua) na platformie typo3 (patrz rys. 1), która zawiera
oficjalną informację o kompanii, jej zarządzie, aktualności od służby prasowej o działalności Agro
Holdingu, elektroniczny system złożenia wniosków na uczestnictwo w tendrach, aktualne oferty pracy,
kontakty itp. Strona internetowa jest dosyć interaktywna, dobrze dostosowana do pracy z gadżetami
(tablet, smartphone), ma wyraźną rubrykację, jest dostępna w trzech językach (ukraiński, angielski,
rosyjski) oraz posiada aktywne linki na oficjalne konta «Mriya» na portalach społecznościowych.

Rysunek 1. Wygląd strony głównej oficjalnej strony internetowej «Mriya»

2. Strona na Facebooku (https://www.facebook.com/MriyaAgroHolding) (patrz rys. 2). Liczba
fanów stanem na wrzesień 2018 r. wynosi 5 tys., strona jest prowadzona w języku ukraińskim. Oprócz
podstawowych oficjalnych informacji o holdingu, tu aktywnie się retransmitują materiały z innych
mediów (przeważnie telewizji, stron internetowych), które mają wzmianki o firmie. Specyfiką tego
rodzaju mediów korporacyjnych jest stosowanie nowego gatunku – storytellingu (ang. storytelling
– opowiadanie historii). Format historii pomaga przedsiębiorstwu mieć «ludzką twarz», ponieważ
głównymi bohaterami tych historii są przeważnie pracownicy holdingu. Strona odpowiada zasadom
interaktywności i multimedialności: zawiera dużo zdjęć, wideo, grafikę (infografiki i tym podobne).
Wpisy są publikowane z częstotliwością 1 raz na 1-3 dni, odpowiedzi na prywatne wiadomości
i reakcje w komentarzach są bardzo szybkie.
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Rys. 2. Wygląd strony Agro Holdingu «Mriya» na Facebooku

Rys 3. Wygląd konta Agro Holdingu «Mriya» na Twitterze
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3. Konto na Twitterze (https://twitter.com/mriyaagro) (patrz. rys. 3). Liczba obserwujących
stanem na wrzesień 2018 r. – 135, strona jest prowadzona w języku ukraińskim. Co dotyczy zawartości konta, tutaj częściowo dubluje się ten sam kontent z Facebooka. W porównaniu ze stroną
internetową i stroną na Facebooku, konto na Twitterze kompania prowadzi niezbyt aktywnie.
4. Kanał na Youtubie (https://www.youtube.com/user/MriyaUkraine). Liczba obserwujących
stanem na wrzesień 2018 r. – 185, prowadzi się w języku ukraińskim. Wśród dodanych wideo – filmiki
o wydarzeniach przy współudziale przedsiębiorstwa, składanie życzeń, filmy korporacyjne itp. Kanał
jest uzupełniany z nieokreśloną częstotliwością, co może świadczyć o nieobecności wyraźnego
kontent-planu, jest prowadzony niezbyt aktywnie w porównaniu do innych platform informacyjnych.
5. Korporacyjna gazeta «Wymarzone wiadomości» (patrz rys. 4) ukazuje się drukiem od
2015 r. Najpierw miała cztery strony i wychodziła nieregularnie w postaci informacyjnego biuletynu
kompanii nakładem 30 tys. egzemplarzy. Od roku 2016 ma 8 kolorowych stron, nakład – 150 tys.
Okresowość ukazywania się - średnio jeden raz na dwa miesiące (6 numerów na rok) z przywiązaniem do sezonu (w «niskim» sezonie może się ukazywać jeden raz na trzy miesiące, w «wysokim» zaś comiesięcznie). Gazeta jest bezpłatna i jest dostarczana «do każdego podwórza» przez
Ukrpocztę w ponad 300 miejscowościach na terenach obwodów, gdzie działa «Mriya», a także do
biur holdingu. Gazeta jest wydawana głównie dla udziałowców kompanii, to znaczy, że docelowym
audytorium jest przeważnie ludność wiejska. Treść materiałów dotyczy działalności przedsiębiorstwa, jego korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, wydarzeń we wsiach przy udziale holdingu,
zawiera też storrytelling, konkursy tematyczne oraz aktualności z branży. Autorzy materiałów nie
są zaznaczani, produkuje je służba prasowa kompanii albo retransmituje z innych mass mediów
z zaznaczaniem źródła.
Gazeta «Wymarzone wiadomości» Agro Holdingu «Mriya» w 2018 r. po raz pierwszy wzięła
udział w corocznym narodowym konkursie «Najlepsze korporacyjne media Ukrainy» i zdobyła
wyróżnienie w nominacji «Gazeta korporacyjna».
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Rys. 4. Pierwsza strona gazety «Wymarzone wiadomości», №18, sierpień 2018
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6. Roczny raport korporacyjny jest publikowany od roku 2016. Ukazuje się na początku roku według wyników roku poprzedniego, wychodzi jednocześnie w wersji elektronicznej
(zamieszcza się na oficjalnej stronie internetowej) i kolorowej drukowanej. Zawiera dokładne
informacje o wykonanych zobowiązaniach podatkowych i zrealizowanych projektach społecznych
w przekroju rejonów i obwodów, gdzie działa firma. Sprawozdawczości towarzyszy komunikat
kierownictwa holdingu i wizualne graficzne uzupełnienia (infografiką). Korporacyjny raport
roczny kompanii według wyników 2017 r. miało 109 stron i został wydany w postaci albumu
na papierze kredowym.
Do mediów korporacyjnych Agro Holdingu «Mriya» o kierunku wewnętrznym należą zasoby,
docelowym audytorium których są tylko pracownicy:
1. Wewnętrzny portal korporacyjny - intranet (na platformie SharePoint). Wejście do portalu
jest personalizowane. Zasób jest dostępny tylko pracownikom kompanii przez sieć korporacyjną.
Ma wyraźną rubrykację: blok wiadomościowy, blogi, informator pracowników, platforma dla szkoleń,
archiwum wewnętrznych dokumentów, szablony korporacyjne, zasoby dla stworzenia i potwierdzenia wniosków elektronicznych i tym podobne. Wykonuje rolę wewnętrznej sieci społecznościowej,
przewiduje nieformalną komunikację między współpracownikami.
2. Rozsyłanie poczty e-mail «Aktualności kompanii», które obejmuje określone grupy
adresatów i jest osobnym serwisem zawiadomienia współpracowników o nowych zatrudnieniach czy zmianach stanowiska (rubryki «Zmiany kadrowe», «Witamy w ekipie»), zmianach
organizacyjnych («Ogłoszenia organizacyjne»), zaprowadzeniu nowych norm i dokumentów
wewnętrznych, ważne aktualności o działalności kompanii, anons przedsięwzięć korporacyjnych
itp («Aktualności kompanii»).
3. Telewizja korporacyjna, funkcjonująca tylko w biurach «Mriya» i transmitująca materiały
wideo w dni robocze od 09:00 do 18:00 godz. Jako kontent występują wideo z narodowych i regionalnych kanałów telewizyjnych, w których się wspomina przedsiębiorstwo, filmy i filmiki korporacyjne,
składanie życzeń, infografika na podstawie wyników produkcyjnych.
Zaznaczymy, że wewnętrzne audytorium docelowe jest objęte informowaniem nie tylko
z drugiej kategorii mediów korporacyjnych (kierunek wewnętrzny), ale i z pierwszej (kierunek
zewnętrzny). Praktycznie wszyscy współpracownicy holdingu są aktywnymi użytkownikami
portali społecznościowych, obserwują jego stronę na Facebooku, śledzą oficjalne aktualności na stronie internetowej kompanii i czytają gazetę «Wymarzone wiadomości». To daje im
możliwość być nie tylko obserwatorami, ale również aktywnymi uczestnikami polityki informacyjnej holdingu.
Wnioski. Współczesne informowanie w granicach branż gospodarki i w poszczególnych
przedsiębiorstwach aktywnie stosuje zasadę cross-medialną, w myśl której jeden i ten sam kontent
może być rozpowszechniany na różnych platformach. Stosowanie tego kompleksowego podejścia
w systemie korporacyjnych komunikacji firm agrarnych pozwala im na dosyć skuteczne połączenie działalności od razu kilku mediów w celu zbalansowania polityki informacyjnej, osiągnięcia jej
celów strategicznych, rozwiązania zadań marketingowych i, w efekcie, polepszenia komercyjnych
wyników działalności.
Stosowanie własnych gazet, czasopism, stron internetowych, sieci społecznościowych i innych platform do komunikacji wewnętrznych i zewnętrznych pozwala czołowym przedstawicielom
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branży agrarnej Ukrainy wyjść na nowy poziom prowadzenia biznesu, sprzyja wdrożeniu nowych
standardów korporacyjnych i filozofii.
Ważne, że kompleksowe podejście w działalności mediów korporacyjnych Agro Holdingu
«Mriya» zapewnia efektywną realizację strategii content marketingowej, jest skutecznym narzędziem w walce z ryzykami reputacyjnymi i «głodem informacyjnym». Te zasoby komunikacyjne są
niezastąpione w osiągnięciu otwartości, przejrzystości kompanii, co pomaga jej w kształtowaniu
pozytywnego witerunku i zwiększeniu zaufania partnerów, klientów, pracowników i innych odbiorców.
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Wykorzystanie Big Data do zabezpieczenia
cyberbezpieczeństwa mediów społecznościowych
Streszczenie
Artykuł przedstawia koncepcje wykorzystania nowoczesnych rozwiązań Big Data w służbie
zapewnienia bezpieczeństwa mediów społecznościowych. Analizie poddano rolę i znaczenie mediów
społecznościowych we współczesnym świecie, przedstawiono także zagrożenia, które wynikają
z powszechnego korzystania z mediów społecznościowych oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań Big Data w zakresie ich eliminacji albo znacznego ograniczania.

Współcześnie wykorzystanie mediów społecznościowych stało się codziennością, w życiu osób
prywatnych, w działalności przedsiębiorstw, organizacji, a nawet Państw. Z mediów społecznościowych korzystamy już niemal w każdym aspekcie naszego życia. Konsekwencją tego jest powstanie
społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwa ukonstytuowanego przez powszechny dostęp do
komputerów, systematycznie rozwijającą się i relatywnie powszechną wiedzę informatyczną. Społeczeństwo to, jest w dużej mierze uzależnione od rozwoju technologii, warunkuje swoje istnienie
od posiadanych zasobów informacji i wiedzy oraz praktycznej umiejętności ich wykorzystania.
Niezbędnym czynnikiem warunkującym powstanie społeczeństwa informacyjnego, było pojawienie
się i szybki rozwój technologii informacyjnych. Media społecznościowe stanowią jeden z najbardziej
dynamicznie rozwijających się kanałów komunikacji w Polsce, jak i na świecie 1. Obecne przemiany
społeczne, związane z pojawieniem się nowych mediów, jak zauważył L. Manovich, są jeszcze
bardziej radykalne od poprzednich, prowadząc do przekształcenia wszystkich etapów komunikacji:
pobierania danych, ich przetwarzania, przechowywania i dystrybucji. Ponadto modyfikacji ulega
sposób funkcjonowania wszystkich „klasycznych” mediów: tekstów, ruchomych i nieruchomych
obrazów, dźwięków i konstrukcji przestrzennych 2. Obecna rewolucja technologii informacyjnych
w postaci wszelkich technik przekazu i technologii, wyrażająca się upowszechnieniem komputerów
osobistych, telewizji satelitarnej, technologii pozamonitorowych w postaci telefonów komórkowych,
a także Internetu przekształca otaczający nas świat. Zmianie ulega to, jak żyjemy, w jaki sposób
kontaktujemy się z innymi, jak pracujemy, a nawet jak myślimy. Z uwagi na to, że komunikacja
elektroniczna stała się powszechna, a współczesne społeczeństwa wykorzystują media techniczne,
J.Tomczak, Media społecznościowe w mikroprzedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej,
Organizacja i Zarządzanie, z. 68. Łódź 2017.
2
Manovich, Lev, 2001, The Language of New Media, MIT Press, Cambridge.
1

29

3_29-36_Ostańska.indd 29

4/19/19 6:28 PM

Patrycja Ostańska
tworzy się nowa formacja społeczna – formacja medialna w postaci globalnego społeczeństwa medialnego. „Jej differentia specificia to właśnie kluczowe pojęcia medium (technicznego), informacji
(wiedzy), sieci (globalnej)” 3. Wyjątkowość i niezwykła popularność serwisów społecznościowych
sprawia, że nie ma dzisiaj takiej osoby, która nie znałaby nazw takich, jak Facebook, LinkedIn,
Twitter, YouTube, czy Instagram. Wiodącym medium społecznościowym jest Facebook. Portal
powstał w 2004 roku, początkowo używany był jedynie przez amerykańską uczelnię Harvard i służył wyłącznie do przesyłania między studentami krótkich wiadomości, rok później, 1 maja 2005 r.
poinformowano, że Facebook łączy już użytkowników ponad 800 uniwersyteckich sieci, a także
uczniów amerykańskich liceów. Obecnie Facebook pobija kolejne rekordy popularności, korzysta
z niego na świecie ok. 1,5 mld aktywnych użytkowników 4.Z najnowszego badania przeprowadzonego
w styczniu 2016 roku przez agencję We Are Social wynika, że w Polsce z Facebooka korzysta ok.
14 mln ludzi, czyli ponad połowa polskich internautów 5. Facebook jest także wiodącym medium
społecznościowym wśród przedsiębiorstw. Marki, które osiągnęły sukces na Facebooku to takie,
które mają jasno ustaloną strategię oraz dokładnie przemyślały, dlaczego chcą być na Facebooku
i do kogo chcą dotrzeć 6. Według autorów książki „Godzina dziennie z Facebook marketingiem”
serwis LinkedIn jest największym i najbardziej znaczącym biznesowym portalem społecznościowym
na świecie 7. Główną ideą działania serwisu LinkedIn jest zawiązywanie profesjonalnych kontaktów
zawodowych oraz sprawdzanie danych środowiskowych członków świata biznesowego. Konta
na nim posiadają osoby prywatne, które podają tam głównie informacje dotyczące swojego życia
zawodowego takiego jak wykształcenie, umiejętności, znajomość języków obcych, przebyte kursy,
udział w projektach, działalność społeczną, doświadczenie zawodowe. Mikroprzedsiębiorstwa mogą
wykorzystać funkcjonalności tego serwisu m.in. do poszukiwania pracowników, nawiązywania
kontaktów biznesowych 8. Twitter to kolejny serwis, który w sposób znaczący kreuje współczesne media społecznościowe. Z Twittera korzysta w Polsce ok. 4 mln osób. Z serwisu korzystają
przede wszystkim internauci w wieku ponad 25 lat, ze średnim i wyższym wykształceniem oraz
mieszkający w miastach. Cechą charakterystyczną wyróżniającą Twittera na tle pozostałych serwisów internetowych jest to, że umożliwia on przesyłanie i odczytywanie krótkich (maksymalnie
140 znaków) wiadomości. Twittera na tle pozostałych serwisów społecznościowych wyróżnia
również posługiwanie się hashtagami 9. Portal ten często określany jest także, jako przestrzeń
autoprezentacji politycznej10 . Kolejnym z użytecznych serwisów społecznościowych, jest serwis
YouTube. Serwis specjalizuje się w udostępnianiu plików audio i video. Serwis powstał w 2005 roku
i obecnie na dobre wpisał się w polski i światowy Internet. Możemy spotkać się również z definicją
YouTube, jako internetowej telewizji, gdzie praktycznie każdy może umieścić swoje materiały 11.
Obecnie z serwisu korzysta ponad miliard użytkowników na całym świecie, czyli ok. jednej trzeciej
wszystkich osób, które korzystają z Internetu. Liczba widzów od 18 do 49 lat, czyli takich, którzy
w dużej mierze mogą być potencjalnymi klientami z założeniem, że korzystają oni jedynie z wersji
mobilnej jest większa niż liczba użytkowników telewizji kablowej w Stanach Zjednoczonych. Liczba

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa
2006, s .293.
4
Serwis internetowy: www.money.pl, data odczytu 14.04.2019.
5
Serwis internetowy: www.chip.pl, data odczytu 14.04.2019.
6
A. Uba, Facebook marketing. Jak zbudować profil marki. Raport: Media społecznościowe. 2010.
7
Ch. Treadway, M.Smith., Godzina dziennie z Facebook marketingiem, Wydawnictwo HELION, 2010.
8
J.Tomczak, Media społecznościowe w mikroprzedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej,
Organizacja i Zarządzanie, z. 68. Łódź 2017.
9
M. Kaste, Facebook’s Newest Challenger: Google Plus. Artykuł dostępny online: http://www.npr.org/. Data
odczytu: 12.04.2019.
10
O. Annusewicz, Studia Politologiczne Uniwersytetu Warszawskiego Vol. 45. Warszawa 2017.
11
Serwis internetowy: www.poradnikprzedsiębiorcy.pl, data odczytu: 12.4.2019.
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użytkowników serwisu systematycznie rośnie 12. Jednym z najprężniej rozwijających się serwisów,
w którym dominuje komunikacja wizualna jest Instagram 13. Instagram to potężne medium społecznościowe, przyciągające na świecie ponad 500 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie.
Publikują oni 95 milionów zdjęć i oddają 4.2 miliarda “serduszek” każdego dnia 14.
Wymienione serwisy są nie tylko źródłem informacji. Dają możliwość interakcji poprzez tekst,
zdjęcia czy filmy. Twitter to platforma, która w pewien sposób nawiązuje do bloga, aczkolwiek ma
znacznie szybszy, chociaż mocno ograniczony sposób działania, YouTube nazywany jest coraz
częściej internetową telewizją 15. Zakres funkcjonalności współczesnych mediów społecznościowych
ulega systematycznemu rozszerzaniu.
Media społecznościowe rewolucjonizują sposób, w jaki komunikują się ze sobą ludzie,
a także podmioty o charakterze prawnym, które poprzez liczne portale mogą komunikować
się z potencjalnymi odbiorcami swoich produktów i usług. Warto zauważyć także, że z mediów
społecznościowych korzystają także coraz częściej instytucje państwowe. Tak szerokie zainteresowanie mediami społecznościowymi wynika z faktu, że przynoszą one wiele wymiernych
korzyści, jednak wprost proporcjonalnie do rozwoju mediów społecznościowych rośnie liczba
zagrożeń z nimi związanych16. W ostatnich latach możemy zaobserwować zwiększenie znaczenia bezpieczeństwa elektronicznego, w tym kwestii dotyczących przesyłania oraz przetwarzania
danych, zwłaszcza takich jak informacje niejawne. Zyskiwanie, gromadzenie oraz przetwarzanie
danych to procesy mające we współczesnym świecie niezwykle istotne znaczenie. Niesie to za
sobą konieczność kreowania coraz to nowszych narzędzi, usług czy pojęć. Jednym z przykładów
nawiązujących bezpośrednio do problematyki danych jest termin Big Data. Zagadnienie to nieodzownie wiąże się z kwestią bezpieczeństwa transferu danych niejawnych wykorzystywanych
przez media społecznościowe.
Pojęcie Big Data jest relatywnie nowe, aczkolwiek samo zjawisko gromadzenia dużych ilości
danych było obecne od dawna. Terminowi Big Data ciężko jest przypisać jednoznaczną definicję.
W ścisłym tłumaczeniu, typowym dla początkowych definicji Big Data, powstałych u schyłku XX
wieku, oznacza on „duże dane” lub „wielkie dane”. Już w 1997 roku M. Cox oraz D. Ellsworth podjęli
próbę zdefiniowania Big Data 17. Dostrzegli oni, że jest to pojęcie względne i może być rozumiane
na dwa różne sposoby. Po pierwsze, jako duże zbiory danych (big data collections), po drugie jako
dane będące dużymi obiektami (big data objects), które są zbyt duże, aby mogły być przetwarzane
z użyciem standardowych algorytmów i oprogramowania na jednym sprzęcie. Działanie M. Cox
oraz D. Ellsworth było nakierowane na pozyskanie informacji z danych, ich maksymalizację oraz
problem ich interaktywności i wizualizacji w czasie rzeczywistym. W swoim dziele przedstawili
również schemat architektury warstwowej wizualizacji i zarządzania danymi. W 2001 roku, analityk
D. Laney przedstawił definicję Big Data 18, która opierała się na tzw. trzech „V”:

Serwis internetowy: www.youtube.pl, statystyki, data odczytu: 12.04.2019.
P. Buczek, Instagram jako miejsce komunikacji wizualnej mediów z odbiorcami. Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie. Naukowy Przegląd Dziennikarski Nr 4/2017. Olsztyn 2017.
14
Instagram dla biznesu – kompleksowy przewodnik. Osmo Studio. Dostępny online: https://osomstudio.
com/wp-content/uploads/2018/04/Instagram-dla-biznesu.-Kompleksowy-przewodnik-by-OSOM-STUDIO-v2.
pdf. Data odczytu: 14.04.2019.
15
A. Bąk, Serwisy społecznościowe – efekt Facebooka i nie tylko. Akademia Techniczno-Humanistyczna,
Bielsko-Biała, Media i społeczeństwo nr 6/2016, Bielsko Biała 2016.
16
A. Maciorkowski, E-marketing w praktyce, strategie skutecznej promocji online. Samo Sedno. Warszawa
2013.
17
M.Cox, D. Ellsworth, Managing Big Data for Scientific Visualization, 1997.
18
D. Laney, 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety, 2001.
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• Volume (ilość) - czyli objętość kumulowanych danych uzyskiwanych z rozmaitych źródeł,
przykładowo media społecznościowe. Osiągają one olbrzymie rozmiary liczone w terabajtach czy
nawet petabajtach.
• Velocity (szybkość) - nawiązuje do prędkości z jaką dane powstają, jak również szybkości
z jaką mają być przetwarzane.
• Variety (różnorodność) - odnosi się do wielości formatów, w jakich dane są dostarczane.
Źródła z jakich pochodzą konkretne dane są wielorakie, dlatego też zróżnicowany jest ich charakter,
typ czy format w jakim są zapisane.
Do powyższej listy amerykański SAS Institiute 19 dodał następujące parametry:
• Variability (zmienność) - dotyczy nieregularności czy niesystematyczności tworzenia danych.
Chodzi tu o nieprzewidywalność tego, kiedy dane powstaną, przykładowo w mediach społecznościowych, będąc skutkiem reakcji na dany bodziec.
• Complexity (złożoność) - będąca wynikiem tego, iż dane mogą powstawać w rozmaitych
źródłach. Powstałe w Big Data dane są zestawieniem informacji pochodzących z różnych źródeł,
dlatego też wymagają one wzajemnego zharmonizowania i skoordynowania.
Natomiast amerykański IBM 20, dopełnił listę parametrów o taki wskaźnik ,jak:
• Veracity (prawdziwość) - chodzi tu przede wszystkich o wiarygodność oraz prawidłowość
danych, które będą analizowane.
Analizując powyższe, można odnieść wrażenie, że termin Big Data może być rozumiany na
szereg sposobów. Różność ta wynika z odzwierciedlenia wymiaru użyteczności w procesie tworzenia definicji. Definicje Big Data mają w głównej mierze utylitarny charakter i są skoncentrowane
na pokazaniu możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie tego narzędzia, aniżeli na skonstruowaniu jego naukowej definicji.
Na przestrzeni ostatnich lat możemy zaobserwować zwiększenie się roli bezpieczeństwa
systemów informatycznych oraz ochrony zasobów danych osobowych w bazach internetowych
portali społecznościowych. Liczba przedsiębiorstw, które zajmują się gromadzeniem danych
osobowych w celach szeroko pojętego marketingu, stale rośnie. Wykorzystanie Big Data, wpisuje
się w kluczowe zasady marketingu. Media społecznościowe pełnią niezwykle ważną przestrzeń,
gdzie możliwe staje się wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań zarówno pod względem wielkości
danych, jakie gromadzą, jak i możliwości właściwego ich spożytkowania. Pojawienie się i ciągły
rozwój społeczeństwa informacyjnego pociąga za sobą oprócz niezaprzeczalnych korzyści, także
mnóstwo zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli. Przeważająca część związana jest z rozwojem
cyberprzestrzeni oraz niezmiernie ważną rolą jaką pełni informacja. Bezpieczeństwo informacji,
tudzież prywatność w sieci, stanowią podstawowy warunek funkcjonowania w środowisku, jakim
jest Internet.
Pojawienie się mediów społecznościowych w dużej mierze wpływa na cyberbezpieczeństwo
społeczeństwa informacyjnego. Wraz z niezwykłą dynamiką rozwoju mediów społecznościowych,
stały się one jednym z najpopularniejszych celów ataków hakerów. Wirusy mogące zainfekować
nasz sprzęt za pośrednictwem mediów społecznościowych są coraz bardziej zaawansowane, przez
co niemożliwe jest zapewnienie stuprocentowej ochrony. Głównym celem ataków w tej przestrzeni
są dane uwierzytelniania. Szczególnie istotne jest to, co podajemy w mediach społecznościowych

19
20

https://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html. Data odczytu: 12.04.2019.
http://www.ibmbigdatahub.com/infographic/four-vs-big-data. Data odczytu 12.04.2019.
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do publicznej wiadomości. Zdecydowanie powinniśmy unikać podawania swoich danych dotyczących: dokładnego adresu zamieszkania, daty urodzenia, czy nawet numeru telefonu. Ze znaczą
rozwagą należy także używać aplikacji (gier, forów tematycznych), które powiązane są bezpośrednio
z danymi mediami. Korzystający z mediów społecznościowych dzielą się z innymi informacjami
osobistymi, a nawet takimi, które można określić mianem prywatnych. W wielu przypadkach gromadzenie takich danych nie dotyczy wyłącznie podstawowych informacji takich jak imię, nazwisko,
płeć lub wiek danej osoby, ale rozszerza się na zupełnie inną płaszczyznę. Przedsiębiorstwa dążą
do pozyskania takich informacji jak np. zainteresowania, hobby, poziom dochodów, stopa życiowa
czy inne preferencje życiowe. Konsekwencją powyższego jest tworzenie przez przedsiębiorstwa,
instytucje finansowe czy publiczne ogromnych zbiorów danych niejawnych, które odgrywają decydującą rolę w kontekście podejmowanych przedsięwzięć marketingowych i są niezwykle ważnym
źródłem informacji. Ogromną ilość informacji dostarczają nam obecnie media społecznościowe.
Wytwarzane przez nie dane podlegają ciągłemu przetwarzaniu oraz pomnażaniu. Występują one
w niemal niepoliczalnych ilościach, a ta liczba niepohamowanie rośnie. Przedsiębiorstwa, które
dysponują największymi zbiorami danych o użytkownikach mediów to głównie Google, Facebook,
Twitter, Instagram czy YouTube. Funkcjonowanie tychże podmiotów powiększa potencjalne ryzyko
spadku bezpieczeństwa gromadzonych w nich danych zwłaszcza umieszczanych w elektronicznych
bazach i transferowanych za pomocą systemów teleinformatycznych mających łączność z Internetem. W takiej sytuacji konieczne staje się zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa gromadzonych
danych. Podmioty, które tworzą i rozwijają bazy danych zobligowane są do ich należytej ochrony,
poprzez zapewnienie właściwego poziomu ich zabezpieczenia i zapobieżenia niebezpieczeństwu
ujawnienia danych osobowych obywateli w sieci.
Jednym z podstawowych zagrożeń związanych z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
jest także fakt, że nigdy nie mamy pewności, kto znajduje się po drugiej stronie ekranu i wchodzi
z nami lub naszymi dziećmi w interakcję. Wystarczy założyć fikcyjne konto, podać nieprawdziwe
dane i dodać dowolne zdjęcie znalezione w Internecie, aby rozpocząć swoją aktywność w opisywanej
przestrzeni. Niektóre portale (np. Facebook) próbują to w pewnym zakresie kontrolować. Jeżeli
serwis uzna dane użytkownika za fałszywe, zablokuje konto i nakaże przesłanie kopii dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Metoda ta niestety jest w dużej mierze nieefektywna, ponieważ
przy ogromnej liczbie użytkowników jest to, pewnego rodzaju „walka z wiatrakami” i często zanim
administratorzy namierzą taką osobę, mogą zostać już wyrządzone realne szkody. Fałszywe konta
są szczególnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży, którzy wychowani są już w niemal nieograniczonym dostępie do treści internetowych, nie uznają pewnym zakresie równoległości światów
rzeczywistego i wirtualnego, stapiając go w jednolity świat. Internetowe relacje mogą mieć przecież
negatywne skutki, nie tylko w wirtualnej rzeczywistości, ale i w realnym życiu. Nie trudno wyobrazić
sobie sytuację, w której fałszywe konto zakładane jest przez dorosłą osobę, która podszywając się
pod małoletniego próbuje nawiązać kontakt z dzieckiem. W celu minimalizacji wystąpienia tego
zagrożenia najlepszym sposobem jest dopuszczenie dziecka do dostępu do mediów społecznościowych możliwie w późnym wieku, jednak im dziecko większe, tym większa powinna być jego
swoboda. Rodzice powinni stale monitorować aktywność swoich dzieci w mediach społecznościowych, pozwalać na samodzielne korzystanie ze znanych i relatywnie bezpiecznych serwisów
społecznościowych. Wraz z rozwojem dziecka oraz jego biegłości informatycznej, w celu ochrony
go przed cyberprzestępczością, konieczna jest rezolutna edukacja samego nastolatka, który powinien mieć dużą świadomość nieodpowiednich treści i zachować, które mogą na niego czyhać.
Popularne serwisy społecznościowe wprowadzają ograniczenia wiekowe dla swoich użytkowników,
np. portal Facebook pozwala na założenie w Polsce profilu osobom, które ukończyły 13 rok życia
(regulacje te mogą różnić się w zależności od kraju użytkownika).Profile zdefiniowane, jako profile
należące do młodzieży mają domyślnie wyższe ustawienia prywatności (np. zdjęcia i informacje
o osobie są niedostępne dla nieznajomych).
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Korzystanie z mediów społecznościowych w znaczny sposób uwidacznia nasze specyficzne
cechy. Każdy z użytkowników mediów społecznościowych jest inny, różnią nas: pochodzenie,
wygląd, wyznawana religia czy poglądy. Mamy prawo do naszej odmienności i jej poszanowania,
jednak wielu z nas, zwłaszcza poprzez swoją aktywność w tych mediach spotyka się, na co dzień
z niechęcią lub wrogością. Najogólniejszą formą wyrazu tych negatywnych uczuć jest tzw. hejt
(ang. „to hate” – nienawidzić), jest on komunikatem wymierzonym przeciwko komuś, mówiącym
o niechęci lub braku aprobaty, często niezbyt sprecyzowanej. Zazwyczaj wyrażony jest skrajnie
ostrymi słowami, mającymi na celu zaszkodzić jego odbiorcy w możliwie wysokim stopniu. Każdy,
kto decyduje się na wystąpienia publiczne w tej przestrzeni, musi brać pod uwagę możliwość
nieuzasadnionych ataków.
Zgodnie z Konwencją Berneńską, wszelkie dane personalne, ilustracje, komiksy, obrazki, fotografie, filmy, publikowane w mediach społecznościowych są obiektem praw autorskich publikującej
je osoby. Ustawa o prawie autorskim i prawach również dość precyzyjnie reguluje te kwestie. Zapisy
ustawy, mówią, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia
i sposobu wyrażenia. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Jeżeli
ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zgodnie z regulaminem jednego z największych portali w mediach społecznościowych (Facebooka) również wynika,
że „Zabronione jest publikowanie na Facebooku treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności,
które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.” Prawo
wyraźnie chroni użytkowników przed tymi naruszeniami, zniewagę czy zniesławienie, może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Niestety w codziennej praktyce zapisy te są dość
często ignorowane, co przekłada się na to, że treści publikowane w mediach społecznościowych
wykorzystywane są wbrew woli publikujących je osób, w różnych celach, najczęściej mających za
zadanie skompromitowanie publikującej je osoby poprzez przerobienia np. zdjęć czy filmów, czy
też przedstawienia ich w nieodpowiednim kontekście.
Big Data dostarcza niezliczoną liczbę możliwości zwiększenia cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w sferze analizy danych i ich ochrony, a także zwalczania ewentualnych ataków w cyberprzestrzeni. Jest narzędziem niezwykle pomocnym w kwestii ochrony przed zagrożeniami. Pozwala na
ich szybsze rozpoznanie oraz jednocześnie umożliwia zmniejszenie czasu potrzebnego do reakcji
na działania niepożądane występujące w sieci. Posługiwanie się Big Data daje możliwość analizy
danych w sposób płynny i dynamiczny, tym samym otwiera szerokie perspektywy na prawidłowe
określenie i oszacowanie rodzaju niebezpieczeństw. W tym wszystkim istotne jest dysponowanie
narzędziami, które pozwolą na analizę danych, zwłaszcza takich, które umożliwią niejako automatyzm
ich weryfikacji. Z ich pomocą materiał zawierający niezbędne informacje może być przekazywany
niezwłocznie odbiorcy. Na pozór zapewnienie bezpieczeństwa danych wydaje się całkiem łatwe.
Jednak, gdy odniesiemy się do ilości przechowywanych w cyberprzestrzeni danych, które należy
zgłębić i przeanalizować, aby udaremnić ryzyko cyberataku, zadanie okaże się wymagające i zawiłe. Technologie i środki, które standardowo wykorzystuje się do gromadzenia danych generują
dużą liczbę błędnych wzorców, tym samym odwracając uwagę od czyhających zagrożeń. Wadliwość tradycyjnych narzędzi tkwi także w braku właściwej przepustowości, z tego względu nie są
w stanie prawidłowo radzić sobie z wielkimi zbiorami danych. Bezustannie rosnące zbiory danych
powodują, że tradycyjne narzędzia, takie jak relacyjne silniki bazodanowe czy tradycyjne systemy
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do raportowania przestają mieć rację bytu. Klasyczne oprogramowanie przestaje być zdolne do
zarządzania wielkimi danymi i ginie w konfrontacji z nowymi technologiami 21.
Rozwiązaniem są systemy bazujące na koncepcji Big Data. Fenomen tego rozwiązania tkwi
w możliwości analizy różnych typów danych, pochodzących z rozmaitych źródeł oraz bieżące monitorowanie i możliwość natychmiastowej reakcji na pojawiające się problemy. Dzięki wykorzystaniu
Big Data zagrożenia, które w przypadku tradycyjnych metod mogłyby zostać niejako niezauważone, zostają wykryte i możliwe do zapobieżenia. Koncepcja Big Data oprócz gromadzenia danych
dokonuje ich przyporządkowywania, tworząc niejako korelaty i połączenia. Ponadto jej działanie
nie jest skupione jedynie na danych istniejących w czasie rzeczywistym. Często pomocne przy
analizie staje się możliwość wykorzystania tzw. danych historycznych. Są to informacje, dzięki
którym można tworzyć niejako wielopoziomowe bazy danych, które to są pomocne przy modelach
statystycznych czy prognozujących. Pozwalają diagnozować anomalie oraz mają one umiejętność
śledzenia i przewidywania potencjalnych niebezpieczeństw.
W przeciągu minionych lat powstały nowe kategorie ryzyka, mające swe źródło w niepohamowanie rosnących i rozrastających na ogromną skalę, zbiorach danych o użytkownikach mediów
społecznościowych. Podmioty odpowiedzialne za powstawanie takich zbiorów to najczęściej
właściciele portali społecznościowych. Każdy użytkownik może bezpłatnie założyć konto na takim
portalu, jednakże firma będąca jego właścicielem przy pomocy tzw. robotów, czyli programów umożliwiających przetwarzanie i analizę danych, ma możliwość gromadzenia ww. w tzw. hurtowniach
danych. Konsumenci korzystający z mediów nie zawsze są świadomi potencjalnego wykorzystywania
podanych przez nich informacji w tym danych nazywanych „wrażliwymi”, w celach marketingowych
w tym użycia ich przez inne podmioty, jako zleceniodawców. Wielkie koncerny, będące właścicielami
takich mediów społecznościowych jak Facebook czy YouTube pozyskują ogromne zyski z emisji
reklam na kontach konsumentów. Nie są to reklamy przypadkowe, lecz profesjonalnie dobrane
pod preferencje konkretnego użytkownika, zgodnie z informacjami zawartymi na danym profilu
społecznościowym, takimi jak zainteresowania czy hobby. Realizacja powyższego możliwa jest za
pomocą takich narzędzi jak profilowanie użytkowników sieci. Polega ono na gromadzeniu informacji
na temat konsumentów, budowanie profili osobowych, poprzez między innymi monitorowanie tematyki odwiedzanych w sieci stron. Pozwala to na rzeczywiste dopasowanie treści wyświetlanych
reklam pod konkretną osobę 22.
Istotnym problemem, który dotyczy większości użytkowników mediów społecznościowych, jest
brak świadomości, że wszelkie informacje, nie tylko takie, które są publikowane przez nich samych,
lecz także sam „ruch” i zainteresowanie konkretnymi stronami, podlegają wielorakim analizom oraz
są wykorzystywane do działań marketingowych.
Zastosowanie koncepcji Big Data w działalności marketingowej skupionej na chęci poznania
potrzeb konsumentów stało się podstawowym czynnikiem dynamicznego rozwoju mediów społecznościowych. To one są dzisiaj kluczowym źródłem wiedzy o użytkownikach sieci. Dzięki ich
działalności możliwe jest określenie potencjalnych nabywców poszczególnych dóbr czy usług 23.
Zaprezentowane w artykule rozważania pokazują jak znaczącym wyzwaniem dla dzisiejszego
otoczenia jest zaawansowany rozwój fenomenu jakim jest Big Data. Korzyści jakie niesie ze sobą
jej używanie są niezaprzeczalne. Należy mieć jednak na uwadze potencjalne zagrożenia, które
mogą pojawić się podczas korzystania jej zasobów. Korzystanie z mediów społecznościowych ma
charakter powszechny, co sprawia, że znaczna część społeczeństwa w pewien sposób usypia
swoją czujność uznając, że korzystanie z nich jest w pełni bezpieczne. Nic bardziej mylnego, liczba
A. Kozłowski, Big data – nadzieją dla cyberbezpieczeństwa? [ANALIZA]. Dostępny online: https://www.
cyberdefence24.pl/big-datanadzieja-dla-cyberbezpieczenstwa-analiza. Data odczytu: 14.04.2019.
22
A. Kozłowski, Big data – ibidem
23
A. Kozłowski, Big data - ibidem
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zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi rośnie wprost proporcjonalnie do ich niezwykle
dynamicznego rozwoju. Katalog ryzyka związanego z korzystaniem z mediów społecznościowych
nie jest zamknięty i niestety z pewnością ulegnie poszerzeniu na przestrzeni czasu. Aby zapobiec
niebezpieczeństwom konieczne jest zapewnienie odpowiedniej i profesjonalnej infrastruktury
informatycznej, która poradzi sobie przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa przechowywania i analizy tzw. wrażliwych danych. Big Data, jako narzędzie innowacyjne i kreujące postęp
technologiczny będzie stale posuwać się na przód. Niewątpliwie Big Data to tematyka niezmiernie
aktualna, która może przynieść wymierne korzyści w zakresie zwiększenia cyberbezpieczeństwa
mediów społecznościowych.
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Mediacustomization and modern informational space
Annotation
The concept of “mediacustomization” has been outlined in the article, its theoretical and methodological base has been characterized, sense formation integrated parts have been defined, and
the dependence of mediacustomization from steep development of modern technologies has been
argumented. Such varieties of mediacustomization have been distinguished: an expert (change of
format, content, publishing with request of an expert), modular (change of blocks, headings from
which the media consists of), and cosmetic (change of outlook of the media or its design). It has
been stressed that for journalism this direction is perspective as a media product must correspond
to requests of modern audience. The effectiveness of cooperation of the modern media with the
audience which should have the possibility of taking an active part in discussions of information,
its estimation, making contributions, generating of one’s own ideas, creating of one’s own content
has been grounded in the article.

Actuality of the research. The traditional model of a media product in the conditions of the
latest technologies, high competition in the field can no longer meet the needs of consumers of
information. And this requires media seekers to find new strategies, a balance between traditional
and new media which turn into an important problem. Journalists have to change their habits, adapt
them to preparation of their positioning concerning other mass media because more often an information is given parallel with an event, on-line and multyformat. It is usually consumed continuously,
everywhere and at once from various sources. An important role here is played by the “fitting” of
a journalist (or the media in general) to a particular consumer of information including a form and
style of presentation of the material. In this context such concept as “mediacustomization”, that is,
the production of an information product for a narrow audience, taking into account its interests and
requirements, not only in practical use, but also in scientific usage, is actualized. It is figuratively
called as a “service factory”, since it foresees “adaptation of information for a particular consumer”.
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Methodological basis. To roblems of customization more attention is given in the field of
marketing. E. Toffler, J. Peine, S. Devis, C. Chandr, A. Camrani, F. Piller,
M. Tseng, T. Danko, J. Lamben, O. Makarova and others addressed to it. An understanding
in the sphere of journalism has not been researched not enough. Now it started to be adapted in
Ukraine by such scientists as T. Omelyanenko, Ye. Krykavsky, N. Chukhray.
Presenting of the main material. In generally used meaning customization is the “production of mass products for a specific consumer order by completing it with additional elements
or accessories” 3. Sometimes, based on the fact that “customization” is derived from the English
word customer (client) and customizing (production on a customer’s order), its content is associated with verbal construction of “production on order” 4. In our case it is done with the purpose
that each reader, listener, viewer has a feeling that the information is prepared and transmitted to
him and it satisfies his personal needs. This works especially efficiently when the information is
presented by an expert: a medical man talks about medicine, a hunter talks about hunting. That
is, nowadays, first and foremost “journalism of competencies” and not “journalism of language”
is demanded 5 .
Today, customization in journalism is a perspective trend as in Western European countries,
where all large media corporations offer their products under the individual consumer’s information
needs. Since its main task is to create in the consumer a feeling that a product was created personally for him and should satisfy his personal needs then the mediacustomization can be modeled
by the scheme: the supplier of the information – the consumer of the information. It is not only
attractive for ethical reasons but also economically advantageous because it provides a competitive
advantage by creating more cost (value) for a consumer of information 6. Therefore, today we can
speak about innovative media competence that allows us to know the possibilities of a channel
of information, to model a text in accordance with the latest technologies, to present a content in
various combinations of words, sounds and images, taking into account the technological media
infrastructure 7.
The main varieties of mediacustomization are: expert, modular, cosmetic. Expert lies in cardinal
change of the entire edition on the advice of an expert, customization of not only a cover, rubrics,
but also a format of a publication, its content. Modular lies in the fact that blocks, headings from
which the media are composed, can change. Cosmetic is the simplest and it consists of a change
of appearance of the media or its design 8 .
The brightest examples of mediacustomization can be found mostly in the media markets
of the United States and Germany. But in Ukraine it is also spreading. For example, these are
Internet-newspapers which are distributed via e-mail subscriptions (Medialab) that are created
for a particular user; news lines on one of the media’s websites, which only reflect information
T. P. Danko, Upravlenie marketingom / T. P. Danko. – 2-e izd. – M., 2001, s. 205.
T. V. Omeljanenko, Virobnicha strategіja MC-pіdpriєmstva / T. V. Omel’janenko // Strategіja ekonomіchnogo
rozvitku Ukraїni [Elektronnij resurs]: zb. nauk. prac’ / M-vo osvіti і nauki Ukraїni, DVNZ «Kiїvs’kij nac. ekon.
un-t іm. V. Get’mana», Ukraїns’kij Sojuz promislovcіv і pіdpriєmcіv, Іn-t svіtovoї ekon. …NANU; golov. red. A.
P. Nalivajko. – K.: KNEU, 2010. – Vip. 26–27. – s. 112.
5
V.Tulupov, Vyzov sovremennoj zhurnalistike [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid =3584&level1=main&level2=articleswa/Main?textid=3584&level1=main&level2=articles.
6
O.I. Makarova, Kastomizacija kak napravlenie povyshenija jeffektivnosti marketingovoj dejatel’nosti promyshlennogo predprijatija [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://science-bsea.narod.ru/2009/ekonom_2009_2/makarova_kastom.htm
7
N.Poplavska, N. Dashhenko, Formuvannja kros-medіjnoї kompetentnostі studentіv-zhurnalіstіv// Derzhava
ta regіoni. Serіja: Socіal’nі komunіkacії, 2013, № 3-4(15-16). S.113-117.
8
Zh.-Zh. Lamben, Menedzhment, orientirovannyj na rynok. – SPb.: Izd-vo «Piter». – 1-e izd., 2006 g
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on a specific topic, region, etc. The new media really organically enter the infrastructure of an
information society and make it more sophisticated. They suplement traditional media and merge
with them, synthesizing their capabilities. Just thanks to them mass consciousness is formed, that
is, the tastes of consumers of information. In this context, the notion customization of services is
highlighted – the abilities of adjustment of interface “for oneself” and a choice of interesting content
“for oneself”. To such customized services which are now actively suggested by new media belong:
RSS, playlist, podcasting, adjustment of certain news lines (by topics) by a user at his request, for
example, about the weather or a situation on the roads 9 .
RSS is a family of XML-formats intended for description of news lines, announcements of
articles, changes in blogs, etc. Information from various sources, presented in the RSS format can
be collected, processed and presented to the user in its convenient form, by special programsaggregating agents 10 . Of course, with the help of the RSS a brief description of new information
that appeared on a site and a link to its full version is presented. Most of the modern media content
is already working on customization of their product (and this is the use of the RSS-lines), among
them are: “Ukrainska Pravda”, “Korrespondent”, “Facty and Comentari”, “Dzerkalo tyzhnya”, “Liga.
net.” etc. Everyone can subscribe to the RSS line of any heading of a site or to all materials of site.
More and more, and for example, football internet resources use the RSS-messages, with the help
of which news of a club can appear in a separate window on a desktop computer or a smartphone
so that it will be not necessary to constantly go to a site in search of new news. Such a “widget”
has, for example, Real Madrid football club. The most important news and suggestions from clubs
come to fans on e-mails so that they do not miss anything. A playlist is a list of audio or video files
adjusted according to certain rules 11 . Playlists can be organized, saved and selected for playback
individually, on request of a consumer, and therefore customized.
Podcast is a digital media file that is distributed by the Internet to play on portable media or
personal computers. Unlike listeners who listen only to what radio station offers them, podcasting
lets you choose on your own what you want to listen to or watch. And most importantly you can do
it at the time when it is convenient for you 12 . Podcasting is an opportunity for everyone to express
one’s own thoughts or views because its format allows an author to become a presenter of his own
program, not tied to the media, doing it the way he wants, and at the same time forming his audience. For example, if you subscribe for a podcast about gardening, then it will be updated according
to the season – for example, in which months it is better to plant daffodils or how to fight pests in
summer. These examples clearly illustrate the fact that customization in the media environment is
not abstract today, it is torn apart from life, but are widespread.
In this context, one must take into account the audience who wants to tailor the media to
himself. However, in today’s media it is also possible to track the audience’s requests (for example,
to take into account its reaction – through “likes”, “shares”, etc.). This is an incentive for professional journalists who purposefully work for specific platforms and who understand that criteria for
evaluating their activities are changing 13

9 Novіtnі medіa ta komunіkacіjnі tehnologії : kompleks navchal’nih program dlja specіal’nostej «zhurnalіstika»,
«vidavnicha sprava ta redaguvannja», «reklama ta zv’jazki z gromads’kіstju» / Za zag. red. V. E. Shevchenko.
– K.: Palivoda A. V., 2012. – 412 s.
10
N.Poplavska, N.Dashhenko, Sinorub G. Onlajn-zhurnalіstika // Pіdruchnik z kros-medіa. – Schiller Publishing House, 2015. – s.60-67.
11
Ibid
12
Ibid
13
V. Tulupov, Vyzov sovremennoj zhurnalistike [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid =3584&level1=main&level2=articleswa/Main?textid=3584&level1=main&level2=articles.
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Therefore, the “visitor” of an electronic publication should easily find the answer to all questions
that are relevant to his or her inquiries. In addition, working with a consumer of the media should
not end after he got acquainted with necessary information or refusing it. Therefore, it is worthwhile
to suggest making a bookmark on a site; to subscribe for a newsletter distribution regarding notifications about new information, about his region or topics; to subscribe for the RSS news, to go
to a guestbook or forum; to fill out a personalization questionnaire. Because modern consumers
have their own interests, with which it makes no sense to argue. This should be born in mind by
the modern media. After all if they inform the recipient in the way that he will feel that he is being
appealed to and not to someone else, and he is very likely to be interested in this information.
Customization of a product is a business area which is especially relevant in our unstable time
when there are many people who want to start their own business and some editorships change
a profile of their activities through introduction of convergence or cross-ideas 14. Distributing information to a variety of devices and platforms gives you more choices and access to it at the most
convenient time. And today, from a huge number of information sources you can choose the one
that matches the query. This means that getting any information becomes the most convenient,
because you no longer have to wait for a release of news or transmission that should start at a certain time on TV or publication of a newspaper. Now the need for information is satisfied instantly
with the help of the new media and in such a form which the recipient needs.
A fairly clear picture concerning how this individualized media product should be today, how
it is consumed, and how it is consumed and how much its comsumption can grow is built by crossmedia today. Cross-media presumes the use of technologies from more than one media, analogue or
digital. Cross-media content can be submitted to various gadgets. The essence of cross-media is that
one and the same content can be distributed on different platforms 15. Therefore, one of the secrets
of cross-media customization is well-established communication and coordination between various
platforms that develop customized products for media consumers. They seek relevance (accordance
with information that a user searches) to their needs. Relevancy for them is personalization. They are
interested in the potential audience of a new media product, where it is located, what events it visits,
and why it needs customized and thus individualized information. But still the main thing when creating
a product is to know that it needs the audience, especially in the context of the modern development of
information technology. The audiences should be given an opportunity not only to passively perceive
information, but also actively participate in its discussion, evaluate, comment, make corrections, generate and offer their own ideas, create their own content. Active cooperation, interaction with readers
significantly affects rating, popularity and ability to compete with the media. Especially when it concerns
online media, which is mainly aimed at communicating with mass audiences, and in this regard, their
creation and support require significant financial and organizational efforts.
Today, for example, sites of large football clubs which contain a large amount of specialized
round-football information for fans work in such a way. They are the main means of notifying the news
of a club. In addition on such sites there is always an active forum on which you can discuss news,
rumors and results of matches. But progress does not stand on the spot: Internet technologies are
developing, and websites of football teams are developing with them too. In any sports publication
there should be a table with results of matches. When going, for example, to the UA-Football site,
a visitor has an opportunity to get acquainted with a tournament table of football matches both in
Ukraine and abroad. It is important to note one more important detail – the speed of news publication. They are updated on a twenty-four hour basis. Almost daily from 102 to 200 materials in news
Custom-produkt [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://recklama.com.ua/content/custom-produkt
O. Peleshok, Unіversalіzacіja suchasnogo zhurnalіsta v kontekstі krosmedіjnostі // Medіaprostіr: zbіrnik
naukovih statej іz socіal’nih komunіkacіj / red. kol.: N.Poplavs’ka ta іn. – Ternopіl’: TNPU іm. V.Gnatjuka, 2014.
– S. 87-90.
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lines are presented and the exact time is fixed near each information. This is done to make it easy
for a user to navigate an information stream. News texts are mostly structured traditionally. Facts
are arranged in decreasing significance order. They start with the title, followed by an introductory
paragraph. And then there goes the text. The headline not only points to the topic but also informs
about the “core” of a message, that is, for what a material was being prepared for. In the opening
paragraph, somewhat more detailed than the headline, the main elements of an event are outlined:
where and what happened is reported here, simply extending the heading or details of what was
stated in it are specified. It gives an impression that the main elements of an event are generalized.
This allows you to get to know the content of news very quickly. A text supplements what it says in
the title. Our observations have shown that there are many new facts in the text itself, here various
aspects of information are presented, and there are often quotations. Authors try to present a material
in an attractive and laconic manner. In order not to overload a reader with additional (albeit important)
information they can call to other sources of information in a text of a message on several occasions.
The very text of news, as a rule, is divided into elements – thematically grouped information blocks.
Sometimes these elements are separate paragraphs or sentences. This sort of a text makes it more
readable and easy to perceive. Blocks of information in a text are located so that a reader first receives answers to the most important questions: who, what, when and where, and then accompanying
information. The text of the news, as well as the news as a whole, is constructed so that the facts
are arranged in order of decreasing significance, from the most important to less important. This
very structure of news helps to expand contents of a header, to transmit a message most quickly
and efficiently, and therefore, is an expedient way of organizing information.
Except actual news materials on the UA-Football site, users have additional possibilities
for viewing photos or videos. Almost every new material is accompanied by photo illustrations or
video materials or annimation. This confirms the tendency of content visualisation which helps
to get deeper into the information. After reading this news the user will of course want to watch
the entire video as well as comments to it. On-site video materials are presented in the following
variants: videos of football matches, video commentary and video interview. Every day, the portal
publishes up to 10 videos under which there are opportunities of leaving comments.
It is also worth noting that all news information is integrated without significant changes in
a mobile app, which is another site that is displayed on a mobile device. News materials are usually
presented here in a few sentences due to small size of a monitor. Presentation of information in this
format is a success since a screen contains all the news that you can read quickly and go straight
to the next. Updates of news lines are submitted almost every minute. In a mobile application of
a site you can separately choose the sections “Photo”, “Video”. It is possible to leave one’s own
comment below them. A mobile app uses the same features in production of content as in the full
version – interactivity, hypertext and multimedia.
Taking into account the fact that a journalist writes his materials primarily to his readers it
is worth allowing each user to be a co-creator of media messages, give them an opportunity to
speak, thus contribute to the work, to feel oneself as an active participant in a process of forming
information space of a society. On the other hand, quite often the readers’ comments themselves
encourage journalists to create new materials that will serve as answers to community requests.
This facilitates the process of finding a topic for journalists, removes barriers that arise between
the media and the audience.
Consequently, modern media consumers need “mass customization” so the media should
“expand” information so that media clients feel that it is relevant to their sphere regardless of which
industry they work. Under such conditions, journalists should be as open as possible and offer the
audience an interactive product that allows you to “play” with a toolkit and feel that it is suitable
for a specific area, company or situation. The basic idea is that journalists and the media should
give their audience the maximum number of levers for “fitting” an individual toolkit for themselves.
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It should be noted that consumers of information require from the media every time a wider range
of services, personalization of information. If a potential consumer of information feels that such
a methodology suits him, then he is likely to become a regular consumer 16.
It is also worth noting that the problem of mediacustomization is very ambiguous. But speaking
about it as a trend that many mediators will go this way is prematurely. The reasons for an interest
in customization are understandable: the more the volume of supply in the media market grows
the more discerning and capricious a consumer becomes 17 . When a today’s media consumer is
choosing between “print media” and “digital media” the choice is obvious. But when a choice of
absorbing information from different platforms arises, “consumer shock” starts and as a result the
growth of media product requirements also starts.
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Ukrainian Book Market In 2015-2017
Książkowy rynek Ukrainy w latach 2015 – 2017
Streszczenie
Wyświetlono aktualny stan rynku produkcji książek na Ukrainie, na podstawie danych statystycznych wydawania książek i broszur, przeanalizowano asortyment produktów wydawniczych według
cech językowych i terytorialnych, według przedmiotów działalności wydawniczej, naznaczeniema
celowego i powiększonych sekcji tematycznych; przeprowadzono terytorialne i czasowe zróżnicowanie głównych wskaźników wydawniczej sprawy oraz trendy na rynku wydawnictw książkowych
na Ukrainie w latach 2015-2017, zauważono pozytywną dynamikę wydawania publikacji według
nazw, jednak spadek liczby publikacji w obiegu, wzrost ilości wydawania książek dla dzieci według
nazw, obiegu, ujawniono znaczącą (80%) dominację ukraińskojęzycznych publikacji dla dzieci na
rynku wydawnictw książkowych. Ustalono, że wśród wydań literackich i artystycznych dla dorosłych
według liczby tytułów, a także obiegu pierwszeństwo mają detektywy, fantazy i powieści miłosne,
a największa liczba wydań drukowanych przypada na literaturę o orientacji edukacyjnej i kulturowej.
Drugie miejsce zajmuje literatura polityczna i społeczno-ekonomiczna, a literatura piękna i folklor
zajmują trzecie miejsce. Zauważono pozytywną dynamikę w produkcji publikacji w języku ukraińskim.
Summary
The current condition of the Ukraine’s book market has been examined on the basis of the
statistic data on books and brochures publishing; the assortment of publishing production has
been analysed according to language and territorial characteristics, actors of publishing activity,
target audience and thematic sections; territorial and temporal differentiation of the main indicators of publishing and consistent trends in Ukraine book publishing market in 2015-2017 has been
carried out. Positive dynamics in the growth of the number of print titles has been noted whereas
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the decrease in the circulation has been noticed as well; the growth of books for children by both
the print titles and the circulation have been mentioned; a significant (80%) domination of books
for children in Ukrainian on the book publishing market has been defined. It has been determined
that among literary and arts editions for adults by the number of titles, and circulation the leadership is held by detectives, fantasies and romance novels, and the largest number of printed
publications on the subject is accounted for the literature of educational and cultural orientation.
The second best is the political and socio-economic literature; fiction and folklore occupy the third
place. A significant positive dynamics in the production of publications in Ukrainian has been observed. Among the publishing houses focused on fiction, the leading positions are taken by such
Kharkiv Publishing houses as “Book Club “Family Leisure Club”, Folio Publishers LLC, Lviv “Old
Lion Publishing House”.
The statistics of books and brochures among the regions again confirms the strong position of
Kyiv as a nationwide book-publishing centre. Kharkiv region is equally stable in taking the second
place by the number of titles. It should be noted that not all regions have the same pace of printing.
In some areas, it is reduced by the print titles and the circulation.
However, in Volyn’, Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk, Lviv, Mykolayiv, Poltava, Rivne, Sumy,
Ternopil, Kherson Khmelnytsky, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Zakarpattia, and Chernivtsi
regions, an increase in the number of titles and the circulation has been noticed. The decrease
in the number of titles and the increase in the circulation have been recorded in Donetsk region.
The formulation of the issue
The task of state policy in the publishing industry is to promote the books and brochures
printing, rationally organize a book market and ensure correct and optimal functioning of a book as
means of modern media. Being a significant element of cultural life of society, this industry output
satisfies its informational, scientific, educational and cultural needs, and influences on its spirituality and cultural development. Therefore, the analysis of current state of book market in Ukraine in
recent years is of great topicality.
An overview of previous research results
The peculiarities of the development of Ukrainian book production and distribution are
highlighted in the scientific researches of M. Tymoshyk, S. Havenko, N. Zelinska, L. Shwaika, B.
Durniak, O. Melnykova, I. Kopystynska and others.
The purpose of this paper is the research of Ukrainian market trends through a detailed study
of the book production spectrum in accordance with the language and territorial characteristics; analysis of books publication in terms of their publishers, target groups and enlarged thematic sections.
Presentation of the main research material
The study of Ukraine book market is based on official data of the State Service of Statistics
of Ukraine, the State Committee for Television and Radio Broadcasting of Ukraine, and the State
Scientific Institution “Ivan Fedorov Book Chamber of Ukraine”.
The analysis of statistical data shows that in 1990, before the proclamation of independence,
Ukraine issued more than 7 000 new books with the total circulation of 177 million copies, that is,
3.5 copies per each Ukrainian inhabitant. Since 1994, the book production in Ukraine has fallen to
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the level of one book per capita per year. Nowadays Ukraine publishes a little more than one book
per inhabitant per year, which is much lower than the maximum permissible threshold for preventing
the intellectual degradation of the population. In Spain, by comparison, there are 7.8 books, in Italy –
4.4, in the Russian Federation – 4.5, in the Republic of Belarus – 4.1 books per inhabitant 4 [1, 4, 5].
The statistics of books and brochures among the regions once again confirms the strong
position of Kyiv as a nationwide book publishing center. The Ukrainian capital’s share accounted
for 32.8 % (5782 print titles of the total number of titles) and 41.3 % (15 469.3 thousand copies
of the total circulation), compared to the same period last year, the number of print titles has
increased by 309 items which represents 5.6 %, and the circulation – by 1247.3 thousand copies,
representing 8.8 %. Kharkiv region continuous to take second place by the number of names
with 4218 print titles, and the circulation of 15 308.4 thousand copies, which makes 23.9 % of
the total number of titles and 40.9 % of the total circulation; compared with the previous year,
the number of titles has increased by 79 items (1.9 %), but circulation has decreased by 2156.9
thousand copies (12.3 %).
It should be noted that not all regions of Ukraine have shown the same rate of book printing.
In some regions it has been reduced by both titles and circulation. However, in Volyn’ region, the
increase has been noticed in the number of publications (by 11 print titles, representing 6.5 %),
and circulation (by 272.1 thousand copies, which amounts 289.5 %); in Zaporozhzhya region – by
159 print titles (72.6 %), circulation – by 42.2 thousand copies (60.7 %); Ivano-Frankivsk region
– by 23 print titles (12.8 %), circulation – by 59.9 thousand copies (82.6 %); Kyiv region – by 48
print titles (55.2 %), circulation – by 51.8 thousand copies (97 %); Lviv region – by 222 print titles
(18.5 %), circulation – by 599.8 thousand copies (53.9 %); Mykolaiv region – the total number of
print titles has increased by 100 issues (117.6 %), circulation – by 18.1 thousand copies (69.6 %);
Poltava region – by 119 print titles (61.7 %), circulation – by 27.1 thousand copies. (51.8 %); Rivne
region – by 38 print titles (21 %), circulation – by 48,2 thousand copies (88,3 %); Sumy region – by
19 print titles (5.4 %), circulation – by 68.5 thousand copies (25.2 %); Ternopil region – by 97 print
titles (13.3 %), circulation – by 840.8 thousand copies (65.2 %); Kherson region – by 14 print titles
(6.6 %), circulation – by 8.7 thousand copies (17 %) and in Khmelnitsky region – by 49 print titles
(14.9 %), circulation – by 63.2 thousand copies (22.8 %). The growth of titles and the decrease in
circulation are observed in: Vinnytsia region – by 66 print titles (17.5 %), circulation decreased by
32.1 thousand copies (75.4 %); Dnipropetrovs’k region – by 47 print titles (9.5 %), circulation – by
19.1 thousand copies (12.6 %); Zhytomyr region – by 101 print titles (146.4 %), circulation – by
3.6 thousand copies (22.1 %); Zakarpattia (Transcarpathian) region – by 27 print titles (13,9 %),
circulation – by 5,0 thousand copies (7,2 %); Chernivtsi region – by 10 print titles (3.8 %), circulation – by 94.3 thousand copies (34.6 %).
The decrease in the number of titles and the increase in circulation have been recorded in
Donetsk region – 112 print titles (54.5 %), while circulation increased by 36.2 thousand copies
(23.4 %). The registration of publications issued in 2017 ends on January 31, 2018. It is possible
to predict that the expected number of printed publications will be about 20 500 titles of books
and brochures with the total circulation of 43 million copies, that is, one book per one inhabitant of
Ukraine; the expected number of publications in the Ukrainian language – approximately 15,500

4
S. Buriak, N.Muzychenko, Knyhovydavnycha dіialnіst v Ukrainі za pіdsumkamy 2016 roku . Vіsnyk Knyzhkovoi palaty, 2017, no.3, pp.24-32. URL: http://www.ukrbook.net/statistika/2016.pdf
Vypusk vydavnychoi produktsіi v Ukrainі v 2016 rotsі [online]. Knyzhkova palata Ukrainy. [Accessed
05.11.2018]. URL: http://www.ukrbook.net/statistika/statistika_2016.htm.
Vypusk vydavnychoi produktsіi v Ukrainі v 2017 rotsі [online]. Knyzhkova palata Ukrainy. [Accessed
05.11.2018]. URL: http://www.ukrbook.net/statistika/statistika_2017.htm.
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Picture 1. The dynamics of book publishing by titles and print circulation in Ukraine in 2015-2017

titles with the total circulation of 35 million copies, in Russian – 4,000 titles with the total circulation
of 10 million copies 5 [3, p. 12].
The universal indicator of book-publishing dynamics is the number of titles of published books;
it defines the diversity of information documents available for annual social circulation. In 2016,
21 330 titles of books and brochures with the total circulation of 48 978.1 thousand copies were
received and registered in the Book Chamber of Ukraine, which, comparing with 2015 represents:
by titles – 106.9 %; by circulation – 134.5 %. According to the results in 2016, we have 1.14 books
are per inhabitant of Ukraine (0.85 books in 2015, 1.2 books in 2014) 6 [2, p. 24].
7
It has been observed that the largest number of books and brochures was produced in 2016 –
48978.1 thousand copies, which is by 25.6 % and 23.5 % more than in 2015 and 2017 respectively.
Such a dynamics can be called negative. The analysis of publishing products according to thematic
sections confirms that in its general array the literature on education and culture dominates in 2017
(pic. 2) – 5199 print titles with the total circulation of 4278.0 thousand copies (23.6 % of the total
number of titles and 9.5% of the total circulation) 8 [3, p. 7].
In 2016 (pic. 2) – 4907 print titles with the circulation of 26,550.3 thousand copies (23% of the
total number of titles and 54.2 % of the total circulation). Compared to 2015 (pic. 2), the number of
titles has grown by 1149 print titles, or 30.6 %, and the circulation – by 11 336.6 thousand copies,
or 74.5%. Second place is taken by books on political and socioeconomic subjects – 4884 print
titles with the total circulation of 4491.6 thousand copies (22.9 % of the total number of titles and
9.2 % of the total circulation). Compared to 2015, the number of titles has decreased by 449 print
titles (8.4 %), and the total circulation – by 994.2 thousand copies (18.1 %). Next goes fiction –
3805 print titles with the circulation of 8131.5 thousand copies (17.8 % and 16.6 %); the number of
titles and the circulation has increased by 713 print titles (23.1 %) and by 2536.4 thousand copies
(45.3 %) respectively, compared to 2015. As to literature on technology, the data are the following:

Vypusk vydavnychoi produktsіi v Ukrainі v 2015 rotsі [online]. Knyzhkova palata Ukrainy. [Accessed
05.11.2018]. URL: http://www.ukrbook.net/statistika/statistika
6 Vypusk vydavnychoi produktsіi v Ukrainі v 2015 rotsі [online]. Knyzhkova palata Ukrainy. [Accessed
05.11.2018]. URL: http://www.ukrbook.net/statistika/statistika
7
1 - the number of books and brochures (printed titles); 2 - annual print circulation (thousand copies)
8
Ibid.
5
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Picture 2. The dynamics of book publishing according to the enlarged thematic sections
in Ukraine in 2015-2017

2293 print titles with the circulation of 1014.1 thousand copies (10.8 % and 2.1 % respectively),
thus the number of titles has increased by 60 items, or 2.7 %, but the circulation, on the contrary,
decreased to 1728.2 thousand copies, or 63 % compared to the year of 2015 9 [2, p. 26].
The analysis of the book market by purpose allows us to identify its target audience. Books of
socially significant subjects dominate here. Educational and methodological literature is prevalent
in both the number of print titles and the circulation.
Compare to 2016, in 2017 (Pic. 3) 7,107 print titles, representing 32.2 % of total print titles,
have grown by 9 items or 0.1 %, whereas the circulation of 24,398.2 thousand copies, representing 54.1 % of the total circulation, has decreased by 2747.9 thousand copies, or 10.1 %. Books of
Science publication occupy the second position by the number of titles (4484 print titles (20.3 %
of the total number of titles), which has decreased by 10 print titles (0.2%), but the circulation
(1271.3 print titles (2.8 % of the total circulation), which has grown by 26.0 thousand copies (2 %)
follows Literary and Artistic publications (third place). As to Literary and Artistic publications in
2017, 4327 print titles (19.6 % of the total number of print titles) were published with the circulation of 7021.0 thousand copies (15.6 % of the total circulation). Compared to 2016, the number of
print titles has increased by 522 items (13.7 %); whereas the circulation has decreased by 1110.5
thousand copies (13.7%). In 2017, 1839 publications for children and youth (fourth place) were
issued with the circulation of 5249.7 thousand copies (8.3 % and 11.6 % respectively); compared
to 2016 the number of print titles has increased by 213 items (13.1 %), and the circulation – by

9

Ibid.
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1412.0 thousand copies (36.8 %). Popular-science literature takes the fifth place: 1600 print titles
with the circulation of 2501.2 thousand copies (7.3 % and 5.5 %), compared to 2016, the number
of print titles has grown by 350 items (28 %), whereas the circulation has decreased by 55.8 thousand copies (2.2 %) 10 [3, p. 7]. In 2016 (Pic. 3), 7098 print titles of Educational and Methodical
literature with the circulation of 2746.1 thousand copies (33.3 % of the total number of print titles
and 55.4 % of the total circulation respectively) occupied the leading position; in comparison with
2015, the number of print titles has increased by 280 items or 4.1 % and the circulation – by 10
923.1 copies or 67.3 %.
Books of Science publication take the second place by the number of titles (4494 print titles or
21.1 % of the total number of titles), which has increased by 113 print titles (2.6 %), but the circulation
(1297.3 thousand copies or 2.6 % of the total circulation), which has decreased by 12.5 thousand
copies (1 %) follows Literary and Artistic publications (third place). As to Literary and Artistic publications, 3805 print titles (17.8 % of the total number of print titles) were published with the circulation
of 8131.5 thousand copies (16.6 % of the total circulation); compared to 2015, the number of print
titles has increased by 713 items (23.1 %) and the circulation by 2536.5 thousand copies (45.3 %).
In 2016, 1626 publications for children and youth (fourth place) have been issued with the
circulation of 3837,7 thousand copies (respectively 7.6 % and 7.8 %); compared to 2016 the number
of print titles has increased by 213 items (13.1%), and the circulation – by 1412.0 thousand copies
(36.8 %). Popular-science literature takes the fifth place: 1600 print titles with the circulation of 2501.2
thousand copies (7.3 % and 5.5 %), compared to 2016, the number of print titles has grown by 350
items (28%), whereas the circulation has decreased by 55.8 thousand copies (2.2 %) 11 [3, p. 7].
The editions for children and youth (fourth place) have been issued in 1626 print titles and
the circulation of 3837.7 thousand copies (7.6 % and 7.8 %), compared with 2015 (Pic. 3), the
number of print titles has increased by 120 items (8%), but the circulation has decreased – by 370.9
thousand copies (8.8 %). The popular-science publications take the fifth place: 1250 print titles
with the circulation of 2557.0 thousand copies (5.9 % and 5.2 %); compared to 2015, the number
Picture 3. The dynamics of book publishing by purpose in Ukraine in 2015-2017
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Ibid.
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of print titles has decreased by 113 items (8.3 %) whereas the circulation has increased – by 65.1
thousand copies (2.6 %) 12 [2, p. 27].
Fiction publications are tending to increase from year to year. In 2017 fiction takes 19.6 % of
the total number of print titles and 15.6 % of the total circulation. The number of books in Ukrainian amounts 2723 print titles, or 62.9 % of the total number of titles, with the circulation of 3721.2
thousand copies, or 53.0 % of the total circulation; compared to 2016, the number of print titles has
increased by 391 items (16.8 %), whereas the circulation has decreased by 406.0 thousand copies
(9.8%); in Russian – 1249 print titles (28.9 %) with the circulation of 3074.7 thousand copies (43.8
%), compared to 2016, the number of publications has increased by 116 items (10.2 %), but the
circulation has decreased by 768.4 thousand copies (20 %).
In 2017, the number of books for children and youth was 1839 with the circulation of 5249.7
thousand copies, which makes 8.3 % of the total number and 11.6 % of the total circulation. Compared to 2016, the number of titles has increased by 213 items (13.1 %) and the circulation – by
1412.0 thousand copies (36.8 %). The average level of children’s literature circulation in 2017 was
2.9 thousand copies (in 2016 – 2.4 thousand copies, in 2015 – 2.8 thousand copies, in 2014 – 2.7
thousand copies). The number of books in Ukrainian amounts 1427 print titles with the circulation of
4265.5 thousand copies (77.6 % of the total print titles and 81.3 % of the total circulation), in Russian – 378 print titles with the circulation of 935.4 thousand copies (20.6 % of the total number of
titles and 17.8 % of the total circulation). 34 printed titles with the total circulation of 48.8 thousand
copies were published in other foreign languages (1.8 % of the total number of print titles and 0.9
% of the total circulation) 13 [3, p. 9].
Among the Literary and Arts editions for adults, the top positions by both the number of titles
and the circulation are taken by detectives, fantasies and romance novels. The names of the authors are repeated from year to year with minor variations. Ukrainian literature is represented by
Andriy Kokotiukha (20 pr. titles, circ. 66.5 thousand copies), Simona Vilar (19 pr. titles, circ.140.5
thousand copies), Serhiy Maidukov (9 pr. titles, circ. 56.0 thousand copies), Svitlana Talan (8 pr.
titles, circ. 60.0 thousand copies), Lina Kostenko (7 pr. titles, circ. 32.4 thousand copies), Serhiy
Ponomarenko (5 pr. titles, circ. 39,0 thousand copies).
Among the classics of the Ukrainian literature, the works by Taras Shevchenko (5 pr. titles
with the circ. of 6.5 thousand copies), Ivan Franko (3 pr. titles with the circ. of 4.5 thousand copies) are the most published. From foreign authors, leadership is held by one of the most famous
American writers working in various genres, such as horror, thriller, fantasy, mysticism – Stephen
King: the number of titles is 27 with the circulation of 120.0 thousand copies. Then goes Stanislav
Lem (23 print titles with the circulation of 13.1 thousand copies), Arthur Conan Doyle (22 print titles
with the circulation of 85.4 thousand copies), Jack London (14 print titles with the circulation of 28.3
thousand copies), and Riggs Ransom (13 print titles with the circulation of 198 thousand copies).
Among the publishing houses focused on fiction, the leading positions are taken by such
Kharkiv Publishing houses as “Book Club “Family Leisure Club” (502 pr. titles, circ. 3285.7 thousand copies), Folio Publishers, LLC (219 pr. titles, circ. 378,200 copies), Lviv “Old Lion Publishing
House” (65 pr. titles, circ.144.5 thousand copies).
The analysis of children’s literature edition has shown that the number of book titles in 2017
(as of December 1) compared to the corresponding period in 2016, has increased by 270 print
titles, and the circulation – by 1486.7 thousand copies. The average circulation of the children’s
books is 2.8 thousand copies (in 2016 – 2.2 thousand copies); the number of books published in
Ukrainian is 77.7 % of the total number of titles and 80.7 % of the total circulation. Compared to
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the same period of the previous year, the number of printed titles has increased by 21.4 %, and
the circulation – by 74.9 %. In Russian, it was produced 20.7 % of the total number of titles and
18.6 % of the total circulation, compared with previous year the number of titles has increased by
6.8%, and the circulation – by 6.4 %.
Among the publishing houses that publish children’s books, the most productive is: PE Crystal
Beech – 167 print titles with the circulation of 408.5 thousand copies, “Old Lion Publishing House”
(118 pr. titles, circ. 367.3 thousand copies), “Publishing house “Vivat” (93 print titles, the circulation – 352,3 thousand copies), Publishing House “Ranok” LLC (80 print titles, circulation – 180.1
thousand copies), Folio Publishers, LLC (80 print titles, circulation – 132.5 thousand copies), PE
“Ridna Mova” (Native Language) (76 rint titles, circulation – 176.5 thousand copies), although it
should be noted that the books for children is not their chief specialization 14 [3, p. 18].
Conclusions The current research enables us to conduct territorial and temporal differentiation
of the main indicators of publishing business in Ukraine. The largest number of printed editions was
published in 2016. Throughout the period under consideration, Kyiv remains the leader in publishing
industry. The most print titles was published in Kharkiv, Ternopil, Lviv and Volyn regions whereas
the smallest number – in Kherson, Mykolaiv, Kirovohrad, Rivne, Zhytomyr, and Vinnytsia regions.
The largest number of printed publications on the subject falls into the literature of educational and
cultural character. The second position is taken by political and social-and-economic literature;
fiction and folklore take the third position. Positive dynamics in publications in Ukrainian can be
traced as well.
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Sztuczna inteligencja w zarządzaniu Big Data systemów IT
Streszczenie
Praca przedstawia problemy i wyzwania w procesie tworzenia systemów typu sztucznej
inteligencji która używa rafinacji zasobów Big Data w procesie zarządzania systemami technologii informacyjnych. W pracy przedstawiono studium przypadku używany w IT Service Desk do
usprawnienia czynności związanych z zarządzaniem Big Data

Obecnie rynek pracy zmienia się z każdym rokiem szybciej niż kiedykolwiek w historii, i przyczyną tego jest zmiana sposobu pracy, lecz głównie potrzeba ciągłego uczenia się i doskonalenia
się. Jeszcze jakieś 10 lat temu załatwienie sprawy w urzędzie było czasochłonne i niezrozumiałe,
obecnie dzięki systemom informatycznym i możliwościom wykorzystywanych technologii informatycznych w tym również sztucznej inteligencji większość czynności życia codziennego załatwiamy
szybciej i sprawniej. Celem pracy jest przez studium przypadku ITSD pokazanie wyzwań i zmian
zachodzących w zarządzaniu Big Data i implementacji metod Sztucznej inteligencji dla osiągniecia celów organizacji. Dochodzimy do faktu, że maszynę staje się łatwiej i taniej nauczyć niż
człowieka, jeżeli chodzi o czynności powtarzające się. Trendem jest stawienie na nowe technologie
w tym sztuczną inteligencje. Jako przykład możemy wziąć Ilona Muska który uważa, że każdy z nas
powinien obawiać się zagrożenia, jakie stanowi dla nas rozwój sztucznej inteligencji. Jego zdaniem
niebezpieczeństwo, jakie dla nas stanowi, jest o wiele większe niż to, które w tej chwili stwarza
Rysunek 1. RECAPTCHA I’m not a robot (www.google.com, 2019)

Źródło: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html[04.2019]

51

6_51-60_Ryżanycz.indd 51

4/19/19 6:33 PM

Jerzy Ryżanycz
Korea Północna. Jak wszystko, co zagraża człowiekowi, AI powinna podlegać kontroli publicznej. 1
(Logan, 2017) A jednocześnie on jest właścicielem firmy OpenAI wartego 1 miliard dolarów Sztuczna
inteligencja której jeszcze w 2017 roku pokonała najlepszych na świecie gracy w „Dota 2”. Można
się zgodzić z stwierdzeniem Ilona Maska tym, że maszyny powinni podlegać kontroli publicznej
przede wszystkim dlatego, że ich celem tworzenia sztucznej inteligencji jest wsparcie człowieka.
Prawdopodobnie najbardziej obawiamy się zjawiska które mają miejsce w trylogii „Martix” kiedy
to ludzi stali się niewolnikami sztucznej inteligencji nawet o tym nie podejrzewając. Nie pokojem
może być ten fakt, że nasze dzieło może stwierdzić w logicznym rozumowaniu, że człowiek jest tym
zbędnym elementem w ekosystemie świata lecz obecnie wspieramy AI bardzo aktywnie nawet o tym
nie podejrzewając. Przykładem może być technologia reCAPTCHA od firmy Google, która właśnie
broni nasze strony internetowe od botów, czyli mamy przykład jak algorytmy walczą z algorytmami.
1. Sztuczna inteligencja
Definicja
Według słownika PWN sztuczna inteligencja (SI), ang. Artificial Intelligence (AI), dziedzina
nauki zajmująca się badaniem mechanizmów ludzkiej inteligencji (psychol.) oraz modelowaniem
i konstruowaniem systemów, które są w stanie wspomagać lub zastępować inteligentne działania
człowieka. 2
Sztuczna inteligencja może być zdefiniowana jako cześć technologii informatycznych skoncentrowana na automatyzacji i zachowaniu inteligentnym 3 (Luger, 2009). Obecnie zdania są podzielone jeżeli chodzi o to czy jest nam potrzebna sztuczna inteligencja czy nie jest. Nie zależnie od
tego kto jak uważa dziedzina technologii informatycznych szybko się rozwija a z nim robotyka jak
i automatyzacja procesów. Czyli można powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest pewnym zbiorem
algorytmów mających na celu wykonanie działań przeważnie rutynowych albo powtarzających się
jak pewien cykl. Algorytmy takiego typu bardzo dobrze sobie radzą z czynnościami powtarzającymi
i nie narzekają na powtarzalność działania. Dla człowieka robienia tych samych czynności typu
praca w fabryce na linii produkcyjnej jest monotonną, i w dłuższej perspektywie przyczyniającą
się do wypalenia zawodowego.
Historia
Alan Turning jest uważany za ojca pojęcia Sztuczna inteligencja dlatego, że jeszcze w latach
50-tych opracował test oparty na konwersji języka naturalnego za pomocą maszyny. 4 (aimarketing.
pl, 2019) Jednak jak uważa Michał Kudelski w swoim artykule droga do AI 5 w latach 40-tych Warren McCulloch i Walter Pitts stworzyli matematyczny model sieci neuronowych co przyczyniło się
do stworzenia pierwszego etapu w historii sztucznej inteligencji. Jak widać na rysunku 2 kolejnym
etapem rozwoju co zaczął się mniej więcej w latach 70-x było uczenie maszynowe, co trwało do
2010 roku. Obecny trend w rozwoju jest połączeniem poprzednich dwóch etapów w rozwoju AI czyli
https://businessinsider.com.pl/technologie/elon-musk-ostrzega-przed-sztuczna-inteligencja/v63zvd0[04.2019]
https://sjp.pwn.pl/slowniki/sztuczna%20inteligencja.html [04.2019]
3
http://iips.icci.edu.iq/images/exam/artificial-intelligence-structures-and-strategies-for--complex-problem-solving.
pdf[04.2019]
4
https://www.aimarketing.pl/sztuczna-inteligencja-ciekawostki/ [04.2019]
5
M. Kudelski - Droga do AI: czym jest dziś i czym może stać się sztuczna inteligencja? https://www.hbrp.
pl/b/droga-do-ai-czym-jest-dzis-i-czym-moze-stac-sie-sztuczna-inteligencja/PJzlpXnpV?NO_COOKIES=1
[04.2019]
1
2
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Rysunek 2. Etapy Sztucznej Inteligencji

Źródło: https://www.hbrp.pl/b/droga-do-ai-czym-jest-dzis-i-czym-moze-stac-sie-sztucznainteligencja/PJzlpXnpV?NO_COOKIES=1[04.2019]

uczenie głębokie przez rozwój systemów kognitywnych. Dzięki takiego typu systemów jesteśmy
świadkami jak Sztuczna inteligencja od Google, czyli AlphaGo pokonał arcymistrza starochińskiej
gry planszowej Go, która jest uważana za najtrudniejsza grę planszową.
Od tego czasu minęło już prawie 70 lat i nauka jak i technologia AI nie stoją na miejscu co
więcej jesteśmy świadkami jak te zmiany rewolucyjnie odmieniają nasz świat. Globalne firmy takie jak
Amazon, Google, Apple, Facebook i wiele innych udoskonalają rozwijane przez siebie technologie
AI żeby ich klientom było wygodnie używać ich serwisów i już praktycznie czytają nam w myślach
na podstawie informacji co im udostępniamy o sobie.
2. Big data w systemach IT
Big data definicja
Bid data jest to duży zbiór danych których człowiek nie jest sam w stanie przetworzyć stosując
obecne dostępne metody. Big data jest możliwością zarządzania ogromną ilością różnych danych
z odpowiednią prędkością oraz w odpowiednim czasie, aby umożliwić analizę danych i reakcję na
nie w czasie rzeczywistym 6.
Big data możemy klasyfikować poprzez następujące składowe:
• Objętość: Ile danych

6
J. Hurwitz, Alan Nugent, F. Halper, Big Data For Dummies, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey,
2013 s.23
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• Prędkość: szybkość przetwarzania danych
• Różnorodność: różne typy danych 7
Niezwykle pomocna staje się tu metoda rafinacji treści, polegająca na pozyskiwaniu informacji
z Internetu, przetwarzaniu, segregowaniu i analizowaniu ich, w celu zbadania pozornie nieistotnych
treści, jednakże wskazujących na stosunek pozytywny lub negatywny autora do tematu. Pozwala
to na przewidzenie reakcji konsumentów w danej kwestii, aktualnej oceny produktu, firmy lub marki
oraz interpretacje odczuć społecznych w badanej problematyce. Korzystając z potencjału, jaki daje
Big Data 8. Dana metoda jest stosowana w studium przypadku w wyborze narzędzi i algorytmów.
2.2. Big data w systemach IT
Bez dobrej jakości opisanych danych maszyna nie jest w stanie się ich nauczyć i wygląda to
jak z dzieckiem któremu musimy powtarzać kilkanaście razy to samo aż póki pewne zagadnienie
będzie zapamiętane. W systemach IT maszyny potrzebują, żeby informacja obozująca typy danych
była odpowiednia do danych. W przypadku Systemów używanych w ITSD używane dane można
podzielić na takie typy jak:
Tabela 1. Typy danych używane w „RemSys”

Źródło: Opracowanie własne.
J. Mach, Prognoza notowań giełdowych na podstawie analizy Big Data praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Opolska-Bielańska, Media początku XXI wieku – Antologia tekstów Katedry Technologii Informacyjnych
Mediów Tom3, Warszawa 2019 s. 137-150
8
W. Gogołek, P.Kuczma Rafinacja informacji sieciowych na przykładzie wyborów parlamentarnych. Część 1.
Blogi, fora, analiza sentymentów, „Studia Medioznawcze” 2013, nr.53, s.89-104
7
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3. Studium przypadku IT Service Desk
Analiza stanu aktualnego
Service desk albo Information Technology Support – od angielskiego wsparcie techniczne
w dziedzinę technologii informacyjnych. Specyfika działania takiego typu działalności wymaga
ciągłego doskonalenia się i zlecenia działań rutynowych w ręce algorytmów, tak jak dla każdej organizacji dział IT jest kosztem w bilansie i tendencją jest stopniowe jego zmniejszenie. Większość
firm zleca działania związane z obsługą IT firmom zewnętrznym którzy w tym się specjalizują.
Część firm tworzy lub rozwija obecny w strukturach dział IT w tym dział Wsparcia technicznego.
W naszym przykładzie skupimy się na tym, gdzie dział IT jest częścią organizacji.
Jak pokazuje nam tabela poniżej struktura w naszym studium przypadku wygląda następująco.
Wszystkie incydenty przechodzą najpierw do pierwszej linii wsparcia która w pierwszej kolejności
je klasyfikuje czyli nadaje właściwy priorytet, tak jak system do zarządzania incydentami nie jest
w stanie ustawić do prawidłowo. Następnie po klasyfikacji specjalista 1 linii wsparcia sprawdza czy
jest w stanie rozwiązać sprawę samodzielnie czy na przykład z braku uprawnień lub wiedzy powinien
przesłać incydent to 2 linii wsparcia. W podobny sposób postępuje 2 linia wsparcia. W przypadku
3 linii wsparcia może ona zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za rozwiązanie. „Solution owner”
jest w ciągłym kontakcie z „vendorem”, czyli firmą która stworzyła rozwiązanie wspierane przez
Service Desk i tym samym poprosić o naprawę jeżeli 1-3 linii nie są w stanie to zrobić.
Tabela 2. Service desk struktura uproszczona

Źródło: Opracowanie własne.
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Tak że warto wspomnieć, że sprawy przechodzące przez Dział Wsparcia można podzielić
na dwa główne rodzaje czyli: Prośby (Requests) i Usterki (Restorations)
Tabela 3. Różnice między Usterką a Prośbą

Źródło: Opracowanie własne.

Jednym z głównych dokumentów dotyczących działania Działu Wsparcia Technicznego jest
„Service Level Agreement” (SLA), a same porozumienie pomiędzy biznesem dotyczące oczekiwanych wyników wsparcia które jest oczekiwane. Jednym z jego głównych punktów jest „Support
Promice”, czyli procent spraw które powinny być rozwiązane na czas.
Wsparcie oddziałów firmy jest globalne w naszym studium przypadku, znajduje się ono w 6
krajach i jest podzielone według krajów wsparcia które obejmuje wszystkie placówki firmy wspieranej.
Największym wyzwaniem dla pracowników jest rozwiązanie spraw na czas czyli wypełnienie „Support Promise”, tak jak na jednego analityka 1 linii wsparcia przypada około 1000 spraw miesięcznie
do monitorowania i rozwiązania, co nie jest realne bez odpowiednich narzędzi. Wąskim gardłem
występuje tutaj system do zarządzania sprawami nazwijmy do „RemSys”. Także zapowiedziane
przez zarząd zmiany związane z przejściem do grona nowoczesnych firm pod kątem oprogramowania i sprzętu wymuszają na pojawieniu nowych inicjatyw i wdrożeń, co z kolei powoduje więcej
incydentów dla działu Wsparcia.
Założenia do wprowadzania sztucznej inteligencji
Dotychczas 80 % zgłoszeń do działu ITSD była komunikowana za pomocą telefonu gdzie
użytkownik dostawał profesjonalną obsługę w jego lokalnym języku. W związku z tym, że ten kanał
jest dość kosztownym i obecne technologie AI nie są dopracowane pod kątem wielu języków jako
główne narzędzie do zgłoszenia usterek zaczęto promować chat przez Skype i platformę do samoobsługi która dotychczas nie była zbyt popularna. Dzięki tym narzędziom pojawiła się możliwość
wprowadzenia automatycznych botów, co zbierają większość informacji niezbędnej do opracowania
i dopiero w ostatnich etapach czat lub forma jest przekierowany do analityka 1 linii wsparcia. Co
prawda w obecnie fazie uczenia się czat jest wspierany tylko w języku angielskim. Lecz żeby każdy
specjalista linii wsparcia mógł pracować ze sprawą zaimplementowano narzędzie do tłumaczenia
z lokalnych języków na język angielski, tak jak w tym języku już opracowane potrzebne wzory
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w innych centrach obsługi klientów. Wyraźnie zauważalną różnice sprawiają formy samoobsługi
tak jak dzięki nim zgłoszenia są rejestrowane i zamykamy bez udziału ludzi a komunikacja w 60 %
odbywa się na poziomie maszyna – maszyna.
Następnym elementem sztucznej inteligencji było wprowadzenie narzędzia to automatycznego resetu haseł i automatycznego zapraszania dostępu do systemu do którego użytkownik go nie
posiadał. Dostęp był nadawany już automatyczny przez botów po sprawdzeniu wykazu uprawnień
zgodnie z szablonem.
Dla osiągniecia lepszych wyników SLA był stworzony skrypt monitorujący incydenty z krótkim
terminem co dawało możliwość przypisania takich spraw do specjalistów 1 linii wsparcia.
Kolejnym etapem było zauważenie ograniczeń pod kątem rozbudowy obecnego systemu
„RemSys” tak jak ten system był utworzony 15 lat temu i praktycznie nie był rozwijany, zalecono
przejście na system który jest bardziej dostosowany do potrzeb naszego działu IT Service Desk.
W tym celu prowadzi się obecnie rozeznanie trendów na rynku, żeby wybrać narzędzie najbardziej
otwarte pod kątem możliwości i sztucznej inteligencji. 9
Rysunek 3. Przykład systemu do zarządzania sprawami 9

Źródło: Opracowanie własne.

Planem firmy jest zmniejszenie ilości spraw opracowywane przez specjalistów i maksymalna
automatyzacja rozwiązywania spraw rutynowych. Ale ważniejsze jest w tym procesie proaktywne
działanie, czyli wykrywanie i rozwiązywanie spraw które nawet użytkownicy nie zdążyli zauważyć
i w tym kierunku bez sztucznej inteligencji już nie wydaje się możliwe tak jak systemy z systemami
szybciej da się porozumieć tylko ich trzeba tego nauczyć.

9

Informacja wewnętrzna firmy
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W przypadku niepowodzenia działań ukierunkowanych na usprawnienie pracy działu IT
Service Desk jest również możliwe outsourcing tego działu na ręcz firm w specjalizujących się we
wsparciu technicznym. Działy IT w większości przypadków potrzebują reformacji pod działania
związane ze sztuczną inteligencją. Tego wymaga rynek na którym tworzone są nowe zawody lecz
programistów i specjalności pokrewnych nadal jest ogromny niedobór 10.
W związku z tym ważne, aby Service Desk w naszym przypadku wybrał kierunek zautomatyzowania i zarządzania Bid Data za pomocą sztucznej inteligencji, następnym etapem jest rozwój
i dokształcanie pracowników w tym kierunku.
Zakończenie i wnioski
Obecny rozwój technologii otwiera nowe możliwości w badaniach sztucznej inteligencji i big data
z których ona korzysta. Co wymaga na nas dostosowanie się do tych zmian i ciągłego uczenia się
na temat nowych systemów które nas otaczają. Te systemy już powszechnie są obecne w naszym
życiu i pomagają nam w przewidywaniu wpisywanego tekstu na smartfonie lub do sugerowania
jaki serial nam się spodoba przez netflix. Studium przypadku opisany wyżej pokazuje jak nawet
działy mające wydawałoby się bezpośredni stosunek do nowych technologii mają w tej dziedzinie
swoje wyzwania wynikające często z trudności w dostosowaniu się do nowych technologii. Warto
również dodatkowe możliwości badań w obszarach Bid Data i Sztucznej inteligencji tak jak niektóry
zawody szczególnie związane z monotonną powtarzającą się czynnością mogą być zastąpione
przez roboty. Jak podaje „Business Insider” rozwój sztucznej inteligencji i postęp robotyzacji ma
wiele zalet. Zwiększa bowiem wydajność pracy i znacznie ogranicza koszty przedsiębiorstw. Ale
jest też druga strona medalu. Maszyny, które są szybsze i sprawniejsze, coraz częściej będą zastępować człowieka 11.Warto przynajmniej patrzyć w kierunku rozwoju tych nowych narzędzi które
się pojawia ją, a może nawet szukać swoje miejsce w tym nowym świece który coraz bardziej
staje się podobny do utopii.

10
11

https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/zawody-ktore-znikna-z-rynku-pracy/l873w0y[04.2019]
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/zawody-ktore-znikna-z-rynku-pracy/l873w0y[04.2019]
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Hate Speech In The Internet Discourse
Summary
The article discusses the use of language of hostility in the modern Internet space. The scientific
interpretations of the notion of „hate speech” are systematized. During the period under research, an
array of materials that uses the language of hatred is singled out. The emphasis is on international
legal instruments and legislation in Ukraine that define the criteria for recognizing the language of
hostility. The classification of types of rhetoric of hatred is given. Conducted content analysis of
materials for the presence of a language of hostility in all-Ukrainian and regional online editions.

Concept of the hate speech, which in Ukraine actively came into use since 2006-2007, originate
from English “hate speech”. Specialists of state governance, law, social communication, linguists
were seeking to outline its semantics. This problem became an object of a science analysis of
Ukrainian and foreign researchers, in particular A. Boyko, T. Bondarenko, A. Weber, O. Verkhovsky,
O. Gorbacheva, D. Dutsyk, N. Illyuk, T. Isakova, G. Kozhevnikova, V. Savonchak, O. Chernyh etc.
Problems of functionalizing of the hate speech in society were articulated in scientific works of S.
Zhabotynska, K. Ruskevych, V. Klemperer, O. Gladylin, O. Karpyak, G. Pocheptsov. In linguistic
aspect hate speech were researched by M. Grechyhin, O. Korobkova, E. Ponarin, N. Sydorenko,
L. Stavytska, O. Taranenko, G. Chernenko, O. Shelyuch etc.
The purpose of the article – to research specifics of using hate speech in the internet discourse
(based on the materials of online edition “Ukrainian Truth”, “The Mirror of the Week”, “Free Life
Plus”, “About All”, “City”, “20 minutes”, “View”).
The purpose of the scientific research suggests realization of the following objectives: to
outline definition of the concept of the hate speech; to select an array of materials for the period
under study in which hate speech is being produced; to highlight species of the hostility rhetoric;
to analyze examples of using the hate speech in online editions.
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The term “hate speech” does not have unambiguous definition neither in the normative legal
acts, nor in the academic science. According to law’s specialists – J. B. Jacobs and K. Potter,
– “hate speech is a term which belongs to a number of negative statements, from incitement to
hatred, misuse, discredit, offensive words and epithets, and, conceivably, enormously examples
of preconception [7, с. 178].
N. Illyuk actualizes question of the influence of media on the society and accents that language tools are modeling social behavior, way of thinking and linguistic culture of the citizens. A.
Boyko observes that the language of hatred in media helps “to differentiate society and identify its
representatives by principle “we – they”, “ours – foreign”, which leads to dehumanization [7, с. 178].
O. Gorbachova states that the term of the hate speech used for “marking of any public “linguistic”
action, which, directly or indirectly, is based on xenophobia and the one that transforms, distort
social relations, serves as the cause of the aggression, violence, hostility and conflicts by principle
of the national, religious, social or other discrimination…” [1, с. 36].
Oleksandr Burmagin, media lawyer and executive director of the Human Rights Platform,
noted that there is no term „language of hostility” in Ukrainian legislation, so there is no counteraction [9]. However, we find the interpretation of this notion in the Recommendations of the
Committee of Ministers of the Council of Europe No. 97 (20) [9]: „The language of hostility (hate
speech) is all kinds of expressions that spread, incite, support or justify racial hatred, xenophobia,
anti-Semitism, and other forms of hate caused by intolerance, including intolerance, manifested
in the form of aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination against minorities and
hostile attitudes towards them, as well as to immigrants and persons that by their genesis belongs
to immigrants”.
Many definitions of language of hostility are based on the establishment of the fact of incitement to hatred, humiliation or discrimination on certain grounds in the statements. Guided by
numerous definitions of this concept, we decided to form a generalized one, which, in our opinion,
best describes this phenomenon. Consequently, the hate speech – it is any form and content of the
statement with the elements of denial of the principle of equality of all people in the rights.
It should be noted, that there are international legal documents and a number of legislative
acts in Ukraine that determine the criteria for recognizing the language of hate:
1. Framework Convention for the Protection of National Minorities.
2. Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, which deals with the prosecution of
racist and xenophobic activities in the network.
3. Council of Europe Hate speech recommendation 97 (20), Recommendation 97 (21) on
media and promotion of a culture of tolerance.
4. Article 161 of the Criminal Code of Ukraine provides for punishment for „deliberate acts
aimed at incitement to national, racial or religious hatred ...”.
5. Article 6 of the Law of Ukraine „On Television and Radio Broadcasting”, which imposes
„a ban on the promotion of exclusiveness, superiority or inferiority of persons on the basis of their
religious beliefs, ideology, membership of a particular nation, physical or property status, social origin”.
In modern scientific discourse there are three forms of the hate speech that are being actualized
by the researchers (G. Kozhevnikova, O. Verhovsky, V. Malkova): tough, medium and soft. M. Kroz
and N. Ratynova proposing the following classification: false identification (forming and enforcement
of the negative ethnic stereotype, an image of the nation, religion, a certain group); false attribution (ascription of the hostile actions and risky intentions to representatives of the certain native,
religion etc.); “imaginary defense” (pushing to some actions against certain native, religion etc.).
We can outline this specific species of the hate speech, which is being broadcasted by media [10]:
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1. Calls to violence (indicating the object of violence; the declaration of violence as an admissible means in its materials).
2. Direct incitement to discrimination, in particular in the form of common slogans.
3. Veiled appeals for violence and discrimination (propaganda of „positive”, historical or contemporary examples of violence; expressions like „it would be good to do with ...”, „it should have
been a long time ago ...”, etc.).
4. Creating a negative image of an ethnic, religious or social group.
5. Justifying historical incidents of violence and discrimination.
6. Publications and statements that cast doubt on universally accepted historical facts of
violence and discrimination.
7. Allegations of inferiority (lack of culture, intellectual abilities, inability to work) of ethnic,
religious or social groups (like „they are suitable only for sweeping the streets”).
8. Allegations of historical crimes of ethnic, religious or social groups (like „they always resorted
to violence”, „they always conspired against us”).
9. Allegations of criminalization of certain groups (for example, „they are all thieves”).
10. Statements about moral disadvantages of ethnic, religious or social groups („Jews are
covetous”, „Gypsies are liars”).
11. Reflections on the disproportionate advantage of a group in material wealth, representation in power structures, media.
12. Prosecution of the negative influence of one or another ethnic, religious or certain social
group on society, the state („blurring of national identity”, „blasting of traditional values,” etc.).
13. A mention of a certain group or its representatives in a humiliating or offensive context.
14. Appeals to prevent the attachment of representatives of a particular ethnic or religious
group in the region (district, city) (for example, thinking about the inadmissibility of building a mosque
in the „Orthodox city”).
15. Citing xenophobic statements and texts without comment, defining the distinction between
interviewed and journalist positions; providing a place in the newspaper for xenophobic propaganda
without editorial comment or other controversy.
16. An accusation of a group in attempts to seize power or in territorial expansion.
17. Denial of citizenship (mention of citizens as foreigners or „non-citizens” because of their
ethnic identity).
Over the past few years, the use of language of hostility towards representatives of national
minorities, political opponents and people with disabilities has become alarming in Ukraine. Widespread use of the public hate speech, in particular, by the media, is the dangerous trend.
We focus on online publications such as “Ukrainian Truth”, “The Mirror of the Week”, “Free
Life Plus”, “About All”, “City”, “20 minutes” and “View”. For the formation of a selective totality of
online publications, a sample has been used by the most recognizable categories in the Internet
media navigation. The chronological period is October 2018 – February 2019.
To detect the tendencies of the hate speech in internet publications, we chose a method of
content analysis, which illustrates the transfer of quantitative indicators of mass digital information
with subsequent statistical processing. Content analysis is one of the ways of determining the
substantive merits of materials that are relevant to information platforms.
Materials were investigated for the purpose of the availability of sixty-six keywords that belongs
to six categories of analysis that correspond to the types of language of hostility.
The results of the conducted content analysis are reflected in the table, which specifies the
number of keywords used (hate speech), in the materials of each of the publications under study
(Table 1):
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Table 1. The number of words of the hate speech, taken in online editions for October 2018 –
February 2019

Źródło: https://www.hbrp.pl/b/droga-do-ai-czym-jest-dzis-i-czym-moze-stac-sie-sztucznainteligencja/PJzlpXnpV?NO_COOKIES=1[04.2019]
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According to the results of content analysis of materials of Internet publications, availability
of the words with emotionally negative context, which insult and humiliate the honor and dignity of
other people: by nationality – 10, for health reasons – 4, by material situation – 3. Category “by the
political orientation” is the most filed with the hate speech (134). We believe that large amount of
category units is connected with the fact that since January election propaganda began in Ukraine,
so the number of publications on political issues has increased. In the “Ukrainian Truth” we find 50
expressive words with negative connotation. For example: “It will be much harder to buy electorate,
sow them with the buckwheat or apply the administrative resource”, “… caught in the Verkhovna
Rada pressing on buttons during the vote”; “Sovky (soviet people), slaves, the fifth column of the
Kreml, traitors, zombies, titushky (people with sporty appearance that snatch off political meetings
by using violence) etc. This text is about them. About those who stand on the way of Ukraine to
the heated European Heaven”. On the second place by using the hate speech there is the edition
“The Mirror of the Week” (46 cases). For example: “Interesting that in the delegation there is no
“profile” minister – Eygen Nyshchuk”. Significantly fewer (20 units) are found in Ternopil online
edition “Free Life Plus”. Eloquent title “A little bit of Zelenskiy” of such material: “Former “regional”
(member of the “Partiya Regioniv”) Oleksandr Vilkul went to Berdyansk to show himself before
the presidential election. There activists decided to meet him in original way. One of them poured
on him brilliant green”. In this very edition period of the election compared to the Vertep (national
Christmas masquerade): “That – national president with the fork, the other – servant of the people
in the skull cap, and that – the most national gazivnychka (women that specializes on gas questions). They treat themselves as if they are here on the parade or beauty contest. And this entire
massacre is gaining momentum, rapid acceleration and caustic obsession”.
Conclusions
The danger of hate speech in journalism is well known. As you can see, information platforms
contain different types of language of hostility: rigid (calls for discrimination, veiled calls for violence
and discrimination), secondary (justification for cases of violence or discrimination, statements about
the criminalization of a socially vulnerable group, representatives, allegations of their negative impact
on the society) and soft (creating a negative image of the representatives of these groups, assertions about inferiority, in particular lack of culture, intellectual and creative abilities, the statement
of moral flaws, the mention of them in a humiliating context, the quoting of xenophobic statements
and texts without comment). Its use may incite hate crimes. Therefore, the media should refrain
from broadcasting the language of hostility. The regulation of this problem primarily depends on the
observance of professional standards and journalistic ethics in the media environment.
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Big Data jako źródło innowacji w kreowaniu
inteligentnych przedsiębiorstw
Streszczenie
Artykuł przedstawia koncepcję wykorzystania Big Data jako źródła innowacji w zakresie kreacji
inteligentnych przedsiębiorstw. Organizacja, aby mogła zostać uznana za inteligentną musi w sposób
efektywny zarządzać dużymi zbiorami danych, poprzez analizę danych wyciągać poprawne wnioski
oraz na ich podstawie podejmować właściwe decyzje w praktyce gospodarczej. Wykorzystując
skrupulatny przegląd literatury, a także analizę działalności wybranych przedsiębiorstw wskazano
obszary wysokiego potencjału innowacyjności wynikającej z implementacji Big Data.
Współczesna gospodarka określana jest mianem gospodarki opartej o wiedzę. Wiedza wraz
z informacją tworzą wartość dodaną, podnoszącą efektywność zarządzania przedsiębiorstwem.
Funkcjonowanie gospodarki opartej o wiedzę jest konsekwencją mechanizmów konkurencji na
najbardziej znaczących i rozwiniętych globalnych rynkach, na których sukces osiągają przedsiębiorstwa odznaczające się wysoką kreatywnością oraz innowacyjnością. Wysoki poziom kreatywności, wyobraźni oraz nastawienie proinnowacyjne, to główne determinanty charakteryzujące
gospodarkę opartą na wiedzy 1. Gospodarka oparta na wiedzy kreuje inteligentne organizacje,
które charakteryzują się posiadaniem wysokich kompetencji, niekonwencjonalnymi metodami
myślenie i organizacji pracy, szybką adaptacją do zmian zachodzących w otoczeniu 2. Inteligencja
definiowana jest na wiele różnych sposobów. Mnogość interpretacji inteligencji może wynikać
z założenia, że inteligencja nie jest własnością, ale raczej umiejętnością. Inteligencja łączy w sobie
logikę, abstrakcyjne myśli, samoświadomość, komunikację, naukę, emocje, zdolność do interakcji,
planowanie i rozwiązywanie złożonych problemów. Inteligencja jest przypisywana oraz najszerzej
badana w stosunku do ludzi. Badana jest także w odniesieniu do zwierząt i roślin. Sztuczna inteligencja stanowi symulację inteligencji w maszynach 3. Nabycie wiedzy i jej właściwe wykorzystanie
wiąże się bezpośrednio z szeregiem procesów, które składają się na zarządzanie wiedzą. Podobnie
jak pozostałe zasoby organizacji tak i wiedza, wymaga właściwego pozyskiwania, gromadzenia,
przetwarzania i udostępniania we właściwej formie i czasie jej odbiorcom. Przemiana, która dotyczy

W. Walczak, Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwijania gospodarki opartej na wiedzy w Kapitał ludzki
jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Kopycińska D. red. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 181-183.
2
H. Simon, Jak lepiej wykorzystać wiedzę w przedsiębiorstwie, Zarządzanie na świecie 2000, s. 30-31.
3
W. Birk , Technical report. Intelligent Industrial Processes - Automatic Control Perspective.
1
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współczesnej gospodarki wiąże się bezpośrednio z koncepcją Czwartej Rewolucji Przemysłowej.
Przemysł 4.0 jest zbiorczym określeniem dla innowacji technicznych oraz koncepcji organizacji
łańcucha wartości, które zmieniają produkcję przemysłową w rewolucyjny sposób 4. Przemysł 4.0
stawia sobie za zadanie rozwiązanie wyzwań generowanych przez współczesny świat. Główną
uwagę skupia na racjonalnym gospodarowaniu zasobami efektywności energetycznej, zmian
demograficznych zachodzących we współczesnych społeczeństwach. Kwestią, na którą przemysł
4.0 zwraca także znaczną uwagę, jest inteligentne wsparcie pracowników podczas wykonywania
ich pracy jak i zachowanie korzystnych relacji pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Istotą
Czwartej Rewolucji Przemysłowej jest „Internet Rzeczy ” (ang. Internet of Things, IoT). Zakłada
on połączenie w sieć niemalże wszystkich rodzajów urządzeń. Wiąże się to z wizją przyszłego
świata, w którym cyfrowe i fizyczne urządzenia czy przedmioty codziennego użytku są połączone
odpowiednią infrastrukturą w celu dostarczenia całej gamy nowych funkcjonalności. Internet rzeczy
to połączenie dwóch znanych nam światów, fizycznego i cyfrowego. Koncepcja Internetu rzeczy
bazuje na trzech podstawowych pojęciach: zawsze (anytime), wszędzie (anyplace), z wszystkim
(anything) 5. Założenia te przedstawia poniższy rysunek nr 1.

Rysunek 1. Komunikacja w Internecie rzeczy

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: Brachman A., Raport Obserwatorium ICT. Internet
przedmiotów. Technopark Gliwice, Gliwice 2013, s. 5.
4
5

Raport Inżynierowie Przemysłu 4.0 (Nie)gotowi do zmian?, ASTOR Publishing, Kraków 2017, s. 8.
A. Brachman, Raport Obserwatorium ICT. Internet przedmiotów. Technopark Gliwice, Gliwice 2013, s. 5.
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Postępująca cyfryzacja jest niezbędna dla ciągłego wzrostu efektywności funkcjonowania
współczesnych przedsiębiorstw. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest lawinowy wzrost liczby
danych wykorzystywanych w procesach zarządzania, potrzeba poszukiwania efektywnych algorytmów
pozwalających na przetwarzanie dużej ilości złożonych danych. Zastosowanie nowych, przełomowych
technologii wymaga generowania w przedsiębiorstwie wiedzy i zmian o charakterze innowacyjnym.
Proces systematycznego podnoszenia poziomu innowacyjności światowych gospodarek przejawia
się w wykorzystywaniu przez państwa, poszczególne regiony, efektywnych zdobyczy nauki i zaawansowanych technologii. Wiedza i innowacje są uznawane za jeden z najistotniejszych czynników
determinujących tempo i jakość wzrostu gospodarczego 6. Motorem napędowym innowacyjności
w Polsce jest systematyczne generowanie i upowszechnianie rozwiązań badawczo-rozwojowych
opartych na wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologicznych, takich jak koncepcja Big Data.
We współczesnym świecie nacechowanym procesami globalizacji, przedsiębiorstwa stają w obliczu
szybkich zmian zarówno w zakresie potrzeb i oczekiwań klientów, jak i dynamicznie zmieniających
się uwarunkowań rynkowych. Aby mogły uzyskać przewagę nad konkurencją i poprawić swoją
wydajność, muszą systematycznie opracowywać nowe produkty i strategie. Konkurencyjność
polskich przedsiębiorstw zależy szczególnie od zdolności projektowania i wprowadzenia nowych
rozwiązań organizacyjnych, marketingowych, technologicznych oraz technicznych, które muszą
być nacechowane innowacyjnym charakterem.
W literaturze przedmiotu odnajdujemy bogactwo w definiowaniu pojęcia innowacji oraz innowacyjnośc. Dostępne w literaturze definicje innowacyjności odznaczają się znaczną pojemnością.
Innowacyjność jest przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin naukowych. Pojęcie innowacyjności traktuje się jako pochodzące od łacińskiego „novus”, co oznacza nowość lub „innovatio” odnowienie 7. R.W. Griffin za innowacje uważa, kierowany wysiłek organizacji na rzecz opanowania
nowych produktów i usług, bądź też nowych zastosowań już istniejących produktów i usług 8. M.E.
Porter, włącza do pojęcia ulepszenia technologiczne, lepsze metody czy sposoby wykonywania
danej rzeczy. Może to się ujawnić w zmianach produktu albo procesu, nowych podejściach do
marketingu, nowych formach dystrybucji 9. Pojęcie innowacyjności jest także szeroko analizowane
przez polskich naukowców. Wiodący termin innowacji w polskiej literaturze został przedstawiony
przez I.K Hejduk i W.M. Grudzewskiego, zgodnie z ich stanowiskiem innowacyjność to „każda myśl,
zachowanie lub rzecz, która jest nowa, tzn. jakościowo różna od form istniejących” 10. Pewną próbę
uporządkowania zagadnień odnoszących się do kwestii innowacji i innowacyjności wprowadza
tzw. podręcznik Oslo, który wyróżnia cztery rodzaje innowacji: innowacje produktową, innowację
procesową, innowację organizacyjną, innowację marketingową. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w podręczniku Oslo, innowacja produktowa „wprowadza na rynek wyroby lub usługi,
które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań” 11. Zalicza się
tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów,
wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Należy zauważyć,
że produkt może być postrzegany za nowy z uwagi na urozmaicenie jego właściwości podstawowe
oraz dodatkowe, a także jego wyposażenia. Analizując innowacyjność produktu, można stwierdzić,
że aby uznać produkt za nowy, niezbędne zmiany stosowane są we właściwościach podstawowych
J. Witkowska, Z. Wysokińska, Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji
europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 23–24.
7
Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1996.
8
M. Gorynia, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
9
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
10
W. M. Grudzewsk, I.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000, s. 138-140.
11
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Paryż–Warszawa
2005: OECD i Eurostat.
6
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lub niektórych elementach jego wyposażenia 12. Innowacja produktowa może być klasyfikowana ze
względu na różnorodne kryteria, takie jak stopień oryginalności produktu, zasięg geograficzny dystrybucji produktu, wpływ produktu na zachowania konsumentów. Podręcznik Oslo określa innowację
procesową jako „wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do
tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania” 13.
Istotę innowacji procesowych można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza z nich obejmuje
określenie przedmiotu innowacji procesowej jako całkowicie nowego rozwiązania dotyczące procesu
produkcji, które są wdrażane w przedsiębiorstwach po raz pierwszy 14. Zgodnie z drugą, innowacje
procesowe należy rozumieć nie tyle jako elementy całkowicie nowe, ale jako zmiany w sposobie
wytwarzania produktu lub usługi 15. Innowacja marketingowa wg Oslo Manual to „wdrożenie nowej
metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu
lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej”. Celem wprowadzania innowacji
marketingowych jest lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, maksymalne dostosowanie się do ich
zidentyfikowanych potrzeb i oczekiwań względem oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów
i usług, otwarcie nowych rynków zbytu, bądź zmiana pozycji produktów danego przedsiębiorstwa na
dotychczasowym rynku, co ma służyć zwiększeniu wartości jej produkcji sprzedanej. Aby zmiana
w zakresie stosowanych metod marketingowych uznana została za innowację marketingową musi
być częścią nowej strategii marketingowej danego przedsiębiorstwa, strategii różniącej się w sposób
istotny od koncepcji i strategii marketingowych dotychczas stosowanych przez przedsiębiorstwo.
Innowacja organizacyjna określana jest jako „wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych
przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem”. Wprowadzenie metody organizacyjnej ma na celu minimalizację kosztów administracyjnych
lub kosztów transakcyjnych, podniesienie poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy, uzyskanie
szerokiego dostępu do aktywów niebędących przedmiotem wymiany handlowej 16.
Koncepcja Big Data jest jedną z najgłośniejszych idei w obszarze nowoczesnych technologii
informatycznych ostatnich lat. Występuje mnogość definicji tego pojęcia. Jedna z najczęściej spotykanych w literaturze przedmiotu definicji, określa Big Data jako „dane lub zbiór danych, które są
tak duże i złożone, że tradycyjne aplikacje przetwarzania danych są niewystarczające do analizy
tych danych” 17. W praktyce pojęcie Big Data jako dużych zbiorów danych jest pojęciem względnym.
Pojęcie Big Data może być charakteryzowane za pomocą: objętości – wielkości (ang. volume),
prędkości (ang. velocity), różnorodności (ang. variety), wartości (ang. value) i wiarygodności (ang.
veracity), przedstawia to poniższy rysunek nr 2.
1. Objętość (volume) – współcześnie gromadzone dane odznaczają się znacznymi wielkościami, mierzone są w zettabajtach, jottabajtach. W opinii wielu naukowców liczba gromadzonych
danych będzie systematycznie rosła. Duża liczba danych stanowi znaczne wyzwaniem dla tradycyjnych systemów IT. Większość przedsiębiorstw albo nie dysponuje odpowiednimi strukturami
nadającymi się do przechowywania dużej ilości danych, albo brakuje im zdolności do przetwarzania takich danych przy użyciu efektywnej techniki przetwarzania zapytań. Dzięki wykorzystaniu
technologii Big Data istnieją rozwiązania umożliwiające przechowanie i wykorzystywanie tych

12
B., Sojkin. M. Małecka, T. Olejniczak, M. Bakalarska, Konsument wobec innowacji produktowych na rynku
żywności. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
13
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Paryż–Warszawa
2005: OECD i Eurostat
14
R. Manganelli, M. Klein, Reengineering, PWE, Warszawa 1998.
15
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
16
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Paryż–Warszawa
2005: OECD i Eurostat.
17
K. Racka, Big Data – znaczenie, zastosowania i rozwiązania technologiczne. Zeszyty Naukowe PWSZ w
Płocku, Nauki Ekonomiczne, t. XXIII, 2016, s.312.

70

8_67-90_Tomczak.indd 70

4/19/19 6:36 PM

Big Data jako źródło innowacji w kreowaniu inteligentnych przedsiębiorstw
Rysunek 2. Big Data w modelu 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Marr, Big Data: The 5 Vs Everyone Must
danych za pomocą systemów rozproszonych, które mogą być definiowane jako zbiór niezależnych
urządzeń (np. komputerów) połączonych w jedną, spójną, logicznie całość. Połączenie zazwyczaj
realizowane jest przez sieć komputerową. Urządzenia są wyposażone w oprogramowanie umożliwiające współdzielenie zasobów systemowych. Podstawową cechą systemu rozproszonego
jest jego transparentność, która stwarza na użytkownikach systemu wrażenie pojedynczego
zintegrowanego systemu.
2. Wartość (value) - swoista wartość informacyjna ukryta w dużych i złożonych strukturach
danych, która daje możliwość formułowania nowych wniosków, które następnie przyczyniają się
do usprawnienia efektywności działania organizacji na różnych płaszczyznach. Można wskazać
niektóre elementy działalności przedsiębiorstwa, na które ma wpływ wykorzystanie wartości jakie
niesie Big Data: efektywny wewnętrzny model biznesowy, optymalny model doboru kadr, spersonalizowana oferta dla klientów, efektywna strategia marketingowa i konkurencyjna. Wartość jest
niezmiernie ważnym atrybutem Big Data. Może być rozumiana jako osobliwa wiedza z naukowego
punktu widzenia, jak i wymierna wartość informacyjna będąca korzyścią biznesową, która ma wpływ
na minimalizację kosztów działalności organizacji czy na usprawnienie relacji biznesowych 18.
3. Różnorodność (varierty) – gromadzone dane pochodzą z wielu zróżnicowanych źródeł,
często występują w różnych formach, zapisywane są za pomocą niejednorodnych modeli oraz
wyrażane w dowolnej formie, np. tekstowo, liczbowo, graficznie, dźwiękowo. Zróżnicowane dane,

18
M. Tabakow, J. Korczak, B. Franczyk, Big Data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne. Informatyka Ekonomiczna, Business Informatics 1(31), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 143.
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często są danymi niestrukturalnymi i nie mogą być przechowywane w tradycyjnych relacyjnych
systemach baz danych ze względu na statyczny charakter schematów. W celu sprawnego zapisu
tak zróżnicowanych danych korzysta się z baz NoSQL, które nie wymagają tradycyjnego schematu
danych 19.
4. Wiarygodność (veracity) – odnosi się bezpośrednio do prawdziwości przetwarzanych danych,
jak również ich prawidłowej integralności. Dane, które będą poddawane analizie i eksploracji (data
mining) powinny zawierać prawdziwe informacje. Współcześnie w zakresie dążenia do zapewnienia
pełni wiarygodności danych wiodącą technologią jest Blockchain (łańcuch bloków-danych). Blockchain to rozproszona baza danych, która zawiera stale rosnącą ilość informacji (danych, rekordów)
pogrupowanych w bloki i powiązanych ze sobą w taki sposób, że każdy następny blok zawiera
oznaczenie czasu (timestamp), kiedy został stworzony oraz link do poprzedniego bloku, będący
zaszyfrowanym „streszczeniem” (hash) jego zawartości. Ponieważ każdy blok transakcji zawiera
odwołanie do bloku poprzedniego, nie ma możliwości zmiany transakcji zawartej wcześniej w jakimś bloku bez modyfikacji wszystkich następujących po nim bloków. W ten sposób tworzony jest
nierozerwalny łańcuch bloków danych. Dzięki niemu dokonanie jakiejkolwiek zmiany w zapisach
historycznych (bez zmiany całej historii transakcji) jest niemożliwe 20.
5. Prędkość (velocity) - odnosi się do szybkości z jaką dane napływają oraz do niezbędnego
czasu na ich analizę. Napływające dane napotykają na ograniczoną przepustowości sieci, dane
należy pobierać porcjami, segregować je i wybierać te, które odznaczają się istotną wartością
informacyjną z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa. Dane, które są przekazywane sprawnie mogą być przesyłane strumieniowo, jednak wymagają one skutecznych technik składowania.
Ogromną korzyścią osiąganą dzięki zastosowaniu technologii Big Data jest analizowanie danych
podczas ich generowania, bez wprowadzania ich do bazy danych 21.
Technologie Big Data, mogą stanowić źródło innowacji w kreowaniu inteligentnych organizacji
w niemal każdych ze znanych nam współcześnie branż gospodarki. Nogalski B., do cech organizacji
inteligentnych (samouczących się) zaliczył występowanie lub stosowanie: zarządzania strategicznego, partycypacyjnej polityki zarządzania, swobodnego komunikowania się i przepływu informacji,
klimatu nauki i samokształcenia, możliwości samorozwoju, kierowania rozwojem pracowników
przez przełożonych, rachunkowości zarządczej 22. Wartościowej wiedzy w zakresie wykorzystania
Technologii Big Data do kreowania innowacyjnych, inteligentnych przedsiębiorstw dostarczają wyniki badań, przedstawione w raporcie State of Analytics opracowanym przez Salesforce23 . Wyniki
przedstawione w raporcie wskazują jednoznacznie rosnące znaczenie analityki realizowanej przez
nowoczesne technologie Big Data, jako filaru działalności gospodarczej nacechowanej innowacyjnym charakterem. Na łamach raportu przedstawiono najnowsze trendy opracowane na podstawie
badań przeprowadzonych wśród 2091 liderów biznesu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Japonii i Australii. Przedsiębiorstwa,
19 K. Racka, Big Data – znaczenie, zastosowania i rozwiązania technologiczne. Zeszyty Naukowe PWSZ w
Płocku, Nauki Ekonomiczne, t. XXIII, Płock 2016, s.315.
20
K. Piech, Leksykon pojęć na temat technologii Blockchain i Kryptowalut, Strumień „Blockchain i Kryptowaluty” programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Warszawa 2016, s. 5.
21
K. Racka, Big Data – znaczenie, zastosowania i rozwiązania technologiczne. Zeszyty Naukowe PWSZ w
Płocku, Nauki Ekonomiczne, t. XXIII, Płock 2016, s.315.
22
B. Nogalski, Kultura organizacyjna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz 1998, s.17.
23
Portal internetowy SalesForce. Dostępny online: https://www.salesforce.com/eu/?ir=1. Data dostępu:
10.04.2019.
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które wzięły udział w badaniu podzielono na trzy grupy: przedsiębiorstwa, które wykazują wysokie
wyniki w swojej działalności (High Performers), w porównaniu z przedsiębiorstwami z przeciętnymi
wynikami (Moderate Performers), oraz przedsiębiorstwami odznaczającymi się niskimi wynikami
(Underperformers). Zgodnie z uzyskanymi wynikami, analiza staje się czołowym elementem strategii biznesowych. Dla ponad 90% respondentów z grupy przedsiębiorstw o najlepszych wynikach,
analityka jest absolutnie niezbędna lub bardzo ważna dla prowadzenia ogólnej strategii biznesowej
przedsiębiorstwa oraz do poprawy wyników operacyjnych. Odniesienie wymiernego sukcesu przez
przedsiębiorstwo wymaga poszerzonej analizy w wielu obszarach działalności. Przedsiębiorstwa
odznaczające się najlepszymi wynikami, analizują średnio ponad 17 różnych rodzajów danych –
jest to prawie dwukrotnie większy wynik od pozostałych badanych przedsiębiorstw. Prowadzenie
efektywności operacyjnej i ułatwienie rozwoju stanowią priorytetowe działania dla współczesnych
przedsiębiorstw. W celu usprawnienia wydajności, przedsiębiorstwa koncentrują się głównie na
zaawansowanych przypadkach, takich jak: automatyzacja operacji biznesowych, tworzenie nowych
modeli biznesowych i przewidywanie zachowań potencjalnych klientów. Analitycy biznesowi coraz
częściej odczuwają potrzebę podejmowania decyzji na podstawie analizy wykonywanej w czasie
rzeczywistym, co możliwe jest dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii Big Data. Przedsiębiorstwa osiągające najlepsze wyniki, ponad 5-krotnie częściej od pozostałych, potwierdzają, że ze
swoich narzędzi analitycznych uzyskują informacje niezbędne do podejmowania decyzji „na czas”.
Przedsiębiorstwa odznaczające się najlepszymi wynikach budują kulturę analityki, tzn. udostępniają
informacje analityczne dla wszystkich działów przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa z najlepszymi
wynikami, dwa razy częściej niż pozostałe potwierdzają, że ponad połowa ich pracowników używa
narzędzi analitycznych do codziennego użytkowania 24.
Rynek analityki danych rozwija się w niezwykle dynamicznym tempie. Zastosowanie analizy
Big Data do usprawniania procesów biznesowych i rozwoju ich o nowe, nacechowane innowacyjnym
charakterem działania stale rośnie. Wyniki badań State of Analytics wskazują, że do 2020 roku, ilość
analizowanych zasobów danych wzrośnie do 83 procent. Przedsiębiorstwa o najlepszych wynikach
i największym wykorzystaniu analizy danych w strategiach biznesowych, w największym również
stopniu zwiększają jej stosowanie w celu uzyskania większych korzyści. Aż 76% przedsiębiorstw
uzyskujących najwyższe wyniki potwierdza, że wykorzystuje narzędzia analityczne w zakresie
nowoczesnych technologii Big Data. Rynek technologii Big Data reprezentuje rozwijające się
w niezwykłym tempie możliwości uzyskania wymiernych korzyści płynących z wielowymiarowej
analizy danych, wśród których wiodącą pozycję zajmują: poznanie potrzeb i oczekiwań obecnych
oraz potencjalnych klientów, usprawnienie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, możliwość
wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań, a dzięki temu uzyskania trwałem przewagi
konkurencyjnej, rozwój przedsiębiorstwa (jego zasobów niematerialnych i materialnych). Wymierny
obraz tempa, w jakim rozwija się technologia Big Data pokazuje Amerykańska firma International
Data Corporation (IDC), która jest dostawcą informacji rynkowych, usług doradczych i rozwiązań dla
aplikacji informacyjnych, podaje, że technologia i usługi na rynku Big Data w zeszłym roku rozwijały
się w tempie sześciokrotnie szybszym niż cały rynek IT. Co więcej prognozy International Data
Corporation wskazują, że rynek technologii i usług Big Data będzie wzrastał w dłużej perspektywie
w niezwykle dynamicznym tempie 25.
Technologie Big Data wpływają na dynamiczny rozwój organizacji praktycznie w każdym sektorze gospodarki. W sektorze publicznym mogą wykorzystać analitykę bazującą na gromadzonych
danych masowych, aby usprawnić zarzadzanie, optymalizować koszty, podnosić poziom jakości
obsługi obywateli oraz przeciwdziałać przestępczości. Niezwykle istotne znaczenie mają tu wymogi
Portal internetowy SalesForce. Dostępny online: https://www.salesforce.com/eu/?ir=1. Data dostępu: 10.04.2019.
Portal internetowy Analyze the Future – www.idc.com. Dostępny w Internecie: https://www.idc.com/promo/
thirdplatform/fourpillars/bigdataanalytics. Data dostępu: 10.04.2019.

24
25
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dotyczące bezpieczeństwa, przejrzystości oraz jawności podejmowanych działań. W przypadku
ochrony zdrowia wszystko musi być robione w sposób sprawny i dokładny, brak miejsc na sytuacje
omyłkowe. Efektywne zarządzanie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii Big Data, pozwala
służbie zdrowia odkryć nieznane dotychczas zależności oraz polepszyć obsługę pacjenta. Odnosząc możliwość zastosowania technologii Big Data do systemu edukacji, osoby odpowiedzialne
za proces kształcenia, dzięki wiedzy pochodzącej z analizy wielkich zbiorów danych mogą wnieść
istotny wkład w rozwój systemu oświaty i programów nauczania. Przykładowo, praktyczne zastosowanie Big Data, można odnieść do identyfikacji zagrożeń dla uczniów lub studentów, pomagać
uczniom, studentom w wyborze właściwej ścieżki edukacji oraz usprawnić system oceny i wsparcia
nauczycieli. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, przedsiębiorstwa posiadające informacje
pochodzące z analizy dużych zbiorów danych mogą w znaczący sposób podnieść poziom jakości
oferowanych produktów, usprawnić wydajność produkcji oraz ograniczyć straty, co ma kluczowe
znaczenie do osiągnięcia sukcesu na obecnym wysoko konkurencyjnym rynku. Coraz więcej
producentów pracuje w trybie kultury analitycznej, dzięki czemu mogą szybciej rozwiązywać problemy i podejmować trafne decyzje biznesowe. W bankowości strumienie danych napływających
z wielu źródeł dają możliwość odkrywania nowej wiedzy i innowacyjnych sposobów zarządzania
danymi masowymi. Z jednej strony przedsiębiorstwom należącym do sektora bankowego należy
na zrozumieniu klienta i podniesieniu jego satysfakcji z oferowanych mu usług, natomiast z drugiej
strony konieczne jest minimalizowanie ryzyka oraz redukcja potencjalnych nadużyć i zapewnienie
zgodności z regulacjami instytucji nadzorczych. Nowoczesna technologia Big data pozwala na
uzyskanie kompleksowej wiedzy, ale tylko wówczas, gdy instytucje finansowe przejdą na wyższy
poziom wykorzystania zaawansowanej analityki 26.
Analizując nowoczesne rozwiązania Big Data w kontekście źródeł innowacyjności oraz tworzenia
inteligentnych przedsiębiorstw należy odnieść je przede wszystkim do efektywnego zarządzania
pozyskanymi informacjami, ich analizy oraz wyciągania trafnych wniosków. Z jednej strony można
mówić o zarządzaniu strategicznym, w którym innowacje osiągane dzięki wykorzystaniu Big Data
mogą prowadzić do opracowywania nowych modeli biznesowych, z drugiej strony o zarządzaniu
operacyjnym i taktycznym, w których innowacje dostarczają nowych rozwiązań zazwyczaj w konkretnym elemencie funkcjonowania danej organizacji. Na potrzeby efektywnego zarządzania złożonymi
organizacjami praktycznie od zawsze niezbędne były różnorodne, złożone dane pochodzące z wielu
źródeł, które należy integrować 27. Wraz z początkiem XXI wieku wykorzystanie zasobów osiąganych
dzięki technologii Big Data wiązane jest z procesami Business Intelligence (BI). Rozwiązania BI
pozwalają na uzyskanie szybkiego i relatywnie łatwego dostępu do dużych zbiorów informacji, aby
poprawić sprawność procesów biznesowych, trafnie identyfikować możliwości rozwoju produktów
czy też usług o funkcjonalności wychodzące naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom i oczekiwaniom obecnych i potencjalnych klientów, które będą odznaczać się innowacyjnością, co ma za
zadanie uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku 28. Business Intelligence pozwala
współczesnym organizacjom pozyskiwać wielowymiarowe dane, które przetwarzane są na wartościowe informacje, na podstawie których przedsiębiorstwa mogą nabywać cechy przedsiębiorstw
inteligentnych, podejmować inteligentne decyzje strategiczne, szybko reagować i dostosowywać
się do zmiennego środowiska biznesowego. Pomimo szeregu korzyści, które osiągane są przez
Big data Czym są i dlaczego mają znaczenie? Portal internetowy www.sas.com. Dostępny online: https://
www.sas.com/pl_pl/insights/big-data/what-is-big data.html?fbclid=IwAR0tZ6r4MO3mEwEewNeGdIOlArTHjV
WnO-AZZeAucW8uGUfnYA-QQ2bv-0o. Data dostępu: 11.04.2019.
27
J. Wieczorkowski, M. Jurczk – Bunkowska, Big Data jako źródło innowacji w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. Dostępny online: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/
kzz/artyk_pdf_2017/T1/t1_134.pdf. Data dostępu: 11.04.2019.
28
H. Chen., R.H.L Chiang., V.C. Storey, 2012, Business Intelligence and analytics: from Big data to big impact, “MIS Quarterly”, 36(4).
26
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wykorzystanie technologii Big Data oraz Business Intellegence, aż 70% przedsiębiorstw z nich
korzystających, nie wykorzystuje w pełni ich potencjału. Wśród głównych przyczyn takiego stanu
rzeczy należy wskazać brak odpowiednich rozwiązań technologicznych, którymi dysponują przedsiębiorstwa, kwestie kultury organizacyjnej, a także ogólnie rozumianej infrastruktury 29. Na poziomie
zarządzania strategicznego, technologie Big Data prowadzą do wprowadzenia całkowicie nowych
albo znacząco zmodyfikowanych modeli biznesowych związanych z innowacyjnym wykorzystaniem
ogromu posiadanych danych. Niezbędne są do tego takie elementy jak: szeroko dostępne dane,
pomysły na ich innowacyjne zastosowanie, wymagane kompetencje w zakresie analizy danych.
Można wyróżnić cztery zasadnicze, łączone modele biznesowe, w których nowa wartość wynika z:
1. Efektywnego wykorzystania własnych danych.
2. Sprzedaży albo udostępniania własnych danych.
3. Efektywnego wykorzystania obcych danych.
4. Sprzedaży swoich kompetencji w zakresie big data 30.
Tradycyjne branże operując znaczną liczbą danych, odnoszącą się do telekomów, bankowości, energetyki, handlu detalicznego, działają zazwyczaj w oparciu o posiadane własne dane.
Jednakże przedsiębiorstwo stricte przemysłowe, które produkuje przykładowo urządzenia przemysłowe wyposażone w czujniki, których zadaniem jest dostarczanie mu danych o parametrach
eksploatacyjnych może rozszerzyć usługę serwisowania tych urządzeń wykorzystując zarówno
dane pierwotne (reakcja w czasie zbliżonym do rzeczywistego na wartości odczytów), a także
dane wtórne (analiza korelacji historycznych danych o parametrach eksploatacyjnych i awariach
innych urządzeń). Efektem takiego postępowania będzie powstanie inteligentnej organizacji, systematycznie uczącej się i poszerzającej zakres swojej wiedzy, wprowadzającej na rynek produktu
i usługi nacechowane innowacyjnością. Modele biznesowe oparte na wykorzystaniu nowoczesnych
technologii Big Data mogą stosować także organizacje, które nie posiadają własnych danych,
posiadające natomiast innowacyjne idee wykorzystania obcych danych. Możliwe jest dokonanie
zakupu danych lub nieodpłatne uzyskanie danych ogólnodostępnych (np. open data, open source).
Model biznesowy związany z nowoczesnymi technologiami Big Data wdrażają także nieposiadające
własnych danych, przedsiębiorstwa, które specjalizują się w metodach statystycznych i analizie
danych. Oferują one sprzedaż swojej wiedzy i kompetencji dla posiadaczy lub użytkowników zbiorów
danych, którzy mają idee innowacyjnych usług, lecz nie dysponują odpowiednimi umiejętnościami
do ich implementacji do praktyki gospodarczej.
Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań Big Data w sposób rewolucyjny wpływa na kształtowanie się współczesnych przedsiębiorstw, co za tym idzie całych gospodarek. Powyższe przykłady wiążą się bezpośrednio z każdym z rodzajów innowacyjności, przedstawionych na łamach
podręcznika Oslo, pozwalając na tworzenie inteligentnych, samouczących się organizacji, które
z powodzeniem mogą konkurować w nowym rodzaju gospodarki, jakim jest gospodarka oparta
o wiedzę. W odniesieniu do innowacji o charakterze produktowo-usługowym wykorzystanie Big
Data może przynosić wymierne korzyści w postaci uzyskania wartościowych danych dotyczących
potrzeb i oczekiwań obecnych i potencjalnych klientów, co pozwoli na opracowanie innowacyjnych produktów i usług, które będą w większym stopniu zaspokajały ich potrzeby. W stosunku

P.R. Clavier, H. Lotriet, J. Loggerenberger, 2012, Business Intelligence Challenges in the Context of Goodsand Service-Domain Logic, [in:] Proceedings of the 45 Hawaii International Conference on System Science,
IEEE Computer Society.
30
J. Wieczorkowski, M. Jurczk – Bunkowska, Big Data jako źródło innowacji w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. Dostępny online: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/
kzz/artyk_pdf_2017/T1/t1_134.pdf. Data dostępu: 11.04.2019.
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do innowacji procesowej, implementacja pozyskanej wiedzy dzięki Big Data może skutkować
wdrożeniem nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy, a także znaczące
zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania. Niezwykle szerokie zastosowanie
Big Data możemy odnieść do innowacji o charakterze organizacyjnym, uzyskane informacje mogą
zostać wykorzystane w procesach decyzyjnych, które są niezmiernie ważne w zakresie sprawnego
funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz kreowaniu innowacyjnych rozwiązań. Ostatnim, jednak niemniej ważnym rodzajem innowacji, w którym Big Data znajduje swoje zastosowanie są innowacje
o charakterze marketingowym. W odniesieniu do działań marketingowych sprawna analiza danych
pozyskanych poprzez technologie Big Data może owocować opracowaniem innowacyjnych ofert
asortymentowo-usługowych, doborem optymalnych względem oczekiwań aranżacji przestrzeni
handlowych, kreowaniu innowacyjnych postaw personelu przedsiębiorstwa w procesach obsługi
klientów, czy też wykorzystaniu nowych, dotychczas niestosowanych kanałów komunikacji lub
istotnej modyfikacji obecnych.

Bibliografia
1. Birk W., Technical report. Intelligent Industrial Processes - Automatic Control Perspective.
2. Brachman A., Raport Obserwatorium ICT. Internet przedmiotów. Technopark Gliwice,
Gliwice 2013.
3. Chen H., Chiang R.H.L., Storey V.C., 2012, Business Intelligence and analytics: from Big
data to big impact, “MIS Quarterly”, 36(4).
4. Clavier P.R., Lotriet H., Loggerenberger J., 2012, Business Intelligence Challenges in
the Context of Goods-and Service-Domain Logic, [in:] Proceedings of the 45 Hawaii International
Conference on System Science, IEEE Computer Society.
5. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
6. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1997.
7. Grudzewski W. M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
8. Manganelli R., Klein M., Reengineering, PWE, Warszawa 1998.
9. Nogalski B., Kultura organizacyjna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa,
Bydgoszcz 1998.
10. Piech K., Leksykon pojęć na temat technologii Blockchain i Kryptowalut, Strumień „Blockchain i Kryptowaluty” programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Warszawa 2016.
11. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji.
Paryż–Warszawa 2005: OECD i Eurostat.
12. Racka K., Big Data – znaczenie, zastosowania i rozwiązania technologiczne. Zeszyty
Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, t. XXIII, 2016..
13. Raport Inżynierowie Przemysłu 4.0 (Nie)gotowi do zmian?, ASTOR Publishing, Kraków 2017.
14. Simon H., Jak lepiej wykorzystać wiedzę w przedsiębiorstwie, Zarządzanie na świecie 2000.
15. Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1996.
16. Sojkin B., Małecka, M., Olejniczak, T., Bakalarska, M. Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Poznań 2009.
17. Tabakow M., Korczak J., Franczyk B. Dig Data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne. Informatyka Ekonomiczna, Business Informatics 1(31), Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu, Wrocław 2014.

76

8_67-90_Tomczak.indd 76

4/19/19 6:36 PM

Big Data jako źródło innowacji w kreowaniu inteligentnych przedsiębiorstw
18. Walczak W., Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwijania gospodarki opartej na wiedzy
w Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Kopycińska D. red. Katedra Mikroekonomii
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
19. Witkowska J., Wysokińska Z., Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw,
a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2006.

Bibliografia internetowa
1. Big data Czym są i dlaczego mają znaczenie? Portal internetowy www.sas.com. Dostępny
online:https://www.sas.com/pl_pl/insights/big-data/what-is-big data.html?fbclid=IwAR0tZ6r4MO3m
EwEewNeGdIOlArTHjVWnO-AZZeAucW8uGUfnYA-QQ2bv-0o. Data dostępu: 11.04.2019
2. Portal internetowy Analyze the Future – www.idc.com. Dostępny w Internecie: https://www.
idc.com/promo/thirdplatform/fourpillars/bigdataanalytics. Data dostępu: 10.04.2019.
3. Portal internetowy SalesForce. Dostępny online: https://www.salesforce.com/eu/?ir=1.
Data dostępu: 10.04.2019.
4. Portal internetowy SalesForce. Dostępny online: https://www.salesforce.com/eu/?ir=1.
Data dostępu: 10.04.2019.
5. Wieczorkowski J., Jurczk – Bunkowska M., Big Data jako źródło innowacji w zarządzaniu
i inżynierii produkcji. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. Dostępny online: http://www.
ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2017/T1/t1_134.pdf. Data dostępu: 11.04.2019.
6. Wieczorkowski J., Jurczk – Bunkowska M., Big Data jako źródło innowacji w zarządzaniu
i inżynierii produkcji. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. Dostępny online: http://www.
ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2017/T1/t1_134.pdf. Data dostępu: 11.04.2019.

77

8_67-90_Tomczak.indd 77

4/19/19 6:36 PM

8_67-90_Tomczak.indd 78

4/19/19 6:36 PM

Jakub Tomczak

Nowoczesne Systemy Business Intelligence w rozwoju
przedsiębiorstw sektora MŚP
Streszczenie
Artykuł przedstawia charakterystykę nowoczesnych Systemów Business Intelligence, a także
koncepcję ich wykorzystania w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Znaczną część
sektora MŚP, tworzą mikro i małe przedsiębiorstwa, które nie dysponują znacznymi środkami finansowymi na zakup oprogramowania. Najbardziej znane, markowe systemy Business Intelligence,
takie jak Microsoft Power BI, Oracle Business Intelligence czy IBM Cogonos Analytics kosztują
krocie. Niezwykle kosztowne jest również ich wdrożenie. Niewiele przedsiębiorstw z sektora MŚP
stać na poniesienie takich wydatków. Ze względu na to, analizie poddano odznaczające się według
autora najlepszymi funkcjonalnościami oprogramowanie bezpłatne, opensource’owe albo takie,
które charakteryzują się relatywnie niskimi kosztami użytkowania. Szczegółowej analizie zostały
poddane takie programy BI, jak: TIBCO JasperReports IO, Pentaho, RapidMiner, Spago BI, BIRT.

Polska gospodarka jest zdominowana przez przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP,
stanowią one aż 99% ogółu przedsiębiorstw 1. Podmioty te wytwarzają ponad 60% krajowego PKB
i zatrudniają 70% spośród ogólnej liczby pracujących. Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP) ogólna ocena przedsiębiorczości w Polsce jest dość dobra. Większość
analizowanych wskaźników wzrasta, szczególnie jeśli chodzi o wyniki mikro i małych przedsiębiorstw
2
. Sektor MŚP ma znaczny wpływ na kondycję polskiej gospodarki, im lepsza sytuacja przedsiębiorstw tworzących sektor MŚP, tym lepsza kondycja polskiej gospodarki. Mimo tak znacznego
wpływu sektora MŚP na funkcjonowanie i kondycję polskiej gospodarki badania naukowe dotycząca
nowoczesnych technologii ICT są głównie ukierunkowane na duże przedsiębiorstwa. ICT, czyli
technologie informacyjno-komunikacyjne mają coraz większe zastosowanie w biznesie. Technologie te traktowane są dziś, jako integralna i nieodłączna część przedsiębiorstwa, która wspomaga
efektywną ich efektywną pracę oraz rozwój. Polskie przedsiębiorstwa tworzące sektor MŚP dopiero
odkrywają potencjał nowoczesnych technologii ICT i wypływających z ich stosowania korzyści,
których jest wiele. Technologie ICT mają zastosowanie niemal w każdej z branż współczesnej
gospodarki. Główne korzyści z implementacji tych technologii sprowadzają się do optymalizacji
Na podstawie danych z Arkusza Informacyjny Small Business Act. Fact Scheet 2018.
Portal internetowy Rzeczpospolita. Dostępny online: https://www.rp.pl/ForumMSP/305229958-Male-i-sredniefirmy-to-glowna-sila-polskiej-gospodarki.html. Data dostępu: 11.04.2019.
1
2
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kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo, co jest realizowane przez usprawnienie
procesów zachodzących zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Nowoczesne rozwiązania ICT potrzebne są w każdym przedsiębiorstwie, osiągany dzięki ich zastosowaniu wzrost
wydajności i redukcja kosztów pozwala na wprowadzenie na rynek konkurencyjnych nowych lub
znacząco ulepszonych produktów, wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań optymalizujących
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nowoczesne technologie ICT pozwalają na przekroczenie barier
językowych i kulturowych, co jest realizowane przez ich globalny charakter 3. Nowoczesne technologie ICT są odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki, która określana jest mianem
gospodarki opartej o wiedzę. W budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, kluczowe znaczenie
odgrywają: dane, informacja, kapitał intelektualny, technologie i innowacje. Natomiast sama wiedza i nauka traktowane są jako elementy kształtujące strukturę produkcji i przyśpieszające rozwój
gospodarczy 4. Gospodarka oparta na wiedzy, ma za zadanie zaakcentować podstawowe różnice
w stosunku do przeważającej w minionych latach gospodarki przemysłowej 5. Wysoki poziom kreatywności, wyobraźni oraz nastawienie proinnowacyjne, to główne determinanty charakteryzujące
gospodarkę opartą na wiedzy 6.
Systemy Business Intelligence stanowią jedne z najwyraźniejszych zastosowań nowoczesnych rozwiązań ICT we współczesnej gospodarce. Na systemy te składają procesy, technologie
i narzędzia niezbędne do przekształcania dużych zbiorów danych w informację, a następnie wiedzę,
na podstawie której opracowywane są plany realizacji działań biznesowych. Systemy Business
Inteligence obejmują magazynowanie danych, analitykę biznesową oraz zarządzanie wiedzą 7.
Systemy Business Intelligence charakteryzują się tym, że stanowią klasę systemów biznesowych,
które nie gromadzą dodatkowych informacji o działalności przedsiębiorstwa. Wykorzystują zbiory
danych - pozostałych systemów informatycznych, bądź samodzielnych baz danych. Zasadniczym
zadaniem systemów Business Intelligence jest zestawianie danych, ich przetwarzanie i prezentacja
w formie pozwalającej na dalszą analizę (raporty, zestawienia, diagramy). Efektem zastosowania
narzędzi Business Intelligence jest dostępność do szybkiej informacji na temat najważniejszych
wskaźników przedsiębiorstwa, danych dotyczących:
• klientów,
• konkurencji,
• partnerów biznesowych,
• sytuacji ekonomicznej (aspekt wewnętrzny, zewnętrzny),
• operacji realizowanych wewnątrz przedsiębiorstwa 8.
Chcąc przedstawić esencję systemów Business Intelligence można by je określić jako szeroką kategorię aplikacji i technologii zbierania, gromadzenia, analizy oraz dostarczania danych 9.
3
J. Lewandowski, J. Tomczak, Nowoczesne Technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Łódź 2017.
4
R. Lisowska, A. Kuna-Marszałek, Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw – przegląd badań w Współpraca
nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu Łódzkiego, pod red. Różański J. Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2013, s. 16.
5
W. Welfe red. Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007, s. 7.
6
W. Walczak, Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwijania gospodarki opartej na wiedzy w Kapitał ludzki
jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Kopycińska D. red. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 181-183.
7
IBM Software Group. Dostępny online: https://www-07.ibm.com/sg/events/blueprint/pdf/day1/Introduction_
to_Business_Intelligence.pdf. Data dostępu: 12.04.2019.
8
B. Liautaud, M. Hammond, E-Business Intelligence: od informacji przez wiedzę do zysków, Premium Technology, Warszawa 2003, s. 39.
9
J. Kisielnicki, MIS systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008, s. 294.
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Nowoczesne Systemy Business Intelligence w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP
Głównym źródłem danych dla systemów Business Intelligence są systemy transakcyjne: ERP/
MRP, CRM, SCM czy call center. Niekiedy dane są pobierane również z plików Excela, Accessa,
programów pocztowych oraz z serwisów internetowych. Dane te muszą zostać zebrane w jednym
miejscu (w hurtowni danych), by raporty oraz analizy wykonywane na ich podstawie były kompletne,
oraz możliwe było wyciągniecie właściwych wniosków z nich wynikających 10.
Przedstawione na łamach publikacji oprogramowanie służy jako narzędzie doradcze, mające
na celu ułatwić podejmowanie decyzji, w oparciu o wykorzystanie ogromnej liczby danych, które
są gromadzone w przedsiębiorstwie do celów biznesowych. Możliwości systemów Business Intelligence w dużej mierze pokrywają się z funkcjonalnościami narzędzi klasy DSS (Decission Support
Systems), które wspierają wszechobecną współcześnie ideę Big Data 11.
TIBCO JasperReports IO to darmowe narzędzie do generowania raportów i wizualizacji danych.
Oprogramowanie raportujące Jaspersoft Business Intelligence pobiera informacje z jednego lub
więcej źródeł danych i prezentuje je w łatwym do odczytania, wysoce interaktywnym formacie dla
użytkowników biznesowych. Oprogramowanie wykorzystuje EMBEDDED BI, które odnosi się do
integracji raportów, pulpitów i widoków analitycznych wewnątrz aplikacji. Informacje są zazwyczaj
wyświetlane i zarządzane przez platformę BI i są umieszczane bezpośrednio w interfejsie użytkownika aplikacji, aby poprawić kontekst i użyteczność danych. Korzystanie z wbudowanej platformy
BI zapewnia najnowocześniejsze raporty i analizy bez czasu i kosztów związanych z budowaniem.
Oprogramowanie umożliwia integrację funkcji Business Intelligence z aplikacjami należącymi do
przedsiębiorstw w zakresie:
– pulpitów nawigacyjnych. System umożliwia udostępnianie zestawów interaktywnych raportów, wykresów i zewnętrznych treści internetowych na jednym ekranie za pomocą systemowych
pulpitów nawigacyjnych.
– interaktywnych raportów. Interakcja z wykresami i tabelami raportów, w tym sortowanie
w locie, filtrowanie i formatowanie wartości kolumn i nagłówków.
– raportów samoobsługowych i eksploracji danych. System umożliwia przeglądanie danych
ogólnych, podsumowujących i szczegółowych ze źródeł relacyjnych, NoSQL lub Big Data za pomocą wysoce interaktywnego rozwiązania opartego na przeglądarce.
– wirtualizacji danych. System pozwala na integrację wielu źródeł danych w jeden widok metadanych, aby umożliwić analizę i raportowanie w różnych źródłach bez konieczności korzystania
z ETL lub hurtowni danych.
– integracji danych. System pozwala na budowę centralnego repozytorium danych, wyodrębniając dane z różnych relacyjnych i nierelacyjnych źródeł i wczytując je do hurtowni danych lub
bazy danych z narzędziami integracji danych systemu.
– raportowania na urządzenia przenośne. System umożliwia przeglądanie raportów i dokonywanie ich analizy na urządzeniach mobilnych z systemem iPhone lub Android.
Wiele nowoczesnych aplikacji wykorzystuje różne technologie przechowywania danych, takie
jak relacyjne bazy danych, silniki NoSQL, takie jak MongoDB, lub płaskie pliki. Jaspersoft może
łączyć się z dowolnym źródłem danych bez wymagania ETL. Umożliwia maksymalizację wydajność
oraz prostotę architektury aplikacji. Jaspersoft opiera się na nowoczesnych usługach internetowych
REST, obsługuje standardowe systemy zarządzania tożsamością, zapewnia wbudowane wsparcie

Ch. Todman, Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003, s. 42.
11
P. Rawski, 5 najlepszych darmowych systemów BI (Business Intelligence). Dostępny online: http://informatykawfirmie.pl/systemy-informatyczne/business-intelligence/105-5-najlepszych-darmowych-systemow-bibusiness-intelligence. Data dostępu: 14.04.2019.
10

81

8_67-90_Tomczak.indd 81

4/19/19 6:36 PM

Jakub Tomczak
dla wielu użytkowników oraz interfejs użytkownika oparty na HTML5/ CSS. Rezultatem jest w pełni
funkcjonalny zestaw funkcji raportowania i analizy udostępniony w aplikacji opartej na chmurze lub
wdrożonej lokalnie, a wszystko to zgodnie z tym, co zapewnia producent, w ciągu kilku tygodni, a nie
miesięcy. System TIBCO Jaspersoft umożliwia przedsiębiorstwom szybsze podejmowanie trafnych
decyzji poprzez dostarczanie im aktualnych, przydatnych do działania danych w swoich aplikacjach
i procesach biznesowych za pośrednictwem wbudowanej platformy do raportowania i analizy 12.
Kolejnym narzędziem analitycznym, pozwalającym na integrację danych, a także kreowanie
raportów pozwalających na ich wygodną wizualizację jest System Pentaho. Zasadnicza funkcjonalność
oprogramowania sprowadza się do poprawy efektywności zarządzania danymi dzięki wykorzystaniu
Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT). Internet Rzeczy zakłada połączenie w sieć niemalże
wszystkich rodzajów urządzeń. Wiąże się to z wizją przyszłego świata, w którym cyfrowe i fizyczne
urządzenia czy przedmioty codziennego użytku są połączone odpowiednią infrastrukturą w celu
dostarczenia całej gamy nowych funkcjonalności. Internet Rzeczy to połączenie dwóch znanych
nam światów, fizycznego i cyfrowego. W ciągu nadchodzących lat będzie możliwa obserwacja jak
fundamentalnie zmienia się sposób, w jaki korzystamy i współdziałamy zarówno z otaczającym
nas światem urządzeń cyfrowych jak i światem fizycznym. Koncepcja Internetu rzeczy bazuje na
trzech pojęciach: zawsze (anytime), wszędzie (anyplace), z wszystkim (anything) 13.
Zakres funkcjonalności Systemu Pentaho w odniesieniu do IoT sprowadza się do możliwości
pobierania i przetwarzania danych maszynowych, danych czujnikowych i innych za pomocą architektury dużych zbiorów danych (Big Data). Pozwala na opracowanie, eksploracje, modelowanie
danych półstrukturalnych i nieustrukturyzowanych. System łączy się natywnie z dystrybucjami
Hadoop, sklepami NoSQL i analitycznymi bazami danych. Producent oprogramowania deklaruje,
że dzięki powyższym funkcjonalnością użytkownik odniesie korzyści w postaci zautomatyzowania
pobierania danych i wprowadzanie ich na rynek, a także redukcji niezbędnego czasu projektowania, testowania i wdrażania, usprawnienie rafinacji informacji dzięki tworzeniu niestandardowych
zestawów danych i skracaniu czas do ich wglądu, poprzez automatyzację. Odnosząc przedstawione powyżej korzyści na fizyczny produkt, możemy je bezpośrednio przełożyć na poprawę jakości
produktu, poprzez korzystanie z analityki danych w czasie rzeczywistym, możliwa jest identyfikacja
problemów z jakością produktu, dostarczanie jednolitych produktów zgodnie z ustalonymi normami.
Ponadto wymiernymi korzyściami mogą być: optymalizacja produkcji, wydłuż okres użytkowania
zasobów 14. Pentaho jest jednym z najpopularniejszych opensource’owych rozwiązań BI na rynku,
stąd w sieci można znaleźć wiele dodatków rozszerzających jego standardowe możliwości 15.
Narzędziem godnym polecenia w zakresie analizy danych i prognozowania jest RapidMiner.
System pozwala na tworzenie modeli predykcyjnych za pomocą interfejsu wizualnego typu „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu jest wysoce intuicyjny. Odznacza się bogatą biblioteką, ponad 1500
algorytmów uczenia maszynowego i funkcji do budowy najlepszego modelu dla każdego przypadku
użycia. RapidMiner integruje wiele źródeł danych pochodzących z chmury, mediów społecznościowych, aplikacji biznesowych. Narzędzie odznacza się na tle innych narzędzi o podobnym zakresie
funkcjonalności, tym, że pozwala uruchamiać procesy przygotowywania, wyszukiwania danych
i ETL bezpośrednio w bazach danych, dzięki czemu zapytanie i pobranie danych następuje bez

TIBCO Jaspersoft. Dostępny online: https://www.jaspersoft.com/. Data dostępu: 12.04.2019.
A. Brachman, Raport Obserwatorium ICT. Internet przedmiotów. Technopark Gliwice, Gliwice 2013, s. 5.
14
Pentaho. Dostępny online: https://www.hitachivantara.com/go/pentaho.html?source=pentaho-redirect. Data
dostępu: 12.04.2019.
15
P. Rawski, 5 najlepszych darmowych systemów BI (Business Intelligence). Dostępny online: http://informatykawfirmie.pl/systemy-informatyczne/business-intelligence/105-5-najlepszych-darmowych-systemow-bibusiness-intelligence. Data dostępu: 14.04.2019.
12
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Rysunek 1. Wizualizacja danych przy pomocy RapidMiner

Źródło: https://rapidminer.com/products/studio/. Data dostępu 12.04.2019.

pisania skomplikowanego kodu SQL. Oprogramowanie umożliwia przeglądanie danych za pomocą
tablic statystycznych i ponad 30 interaktywnych wizualizacji.
RapidMiner pozwala na zrozumienie wzorców, trendów i rozkładów w danych za pomocą
wykresów punktowych, histogramów, wykresów liniowych, współrzędnych równoległych, wykresów
ramkowych i innych. Należy podkreślić, że na tle innych tego typu programów wizualizacje stanowią
bardzo silny punkt tego narzędzia.
Oprogramowanie może być z sukcesem użyte do przygotowania danych do modelowania
predykcyjnego. RapidMiner pozwala na wyodrębnianie, łączenie, filtrowanie i grupowanie danych
w dowolnej liczbie źródeł. Niezwykle istotną funkcjonalnością, która odznacza opisywane oproRysunek 2. Wizualizacja panelu uczenia maszynowego w programie RapidMiner

Źródło: https://rapidminer.com/products/studio/. Data dostępu 12.04.2019.
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gramowanie na tle innych jest możliwość tworzenia modeli uczenia maszynowego bez pisania
kodu, system wyposażony jest w setki algorytmów uczenia maszynowego. Wykorzystuje techniki
ML, w tym regresji, grupowania, szeregów czasowych, analiz tekstowych i głębokiego uczenia się.
System umożliwia prowadzenie zaawansowanych działań walidacyjnych, tzn. podejmowania
działań mających na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że
procedury, procesy, urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników. Oprogramowanie wykorzystuje sprawdzone techniki, takie jak walidacja
krzyżowa, którą można zaimplementować do modelu jednym kliknięciem myszy.
Dość ciekawą funkcjonalnością RapidMiner-a jest tworzenie wizualizacji przepływów pracy
z danymi. Każdy krok w procesie przygotowania danych, modelowania i walidacji jest udokumentowany oraz wizualizowany, co ma służyć pełnej przejrzystości. Wizualizacja przepływu danych
przynosi wiele wymiernych korzyści, wśród których należy wskazać przede wszystkim przekazywania
wiedzy wewnątrz i poza organizacją. System współpracuje z większością popularnych baz danych,
radzi sobie również z przetwarzaniem plików stworzonych za pomocą MS Excela. Społeczność
użytkowników RapidMinera przygotowała szereg wartościowych dodatków rozszerzających jego
standardowe możliwości. Darmowa wersja systemu to Starter Edition 16.
Spago BI, to jedyny całkowicie otwarty pakiet Business Intelligence. Narzędzie wyróżnia
przejrzysta budowa modułowa, a także przyjazny interfejs użytkownika. System składa się z następujących głównych modułów:
Spago BI składa się z następujących głównych modułów:
• Spago BI Server, rdzeń pakietu zawierający narzędzia analityczne i funkcje
• Spago BI Studio, zintegrowane środowisko programistyczne
• Spago BI Meta, środowisko metadanych
• Spago BI SDK, warstwa integracyjna umożliwiająca używanie Spago BI z zewnętrznymi
narzędziami
• Spago BI Applications, kolekcja pionowych modeli analitycznych opracowanych przy użyciu
Spago BI.
Rysunek 3. Architektura Systemu Spago BI.

Źródło: http://www.spagobi.org/product/. Data dostępu 12.04.2019
16

RapidMiner. Dostępny online: https://rapidminer.com/products/studio/. Data dostępu: 12.04.2019.
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System obejmuje niemal wszystkie analityczne obszary projektów BI. Wśród szerokiego
wachlarza narzędzi odnajdziemy:
- raportowanie. System umożliwia tworzenie ustrukturyzowanych raportów i eksportowanie
ich w wielu formatach (HTML, PDF, XLS, XML, TXT, CSV, RTF)
- analizę wielowymiarowa (OLAP) - OLAP to efektywna technologia przetwarzania danych
analitycznych, wśród wielu funkcji wielowymiarowej analizy danych w technologii OLAP, należy
wymienić przede wszystkim: elastyczność otrzymywanych wyników, „dynamiczna” analiza danych,
możliwość zmiany ad-hoc poziomu analizy (agregacji) (ang. drill down, drill across) – dzięki wielowymiarowemu modelowi danych; centralizacje danych analitycznych przedsiębiorstwa w jednej,
spójnej wielowymiarowej bazie danych; automatyzacja przetwarzania danych na potrzeby analiz
– generatory raportów, tabele przestawne, łatwość tworzenia różnego rodzaju symulacji i rozkładów danych wg różnych kryteriów (szczególnie przydatne w procesach obsługi budżetowania
i planowania); wysoką dla przeciętnego użytkownika intuicyjność interfejsu wielowymiarowego 17
- kompletny zestaw narzędzi do tworzenia, zarządzania, przeglądania i przeglądania modeli
hierarchii KPI za pomocą różnych metod, reguł obliczeniowych. Wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicator) to wskaźniki obrazujący ocenę kondycji przedsiębiorstwa. Wskaźnik KPI składa
się z 4 podstawowych elementów: a) wartość miary w bieżącym okresie, która będzie analizowana; b) celu, do którego się odnosimy np. wartość z poprzedniego z analogicznego miesiąca roku
poprzedniego pomnożona przez współczynnik X; c) status - prezentacja graficzna porównania
wartości i celu; d) trend - prezentacja graficzna formuły, która wylicza czy trend jest wzrostowy,
neutralny czy malejący 18
- interaktywne kokpity – umożliwiają agregację różnych analizy w jeden widok, ustawianie
według własnych preferencji wybranych ścieżek nawigacji i eksploracje danych w sposób dynamiczny i graficzny
- raportowanie ad-hoc - umożliwia tworzenie raporty wieloarkuszowych, w tym tabel krzyżowe
i wykresy
- narzędzia wizualizacji danych – pozwalają na wizualizacje danych na interaktywnych grafikach oraz mapach
- silnik QbE (Query by Example) - przyjazna dla użytkownika technika tworzenia zapytań do
bazy danych, opracowana pierwotnie przez firmę IBM. Technika ta polega na wypełnieniu szukanymi ciągami znaków pustego rekordu odpowiadającego dokładnie strukturze rekordów w bazie.
Wynikiem zapytania jest lista wszystkich rekordów zawierających podany ciąg znaków w danym
polu. System QBE dokonuje konwersji z zapytania użytkownika do formalnego zapytania bazy
danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może wykonywać skomplikowane zapytania do
bazy danych bez znajomości formalnych metod takich jak Structured Query Language
- zaawansowane narzędzie eksploracja danych – odnoszona do jednego z etapów procesu
uzyskiwania wiedzy z baz danych. Zaawansowana analiza danych umożliwiająca wyodrębnienie
wiedzy z dużych ilości danych w celu usprawnienia podejmowania decyzji i strategii biznesowych
- ETL (ang. Extract, Transform and Load) - zestaw narzędzi wspomagających proces pozyskania danych dla baz danych, szczególnie dla hurtowni danych. RapidMiner poprzez wykorzystanie
SpagoBI, integruje produkt open source TOS (Talend Open Studio)
- ustrukturyzowane dossier raportów – system umożliwia wzbogacenie wykonanej analizy
dużych zbiorów danych o osobiste notatki i komentarze publikowane przez użytkowników, a następnie dzielenie się nimi dzięki platformie wspólnej pracy
Bi-Pro Consulting Group. Business Intelligence Professionalns. Dostępny online: http://www.bi-pro.pl/olapto-efektywna-technologia-przetwarzania-danych-analitycznych.html. Data dostępu: 12.04.2019.
18
Wskaźnik KPI. Dostępny online: https://www.wapro.pl/dokumentacja-erp/analizy/kpi.html. Data dostępu:
12.04.2019.
17
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- automatyka biurowa – system umożliwia publikowanie osobistych dokumentów użytkowników
w środowisku Business Intelligence, integrując typowe narzędzia Office (Open Office lub MS Office)
- zarządzanie danymi podstawowymi - użytkownicy dokonywać wpisów, uzupełniać bazy danych
i modyfikować dane za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika, którego zachowanie można
ustawić za pomocą prostych parametrów konfiguracyjnych, korzystając z predefiniowanych modeli .19
Ostatnim, aczkolwiek niemiej funkcjonalnym nowoczesnym narzędziem Business Intelligence,
które z sukcesem można wykorzystać w rozwoju przedsiębiorstw należących do sektora MŚP jest
BIRT. Jest to w pełni opensource’owy produkt Business Intelligence, znanej firmy Eclipse Foundation.
System raportowania o otwartym kodzie źródłowym dla aplikacji internetowych, zwłaszcza opartych
na Javie i Java EE. BIRT składa się z dwóch głównych komponentów: projektanta raportów opartego na Eclipse oraz komponentu wykonawczego, który można dodać do serwera aplikacji. BIRT
oferuje również silnik wykresów, który pozwala dodawać wykresy do własnej aplikacji. Architekturę
Systemu przedstawia rysunek nr 4.
Rysunek 4. Architektura Systemu BIRT

Źródło: http://www.eclipse.org/birt/about/architecture.php. Data dostępu: 12.04.2019.

System BIRT zapewnia wiele komponentów, składaj się na nie:
- silnik projektowania – moduł ten odpowiedzialny jest za tworzenie i modyfikowanie projektów
raportów. Interfejs API Design Engine (DE API) zapewnia funkcjonalność silnika projektowania
i jest dostępny do użycia w dowolnym projekcie Java/Java EE. Projektant raportów BIRT używa
tego interfejsu API wewnętrznie do konstruowania projektów XML
- projektant raportów BIRT – moduł ten używany jest do tworzenia projektów raportów. Projekty przechowywane są w otwartym formacie XML. Raporty BIRT składają się z czterech głównych
części: a) danych - bazy danych, usługi internetowe, obiekty Java wszystkie mogą dostarczać
dane do raportu BIRT. System zapewnia obsługę JDBC, XML, Web Services i Flat File, a także
obsługę kodu w celu uzyskania innych źródeł danych. Wykorzystanie przez BIRT struktury Open
Data Access (ODA) pozwala każdemu budować nowy interfejs użytkownika i wsparcie dla każdego
rodzaju danych tabelarycznych. Ponadto pojedynczy raport może zawierać dane z dowolnej liczby

19

Spago BI. Dostępny online: http://www.spagobi.org/. Data dostępu: 12.04.2019.
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źródeł danych. BIRT dostarcza również funkcję, która umożliwia łączenie różnych źródeł danych
za pomocą złączeń wewnętrznych i zewnętrznych; b) transformacji danych - raporty przedstawiają dane posortowane, podsumowane, przefiltrowane i pogrupowane zgodnie z potrzebami
użytkownika. Chociaż bazy danych mogą wykonywać niektóre z tych prac, BIRT musi to zrobić dla
„prostych” źródeł danych, takich jak płaskie pliki lub obiekty Java. BIRT umożliwia wykonywanie
zaawansowanych operacji, takich jak grupowanie sum, procentów całkowitych sum i wiele innych;
c) logika biznesowa - dane pochodzące z „rzeczywistego, fizycznego świata” nie są dokładnie
tak skonstruowane, jak by oczekiwał tego użytkownik systemu. Wiele raportów wymaga logiki
specyficznej dla danego przedsiębiorstwa, aby przekształcić nieprzetworzone dane w informacje
przydatne dla użytkownika; d) prezentacji – w momencie, w którym dane są gotowe, użytkownik
ma szeroki wachlarz opcji ich prezentowania, poprzez tabele, wykresy, tekst i inne. Pojedynczy
zestaw danych może pojawić się na wiele sposobów, a pojedynczy raport może prezentować dane
z wielu zestawów danych
- mechanizm raportowania – moduł ten używa plików projektu raportu do generowania i renderowania raportów. Korzystając z interfejsu API Report Engine (RE API), silnik można osadzić
w dowolnej aplikacji Java/Java EE. Przeglądarka internetowa BIRT używa tego interfejsu API do
wykonywania i wyświetlania raportów. Dzięki BIRT użytkownika ma możliwość dodawania do
aplikacji różnorodnych raportów, w tym: a) listy – jako najprostszy, najmniej rozbudowany rodzaj
raportów; b) wykresy - dane liczbowe są znacznie łatwiejsze do zrozumienia, gdy są prezentowane
w formie graficznej. Wykresy BIRT można renderować w SVG i obsługiwać zdarzenia, aby umożliwić
interakcję użytkownika; c) tabele krzyżowe, obrazujące dane dwuwymiarowo; d) raporty złożone
- silnik wykresów - silnik tworzenia wykresów służy do projektowania i generowania wykresów
w postaci autonomicznej lub osadzonej w raportach BIRT. API Charting Engine (CE API) umożliwia
programistom Java/Java EE dodawanie możliwości tworzenia wykresów do swoich aplikacji
- przeglądarka BIRT - Projekt BIRT zapewnia „przeglądarkę”, która służy do podglądu raportów
w Eclipse. BIRT zawiera serwer Apache Tomcat, wywoływany za każdym razem, gdy użytkownik
dokonuje przeglądu raportu. Przeglądarka jest również dostępna jako samodzielna aplikacja Java
EE, która może być używana na dowolnym serwerze Java EE zgodnym ze standardem JSP.
Wtyczka przeglądarki może być również osadzona w aplikacji Rich Client Platform (RCP). BIRT
udostępnia dane wyjściowe w postaci pojedynczego dokumentu HTML, stronicowanego HTML,
PDF, XLS, DOC, PPT i Postscript. Dodatkowo przeglądarka umożliwia eksportowanie danych do
funkcji CSV 20.
Oprogramowanie księgowe, systemy magazynowe, produkcyjne, projektowe czy CRM to
tylko niektóre z rozwiązań ICT, jakie na co dzień wykorzystuje się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Każde z nich, wymaga gromadzenia ogromne ilości danych, które wspólnie mogą
być cennym źródłem wiedzy biznesowej, jednak tylko i wyłącznie pod warunkiem, że zostaną
umiejętnie zagregowane, przetworzone i zaprezentowane. Wiedza zajmuje szczególnie ważne
miejsce w organizacji, ponieważ umożliwia efektywne gospodarowanie oraz zastosowanie zdolności
umysłu i umiejętności ludzkich w tworzeniu wartości dodanej poprzez wykorzystanie baz i hurtowni
danych, informacji, technologii, oprogramowania komputerowego, procedur dotyczących projektowania, produkcji, sprzedaży, eksploatacji, relacji z klientem, potencjału, regulacji prawnych. We
współczesnych gospodarkach, determinowanych przez konkurencję zarządzania, wymagana jest
głęboka, specjalistyczna wiedza oraz dostrzeganie współzależności różnych zjawisk i procesów,

20

BIRT. Dostępny online: http://www.eclipse.org/birt/. Data dostępu: 12.04.2019.
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nie może być mowy o posiadaniu przez organizację jedynie namiastki wiedzy 21. Niezbędnym
warunkiem rentowności i rozwoju organizacji jest przenoszenie i pogłębianie wiedzy poprzez
stałe uczenie się pracowników inteligentnych organizacji 22. W odpowiednim wykorzystaniu dużej
liczby gromadzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa danych pomogą z pewnością systemy
Business Intelligence. W artykule dokonano subiektywnego przeglądu nowoczesnych systemów
BI, które odznaczają się prostotą użytkowania, oraz dzięki temu, że w większości są darmowe,
albo ich użytkowanie wiąże się z relatywnie niskimi opłatami, z pewnością mogą wpłynąć rozwój
przedsiębiorstw sektora MŚP.
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Nowe technologie na rynku fonograficznym.
Ilościowa analiza jakości
Streszczenie
Praca dotyczy problemu zmian zachodzących na rynku fonograficznym w związku z wykorzystaniem nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej dystrybucji materiałów
dźwiękowych. Dokumentuje także wybór i pomiar parametrów wpływających na atrakcyjności
utworów. Na tej podstawie dokonano analizy ich popularności.
W związku z szeroko rozumianym postępem technologicznym i ciągłymi zmianami przyzwyczajeń użytkowników internetu, obserwuje się szereg zmian zachodzących na rynkach multimediów. Należy do nich przemysł fonograficzny, którego łączna sprzedaż w roku 2016 podzieliła się
równo po 50% dla sprzedaży muzyki w formie zapisu cyfrowego w komputerach i na nośnikach
fizycznych1. Fakt ten stanowi dla artystów, ale także ich producentów i zaplecza zarządzającego,
ogromne wyzwanie i konieczność szybkiego zrewolucjonizowania standardów i przyzwyczajeń, na
których wiele firm opierało swoje zawodowe działanie przez kilkanaście lat.
Celem pracy jest zaprezentowanie zmian trendów, istniejących na rynku muzycznym od
początku XXI wieku oraz wykorzystywanych w przemyśle muzycznym nowych technologii wraz
z procesami determinującymi ich działanie, w szczególności opracowanie autorskiego algorytmu
porównującego utwory pod względem potencjału komercyjnego oraz komentarz wraz z opisem
funkcjonowania tego narzędzia.
Hipotezy: 1. Przemysł muzyczny przechodzi przez okres cyfrowej rewolucji i w celu osiągnięcia
korzyści, jego przedstawiciele zmuszeni są do wykorzystywania nowych technologii. 2. Dostępne
narzędzia pozwalają twórcom i producentom szacować sukces komercyjny utworu i są w stanie
sugerować jego zmiany.
W związku z dynamiką zmian zachodzących na badanym polu, powstała dotychczas niewielka
liczba publikacji naukowych, a dostępne w nich dane szybko tracą na aktualności. Praca oparta
jest więc na źródłach pozyskanych w dużym stopniu z sieci. Przedstawione wnioski poparte są
dowodami pochodzącymi z raportów organizacji zajmujących się badaniem rynku fonograficznego.
Praca podzielona jest na 3 rozdziały. Pierwszy z nich stanowi opis trendów w przemyśle
fonograficznym XXI wieku, wyjaśnia przyczyny ich powstania, a także konsekwencje, jakie sta-

F. Moore (red.), Global Music Report 2017 – Annual State Of The Industry, http://www.ifpi.org/downloads/
GMR2017.pdf, [20.11.2017 r.].
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nowią one dla rynku muzycznego. Rozdział drugi poświęcony jest zagadnieniu systemów do
samodzielnego zarządzania cyfrową dystrybucją muzyki. Przedstawia on zbiory narzędzi oraz
podstawowe schematy ich działania wraz z funkcjonalnościami. Rozdział trzeci stanowi badawczą
część pracy, w której znajduje się opracowanie algorytmu porównywania utworów i szacowania
ich potencjału komercyjnego.
1. Rynek muzyczny
Dla przeciętnego odbiorcy muzyka jest stałym elementem świata codziennej kultury popularnej, do którego nie przywiązuje się większej wagi i traktuje się go najczęściej jako tło codziennych
zajęć. Każda z dziedzin sztuki, jak i sztuka sama w sobie, jest bowiem pojęciem abstrakcyjnym,
którego składową są emocje, indywidualne dla każdego z odbiorców, a więc większość debat nad
nimi toczonych, nie posiada jednej konkretnej konkluzji. Trudno więc oczekiwać, że i sam rynek
muzyczny będzie polem badawczym zdominowanym przez sztywne formuły, a specjaliści będą
w stanie w całości opisać go konkretnymi liczbami.
Rysunek 1. Dochody branży fonograficznej w latach 2000-2016 [mld dolarów]

Źródło: Domingo P.(red.), Global Music Report 2017 – Annual State Of The Industry,
http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf, [20.11.2017 r.].
Wieloletnie badania wyspecjalizowanych organizacji, takich jak Międzynarodowa Federacja
Przemysłu Fonograficznego (IFPI), prezentują jednak niezaprzeczalne fakty, które opisują rynek
muzyczny ostatnich lat. Związane z nimi statystyki wydawane są w corocznych raportach, tzw.
„Global Music Report – Annual State of the Industry”.
Rysunek 1, oparty na danych z najnowszego (w momencie tworzenia niniejszej pracy) wydania raportu, jest kluczowym źródłem wiedzy na temat stanu branży fonograficznej w XXI wieku.
W perspektywie informacji w nim zawartych, widoczny jest pierwszy od 13 lat stały wzrost łącznych dochodów w branży, trwający nieprzerwanie od roku 2014. Kluczowym jest więc wyjaśnienie
powodu, dla którego dochody branży rosną, podczas gdy dochody z tytułu fizycznej sprzedaży
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muzyki, stanowiące jeszcze w roku 2000 100% całkowitego dochodu w branży, w ciągu ostatnich
16 lat zmniejszyły się o ponad 77%.
Cyfrowa rewolucja i jej produkty
Powodem wzrostu dochodów z tytułu sprzedaży muzyki w formie cyfrowej jest „cyfrowa rewolucja”
. Pierwszych jej oznak doszukiwać można się w roku 2004, gdy dochód ten wyniósł 400 milionów
dolarów. Od tego momentu stale rósł, po dziesięciu latach wyrównując się z dochodem z tradycyjnych
form sprzedaży nagrań, a w roku 2015, po raz pierwszy w historii, przewyższając go o 800 milionów
dolarów. Najnowsze dane IFPI wskazują na dochód branży fonograficznej z tytułu cyfrowej dystrybucji
muzyki, wynoszący 7,8 miliarda dolarów i stanowiący niemal 50% całego jej dochodu 3.
Określenie dokładnego momentu rozpoczęcia cyfrowej rewolucji na rynku fonograficznym
wciąż budzi wśród specjalistów wiele sporów. Spojrzenie biznesowe wskazuje na rok 2004. Adriana
Borowska, we wspomnianym wcześniej oficjalnym tekście Narodowego Centrum Kultury, jako moment przełomowy wskazuje rok 2012, argumentując go jako moment pierwszego od 14 lat wzrostu
dochodów branży. Niezwykle ciekawe spojrzenie z punktu odbiorcy muzyki prezentuje we wstępie
do książki „The Music Industry: Music in the cloud” Patrik Wikstrom 4. Jako start cyfrowej rewolucji,
wskazuje on marzec roku 2008, gdy jeden z najbardziej znanych współczesnych twórców muzyki
rockowej, Trent Reznor, udostępnił odbiorcom swój siódmy studyjny projekt zatytułowany „Ghosts
I-IV”. Pomimo możliwości zawarcia kontaktu z największymi wytwórniami muzycznymi na świecie
i wydania muzyki w formie fizycznej, Reznor zdecydował się na publikację plików dźwiękowych
na stronie internetowej swojego zespołu Nine Inch Nails. Ponadto udostępnił z otwartą licencją
wszystkie ścieżki użyte w utworach i zaprosił fanów na całym świecie do współpracy, czego efektem była niezliczona liczba remixów i utworów wykorzystujących pracę muzyka, a także portal, na
którym każdego z nowych utworów można było posłuchać i ocenić.
Wiele źródeł za moment przełomowy w historii dystrybucji muzyki w formie cyfrowej uważa
rok 1993 i wprowadzenie na rynek 5 przez Fraunhofer Institute formatu MP3 6. Swoją natychmiastową i, pomimo upływu 25 lat, wciąż ogromną popularność zawdzięcza on efektom technologii
trzywarstwowej, stratnej kompresji plików dźwiękowych. Otworzyła ona użytkownikom komputerów
całkowicie nowe możliwości dzielenia się muzyką, ponieważ utwór muzyczny, skompresowany
do formatu MP3, zajmuje jedynie około 10% przestrzeni dyskowej, zajmowanej przez oryginalną,
bezstratną kopię w formatach zapisywanych na nośnikach CD, przy zachowaniu bardzo dobrej
jakości nagrania 7.
Jednym z pierwszych i największych serwisów internetowych, oficjalnie zajmujących się tylko
dystrybucją pomiędzy użytkownikami muzyki w formacie MP3, był Napster 8. Opublikowany w roku
1999, korzystał z protokołu P2P, a jego założeniem było stworzenie ogromnej bazy plików. Każdy
z użytkowników otrzymywał do niej dostęp po udostępnieniu swoich własnych zasobów. Napster
natychmiast zdobył ogromną popularność w grupie młodych odbiorców, na co wpłynął nie tylko brak
opłat za użytkowanie, ale także możliwość pobrania rzadkich lub niedostępnych w formie nośnika
2

A. Borowska, Rynek fonograficzny w Polsce – krótka charakterystyka, http://www.nck.pl/aktualnosci-badawcze/296873-rynek-fonograficzny-w-polsce-krotka-charakterystyka-2/, [20.11.2017 r.].
3
Op. Cit.
4
Wikstrom P., The Music Industry: Music in the cloud, 2nd edition, Malden 2014.
5
A. Zantal-Wiener, From the Phonograph to Spotify: The History of Streaming Music, https://blog.hubspot.
com/marketing/history-of-internet-radio, [17.04.2018 r.].
6
Apowersoft, Czym jest format MP3?, https://www.apowersoft.pl/czym-jest-format-mp3.html, [17.04.2018 r.].
7
Op. Cit.
8
W. Brewster, Musicology: The History Of Music Streaming From Napster To Now, http://www.mixdownmag.
com.au/musicology-history-music-streaming, [17.04.2018 r.].
2
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fizycznego nagrań 9. Serwis działał jednak na zasadzie nielegalnej wymiany plików muzycznych,
dlatego stopniowo do twórców wpływało coraz więcej skarg z instytucji prawnych, reprezentujących
zarówno wytwórnie płytowe, jak i samych artystów. Skutkowały one m. in. próbami blokowania
dostępu przez administratorów ogólnodostępnych sieci. Użytkownikom jednak często udawało
się obejść zabezpieczenia i w okresie funkcjonowania Napstera, aż 61% ruchu w niektórych
uniwersyteckich sieciach internetowych, miało miejsce na serwerach serwisu 10. W roku 2001, za
sprawą działalności użytkowników, doszło do przedpremierowego wycieku nowych utworów zespołu
Metallica oraz rapera Dr Dre. Ostatecznie, drogą sądową, przedstawiciele artystów doprowadzili
do oficjalnego zamknięcia Napstera. W dniu zakończenia działalności, serwis nadal miał ponad
20 milionów aktywnych użytkowników 11, a jego dwuletnia działalność uświadomiła producentom
i dystrybutorom ogromny potencjał biznesowy rozrastającej się sieci internetowej i zagrożenia
płynące z pirackiej wymiany plików muzycznych.
Rola Napstera w rozwoju rynku cyfrowej dystrybucji muzyki jest zdaniem badaczy niepodważalna i bezpośrednio wpłynęła na powstanie trzech niezwykle ważnych produktów 12. Pierwszym
z nich jest przenośny, posiadający wbudowaną pamięć typu flash, odtwarzacz plików muzycznych
iPod, zaprezentowany przez firmę Apple w roku 2001. Nadal produkowany, jest od wielu lat najpopularniejszym tego typu urządzeniem na rynku 13. Drugim z produktów jest pierwsza na świecie
oficjalna „biblioteka muzyczna”, uruchomiona przez firmę Apple w roku 2003 i ściśle współpracująca
z urządzeniami iPod - iTunes Store. Oferuje on użytkownikom dostęp do ogromnej, legalnej bazy
utworów muzycznych i nielimitowaną możliwość ich pobierania w cenie 0,99 dolara za utwór 14.
Trzecim z produktów jest pierwsze tzw. „personalizowane radio” – serwis Last.fm, zaprezentowany
w roku 2002 15. Jego innowacyjne wówczas działanie polegało na śledzeniu utworów odtwarzanych
przez użytkownika, zarówno w sieci, jak i bezpośrednio z dysku twardego komputera lub nośników
fizycznych. Na podstawie zebranych informacji, serwis oferował ogromny wachlarz funkcjonalności.
Wymienić należy m.in. sugerowanie artystów tworzących podobną muzykę do przesłuchiwanej lub
polubionej, tworzenie rankingów ulubionych twórców i, przede wszystkim, oferowanie spersonalizowanych, tematycznych stacji radiowych, zawierających muzykę, którą użytkownik potencjalnie
może być zainteresowany, odtwarzanych bezpośrednio z serwerów na zasadzie strumieniowania 16.
Podobny efekt końcowy założyli twórcy serwisu Pandora, zdecydowanie jednak różniła się
ich wizja procesu personalizacji treści. Podobnie jak Last.fm, Pandora to „personalizowane radio
muzyczne”. Uruchomiony w roku 2005 17, serwis okazał się zdecydowanie bardziej zaawansowany
technologicznie. System Last.fm używał prostych algorytmów, skupionych głównie na użytkowniku.
Znajdywały one połączenia pomiędzy poszczególnymi odbiorcami i tworzyły dla nich rekomendacje
w obrębie szerokiej, jednak ograniczonej bazy informacji. Przykładowo, jeśli użytkownicy A, B i C
lubią artystów z grupy X, ale użytkownicy A i B lubią także artystów z grupy Y, system rekomenduje
artystów z grupy Y także użytkownikowi C. W przypadku Pandory, użytkownik ma do czynienia
z połączeniem podejścia artystycznego i technologicznego, opartego na flagowym systemie „Music

Op. Cit.
P.Fusco, The Napster Nightmare, https://web.archive.org/web/20111019152028/http:/www.isp-planet.com/
politics/napster.html, [17.04.2018 r.].
11
Op. Cit.
12
Op. Cit.
13
K. Marsal, iPod: how big can it get?, https://appleinsider.com/article/?id=1770, [17.04.2018 r.].
14
Op. Cit.
15
L.Gil, The Rise of Streaming, https://www.sutori.com/story/history-of-music-streaming, [17.04.2018 r.].
16
A. Betts, Remember Last.fm? A Fresh Look at the Redesigned Music Service, https://www.makeuseof.com/
tag/remember-last-fm-look-redesigned-music-service/, [17.04.2018 r.].
17
Op. Cit.
9
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Tabela 1. Porównanie cech 5 najważniejszych platform streamingowych w Polsce

Źródło: P.Bartycki, Amazon Music Unlimited kontra reszta świata. Sprawdzamy, czy warto
porzucić Spotify, Tidala i Deezera, https://www.spidersweb.pl/2017/12/serwisy-streamingoweporownanie-2017.html, [16.01.2018 r.].
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Genome Project” 18. Zaprogramowano go na szczegółowe badanie samych utworów i ich podobieństwa, poprzez analizę ponad 400 parametrów artystycznych, takich jak melodia, rytmika, czy tekst.
Dzięki zastosowaniu tak zaawansowanej techniki, użytkownicy zdecydowanie lepiej oceniają efekty
końcowe procesów personalizacji w przypadku Pandory, aniżeli pozostałych „personalizowanych
stacji radiowych” 19, a eksperci wskazują „Music Genome Project” jako jeden z najważniejszych
tworów w procesie projektowania nowoczesnych serwisów streamingowych 20.
Jak wskazuje aktualny raport dotyczący odbiorców muzyki, 96% wszystkich internautów na
świecie, jest konsumentem muzyki dystrybuowanej cyfrowo w ramach oficjalnych licencji 21. Do
ich dyspozycji wydawcy oddali już ponad 40 milionów utworów, dostępnych w setkach serwisów
streamingowych. Aż 55% wszystkich cyfrowych odtworzeń muzyki, wygenerowano w serwisach
wideo, w których treści umieszczane są przez użytkowników, np. YouTube. Paradoksalnie, stanowi
to dla branży muzycznej ogromny problem, ponieważ serwisy takie, w przeciwieństwie do typowych
platform streamingowych, działają na innych warunkach prawnych i nie wypłacają artystom i wydawcom uczciwych kwot za odtworzenia muzyki. Dla porównania, średni roczny zwrot z cyfrowej
dystrybucji muzyki w serwisie streamingowym Spotify wynosi około 20 dolarów od użytkownika, a w
serwisie YouTube kwota ta nie przekracza jednego dolara. Pozostałe 45% odtworzeń generowane
jest w serwisach streamingowych i w roku 2017 podzieliło się równo między odtworzenia w opcjach
bezpłatnych i płatnych 22. Poniższa tabela przedstawia aktualne cechy pięciu najważniejszych
serwisów streamingowych w Polsce.
Jak pokazuje zestawienie w Tabeli 1, polscy użytkownicy mają do dyspozycji szeroki wachlarz
funkcjonalności, zarówno w planach darmowych, jak i płatnych platform subskrypcyjnych. Godnym
uwagi jest fakt udostępniania przez właścicieli API dla producentów pojazdów, dzięki czemu platformy streamingowe coraz częściej stają się jedną z podstawowych funkcjonalności fabrycznych
systemów nagłośnienia samochodowego, najczęściej opartych na systemie operacyjnym Android.
Konsekwencje zmian na rynku muzycznym
„Cyfrowa rewolucja” oznacza trwałe zmiany dla wszystkich zainteresowanych stron w branży
fonograficznej, także dla samych artystów. W klasycznym modelu, po podpisaniu stosownych kontraktów, do ich obowiązków należało tworzenie utworów oraz występowanie na koncertach oraz
w materiałach promocyjnych, na przykład teledyskach. Pozostałymi elementami procesu sprzedaży
zajmowali się wykwalifikowani agenci lub pracownicy wytwórni muzycznych. Nowoczesny, cyfrowy
rynek, daje artystom możliwość działań samodzielnych i niezależnych od dużych firm, często nastawionych na promowanie tylko popularnych tytułów z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu
komercyjnego. Artystów, którzy nie zawarli kontraktów z wytwórniami, a oficjalnie dystrybuują
swoją muzykę, nazywa się artystami niezależnymi 23. Należy podkreślić fakt, że cyfrowa rewolucja
znacząco wpłynęła na zwiększenie liczby artystów na rynku muzycznym. Problem ten należy
rozpatrywać na wielu płaszczyznach.
Szerokie grono początkujących twórców zyskało możliwość prezentowania swojej muzyki
odbiorcom na całym świecie, natychmiast po jej nagraniu i wyeksportowaniu do formatu dźwiękoPandora, Music Genome Project, http://www.pandora.com/about/mgp [17.04.2018 r.].
J.Layton, How Pandora Radio Works, https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/pandora.htm,
[17.04.2018 r.].
20
Op. Cit.
21
F. Moore(red.), Connecting with music – music consumer insight report, http://www.ifpi.org/downloads/
Music-Consumer-Insight-Report-2017.pdf, [20.11.2017 r.].
22
Op. Cit.
23
H. Nguyen, How Music Distribution is Changing in 2017 for Independent Artists, http://www.stopthebreaks.com/
independent-music-distribution/how-music-distribution-changing-in-2017-for-independent-artists/, [20.11.2017 r.].
18
19
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wego, bez konieczności nakładów na tłoczenie nośników z nagraniami demonstracyjnymi. Wielu
z nich nie zyskuje jednak popularności, pomimo potencjału artystycznego. W odróżnieniu od modelu
tradycyjnego, nowe utwory nie są konsultowane z doświadczonym zapleczem producenckim, gwarantowanym współpracą z wytwórniami, między innymi poprzez pracę na polu A&R (ang. Artists and
Repertoire). Twórczość taka oceniana jest więc jedynie przez pierwszych internetowych odbiorców,
a debiutant nie otrzymuje wsparcia i specjalistycznych porad branżowych 24.
Spojrzenie biznesowe wskazuje jednak, iż cyfrowa rewolucja w znacznym stopniu ułatwiła
pracę wytwórni muzycznych i managerów. W modelu tradycyjnym poszukiwanie utalentowanych
debiutantów wymagało bowiem dużych nakładów, na przykład na organizację przeglądów artystów,
festiwali debiutanckich, czy zapoznawanie się z przesyłanymi do firm fonograficznych nagraniami
na nośnikach fizycznych. Nowoczesny rynek pozwala natomiast na łatwe znalezienie artystów
z potencjałem komercyjnym, jedynie przy użyciu komputera z dostępem do internetu. Przykładem
takiego rozwiązania jest kontrakt zawarty między polską wytwórnią muzyczną NEXTPOP, a artystą o pseudonimie Fismoll 25. Dyrektor, do którego obowiązków należało poszukiwanie artystów
odpowiadających profilowi wytwórni, znalazł zamieszczone przez debiutanta w serwisie YouTube
demonstracyjne nagrania utworów, a następnie zdecydował się na zaproszenie go do współpracy, której efektem było wydanie trzech albumów, z których część uzyskało status złotych płyt 26.
Teledysk do utworu promującego pierwszy album Fismolla uzyskał niemal 4,5 mln unikalnych
odtworzeń w serwisie YouTube 27.
2. Narzędzia cyfrowej dystrybucji i promocji muzyki
W odpowiedzi na potrzeby rynku, powstało wiele schematów, będących ogniwami w łańcuchu
pomiędzy stworzeniem, a wysłuchaniem utworu przez odbiorcę. W poniższym rozdziale zaprezentowano działania w tym zakresie, wykorzystujące nowe technologie w sieci.
Crowdfunding i kolaboracje artystyczne
Wśród artystów niezależnych, coraz częściej spotykanym działaniem jest wykorzystanie
Crowdfundingu, czyli tzw. finansowania społecznościowego. Jest to sposób zbierania funduszy
na realizacje własnych projektów, polegający na umieszczeniu w dedykowanej platformie internetowej ogłoszenia o zbiórce kapitału, z zaznaczeniem podstawowych informacji o celu, kwocie,
etc 28. Fundusze wpłacane są przez zainteresowanych internautów w zamian za określone przez
zbierającego nagrody, najczęściej przypisane do poszczególnych przedziałów wpłat. Zastosowanie
idei crowdfundingu jest niezwykle szerokie, ponieważ użyć można go zarówno do sfinansowania
poszczególnych składowych działań promocyjnych, na przykład realizacji teledysku, jak i ogólnie,
do całości procesu wydawniczego albumu. Wśród wielu przykładów wyróżnić można zbiórkę prowadzoną aktualnie w serwisie „wspieramkulture.pl” przez artystę o pseudonimie ENDY YDEN 29.

Op. Cit.
P. Gzyl, Robert Amirian: nikogo nie okładam krzyżem po głowie [Wywiad], https://kultura.onet.pl/muzyka/
wywiady-i-artykuly/robert-amirian-nikogo-nie-okladam-krzyzem-po-glowie-wywiad/cqmy7fn, [23.04.2018 r.].
26
ZPAV, Złote Płyty CD – archiwum, http://bestsellery.zpav.pl/wyroznienia/zloteplyty/cd/archiwum.php?year=2016#title, [23.04.2018 r.].
27
NEXTPOP Songwriters’ Label, Fismoll – Let’s Play Birds (Official Video), https://www.youtube.com/watch?v=Z2LsuTMXQzo. [23.04.2018 r.].
28
Legalne Źródła, Crowdfunding, http://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/crowdfunding?page=2, [23.04.2018 r. ].
29
wspieramkulture.pl, ENDY YDEN - debiutancki album, http://wspieramkulture.pl/projekt/1605-ENDY-YDENdebiutancki-album, [23.04.2018 r.].
24
25
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Jej celem jest wydanie pełnego debiutanckiego albumu w formie fizycznej, a w ciągu pierwszego
tygodnia artyście udało się zebrać 22% z docelowych 14 700 zł. Wpłacający do wyboru mają aż
12 przedziałów pieniężnych, różniących się prezentami za pomoc. Interesującym jest fakt, iż artysta przed rozpoczęciem aktualnych działań rozwiązał kontrakt z wytwórnią i stał się tym samym
artystą niezależnym.
Ciekawym, szybko rozwijającym się projektem dla muzyków, jest polski portal 2track.pro,
który umożliwia kolaborację osób zajmujących się różnymi składowymi utworu muzycznego i nie
posiadającymi kompetencji na innych polach, na przykład instrumentalistów z wokalistami 30.
Użytkownicy, po założeniu darmowego konta w serwisie, mają możliwość zaprezentowania efektów swojej pracy nad konkretną częścią nowego utworu lub dodania do istniejącego już projektu
roboczego swojej propozycji jego rozwinięcia, w skutek czego powstaje produkt finalny w postaci
gotowego utworu muzycznego, dostępnego w serwisie. Niezwykle ciekawą funkcjonalnością serwisu
są konkursy, regularnie organizowane we współpracy z wytwórniami muzycznymi oraz znanymi
artystami polskiej sceny muzycznej 31. W ramach zawodów, w portalu udostępniane są składowe
popularnych piosenek, np. ich wersje instrumentalne lub ścieżki wokalu, a zadaniem uczestników
jest zaproponowanie autorskich, odświeżonych wersji utworów. Wśród nagród regularnie pojawia się
wartościowy sprzęt muzyczny lub gwarancja cyfrowej dystrybucji zwycięskiego remixu w serwisach
streamingowych. Mimo, iż serwis redagowany jest w języku angielskim i skupia specjalistów, po
około dwóch latach działalności, posiada ponad 12 000 aktywnych użytkowników 32.
Samodzielna dystrybucja i promocja muzyki
Jedną z najważniejszych platform, umożliwiających artystom legalną dystrybucję ich muzyki
bez konieczności współpracy z firmami fonograficznymi, jest serwis Bandcamp. Powstał on w roku
2007, a jego twórcy określają swoją misję jako „tworzenie platformy usługowej, stanowiącej pomost
między artystami i wytwórniami, a odbiorcami muzyki” 33. Serwis posiada szeroką funkcjonalność,
którą należy rozpatrywać z punktów widzenia artysty, wytwórni oraz samego odbiorcy. Zainteresowani twórcy mają możliwość stworzenia swojego własnego internetowego sklepu, funkcjonującego
jako mikrostrona w serwisie. Odpowiadają oni samodzielnie za administrowanie profilem artysty,
w szczególności dodają lub usuwają z niego produkty oraz ustalają ceny 34. Samo prowadzenie
własnego sklepu w portalu jest darmowe, jednak pobiera on procentową kwotę od każdej transakcji,
która w przypadku muzyki w formacie cyfrowym wynosi 10% lub 15%, w zależności od rocznego
zarobku danego artysty 35. Jako serwis międzynarodowy, Bandcamp umożliwia rozliczenia finansowe
w niemal 20 walutach, jednak artysta ma także możliwość dystrybuowania swojej twórczości za
darmo. Istotnym jest fakt, że platforma umożliwia sprzedaż nie tylko muzyki w formacie cyfrowym,
ale również w formie fizycznego nośnika, a także merchendising, czyli sprzedaż dóbr fizycznych
powiązanych z artystą, np. odzieży lub akcesoriów dla fanów. Artysta może także zdecydować
o stworzeniu promocji lub wysyłce kodów rabatowych konkretnej grupie odbiorców serwisu. Charakterystyczną cechą sklepów artystów, jest ich przejrzysta konstrukcja, pozwalająca na umieszczenie
w jednym profilu wszystkich informacji, materiałów promocyjnych, produktów, tekstów piosenek,
etc. Materiały promocyjne portalu, zwracają uwagę na przejrzystość transakcji, dokonywanych za

30
31
32
33
34
35

Materiały informacyjne 2track.pro, https://2track.pro/about_us, [6.05.2018 r.].
2track.pro, Contests, https://2track.pro/contests, [6.05.2018 r.].
Op. Cit.
Bandcamp.com, About us, https://bandcamp.com/about, [6.05.2018 r.].
Bandcamp.com, Bandcamp for Artists, https://bandcamp.com/artists, [6.05.2018 r.].
Op. Cit.
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jego pomocą 36. Administrator każdego ze sklepów ma możliwość stworzenia w dowolnym momencie personalizowanych zestawień rozliczeń. Na ich podstawie system automatycznie przesyła
informacje do organizacji zajmujących się tworzeniem list sprzedaży, między innymi oficjalnej listy
sprzedaży muzyki w Wielkiej Brytanii, OfficialCharts UK.
W trakcie rozwoju serwisu, Bandcamp umożliwił także tworzenie sklepów wytwórniom muzycznym. W pakiecie dla tego typu instytucji, poza funkcjonalnościami dostępnymi dla samych
artystów, administrator uzyskuje opcje dodatkowe, w tym: zunifikowaną księgowość z pełnymi
raportami finansowymi, opcje magazynowe (na przykład możliwość natychmiastowego przygotowania nalepek do wysyłki produktów lub określenie limitowanego nakładu produktu, dostępnego
tylko na platformie), czy pełne statystyki dotyczące osób odwiedzających sklep 37. Z usług tych
korzysta wiele znanych wytwórni muzycznych, między innymi Dualtone Music Group 38, obsługujący
takich artystów jak The Lumineers (653 tysiące subskrypcji w serwisie YouTube 39), czy legendarny
gitarzysta Chuck Berry.
Platforma Bandcamp dla fanów umożliwia nie tylko zakup produktów, ale służy również
jako serwis streamingowy, zarówno w przeglądarce komputera, jak i w aplikacji mobilnej 40. Nadto stanowi sieć społecznościową, skupiającą melomanów i pozwalającą prezentować im swoje
własne muzyczne profile. Wśród funkcjonalności, użytkownicy otrzymują również powiadomienia
o premierach wydawnictw obserwowanych artystów, promocjach na oznaczone wcześniej produkty
i sugestie zakupów 41.
Rysunek 2. Zrzut ekranu przykładowej strony produktu w serwisie Bandcamp

Źródło: Bandcamp – Peter J Birch. Album „When The Sun’s Rising Over Town”, https://peterjbirch.bandcamp.com/album/when-the-suns-risin-over-the-town, [6.05.2018 r.].
36
37
38
39
40
41

Op. Cit.
Bandcamp.com, Bandcamp for Labels, https://bandcamp.com/labels, [6.05.2018 r.].
Dualtone, Dualtone Music Group, https://dualtone.bandcamp.com/, [6.05.2018 r.].
YouTube, TheLumineersVEVO, https://www.youtube.com/user/LumineersVEVO, [6.05.2018 r.].
Bandcamp.com, Bandcamp for Fans, https://bandcamp.com/fans, [6.05.2018 r.].
Op. Cit.
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Funkcjonującą od wielu lat, ważną siecią społecznościową dla twórców i fanów muzyki, jest
portal Soundcloud, nazywany „Youtubem audio” 42. Jak wiele innych, popularnych platform sieciowych, powstał on jako start-up, co po pozyskaniu pomocy inwestorów dało twórcom większą
swobodę działania, niż w przypadku kreowania produktu sygnowanego nazwą dużej korporacji 43.
W efekcie, w zasobach Soundclouda znalazła się nie tylko muzyka, ale także inne pliki dźwiękowe,
takie jak: audiobooki, nagrania wystąpień naukowych, wywiady radiowe, czy przemówienia polityczne, co bezpośrednio wpłynęło na wysoką popularność portalu i rosnącą liczbę jego użytkowników.
Wśród najbardziej znanych, należy wymienić prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę,
burmistrza Nowego Jorku Michaela Bloomberga, piosenkarki Kelly Rowland i Beyonce oraz amerykańskiego komika Adama Carollę, którego podcast „The Adam Carolla Show” został wpisany
w roku 2011 do Księgi Rekordów Guinnessa jako podcast z największą liczbą pobrań na świecie44.
O potencjale promocyjnym serwisu świadczy także fakt, iż właśnie za jego pomocą w roku 2012
odnalazł polską wokalistkę Izę Lach legendarny amerykański raper i producent Snoop Dogg, co
było powodem jego wizyty w Polsce, a skutkowało natychmiastowym podpisaniem kontraktu Lach
z wytwórnią artysty 45.
Podstawą działania serwisu jest umieszczanie w nim przez użytkowników plików dźwiękowych, które inni użytkownicy mogą komentować, wykorzystywać zgodnie z licencją (na przykład
do tworzenia remixów), czy udostępniać na swoich profilach. Nadto system na podstawie personalizacji treści może działać jako internetowe radio muzyczne i proponować użytkownikom pliki,
teoretycznie znajdujące się w kręgu ich zainteresowań. Ogromną zaletą Soundclouda jest możliwość
umieszczania w nim treści, które udostępniane mogę być jedynie dla osób posiadających unikalny
odnośnik do pliku dźwiękowego. Z funkcjonalności tej często korzystają wytwórnie muzyczne, chcące
przedpremierowo przedstawić mediom swoje wydawnictwa. Użytkowanie serwisu jest bezpłatne
lub płatne, w zależności od łącznej długości umieszczonych przez użytkownika treści.
3. Ilościowa analiza utworów muzycznych
Badania przedstawione w poniższym rozdziale oparto na wynikach analiz statystycznych
danych o parametrach utworów muzycznych. Wcześniej przedstawiono i uzasadniono powód ich
doboru. Celem badań było opracowanie algorytmu, umożliwiającego ilościową analizę jakości utworów muzycznych pod kątem oceny ich potencjału komercyjnego oraz wyznaczenie cech utworów,
które na tenże potencjał wpływają. Jako interpretację jakości utworu przyjęto ogół parametrów,
których wartości wpływają na wzrost jego popularności.
Statystyka jako pole nauki o szerokim zastosowaniu, zdefiniowana została przez Słownik
Języka Polskiego PWN jako „nauka zajmująca się analizowaniem i liczbowym opisem zjawisk masowych” oraz jako „zbiory informacji liczbowych dotyczących jakichś zjawisk” 46. Bardziej szczegółową
i nawiązującą do tematyki badań definicję prezentują w pozycji „Statystyka od podstaw” autorzy - J.
Jóźwiak i J. Podgórski. Ich zdaniem statystyka jest zbiorem metod służących pozyskiwaniu, prezentacji i analizie danych, a jako cel końcowy tych działań wskazują oni otrzymanie użytecznych,
uogólnionych informacji na temat danego zjawiska 47.
42
J. Graham, Who’s listening to SoundCloud? 200 million, https://www.usatoday.com/story/tech/columnist/
talkingtech/2013/07/17/whos-listening-to-soundcloud-200-million/2521363/, [13.05.2018 r.].
43
L. Horn, How Soundcloud Changed Music Forever, https://gizmodo.com/how-soundcloud-changed-musicforever-1588811594, [12.06.2018 r.].
44
Op. Cit.
45
Op. Cit.
46
Słownik Języka Polskiego PWN, statystyka, https://sjp.pwn.pl/sjp/statystyka;2576175.html, [3.06.2018 r.].
47
J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006, s. 15.
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Kluczowym elementem wymienionych definicji jest analiza danych, na które składają się między
innymi cechy statystyczne obserwowanego zjawiska. Rozumiane powinny być one jako elementy
populacji generalnej, czyli całej zbiorowości statystycznej, której dane badanie dotyczy 48. Cechy
statystyczne przybierać mogą charakter ilościowy (cechy mierzalne) lub jakościowy (niemierzalne)
i mogą być od siebie zależne. Współzależność danych przynależnych do konkretnych cech statystycznych nazywana jest korelacją 49. Spośród wielu rodzajów korelacji, w poniższych badaniach
użyta została prosta korelacja liniowa, czyli związek pomiędzy dwiema zmiennymi, cechami lub
zjawiskami 50. Wynikiem badania korelacji prostej jest współczynnik korelacji Pearsona. Oznaczany jest on literą R i przyjmuje wartości z przedziału [-1 : 1]. Znak przy współczynniku korelacji R
określa, czy jest ona ujemna (dla R z zakresu od -1 do 0), czy dodatnia (dla R z zakresu od 0 do
1), natomiast wartość bezwzględna |R| wskazuje na siłę współzależności zmiennych. Korelacja
dodatnia sugeruje, iż wzrost wartości jednej zmiennej mierzalnej powoduje wzrost wartości drugiej
zmiennej mierzalnej, natomiast korelacja ujemna wskazuje na spadek wartości jednej zmiennej
mierzalnej i wzrost wartości drugiej zmiennej mierzalnej. Współczynnik korelacji wynoszący 0 natomiast, wskazuje na brak współzależności pomiędzy dwiema zmiennymi 51. Słowną interpretację
podziału sił korelacji obrazuje poniższa tabela 2.

Tabela 2. Interpretacja podziału sił korelacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Nowak-Brzezińska A., Statystyka – korelacja, zsi.
tech.us.edu.pl/~nowak/odzw/korelacje.pdf, [3.06.2018].

Analizując Tabelę 2 należy zwrócić uwagę, iż wskazany podział jest jedynie podziałem
umownym i nie można przyjmować go jako uniwersalnego dla wszystkich rodzajów badań. Jego
interpretacja powinna być dostosowana do badanego zbioru, a w określeniu istotności korelacji
dla całego badania pomagają zaawansowane metody statystyczne.

48
49
50
51

Op. Cit.
A. Nowak-Brzezińska, s, zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/odzw/korelacje.pdf, [3.06.2018].
Op. Cit.
Op. Cit.
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Istota badań
Jako istotę badań przyjęto analizę parametrów utworów muzycznych i ocenę ich wpływu na
sukces komercyjny, a także próbę statystycznych sugestii zmian kompozycji danego utworu, celem
osiągnięcia wysokiej popularności. W nawiązaniu do wstępu niniejszej pracy należy ponownie
podkreślić, iż odbiór utworu muzycznego, bezpośrednio wpływający na popularność dzieła, jak
w przypadku każdej ze sztuk, zależny jest od wielu czynników. Zdecydowaną większość z nich
stanowią czynniki niemierzalne (abstrakcyjne i personalne), na przykład moda lub nastrój odbiorcy
w momencie spotkania z danym dziełem. Wykonane badania skupione są na wpływie czynników
mierzalnych na popularność utworu, a co za tym idzie jego potencjał komercyjny. Konkluzją badania jest informacja dla twórcy utworu, czy parametry jego dzieła różnią się (i w jakim stopniu) od
parametrów innych dzieł. Aby ocenić potencjał komercyjny utworu określony liczbą, na przykład
przewidywaną liczbą odtworzeń utworu w serwisie streamingowym, należy rozwinąć badanie
z użyciem zaawansowanych metod statystycznych, służących predykcji.
Baza danych
Badania przeprowadzone zostały na autorskiej bazie danych, zawierającej 130 utworów
muzycznych wraz z wybranymi ich cechami, określonymi wartością liczbową. Poniższy podrozdział
prezentuje szczegółowo proces stworzenia bazy danych.
Najważniejszą częścią badań było ustalenie wpływu poszczególnych parametrów (zmiennych)
utworów muzycznych na ich sukces, wyrażony liczbą odtworzeń w serwisach YouTube i Spotify.
Po analizie ogólnodostępnych informacji, wybrano 9 mierzalnych zmiennych. Pierwszą z nich jest
popularność utworu w serwisie YouTube na dzień 31. Maja 2018 roku, określona liczbą odtworzeń
oficjalnej kopii danej piosenki, zamieszczonej na oficjalnym profilu artysty lub zespołu w serwisie
YouTube. W przypadku utworów, które posiadają dwie oficjalne kopie, to znaczy teledysk oraz
oficjalne audio lub tak zwane lyrics video, liczby odtworzeń obu pozycji zostały zsumowane. Dane
liczbowe zaczerpnięte zostały z liczników wyświetleń, dostępnych pod każdą z pozycji w wyszukiwarce serwisu. W przypadku 18 utworów z gatunku rap, liczba wyświetleń została określona
z dokładnością do 1 odtworzenia, natomiast w przypadku pozostałych 112 utworów, zaokrąglono
ją z dokładnością do 100 000.
Drugim z parametrów jest popularność utworu w serwisie streamingowym Spotify na dzień
31. Maja 2018 roku, określona liczbą odtworzeń utworu w tymże serwisie. Dane liczbowe zaczerpnięto z ogólnodostępnych liczników, widniejących na głównej stronie profilach artystów w serwisie.
Wprowadzono je do bazy z zaokrągleniem liczby odtworzeń do 10 000.
Trzecią zmienną jest skala utworu, ściślej określenie czy utwór stworzony jest w tonacji durowej
czy mollowej. System tonalny dur-moll definiowany jest w skrócie przez Słownik Języka Polskiego
PWN jako „system organizacji materiału dźwiękowego w muzyce”, a jego nazwa pochodzi trybów
dur i moll, które są podstawą konstrukcji dźwiękowych w utworze 52. Na podstawowym poziomie
należy zaznaczyć, iż utwory w tonacji durowej odbierane są przez człowieka jako weselsze,
a utwory w tonacji mollowej jako smutne 53 i właśnie ten fakt wpłynął na wybór tego parametru
utworu. Jak wspomniano w części pracy poświęconej teorii statystyki, do badań należało uzyskać
wartość liczbową, dlatego też wartość skali każdego z utworów w bazie została wyrażona liczbą 1
dla utworów mollowych i 2 dla utworów durowych. Informacje dotyczące skali każdego z utworów
Słownik Języka Polskiego PWN, dur-moll system, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dur-moll-system;3894983.
html, [3.06.2018 r.].
53
W. Mikołuszko, Dlaczego muzyka wesoła jest wesoła, a smutna – smutna?, http://wyborcza.pl/12,82983,15505799,
Dlaczego_muzyka_wesola_jest_wesola__a_smutna___smutna_.html, [3.06.2018 r.].
52
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pozyskano z serwisu SongKeyBPM 54, stanowiącego bazę parametrów ponad 40 milionów utworów
muzycznych, budowaną poprzez zautomatyzowane narzędzia programistyczne.
Czwartą zmienną jest tempo utworu muzycznego, wyrażone w liczbie regularnych uderzeń
metronomu na minutę (ang. Beats Per Minute). Podobnie jak w przypadku systemu dur-moll,
wpływa ono na odbiór muzyki przez człowieka – utwory szybsze, o wyższych wartościach BPM,
odbierane są jako weselsze i bardziej energiczne 55. Informacja o tempie każdego utworu została
zaczerpnięta z serwisu SongKeyBPM. Pomimo, iż tempo utworu jest wartością mierzalną (określoną
liczbą), wprowadzono je do bazy w dwóch opcjach – pierwszą jest wartość BPM przynależna do
utworu, drugą natomiast wartość z zakresu <1-4>. Interpretacja ta związana jest z początkowym
założeniem, iż nie jest możliwe określenie tempa idealnego, które zawsze pozytywnie wpływa na
popularność utworu i wartości te należy podawać w orientacyjnych przedziałach. Poszczególne
przedziały BPM zostały więc podzielone na 4 grupy na podstawie klasycznego podziału tempa
w muzyce. Podział ten przedstawia Tabela 3.
Tabela 3. Podział tempa utworów w bazie badawczej

Źródło: Opracowanie własne na bazie klasycznego podziału tempa w muzyce

Piątą zmienną jest tonacja utworu. Cecha ta odzwierciedla wysokość skali durowej lub
mollowej, na której dźwiękach oparty jest utwór muzyczny 56. W uogólnieniu jej wartość należy
interpretować jako wysokość dźwięków melodii w piosence. Oznaczana jest wartościami literowymi, opartymi na teorii muzyki, a ściślej kolejnych dźwiękach na pięciolinii, to znaczy: c, cis, d, dis,
e, f, fis, g, gis, a, ais, h. Tonacja utworu w istotny sposób wpływa na pozytywny lub negatywny
odbiór muzyki przez człowieka 57. Dane dotyczące tonacji utworów w bazie badawczej pozyskano
z serwisu SongKeyBPM. Do celów badań konieczna była zamiana wartości słownych na liczbowe,
której efekt przedstawia Tabela 4.

54
55
56
57

http://www.songkeybpm.com/
Op. Cit.
Muzykoteka Szkolna, Tonacja, http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/terminy/tonacja/, [3.06.2018 r.].
Op. Cit.
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Tabela 4. Podział tonacji w bazie badawczej

Źródło: Opracowanie własne
Szóstą zmienną jest język, w którym śpiewany jest tekst utworu. Aby możliwe było badanie,
język polski w bazie badawczej został oznaczony liczbą 1, a język angielski liczbą 2. Parametr ten
wybrany został do badań z powodu częstych negatywnych komentarzy odbiorców polskiej muzyki,
dotyczących wykonywania jej w języku angielskim.
Siódmą zmienną jest płeć osoby śpiewającej w utworze. W celu umożliwienia wykonania badań,
w bazie badawczej wokaliści zostali oznaczeni liczbą 1, a wokalistki oznaczone zostały liczbą 2.
Parametr wybrano celem sprawdzenia czy płeć osoby śpiewającej ma wpływ na popularność utworu.
Ósmą zmienną jest czas trwania utworu, wyrażony w sekundach. Dane pozyskane zostały
ręcznie poprzez sprawdzenie oficjalnego czasu trwania utworu w serwisie Spotify i wprowadzenie
wartości w sekundach do bazy danych. Pomimo, iż parametr ten jest wyrażony przez wartość
liczbową, podobnie jak w przypadku tempa utworu, założono, iż nie jest możliwe ustalenie idealnej
długości utworu, która ma istotny wpływ na popularność piosenki. W związku z tym badania dotyczące tej zmiennej wykonano w dwóch wariantach – pierwszym z nich było sprawdzenie korelacji
czasu trwania utworu wyrażonego w sekundach do jego popularności, drugim natomiast było
sprawdzenie korelacji czasu trwania utworu wyrażonego w przedziale czasowym, do jego popularności. Przedziały czasowe, oznaczone wartościami od 1 do 4, wyznaczone zostały intuicyjnie
do celu wykonania badań. Przedstawia je Tabela 5.

Tabela 5. Podział czasu trwania utworów muzycznych w bazie badawczej

Źródło: Opracowanie własne.
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Ostatnią, dziewiątą zmienną, jest liczba prowadzących linii wokalnych w utworze. Jej wybór, jako
jednego z parametrów utworu, związany był z chęcią sprawdzenia jej wpływu na popularność utworu.
Utwory muzyczne w bazie zostały podzielone na 5 grup. Pierwszą z nich jest grupa 18 utworów
przynależnych do gatunku muzycznego rap. Wszystkie utwory wykonywane są w języku polskim
przez polskich artystów, którzy swoją popularność zdobyli w przeciągu 3 lat poprzedzających moment
badania. W grupie znalazły się utwory wykonywane zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, o czasie
trwania pomiędzy 108, a 319 sekund. Wybrano utwory, w których pojawia się od 1 do 4 linii prowadzących wokal. W związku z niedostępnością części utworów w serwisie Spotify, ich popularność została
zmierzona jedynie poprzez liczbę odtworzeń w serwisie YouTube i wynosi od 71 291 do 17 500 000.
Druga z grup zawiera 21 utworów muzyki alternatywnej. Ich wybór związany był z obecnością
na playliście serwisu Spotify, nazwanej „Sing-along Indie Hits” i zawierającej najważniejsze utwory
alternatywne ostatnich lat. Utwory wykonywane są przez artystów zagranicznych w języku angielskim, zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Ich popularność w serwisie YouTube wynosi od 2
500 000 do 100 000 000, natomiast w serwisie Spotify od 31 000 000 do 225 000 000. Pochodzą
one z mocno zróżnicowanych przedziałów parametrów – zarówno pod względem nastroju, tempa,
tonacji, długości trwania i liczby wokali prowadzących.
Trzecią z grup wypełniają 23 utwory polskich artystów alternatywnych, wykonywane przez
kobiety i mężczyzn w języku polskim i angielskim. Podobnie, jak w przypadku zagranicznych artystów alternatywnych, są one zróżnicowane pod względem wartości parametrów, a ich popularność
w serwisie YouTube wynosi od 51 000 do 19 000 000, natomiast w serwisie Spotify od 40 000 do
około 8 000 000. Wybrane zostały z powodu obecności na playliście Spotify, zawierającej najważniejsze utwory polskiej muzyki alternatywnej ostatnich lat.
Czwarta z grup to 34 utwory artystów należących do podgatunku muzyki alternatywnej, nazywanych singer-songwriterami 58, którzy największe sukcesy artystyczne osiągnęli w przeciągu 5

Tabela 6. Charakterystyka parametrów grup w bazie badawczej, cz. 1

Źródło: Opracowanie własne.
Słowo „songwriter” nie posiada odpowiednika w języku polskim. Najbardziej zbliżonym do rzeczywistości
określeniem takich artystów, jest „tworzący muzykę autorską”, to znaczy komponujący muzykę, piszący teksty
i wykonywujący utwory samodzielnie.

58
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Tabela 7. Charakterystyka parametrów grup w bazie badawczej, cz. 2

Źródło: Opracowanie własne.

lat poprzedzających tworzenie niniejszej pracy. Zawiera ona utwory wykonywane tylko i wyłącznie
w języku angielskim, przez kobiety i mężczyzn, o zróżnicowanych parametrach i popularności
w serwisie YouTube pomiędzy 600 000, a 67 000 000.
Piątą z grup, analogicznie, są polscy artyści podgatunku singer-songwriter, którzy swoje
największe sukcesy artystyczne osiągnęli w przeciągu 5 lat poprzedzających tworzenie niniejszej
pracy. Zawiera ona utwory wykonywane w obu językach jedynie przez mężczyzn. Ich parametry
są zróżnicowane, a popularność w serwisie Spotify waha się pomiędzy 37 300, a 2 070 000.
Podsumowanie i charakterystykę całej bazy danych, z podziałem na grupy i wyszczególnieniem parametrów, przedstawiają Tabela 6 i Tabela 7.
Badania
Na przygotowanej bazie danych, z użyciem opisanych wcześniej metod, dokonano szeregu
badań. Ich celem było określenie wpływu poszczególnych parametrów utworów na popularność
tych utworów. Pierwsze badanie przeprowadzono na opisanej wcześniej grupie utworów z polskiej
sceny muzyki rap. Zmierzone zostały 3 współczynniki korelacji: czasu trwania utworów (określonego
w sekundach) do ich popularności (określonej w liczbie odtworzeń utworu w serwisie YouTube),
czasu trwania utworów (określonego przedziałem 1-4) do ich popularności (określonej w liczbie
odtworzeń utworu w serwisie YouTube) oraz liczby wokali prowadzących w utworach do ich popularności (określonej w liczbie odtworzeń utworu w serwisie YouTube).
Wyniki obliczeń przedstawia Tabela 8.
Wynikiem badania korelacji liniowej czasu trwania utworów (wyrażonego w sekundach) i ich
popularności, jest współczynnik korelacji R= -0,22. Wskazuje on niską zależność ujemną pomiędzy
zmiennymi. Pozwala ona założyć, iż czas trwania utworu, ma w badanej grupie nikły wpływ na jego
popularność. Interpretacja słowna tego założenia wskazuje, że im utwór jest dłuższy, tym mniejsza
jest jego popularność.
Wynikiem badania korelacji liniowej czasu trwania utworów (wyrażonego poprzez wartość
1-4, oznaczającą kolejne przedziały czasu) i ich popularności, jest współczynnik korelacji R= -0,12.
Wskazuje on brak zależności pomiędzy zmiennymi.
Wynikiem badania korelacji liniowej liczby wokali prowadzących w utworach i ich popularności,
jest współczynnik korelacji R= -0,22. Wskazuje on niską zależność ujemną pomiędzy zmiennymi.
Pozwala ona założyć, iż liczba wokali prowadzących w utworze ma w badanej grupie utworów nikły

106

9_91-120_Wierus.indd 106

4/19/19 6:49 PM

Nowe technologie na rynku fonograficznym. Ilościowa analiza jakości

Tabela 8. Wyniki obliczeń korelacji w grupie utworów gatunku rap

Źródło: Opracowanie własne.

wpływ na jego popularność. Interpretacja słowna tego założenia wskazuje, że im więcej wokali
pojawia się w utworze, tym mniejsza jest jego popularność.
Podsumowując badania przeprowadzone na utworach z polskiej sceny rap, należy zwrócić
uwagę na kilka istotnych faktów. Pierwszym z nich jest rozbieżność pomiędzy wynikami badań
przy korelacji czasu trwania utworu, wyrażonego w dwóch wariantach – wartości liczbowej sekund
oraz wartości liczbowej kolejnych przedziałów. Wynik badania przy użyciu wartości przedziałów
nie musi oznaczać, że czas trwania utworu nie ma wpływu na jego popularność, lecz po analizie
drugiego wariantu, sugeruje, iż inny wynik mogłoby przynieść powtórzenie badania przy użyciu
większej liczby przedziałów. Wskazuje także na konieczność użycia bardziej zaawansowanych
metod statystycznych, co umożliwiłoby stwierdzenie jaki przedział czasu trwania utworu jest przedziałem w istotny sposób wpływającym na pozytywny odbiór utworu i jego wysoką popularność.
Niezwykle interesującym jest także fakt, że zgodnie z wynikiem badania trzeciego, często spotykane na polskiej scenie rapowej gościnne występy i kolaboracje artystów, niekoniecznie wpływają
na popularność utworu, pomimo zwiększenia teoretycznej grupy odbiorców poprzez zsumowanie
fanów wszystkich biorących udział w projekcie artystów.
Kolejnym cyklem badań, były badania przeprowadzone na grupie artystów reprezentujących
zagraniczną scenę szeroko pojętej muzyki alternatywnej. Ich listę wraz z wynikami przedstawia
Tabela 9.
Wyniki badań korelacji liniowych: skali, tempa (wyrażonego w przedziałach 1-4), płci osoby
śpiewającej, czasu trwania utworu (wyrażonego w przedziałach 1-4) oraz liczby wokali w utworze,
do jego popularności wskazują brak zależności tych zmiennych.
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Tabela 9. Wyniki obliczeń korelacji w grupie utworów zagranicznych artystów alternatywnych

Źródło: Opracowanie własne.

Wynikiem badania korelacji liniowej:
- tempa utworów (wyrażonego w BPM) i ich popularności w serwisie YouTube, jest współczynnik korelacji R= -0,30. Wskazuje on średnią zależność ujemną pomiędzy zmiennymi. Na jej
podstawie można w badanej grupie utworów założyć wpływ tempa utworu na jego popularność
w serwisie YouTube. Interpretacja słowna badania wskazuje, że im niższe tempo utworu, tym
większa jest jego popularność.
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- tempa utworów (wyrażonego w BPM) i ich popularności w serwisie Spotify, jest współczynnik
korelacji R= -0,22. Wskazuje on słabą zależność ujemną pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie
można w badanej grupie utworów założyć nikły wpływ tempa utworu na jego popularność w serwisie Spotify. Interpretacja słowna badania wskazuje, że im niższe tempo utworu, tym większa jest
jego popularność.
- tonacji utworów (wyrażonej w liczbach 1-4, oznaczających kolejne przedziały tonacji) i ich
popularności w serwisie YouTube, jest współczynnik korelacji R= 0,20. Wskazuje on słabą zależność dodatnią pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie można w badanej grupie utworów założyć
nikły wpływ tonacji utworu na jego popularność w serwisie YouTube. Interpretacja słowna badania
wskazuje, że im wyższa tonacja utworu, tym większa jest jego popularność.
- czasu trwania utworów (określonego w sekundach) i ich popularności w serwisie YouTube,
jest współczynnik korelacji R= 0,28. Wskazuje on słabą zależność dodatnią pomiędzy zmiennymi.
Na jej podstawie można w badanej grupie założyć niski wpływ czasu trwania utworu na jego popularność. Interpretacja słowna badania wskazuje, że im dłuższy utwór, tym większa jego popularność.
- liczby wokali prowadzących w utworach i ich popularności w serwisie YouTube, jest współczynnik korelacji R= 0,23. Wskazuje on niską zależność dodatnią pomiędzy zmiennymi. Na jej
podstawie można w badanej grupie założyć nikły wpływ liczby wokali prowadzących w utworze
na jego popularność. Interpretacja słowna badania wskazuje, iż im więcej wokali prowadzących
w utworze, tym większa jego popularność.
Podsumowując badania korelacji, przeprowadzone w grupie utworów artystów z zagranicznej
sceny muzyki alternatywnej, należy zwrócić uwagę na najbardziej istotne wyniki i ich interpretacje.
Podobnie jak w przypadku badań grupy raperów, badania korelacji bazujące na przedziałach,
często wskazują na brak wpływu cechy utworu na jego popularność, jednak badanie korelacji tej
samej cechy, lecz bazujące na konkretnej wartości liczbowej, daje podstawy do wskazania tegoż
wpływu. Podkreślić należy istniejące siły korelacji tempa utworu i jego popularności, czasu trwania utworu i jego popularności oraz liczby wokali prowadzących i płci wokalistów i popularności
utworów – dają one wyraźne podstawy do przeprowadzenia dalszych badań statystycznych, celem potwierdzenia czy w zagranicznej muzyce alternatywnej utwory dłuższe, utrzymane w niskim
tempie i śpiewane przez kilkoro wokalistów męskich, mają większą popularność, a co za tym idzie
większy potencjał komercyjny.
Kolejnym cyklem przeprowadzonych badań, były badania korelacji cech utworów muzycznych
i ich popularności w grupie piosenek polskich wykonawców alternatywnych. Ich wyniki przedstawia
Tabela 10.
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Tabela 10. Wyniki obliczeń korelacji w grupie utworów polskich artystów alternatywnych

Źródło: Opracowanie własne.
Wyniki badań korelacji liniowych: tempa (wyrażonego w BPM), języka tekstu, czasu trwania
i liczby wokali w utworze, do jego popularności wskazują brak zależności tych zmiennych.
Wynikiem badania korelacji liniowej:
- skali utworów i ich popularności w serwisie YouTube, jest współczynnik korelacji R= -0,31.
Wskazuje on średnią zależność ujemną pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie można w badanej
grupie utworów założyć wpływ nastroju utworu na jego popularność. Interpretacja słowna badania
wskazuje, że w badanej grupie bardziej popularne są utwory utrzymane w skali mollowej, odbieranej
przez człowieka jako smutniejszej.
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- tempa utworów (wyrażonego liczbą 1-4, oznaczającą kolejne przedziały) i ich popularności
w serwisie Spotify, jest współczynnik korelacji R= 0,23. Wskazuje on niską zależność dodatnią pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie można w badanej grupie utworów założyć nikły wpływ tempa
utworu na jego popularność. Interpretacja słowna badania wskazuje, iż w badanej grupie utworów
bardziej popularne w serwisie Spotify są piosenki o wyższym tempie.
- tonacji utworów (wyrażonego liczbą 1-4, oznaczającą kolejne przedziały) i ich popularności
w serwisie YouTube, jest współczynnik korelacji R= 0,29. Wskazuje on słabą zależność dodatnią
pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie można w badanej grupie utworów założyć niski wpływ
tonacji utworu na jego popularność. Interpretacja słowna badania wskazuje, iż w badanej grupie
większą popularność osiągają piosenki w wyższych tonacjach.
- płci wokalisty w utworach i ich popularności w serwisie YouTube, jest współczynnik korelacji
R= -0,28. Wskazuje on słabą zależność ujemną pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie można
w badanej grupie utworów założyć niski wpływ płci wokalisty na popularność utworu. Interpretacja
słowna badania wskazuje, iż bardziej popularne są utwory wykonywane przez mężczyzn.
- płci wokalisty w utworach i ich popularności w serwisie Spotify, jest współczynnik korelacji
R= -0,35. Wskazuje on średnią zależność ujemną pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie można
w badanej grupie utworów założyć wpływ płci wokalisty na popularność utworu. Interpretacja słowna
badania wskazuje, iż bardziej popularne są utwory wykonywane przez mężczyzn.
Analiza korelacji cech utworów muzycznych i ich popularności w grupie artystów polskiej
sceny alternatywnej, pozwala na interesujące obserwacje, których prawdziwość należy poddać
badaniu z użyciem zaawansowanych metod statystycznych. Pierwszą z nich jest fakt, iż język tekstu
w utworze nie powinien być uznawany za czynnik mający istotny wpływ na popularność utworu,
a tym samym jego potencjał komercyjny. Interpretacja ta wydaje się być zaskakująca, ponieważ
artyści polskiej sceny muzyki alternatywnej, wykonywanej w języku angielskim, często spotykają
się z krytyką odbiorców, dotyczącą niewykonywania piosenek w języku ojczystym. Krytyka ta
doprowadziła także do stawiania przed artystami wymagań wydawców, dotyczących minimalnej
liczby utworów wykonywanych w języku polskim na płycie. Wyniki badania sugerują, iż na popularność utworów w badanej grupie w znaczenie większym stopniu wpływać mogą inne czynniki niż
język tekstu utworu. Kontynuując analizę utworów w badanej grupie, zwrócić należy także uwagę
na istniejące siły korelacji popularności i parametrów stricte artystycznych – skali, tempa i tonacji
utworu. Wynika z nich, iż większą popularność osiągają utwory szybsze, utrzymane w smutnym
nastroju, których melodia jest zbudowana na wysokich dźwiękach. Konieczne jest także zwrócenie
uwagi na podobieństwo wyników badania korelacji płci wokalisty i popularności w serwisie YouTube
oraz w serwisie Spotify. Wskazują one na istnienie zależności zmiennych, sugerując, iż w polskiej
muzyce alternatywnej większą popularność osiągają utwory śpiewane przez mężczyzn.
Kolejną z przebadanych grup były utwory artystów należących do zagranicznej sceny podgatunku muzyki alternatywnej, nazywanych singer-songwriterami. Wyniki badań przedstawia Tabela 11.
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Tabela 11. Wyniki obliczeń korelacji w grupie utworów zagranicznych singer-songwriterów

Źródło: Opracowanie własne.
Wyniki badań korelacji liniowych: skali, tonacji, płci osoby śpiewającej, czasu trwania i liczby
wokali prowadzących w utworze, do jego popularności wskazują brak zależności tych zmiennych.
Wynikiem badania korelacji liniowej:
- tempa utworów (wyrażonego w liczbach 1-4, oznaczających przedziały tempa) i ich popularności w serwisie YouTube, jest współczynnik korelacji R= 0,45. Wskazuje on wyraźną zależność
dodatnią pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie należy w badanej grupie utworów założyć istotny
wpływ tempa utworu na jego popularność w serwisie YouTube. Interpretacja słowna badania
wskazuje, iż im wyższe jest tempo utworu, tym większa jego popularność.
- tempa utworów (wyrażonego w liczbach 1-4, oznaczających przedziały tempa) i ich popularności w serwisie Spotify, jest współczynnik korelacji R= 0,20. Wskazuje on niską zależność
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dodatnią pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie można w badanej grupie utworów założyć nikły
wpływ tempa utworu na jego popularność w serwisie Spotify. Interpretacja słowna badania wskazuje, iż im wyższe jest tempo utworu, tym większa jego popularność.
- tempa utworów (wyrażonego w BPM) i ich popularności w serwisie YouTube, jest współczynnik korelacji R= 0,35. Wskazuje on średnią zależność dodatnią pomiędzy zmiennymi. Na jej
podstawie można w badanej grupie utworów założyć wpływ tempa utworu na jego popularność
w serwisie YouTube. Interpretacja słowna badania wskazuje, że im wyższe tempo utworu, tym
większa jest jego popularność.
- czasu trwania utworów (określonego liczbami 1-4, oznaczającymi kolejne przedziały) i ich
popularności w serwisie YouTube, jest współczynnik korelacji R= 0,28. Wskazuje on słabą zależność dodatnią pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie można w badanej grupie założyć niski wpływ
czasu trwania utworu na jego popularność. Interpretacja słowna badania wskazuje, że im dłuższy
jest utwór, tym większa jego popularność.
Podsumowując badania przeprowadzone na grupie utworów zagranicznych artystów nazywanych singer-songwriterami, należy zwróć uwagę na kilka istotnych faktów, pozwalających sugerować tematykę głębszych badań statystycznych. Pierwszym z nich jest istotna wartość sił korelacji
tempa i popularności utworu, zarówno w przypadku tempa określonego wartością przedziału, jak
i wartością BPM. Interpretacja wyników zwraca uwagę na znacznie większą popularność utworów
o wyższym tempie, co przeczy stereotypom dotyczącym muzyki singer-songwriterów, potocznie
uznawanej za powolną i smutną. Uwagę zwraca także różnica wyniku badań tempa w stosunku
do popularności w serwisie YouTube i popularności w serwisie Spotify – wnioskować można z niej
różne przyzwyczajenia użytkowników obu serwisów. W przypadku badanej grupy utworów przyjąć można z dużym prawdopodobieństwem, że wynika ona z obecności wielu wolnych utworów
singer-songwriterów na gotowych playlistach, sugerowanych użytkownikom Spotify w godzinach
wieczornych i nocnych, kiedy większość osób preferuje muzykę spokojną. Wysoką siłę korelacji
z popularnością utworu, wskazuje także zmienna oznaczająca długość utworu – na jej podstawie
wnioskować można, iż odbiorcy muzyki z badanej grupy preferują piosenki dłuższe.
Kolejnym, ostatnim z badań przeprowadzonych tylko na jednej grupie utworów, jest badanie
korelacji parametrów utworów muzycznych artystów należących do polskiej sceny singer-songwriterskiej z popularnością tych utworów. Ich wyniki prezentuje Tabela 12.
Wyniki badań korelacji liniowych skali, tonacji, płci i liczby wokali prowadzących w utworze
do jego popularności wskazują brak zależności tych zmiennych.
Wynikiem badania korelacji liniowej:
- tempa utworów (wyrażonego w liczbach 1-4, oznaczających przedziały tempa) i ich popularności w serwisie Spotify, jest współczynnik korelacji R= 0,23. Wskazuje on niską zależność
dodatnią pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie można w badanej grupie utworów założyć nikły
wpływ tempa utworu na jego popularność w serwisie Spotify. Interpretacja słowna badania wskazuje, iż im wyższe jest tempo utworu, tym większa jego popularność.
- tempa utworów (wyrażonego w BPM) i ich popularności w serwisie YouTube, jest współczynnik korelacji R= 0,20. Wskazuje on niską zależność dodatnią pomiędzy zmiennymi. Na jej
podstawie można w badanej grupie utworów założyć nikły wpływ tempa utworu na jego popularność
w serwisie YouTube. Interpretacja słowna badania wskazuje, że im wyższe tempo utworu, tym
większa jest jego popularność.
- języka tekstu w utworach i ich popularności w serwisie YouTube, jest współczynnik korelacji R=
-0,22. Wskazuje on niską zależność ujemną pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie można w badanej
grupie założyć nikły wpływ języka tekstu utworu na jego popularność. Interpretacja słowna wyniku
wskazuje, iż utwory wykonywane w języku polskim mają w badanej grupie większą popularność.
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Tabela 12. Wyniki obliczeń korelacji w grupie utworów polskich singer-songwriterów

Źródło: Opracowanie własne.

- czasu trwania utworów (określonego liczbami 1-4, oznaczającymi kolejne przedziały) i ich
popularności w serwisie Spotify, jest współczynnik korelacji R= -0,27. Wskazuje on słabą zależność
ujemną pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie można w badanej grupie założyć niski wpływ czasu
trwania utworu na jego popularność. Interpretacja słowna wyniku wskazuje, iż im utwór krótszy,
tym większa jest jego popularność.
- czasu trwania utworów (określonego w sekundach) i ich popularności w serwisie Spotify, jest
współczynnik korelacji R= -0,36. Wskazuje on średnią zależność ujemną pomiędzy zmiennymi. Na
jej podstawie należy w badanej grupie założyć wpływ czasu trwania utworu na jego popularność.
Interpretacja słowna wyniku wskazuje, iż im utwór krótszy, tym większa jest jego popularność.
Podsumowując badanie korelacji parametrów utworów artystów polskiej sceny singer-songwriterskiej i ich popularności, należy, podobnie jak w przypadku artystów zagranicznych, zwrócić
uwagę na duże rozbieżności między korelacjami parametrów do popularności w serwisie YouTube
i popularności w serwisie Spotify. Różnica między upodobaniami użytkowników obu serwisów najwyraźniej widoczna jest przy badaniu korelacji czasu trwania utworu, zarówno wyrażonego przez
wartość przedziału, jak i wartość w sekundach. Wskazuje ona, iż użytkownicy serwisu Spotify preferują w badanej grupie utwory krótsze, a w serwisie YouTube utwory dłuższe. Różnica ta związana
może być z faktem, iż w serwisie YouTube większość utworów odtwarzana jest wraz z obrazem
(teledyski), a więc występuje dodatkowy czynnik, który zaciekawia odbiorcę i nie wywołuje w nim
tak szybkiego uczucia znużenia lub znudzenia, jak ma to miejsce w przypadku samego dźwięku.
Ważnym i zaskakującym wynikiem badania jest także współczynnik korelacji tempa utworu do jego
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popularności. Zarówno w przypadku serwisu YouTube, jak i serwisu Spotify, użytkownicy wyraźnie
preferują utwory utrzymane w wyższym tempie (choć w przypadku serwisu YouTube parametr ten
wydaje się mieć mniejsze znaczenie). Przeczy to popularnemu stereotypowi, jakoby muzyka singer-songwriterska była gałęzią preferowaną przez osoby stonowane i wyciszone. Ostatnią istotną
informacją, wynikającą z badań, jest fakt, iż odbiorcy muzyki z badanej grupy wyraźnie preferują
utwory wykonywane w języku polskim, co bezpośrednio łączy się z rzeczywistymi komentarzami
fanów i decyzjami wydawców, opisanymi we wcześniejszej części pracy.
Ostatnim badaniem, wykonanym w ramach niniejszej pracy, było badanie korelacji cech
utworów muzycznych i ich popularności dla ogólnie pojętej muzyki alternatywnej. Wykonane zostało
ono na połączonych bazach utworów artystów scen: alternatywnej zagranicznej, alternatywnej polskiej, singer-songwriterskiej zagranicznej i singer-songwriterskiej polskiej. Całościowa obserwacja
rekordów wszystkich baz była zasadna, ponieważ scena singer-songwriterska jest gałęzią muzyki
alternatywnej. Wyniki badania przedstawia Tabela 13.
Tabela 13. Wyniki obliczeń korelacji w grupie utworów ogólnoświatowej sceny alternatywnej

Źródło: Opracowanie własne.
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Wyniki badań korelacji liniowych: skali, tonacji, płci osoby śpiewającej, czasu trwania i liczby
wokali prowadzących w utworze, do jego popularności wskazują brak zależności tych zmiennych.
Wynikiem badania korelacji liniowej:
- tempa utworów (wyrażonego liczbą 1-4, oznaczającą kolejne przedziały) i ich popularności
w serwisie YouTube, jest współczynnik korelacji R= 0,32. Wskazuje on średnią zależność dodatnią
pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie można w badanej grupie utworów założyć wpływ tempa
utworu na jego popularność. Interpretacja słowa wyniku wskazuje, iż bardziej popularne są utwory
o wyższym tempie.
- tempa utworów (wyrażonego liczbą 1-4, oznaczającą kolejne przedziały) i ich popularności
w serwisie Spotify, jest współczynnik korelacji R= 0,22. Wskazuje on niską zależność dodatnią pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie można w badanej grupie utworów założyć nikły wpływ tempa
utworu na jego popularność. Interpretacja słowna badania wskazuje, iż w badanej grupie utworów
bardziej popularne w serwisie Spotify są piosenki o wyższym tempie.
- tempa utworów (wyrażonego liczbą BPM) i ich popularności w serwisie YouTube, jest
współczynnik korelacji R= 0,21. Wskazuje on niską zależność dodatnią pomiędzy zmiennymi. Na
jej podstawie można w badanej grupie utworów założyć nikły wpływ tempa utworu na jego popularność. Interpretacja słowna badania wskazuje, iż w badanej grupie bardziej popularne są utwory
o wyższym tempie.
- języka wokalu w utworach i ich popularności w serwisie YouTube, jest współczynnik korelacji
R= 0,40. Wskazuje on wyraźną zależność dodatnią pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie należy
w badanej grupie utworów założyć istotny wpływ języka, w którym wykonywany jest utwór, na jego
popularność. Interpretacja słowna wyniku wskazuje, iż bardziej popularne są utwory wykonywane
w języku angielskim.
- języka wokalu w utworach i ich popularności w serwisie Spotify, jest współczynnik korelacji
R= 0,39. Wskazuje on średnią zależność dodatnią pomiędzy zmiennymi. Na jej podstawie należy
w badanej grupie utworów założyć wpływ języka, w którym wykonywany jest utwór, na jego popularność. Interpretacja słowna wyniku wskazuje, iż bardziej popularne są utwory wykonywane
w języku angielskim.
Podsumowując badania przeprowadzone na utworach z ogólnoświatowej i szeroko pojętej
sceny muzyki alternatywnej, warto zwrócić uwagę na część interpretacji. Przedstawione wyniki
przede wszystkim potwierdzają rzeczywistą sytuację na rynku muzycznym w kwestii wyboru języka używanego w twórczości – utwory wykonywane w języku angielskim mają znacznie większą
popularność na międzynarodowej scenie muzycznej. Nadto, bardziej popularne wydają się być na
niej utwory szybsze, o wyższym tempie. Pochylić należy się także nad wynikiem badania korelacji
liczby wokali w utworach i ich popularności – choć w przypadku użytej bazy danych wartość współczynnika korelacji wynosi 0,16, warto wspomnieć wynik tego samego badania na grupie artystów
zagranicznej sceny alternatywnej, gdzie współczynnik korelacji wyniósł już wartość 0,23. Pojawia
się więc sugestia statystyczna, wskazująca na wyższą popularność utworów, w których występuje
więcej niż 1 wokalista prowadzący.
Wnioski i podsumowanie badań
Przystępując do wyciągnięcia wniosków i podsumowania badań, należy ponownie podkreślić,
iż pomimo uzyskania kilku wyników, zgodnych ze stanem rzeczywistym rynku, aby stwierdzić
wysokie prawdopodobieństwo lub pewność wpływu konkretnego parametru utworu na jego
popularność, należy powtórzyć badania reprezentatywnej próby z użyciem zaawansowanych
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narzędzi i metod statystycznych na możliwie jak największej bazie danych. Jednocześnie warto
zaznaczyć, iż interpretacje uzyskanych wyników, które nie wskazują na wpływ parametru utworu
na jego popularność, niekoniecznie muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Zachodzi podejrzenie, iż ponowne badanie na większej próbie, z użyciem zaawansowanych narzędzi i metod
statystycznych byłoby w stanie wskazać, że część z parametrów ma jednak realny wpływ na
popularność utworu, ale jedynie w połączeniu z innymi zmiennymi, nie wziętymi pod uwagę
w powyższych badaniach.
Przy użyciu badania korelacji liniowej, sprawdzonych zostało 130 utworów należących do 5
grup – polska scena rap, polska scena alternatywna, polska scena singer-songwriterska, zagraniczna scena alternatywna i zagraniczna scena singer-songwriterska. Utwory zgromadzone zostały
w bazie danych. Każdemu z utworów reprezentujących polską scenę rap przypisano po 4 zmienne - 3 parametry utworu oraz jego popularność, określoną liczbą odtworzeń w serwisie YouTube.
Utworom z pozostałych grup przypisano po 11 zmiennych – 9 parametrów utworu, popularność
określoną liczbą odtworzeń w serwisie YouTube oraz popularność określoną liczbą odtworzeń
w serwisie Spotify. Dokonano badania korelacji każdego z dostępnych dla utworu parametrów do
popularności w serwisie YouTube oraz do popularności w serwisie Spotify. Każdy z wyliczonych
współczynników korelacji został zinterpretowany słownie i daje logiczne podstawy do wykonania
bardziej zaawansowanych badań, które mogłyby wskazać szczegółowo wpływ wartości konkretnego parametru utworu na jego popularność, w uproszczeniu nazwaną zamiennie „potencjałem
komercyjnym”. Przeprowadzone badania wykazały, iż każda z grup utworów posiada indywidualne
cechy, wpływające na potencjał komercyjny utworów do niej należnych.
Analiza i interpretacja wyników dla grupy utworów z polskiej sceny rap, dostosowana do
poziomu zaawansowania użytych metod statystycznych, wskazuje, iż artyści ukierunkowani na
sukces komercyjny powinni tworzyć utwory umiarkowanie krótkie. Interesującym odkryciem jest
również mniejszy potencjał komercyjny utworów, w których występuje więcej niż 1 wokalista
(raper) prowadzący.
W przypadku artystów zagranicznej sceny muzyki alternatywnej, podobna analiza sugeruje
tworzenie utworów dłuższych, utrzymanych w stosunkowo niskim tempie i śpiewanych przez więcej
niż jednego wokalistę męskiego.
Analiza dzieł artystów polskiej sceny muzyki alternatywnej wskazuje na bezpodstawność
wymagań stawianych przed artystami przez ich wydawców, którzy w wielu przypadkach żądają
obecności na płycie pewnej liczby utworów wykonywanych w języku polskim, zakładając iż ma to
istotny wpływ na przyszłą sprzedaż albumu. Artystom nastawionym na sukces komercyjny zasugerować należy tworzenie utworów szybszych, lecz utrzymanych w smutnej stylistyce, opartej na
wysokich dźwiękach. Wśród takich też utworów większą popularność osiągają piosenki wykonywane przez mężczyzn.
Specyfika zagranicznej sceny muzyki singer-songwriterskiej wskazuje, iż utwory tworzone
dla osiągnięcia korzyści ze sprzedaży, powinny być piosenkami dłuższymi i utrzymanymi w wysokich tempie.
Dla ostatniej z przebadanych grup szczegółowych, czyli polskiej sceny singer-songwriterskiej,
analiza i interpretacja sugeruje tworzenie utworów krótszych, jeśli nie powstają do nich teledyski, lub dłuższych, jeżeli teledyski powstają. Niezależnie od długości utworu, większy potencjał
komercyjny wykazują utwory o wyższym tempie. Ważnym dla popularności utworu parametrem
jest język, w którym utwór jest wykonywany – wyższy potencjał komercyjny wykazują utwory
wykonywane w języku polskim.
Jak wskazano we wstępie do badań, posiadając niezbędne wartości parametrów utworu,
do szczegółowej predykcji jego potencjału komercyjnego niezbędne jest użycie zaawansowanych
metod statystycznych.
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Podsumowanie
Założony we wstępie cel pracy został osiągnięty. Zaprezentowano trendy istniejące na rynku
muzycznym XXI wieku i wpływające na „cyfrową rewolucję”, zarówno z punktu widzenia artysty, jak
i firm fonograficznych oraz samych odbiorców tej dziedziny sztuki. Ukazano najważniejsze przyczyny,
przedziały czasowe oraz pola, na których nowe technologie w istotny sposób wpłynęły na procesy
powstawania, dystrybucji i odbioru utworu muzycznego. Udowodniono, iż przemysł muzyczny
przechodzi przez okres cyfrowej rewolucji, a jego przedstawiciele zmuszeni są do wykorzystania
nowych narzędzi, celem dostosowania się do panujących warunków.
Wnioski wyciągnięte z przedstawionych w pracy badań stanowią podstawę do dalszych analiz
i potwierdzają możliwość stworzenia narzędzi, służących predykcji potencjału komercyjnego utworu,
na podstawie analizy jego jakości, określonej przez ilościowe parametry.
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Agnieszka Woch

Statystyczne miary ocen popularności literatury
na przykładzie wybranych książek
Streszczenie
Wraz z rozwojem technologii komputerowej i programów pozwalających na analizę ogromnych
zbiorów danych literaturoznawstwo i przekładoznawstwo zyskały nowe możliwości badania utworów.
Wykorzystuje się je chociażby do zbadania podobieństw i relacji między tekstami kultury, ustalania
chronologii tekstów literackich, wyodrębniania cech stylistycznych poszczególnych gatunków lub
pisarzy, a nawet weryfikacji autorstwa dzieł literackich 1. Rozwój matematycznych metod analizy
dzieł wpłynął na wyodrębnienie się dziedziny zwanej stylometrią. Choć interpretacja uzyskanych
w ten sposób wyników nadal podlega licznym dyskusjom i badaniom, już teraz te niedoskonałe
analizy oferują nam dane, mogące poszerzyć nasze spojrzenie na twórczość literacką.
Metodologia
Aby dowieść potencjału informacyjnego metod statystycznych w analizie literatury, podjęto
badania mające na celu zbadanie czynników wpływających na popularność dzieła literackiego.
Założono, że niektóre elementy utworów, takie jak mglistość tekstu (czytelność utworu), jego konstrukcja, styl, dobór słów, tematów i bohaterów może wpłynąć na jego pozytywny odbiór. Przyjęto
hipotezę, że istnieje możliwość wyznaczenia parametrów, którymi cechuje się dobra literatura, a co
za tym idzie – stworzenia algorytmu automatycznie oceniającego jakość dzieł literackich.
W analizie pod uwagę wzięto następujące parametry utworów: najczęstsze słowa i tematy
wykorzystywane w dziełach literackich, liczebność bohaterów oraz określeń męskich i żeńskich,
styl, a także rytm powieści, przedstawiający wewnętrzną strukturę tekstu.
Do badania wybrano zarówno teksty z górnej półki literackiej, nagradzane i doceniane przez
krytykę polską i zagraniczną oraz samych czytelników, jak i popularne, choć mniej uznane powieści.
W eksperymencie wzięły udział także książki, które nie spotkały się z dobrą recepcją odbiorców
i krytyki. W związku z powyższymi kryteriami do analizy wyselekcjonowano osiem pozycji z polskiej
literatury: „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, „Morfinę” autorstwa Szczepana Twardocha, „Księgi
Jakubowe” pióra Olgi Tokarczuk, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Nigdy w życiu” Katarzyny

M. Eder, Metody ścisłe w literaturoznawstwie i pułapki pozornego obiektywizmu – przykład stylometrii, „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 91, http://rcin.org.pl/Content/59775/WA248_78492_P-I-2524_eder-metody_o.pdf
[dostęp: 06.01.2018].
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Grocholi, „Ciemno, prawie noc” Joanny Bator, „Żmiję” Andrzeja Sapkowskiego oraz „Kasację”
Remigiusza Mroza.
Do analizy poszczególnych utworów posłużono się ogólnodostępnymi danymi z serwisu
Lubimyczytać.pl.
Analiza frekwencyjności słownictwa w powieści
Badania mające na celu sprawdzenie częstotliwości pojawiania się najpopularniejszych słów
w powieściach znalazły szerokie zastosowanie w literaturoznawstwie. Podczas stylometrycznej
analizy słów o największej częstotliwości pojawia się jednak kilka problemów badawczych, które
mogą wpłynąć na jej wynik. Do tej pory nie ustalono nadrzędnej metodologii, mogącej najpełniej
odzwierciedlać założone zamierzenia. Odmienne efekty pracy przyniesie eksperyment oparty na
analizie innej liczby lub formy najpopularniejszych wyrazów 2.
Przeprowadzone badanie listy najczęstszych wyrazów wydobytych z powieści przyniosły
wyniki pokrywające się z listą frekwencyjną korpusu języka polskiego oraz rezultatami dotychczasowych analiz literatury 3 - najpopularniejsze słowa w polskich powieściach to: i, się, w, nie, na, z,
do, to, że, a. Po wykluczeniu spójników, zaimków i partykuł okazało się, że najczęściej używanymi
wyrazami były być, mieć, móc, wszystko, pan lub pani, teraz, wiedzieć, mówić, potem, a także raz.
Jeśli pogrupuje się najpopularniejsze wyrazy pod względem tematycznym, można zauważyć
pewne zależności między powieściami. Wśród najczęściej używanych słów na wysokich pozycjach
pojawiły się wyrażenia określające części ciała (wyraz twarz zastosowano w powieściach 1343 razy,
oczy – 1338, głowa – 1309, ręce – 916, ciało – 286, serce – 266, usta – 232, dłonie – 191, ramię –
109). Również zmysł wzroku jest szczególnie ważny przy opisach powieściowych okoliczności – we
wszystkich tekstach zauważono wysoką częstotliwość związanych z nim zwrotów (widzieć – 662,
patrzeć – 608, wzrok – 386). Widać tu, w jaki sposób pisarze komponują świat powieści – w opisach bohaterów lub wydarzeń skupiają się głównie na detalach i na nich opierają snutą opowieść.
Wyodrębnienie listy słów użytych w powieści może pokazać także ich emocjonalność. Jeden
z etapów badania polegał na przebadaniu częstotliwości słów nacechowanych emocjonalnie, które
mogłyby prezentować wybrane wątki opisywane w analizowanych utworach. Wybrano do tego cztery
tematy: dom, miłość, cierpienie lub śmierć oraz religia. Do sprawdzenia tej kwestii przeliczono grupy słów (dla szerszego obrazu dokonano tego przy uwzględnieniu poszczególne form fleksyjnych
oraz synonimicznych): dom, rodzina, matka, siostra, córka, żona, ojciec, brat, syn, mąż; miłość,
kochać, kochany; śmierć, zabić, umrzeć, wojna, broń, ból, cierpienie, krew; Bóg, ksiądz, Mesjasz,
Chrystus, kościół, chrześcijanie.
Okazało się, że najczęstszym motywem jest tematyka rodziny i domu – w siedmiu na osiem
pozycji ta problematyka znacząco dominowała nad innymi wątkami. Badanie korelacji między
częstotliwością pojawiania się tego motywu w tekstach literackich a ich oceną i popularnością nie
wykazało jednak znaczącej zależności.
Warto przyjrzeć się jednak przypadkowi książki, która w znikomym stopniu podjęła ten wątek
– w „Żmii” przegrał on z opisami bolesnych doświadczeń wojennych. Być może właśnie negatywny
ton powieści i brak odniesień do znajomych konotacji zadecydował o niskiej ocenie i popularności
książki – 2621 czytelników przyznało jej zaledwie 4.88 na 10 punktów. W dalszej części pracy
przedstawione zostaną także wyniki analizy słów nacechowanych emocjonalnie, a także rytmu
M. Eder, op. cit.; Eder M., Rybicki J., Kestemont M., Stylometry with R: A package for computational text
analysis, „The R Journal” 2016, nr 8/1.
3
J. Rybicki, Pierwszy rzut oka na stylometryczną mapę literatury polskiej, „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 106128.
2
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powieści, które potwierdzą te wnioski – autor zdecydował się na wykreowanie pesymistycznej wizji
świata, która nie przypadła do gustu odbiorcom.
Badanie pozostałych wątków przyniosło natomiast zgoła odmienne rezultaty. Odnotowano
mianowicie zależność między poszczególnymi tematami a oceną lub popularnością tekstów, które
je podejmowały. Analiza wykazała, że Polacy cenią utwory opisujące historie związane z wiarą –
współczynnik korelacji dla zmiennych wskazujących na obecność tej problematyki oraz ocenę dzieł
literackich wyniosła 0,4. Przedział ufności dla tej wartości wyniósł od 0,40 do 0,45.
Odniesienia do religii nie wpływają natomiast na popularność powieści – w tej kategorii wygrywają oczywiście teksty opisujące miłosne dylematy. Współczynnik korelacji w tym przypadku
prezentował się na poziomie 0,5. Przedział ufności dla tej wartości wyniósł od 0,53 do 0,57.
Ciekawym zjawiskiem jest natomiast kwestia poczytności książek o tematyce wojennej lub
poruszających wątek śmierci. Okazuje się, że Polacy nie gustują w tego typu powieściach – współczynnik korelacji dla zmiennych wyrażających popularność i obecność tego typu motywów wyniósł
-0,5. Przedział ufności dla tej wartości oscylował na poziomie od -0,53 do -0,57. Nie wydają się
one natomiast wpływać na ocenę utworów – zależność ustanowiła się na poziomie bliskim zeru.
Statystyki nieco zaburza jednak „Żmija” Sapkowskiego – po wykluczeniu tego tekstu wspomniany
współczynnik korelacji wzrósł do 0,6. Obecność powieści Sapkowskiego nie wpłynął natomiast na
współczynnik korelacji popularności i tematyki wojennej – spadł on jedynie do -0,4.
Warto byłoby więc sprawdzić tę tendencję na większej liczbie powieści, by przekonać się, czy
Polacy rzeczywiście nie są chętni do zapoznawania się z opisami cierpienia i zbrodni. Być może
taki stan rzeczy jest spowodowany tym, że większość odbiorców polskiej literatury stanowią kobiety.
Analiza narracji o bohaterach powieści
W kolejnej części badania postanowiono sprawdzić, czy na popularność lub ocenę powieści
ma wpływ płeć bohaterów. W tym celu przeanalizowano częstotliwość występowania imion postaci
w tekstach literackich, a następnie liczbę zaimków męskich i żeńskich. Przeliczono także liczebność
słów określających płeć. W analizie pominięto natomiast ewentualne specyficzne nazwy, które autor
nadawał poszczególnym charakterom.
Oczywiście liczba wyrażeń określających płeć zależeć będzie od fabuły powieści, przyjętej
narracji, doboru głównych bohaterów czy tematyki. Częstotliwość występowania postaci kobiecych
i męskich w literaturze mogła się także różnić na przestrzeni dziejów, jednak podobne założenie
wymagałoby podjęcia dalszych badań.

Rysunek 1. Częstotliwość występowania postaci kobiecych w „Nad Niemnem” w czasie trwania
powieści

Źródło: praca własna
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Rysunek 2. Częstotliwość występowania postaci męskich w „Nad Niemnem” w czasie trwania
powieści

Źródło: praca własna

Badanie częstotliwości imion wykazało znaczącą przewagę męskich postaci w analizowanych
powieściach. W sześciu na osiem dzieł liczba mężczyzn przewyższała liczbę bohaterek. Jedynie
w książkach napisanych przez autorki ta tendencja się odwróciła – mowa o utworach „Nigdy
w życiu” (kobiecych nazw własnych jest tu sześć razy więcej niż męskich) oraz „Ciemno prawie
noc”, w którym ten stosunek jest zbliżony. W „Żmii” Andrzeja Sapkowskiego o imionach bohaterów wspomina się natomiast aż siedem razy częściej niż o kobiecych. W „Quo Vadis” i „Księgach
Jakubowych” (stworzonych zresztą przez pisarkę – Olgę Tokarczuk) pojawia się trzy razy więcej
osobowych nazw męskich niż żeńskich.
Więcej imion męskich bohaterów odnotowano też w „Nad Niemnem”. Mogłoby to świadczyć
o duchu czasu i panującym wtedy patriarchalizmie, jednak dalsza analiza wskaże, że inne określenia
odnoszące się do płci postaci nie potwierdzają takiego założenia.
Badanie uwzględniające szersze spektrum wyrażeń określających płeć przyniosło nieco inne
rezultaty, jednak również potwierdziło przewagę męskich postaci w literaturze. Była ona widoczna
w czterech lekturach, dominacja kobiet wystąpiła natomiast jedynie w dwóch dziełach (podobnie
jak wcześniej – w „Nigdy w życiu” oraz „Ciemno, prawie noc”). W dwóch pozostałych utworach (w
„Morfinie” i „Nad Niemnem”) stosunek tych wyrazów się wyrównał.
W czterech tytułach z dominującym męskim pierwiastkiem przewaga bohaterów nad bohaterkami była większa niż w przypadku dwóch lektur z odwrotną proporcją – oscylowała wokół 1,5 do
2 razy wyższej liczebności. W przypadku „Nigdy w życiu” i „Nad Niemnem” te wartości są niższe
(wynoszą kolejno 1,3 i 1,7).

Rysunek 3. Częstotliwość występowania postaci kobiecych w „Quo Vadis” w czasie trwania
powieści

Źródło: praca własna

124

10_121-138_Woch.indd 124

4/19/19 6:51 PM

Statystyczne miary ocen popularności literatury na przykładzie wybranych książek
Rysunek 4. Częstotliwość występowania postaci męskich w „Quo Vadis” w czasie trwania powieści

Źródło: praca własna
W niektórych tekstach różnica w liczebności określeń dotyczących płci była znacząca – w „Kasacji” mężczyźni pojawiali się ponad dwa razy częściej od kobiet, w „Quo Vadis” – niemal podwoili
ich liczbę. W powieści Remigiusza Mroza ciekawą kwestię stanowi także to, iż mimo że jej głównym
charakterem jest kobieta, rozbieżność między liczbą męskich i żeńskich określeń jest tu największa.
Może to sugerować tendencję autorów do skupiania się na męskich przygodach, jednak także
kobiety w niektórych przypadkach chętniej posługują się bohaterami – w „Księgach Jakubowych”
Olga Tokarczuk umieściła ponad dwukrotnie więcej postaci i określeń przynależących do płci
męskiej niż żeńskiej.
Wydaje się jednak, że na ogół pisarze skupiają się na bohaterach swojej płci. Jak wcześniej
wspominano, trzy pozostałe autorki pisały o kobiecych charakterach zwykle z podobną częstotliwością, co o męskich postaciach. Żadna z nich nie umieściła w swoich powieściach ponad dwukrotnie
wyższej liczby kobiet, co zdarzyło się Henrykowi Sienkiewiczowi i Remigiuszowi Mrozowi. Wśród
Rysunek 5. Częstotliwość występowania postaci kobiecych w „Morfinie” w czasie trwania powieści

Źródło: praca własna
Rysunek 6. Częstotliwość występowania postaci męskich w „Morfinie” w czasie trwania powieści

Źródło: praca własna
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Rysunek 7. Częstotliwość występowania postaci kobiecych w „Nigdy w życiu” w czasie trwania
powieści

Źródło: praca własna
Rysunek 8. Częstotliwość występowania postaci męskich w „Nigdy w życiu” w czasie trwania
powieści

Źródło: praca własna

pisarzy nie ma z kolei ani jednego, który osadziłby w swojej książce więcej żeńskich postaci. Jedynie
Szczepan Twardoch zrównał częstotliwość występowania postaci obu płci.
Może to sugerować, że polska literatura skupia się bardziej na opisywaniu losów mężczyzn
niż kobiet. Oczywiście tak mała próba nie pozwala na wyciąganie tak daleko idących wniosków,
jednak zarysowuje pewną tendencję. Należy się jednak zastanowić, czy taki stan rzeczy zależy od
nawyków lub preferencji pisarzy, czy raczej od przyzwyczajeń czytelniczych?
Choć wybór postaci zależy oczywiście od tematyki utworów, jej tła historycznego czy innych
elementów zamysłu pisarskiego, dużą rolę odgrywa w nim także prawdopodobnie docelowa grupa
czytających. Wydaje się to oczywiste w przypadku tekstów z założenia należących do literatury
popularnej – „Nigdy w życiu lub „Żmii” (o doborze grupy czytelników powieści piszą zresztą liczne
podręczniki do nauki pisania powieści), jednak okazuje się, że może także wpływać na dzieła
literatury pięknej, kierowane do szerokiego grona odbiorców.
Badanie korelacji między częstotliwością postaci a oceną i popularnością książek wskazuje, że
czytelnicy wolą przenosić się w świat męskich przygód. Współczynnik korelacji Pearsona dla zmiennych wyrażających liczebność bohaterów i ocenę czytelników wyniósł 0,6 (przy przedziale ufności
0,67 do 0,72), z kolei dla tych opisujących charaktery płci męskiej i popularność wśród czytających
– 0,3 (przedział ufności wyniósł w tym przypadku -0,29 do -0,33). Te same zależności odnoszące się
do kobiet w literaturze wypadają dużo gorzej – przyjęły wartości kolejno 0,1 (przy przedziale ufności
na poziomie od 0,08 do 0,12) i 0,2 (od 0,18 do 0,23). Być może taki stan rzeczy wynika z tego, że
w Polsce książki czytają głównie kobiety. Badania wskazują, że w grupie najczęściej czytających (po-
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Rysunek 9. Częstotliwość występowania postaci kobiecych w „Kasacji” w czasie trwania
powieści

Źródło: praca własna
Rysunek 10. Częstotliwość występowania postaci męskich w „Kasacji” w czasie trwania
powieści

Źródło: praca własna
Rysunek 11. Częstotliwość występowania postaci kobiecych w „Księgach Jakubowych” w czasie
trwania powieści

Źródło: praca własna
Rysunek 12. Częstotliwość występowania postaci męskich w „Księgach Jakubowych” w czasie
trwania powieści

Źródło: praca własna
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wyżej 20 książek rocznie) 20 proc. stanowią czytelniczki, zaś jedynie 6 proc. – mężczyźni. Po książki
nie sięga wcale 12 proc. przedstawicielek płci żeńskiej i aż 27 proc. przedstawicieli płci męskiej 4.
Wydaje się jednak, że niektóre tematy wiążą się również nierozłącznie z daną płcią. Wątki
religijne na przykład wymuszają poniekąd zwiększenie liczebności męskich bohaterów – widać to
chociażby w „Quo Vadis” i „Księgach Jakubowych”. Obie powieści opowiadają o historii, co także
może wpływać na zwiększoną obecność męskiego pierwiastka w ich narracji. Sam charakter
tematyki kościelnej łączy się także ze środowiskiem mężczyzn, co ma swoje odzwierciedlenie
w opisujących ją tekstach.
Rysunek 13. Częstotliwość występowania postaci kobiecych w „Ciemno, prawie noc” w czasie
trwania powieści

Źródło: praca własna
Rysunek 14. Częstotliwość występowania postaci męskich w „Ciemno, prawie noc” w czasie
trwania powieści

Źródło: praca własna

Wzmożoną częstotliwość pojawiania się kobiet w literaturze obserwuje się natomiast oczywiście przy problematyce oscylującej wokół miłości. O ile tematyka domu i rodziny zdecydowanie
przeważa w tekstach tworzonych przez pisarki (średnia wartość jej obecności w tych utworach wynosi 0,0118, zaś w pozostałych lekturach – 0,0044), o tyle wątki miłosne występują w obu grupach.
Co więcej, w analizowanych dziełach to mężczyźni częściej wspominali o miłości – średni
współczynnik częstotliwości tego motywu wskazywał 0,0015 w męskiej literaturze do 0,0012 w kobiecej. U autorów zanotowano też najwyższe wartości wykazujące obecność tego problemu – 0,0030
w „Morfinie” i 0,0027 w „Quo Vadis”. Co ciekawe, analiza nie wykazała, aby w żadnej z powieści
ten wątek stał się dominujący – wydaje się, że stanowi on kanwę dla pozostałych historii. Co jed-

4
„Na ekranie”, https://naekranie.pl/aktualnosci/kobiety-czytaja-wiecej-niz-mezczyzni-raport-na-temat-czytelnictwaw-polsce-2474248 [dostęp: 09.05.2018].
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Rysunek 15. Częstotliwość występowania postaci kobiecych w „Żmii” w czasie trwania
powieści

Źródło: praca własna

Rysunek 16. Częstotliwość występowania postaci męskich w „Żmii” w czasie trwania powieści

Źródło: praca własna
nak z „Nigdy w życiu”, które uważa się za przedstawiciela typowej opowieści o miłości? Stosunek
nawiązującej do niej liczby wyrazów do wszystkich słów książki wyniósł jedynie 0,0023. To nieco
więcej niż w przypadku tematyki sensacyjnej lub wojennej oraz religijnej, które niemal nie występują
w tym tekście, lecz o 85% mniej niż w przypadku problematyki rodzinnej.
Można zaryzykować twierdzenie, że choć tematyka miłosna wpływa na poczytność powieści,
zwykle nie przeważa ona jako dominujący wątek. W celu urozmaicenia opisywanej historii pisarze
umieszczają ją w tle głównej problematyki. Teksty literackie nie przedstawiają zresztą najczęściej
pojedynczych zagadnień – jak piszą Jockers i Archer 5, zwykle najpopularniejsze powieści zawierają
dwa lub trzy główne motywy. Badania realizowane na rzecz poniższej pracy wykazały podobną
zależność – żadne z dzieł nie omawiało jedynie jednego z czterech analizowanych tematów.
Podczas badania postanowiono także sprawdzić, czy liczba zaimków osobowych w powieści
może mieć wpływ na ich poczytność. Choć te części mowy wzięto pod uwagę również we wcześniejszej części badania, uznano, że także samoistnie miałyby szansę przyczynić się do zmiany
odbioru tekstów. Analiza wykazała znaczącą korelację oceny powieści z liczebnością form męskich
zaimków. Okazuje się, że czytelnicy lepiej oceniali książki, w których częściej pojawiały się te
części mowy w liczbie pojedynczej (współczynnik korelacji Pearsona dla tej wartości wyniósł 0,7)
i w liczbie mnogiej (0,6). Na opinie o tekstach ma wpływać także zwiększona częstotliwość różnych
form zaimków osobowych one i wy. Niewielką korelację zauważono też w przypadku częstego
wykorzystania różnych odmian zaimka ty.

5

J. Archer, M.L. Jockers, The bestseller code. The anatomy of the blockbuster novels, New York 2016.
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Analiza mglistości tekstu
Kolejnym narzędziem mogącym posłużyć do zbadania jakości wydawanych utworów jest
indeks mglistości tekstu, służący do oceny poziomu dostępności, czytelności i zrozumiałości różnego rodzaju wypowiedzi użytkowych istniejących w przestrzeni publicznej. Na potrzeby badań
do jego analizy postanowiono skorzystać z narzędzia Jasnopis, stworzonego przez zespół prof.
Włodzimierza Gruszczyńskiego 6. Potwierdzono, że czytelnicy chętniej sięgają po utwory pisane
prostszym i bardziej zrozumiałym językiem. Współczynnik korelacji Pearsona dla zmiennych
wyrażających wskaźniki mglistości tekstów oraz ich oceny wyniósł -0,5. Nie oznacza to wcale, że
odbiorcy unikają trudnych wyrazów, wręcz przeciwnie – pozytywniej odnoszą się do utworów z dużą
liczbą skomplikowanych słów, o czym świadczy korelacja wynosząca 0,6. Nie wykazano jednak
zależności między trudnością użytego słownictwa a popularnością powieści. Wydaje się więc, że
poziom tekstów zależy od dobrego stylu pisarza – w powieściach liczy się wartkość i czytelność
narracji, a nie wyłącznie prostota języka.
Analiza dowiodła również, że wolimy czytać dłuższe powieści – współczynnik korelacji Pearsona dla liczby słów i oceny dzieł wyniósł 0,6. Dobry odbiór utworów literackich nie musi jednak
iść w parze z ich popularnością. Badanie zależności między liczbą słów a popularnością tekstów
nie wykazało silnej korelacji – współczynnik liczył sobie jedynie -0,1.
Analiza potwierdziła też znane założenia budowania języka powieści, wskazujące na to, że
w celu uzyskania jak najlepszych wyników sprzedaży autor powinien w swoim dziele skupić się na
dynamizowaniu akcji poprzez częste stosowanie czasowników – dzięki nim akcja staje się bardziej
ożywiona i skuteczniej przyciąga uwagę czytelnika. W powieści nie należy nadużywać natomiast
przymiotników – pisarz ma dostarczyć odbiorcy sugestywny obrazek, który od razu pojawi się
w jego głowie, nie zaś opisy namaszczone dużą liczbą wyrazów określających dane zjawisko 7. Ten
wniosek ma odzwierciedlenie w poniższej analizie – współczynnik korelacji Pearsona dla zmiennych wyrażających procent przymiotników i popularność tekstów wynosi -0,3. Częstotliwość tych
wyrazów nie ma natomiast wpływu na ocenę utworów. Nieco dziwić może natomiast współczynnik
korelacji Pearsona wyrażający zależność między procentem rzeczowników w tekstach i ich oceną.
Wynosi on -0,7, co oznacza, że nadmiar tych części mowy szkodzi powieściom.
Analiza rytmu powieści na podstawie badania nacechowania emocjonalnego
zawartego w nich słownictwa
Kolejny etap badań nad czynnikami mogącymi wpłynąć na popularność i odbiór powieści wśród
czytelników opierał się na pomiarze rytmu narracji. Można go zdefiniować jako schemat zależności
między wyrazami o zabarwieniu pozytywnym i negatywnym w poszczególnych fragmentach tekstów,
który obrazuje przyjętą przez autora narrację oraz rozkład emocji, a nawet głównych wydarzeń
opisanych w poszczególnych utworach. Założono, że regularny, „sinusoidalny” rytm przekłada się
na pozytywną ocenę i poczytność powieści. Uzyskane wyniki wskazują na to, że taka zależność
może rzeczywiście istnieć.
Eksperyment został zainspirowany metodą zastosowaną przez Jodie Archer i Matthew Jockersa8. Badaczom za pomocą uczenia maszynowego udało się stworzyć skupiska słów pozytywnych i negatywnych, wyznaczające natężenie emocjonalne poszczególnych wydarzeń w tekście
6
W. Gruszczyński, B. Broda., B. Nitoń. i in., W poszukiwaniu metody automatycznego mierzenia zrozumiałości tekstów informacyjnych, http://nlp.ipipan.waw.pl/Bib/gru:etal:15.pdf [dostęp: 29.05.2017].
7
S. Pinker, Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Sopot 2016.
8
J.Archer, M.L. Jockers , op. cit.
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i kształtujące tym samym, po umieszczeniu na osi oznaczającej czas trwania narracji, swoisty
rytm. Naukowcy za pomocą tej analizy udowodnili, że regularny rytm powieści znacząco wpływa
na jej popularność.
Przeprowadzone badanie oparto natomiast na analizie liczby słów pozytywnych i negatywnych
w poszczególnych fragmentach tekstów. Poddano jej osiem analizowanych dotychczas książek
z literatury polskiej oraz arcydzieło literatury angielskiej – „Hamleta” Williama Szekspira w tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego. Prawdopodobnie wybór przekładu innego tłumacza mógłby przynieść
inne wyniki, jednak sięgnięto po utwór dostępny w domenie publicznej.
Z listy najczęstszych wyrazów w poszczególnych utworach wybrano te najpopularniejsze,
których zabarwienie emocjonalne zostało opisane w opracowaniu stworzonym przez Margaret M.
Bradley i Petera J. Langa 9. Teksty podzielono na dziesięć lub dwadzieścia fragmentów, w zależności od liczby zawartych w nich słów. Uzyskane wyniki – stosunek badanych wyrazów – naniesiono na osie czasu trwania akcji poszczególnych dzieł. Na tak powstałych wykresach połączono
punkty wystąpienia najwyższych wartości wyrażających częstotliwość sentymentów negatywnych
lub pozytywnych w poszczególnych segmentach tekstu. W ten sposób utworzono rytmy powieści,
przedstawiające ich schemat fabularny.
Tego typu analiza ilościowa nie bierze pod uwagę zastosowanych środków stylistycznych czy
wieloznaczności zasobów języka polskiego. Słowa wykorzystane w utworach literackich są oczywiście użyte niejednokrotnie w zupełnie innym kontekście, skojarzenia pozytywne lub negatywne
zostają przez autora celowo przełamywane w toku powieści, a postaci lub zjawiska konotowane
na ogół pozytywnie mogą występować w zupełnie innych rolach. Na pożytek tych badań przyjęto
jednak podstawowy sentyment owych wyrazów, pozbawionych kontekstu powieściowego.
Po wykonaniu analizy otrzymane wyniki porównano z akcją powieści – okazało się, że nie
wszystkie fragmenty wykazują zgodność z uzyskanymi rezultatami. Być może wynika to z okrojonego
wyboru sentymentów – wykorzystanie text-mining i uczenia maszynowego pozwoliłoby zapewne na
wyodrębnienie wszystkich słów o emocjonalnym zabarwieniu, co umożliwiłoby z kolei dokładniejszy
pomiar oraz utworzenie bardziej precyzyjnego schematu przedstawiającego strukturę tekstu. Ten
właśnie sposób w swoim eksperymencie zastosowali Jockers i Archer, co przyniosło oczekiwane
efekty. Wydaje się jednak, że schematy w większości przypadków prawidłowo odzwierciedlają
sentyment powieści i pokazują ciekawe zależności wewnątrz struktury tekstów.
Rysunek 17. Rozkład słów pozytywnych i negatywnych oraz rytm powieści w „Hamlecie”

Źródło: praca własna

M.M.Bradley, P.J. Lang, Affective Norms for English Words (ANEW): Instruction Manual and Affective Ratings, Technical Report C-1 1999, The Center for Research in Psychophysiology, University of Florida, https://
www.uvm.edu/pdodds/teaching/courses/2009-08UVM-300/docs/others/everything/bradley1999a.pdf [dostęp:
13.05.2018].
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Rysunek 18. Rozkład słów pozytywnych i negatywnych oraz rytm powieści
w „Księgach Jakubowych

Źródło: praca własna
Rysunek 19. Rozkład słów pozytywnych i negatywnych oraz rytm powieści w „Kasacji”

Źródło: praca własna
Rysunek 20. Rozkład słów pozytywnych i negatywnych oraz rytm powieści w „Morfinie”

Źródło: praca własna
Rysunek 21. Rozkład słów pozytywnych i negatywnych oraz rytm powieści
w „Ciemno, prawie noc”

Źródło: praca własna
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Rysunek 22. Rozkład słów pozytywnych i negatywnych oraz rytm powieści w „Quo Vadis”

Źródło: praca własna
Rysunek 23. Rozkład słów pozytywnych i negatywnych oraz rytm powieści w „Nigdy w życiu”

Źródło: praca własna
Rysunek 24. Rozkład słów pozytywnych i negatywnych oraz rytm powieści w „Nad Niemnem”

Źródło: praca własna

Zgodnie z tezą Matthew Jockersa założono, że bardziej regularna, sinusoidalna struktura
powieści o dużym dynamizmie (na wykresie przedstawiona za pomocą czarnej linii przeplatającej
pozytywne i negatywne fragmenty oznaczone kolejno zielonym i czerwonym kolorem) ma większe
szanse na powodzenie wśród publiczności 10.
Schematy zdają się potwierdzać to przypuszczenie – najżyczliwiej przyjęto utwór o bardzo
zróżnicowanej strukturze, nie doceniono natomiast tego o najbardziej stabilnym układzie. Analiza

10

J. Archer, M.L. Jockers, op. cit.
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zależności między oceną a częstotliwością sinusoidy przedstawiającej rytm powieści przyniosła
potwierdzenie tego stanu rzeczy – współczynnik korelacji Pearsona dla tych wartości wyniósł 0,6.
Ten czynnik nie wpływa jednak na popularność dzieł literackich – powyższy współczynnik wskazał
umiarkowaną relację na poziomie -0,4.
Ciekawe wyniki przyniosło też badanie średniej amplitudy wartości wyrażających pozytywne
i negatywne sentymenty w poszczególnych fragmentach tekstów. Wykazało ono powszechnie znaną
prawdę – odbiorcy wolą czytać książki, których akcja rozwija się dynamicznie, a poszczególne punkty
zwrotne opisują skrajne emocje i wydarzenia. Pisarz powinien starać się stale trzymać czytelnika
w napięciu, wyhamowanie akcji może bowiem skutkować znudzeniem czytelnika. Współczynnik
korelacji Pearsona dla oceny utworu i średniej amplitudy wyniósł 0,6, zaś dla popularności – 0,5.
Rysunek 25. Rozkład słów pozytywnych i negatywnych oraz rytm powieści w „Żmii”

Źródło: praca własna

Rytm powieści świadczy oczywiście o stworzeniu przez autora trzymającej w napięciu, pełnej
emocji (lub przeciwnie – o stałej, niewywołującej silnych doznań) akcji. Z jego pomocą można z sukcesem przewidzieć, czy czytelnik będzie śledził koleje losu bohaterów z wypiekami na twarzy, czy
raczej odłoży książkę po przeczytaniu kilku rozdziałów. Jego dokładna analiza może także służyć
literaturoznawcom jako narzędzie do wyodrębniania schematów fabularnych w powieściach. Kontynuowanie tego typu badań może pomóc w odkryciu głęboko ukrytych konstrukcji powieściowych,
którymi zajmowali się dotąd chociażby strukturaliści.
Analiza nacechowania emocjonalnego języka pisarek i pisarzy
Wyrażenia pozytywne i negatywne w poszczególnych segmentach tekstów zwykle znacząco
różniły się częstotliwością, dlatego w celu otrzymania wiarygodnych wyników przy analizie rytmu
powieści ostateczne wyniki zostały wyrównane. Owe różnice w liczbie słów pozytywnych i negatywnych w powieściach mogą jednak wskazać ciekawe zależności między pisarstwem kobiecym
i męskim. Badanie wykazało bowiem, że w literaturze tworzonej przez kobiety pojawia się zdecydowanie więcej wyrazów o pozytywnym nacechowaniu niż o negatywnych konotacjach. Pierwsza
grupa wyrażeń nie spadła poniżej wartości 0,010 w stosunku do ogólnej liczby wyrazów poszczególnych powieści, natomiast najwyższa wartość stosunku negatywnych zwrotów do ogólnej liczby
słów wyniosła 0,007. Inaczej jest w przypadku książek pisanych przez mężczyzn – o ile liczba słów
pozytywnych różni się u każdego z autorów, o tyle w przypadku negatywnych wyrazów jest zbliżona.
Tylko jeden z twórców (Remigiusz Mróz w „Kasacji”) zawarł w swojej powieści znacząco niższą
liczbę pejoratywnych zwrotów – 0,004 (przy 0,008 pozytywnych). U reszty stosunek jest wyższy niż
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0,010, a jego wartość zbliża się do liczby pozytywów. Co ciekawe, właśnie u pisarzy zauważa się
najbardziej skrajne wartości stosunku pozytywnych wyrażeń do wszystkich słów – 0,018 i 0,007.
U pisarek natomiast liczba negatywnych słów jest zdecydowanie niższa – nie przewyższa wartości
0,007. Nie zbliża się też do liczby wyrazów pozytywnych – stanowi zwykle połowę lub mniejszą
część jej wartości.
W analizowanej literaturze pisanej przez kobiety nie zauważono ani jednego przypadku, który
zawierałby przewagę słów nacechowanych negatywnie nad pozytywnymi. W męskim pisarstwie
widać to u Andrzeja Sapkowskiego w „Żmii” – stosunek ten wynosi 0,007 do 0,012.
Nie wykazano natomiast znaczącej korelacji między liczbą wybranych nacechowanych słów
a oceną lub popularnością tekstów literackich. Inaczej sprawa wygląda przy porównaniu liczby słów
pozytywnych i negatywnych do ich sumy. Wydaje się, że taka metoda może przynieść bardziej wiarygodne wyniki, ponieważ nie bierze pod uwagę innych nacechowanych wyrazów, które nie zostały
uwzględnione. Tak przedstawione wyniki pokazują znaczącą tendencję autorek do posługiwania
się słowami pozytywnymi, zaś męskich pisarzy – do wyrównywania stosunku wyrazów nacechowanych. Współczynnik ten w literaturze stworzonej przez kobiety oscylował wokół 73%, zaś przez
mężczyzn – wokół 54%. Jeśli chodzi o wyrazy negatywne, wyniki wynoszą kolejno 27% i 46%.
W tym przypadku można zaobserwować również zależność między liczbą słów pozytywnych
i oceną – współczynnik korelacji Pearsona wynosi 0,5, a także między częstotliwością wyrazów
o pejoratywnych konotacjach i oceną tekstów – w tym przypadku współczynnik wskazuje wartość
-0,5. Nie zauważono natomiast związków między stosunkiem tych wyrażeń a popularnością utworów literackich.
Może to świadczyć o stylu pisania przynależnego każdej płci, jednak tego typu wnioski byłyby
zbyt daleko idące przy badaniach na tak małej próbie. Prawdopodobnie jest to związane także
z tematyką powieści – męscy autorzy analizowanych w poniższej pracy powieści poruszali wątki
nierozerwalnie wiążące się z większą liczą słów nacechowanych negatywnie, czego nie można
powiedzieć o wszystkich uwzględnionych tu pozycjach napisanych przez kobiety. Należy jednak
pamiętać, że w poniższej pracy pod uwagę wzięto nie tylko literaturę obyczajową tworzoną przez
kobiety (reprezentują ją „Nad Niemnem” i „Nigdy w życiu”), lecz także powieść sensacyjną oraz
historyczną.
Podsumowanie
Przeprowadzone badanie pokazało, że możliwe jest istnienie współzależności między elementami struktury tekstów literackich a ich oceną i popularnością. Eksperyment dowiódł, że z pozoru
drugorzędne czynniki tworzące powieść, takie jak płeć bohaterów, nacechowanie emocjonalne
słownictwa, a także częstotliwość używanych wyrazów, mogą wpływać na recepcję utworu. Na
decyzje czytelnicze oddziałują zatem nie tylko fabuła dzieła oraz sposób jego napisania, które zwykle
są przywoływane przez czytelników i teoretyków literatury jako podstawowe wyznaczniki jakości
utworów, lecz także bardziej lub mniej uświadomione (zarówno przez odbiorców, jak i autorów)
ogniwa literackiej konstrukcji.
Oczywiście analizę wykonano na zbyt małej próbie, by uzyskane wyniki uznawać za wystarczająco reprezentatywne. Na ich podstawie nie należy wnioskować o tendencjach występujących
w polskiej literaturze, jednak wydaje się, że mogą one zarysowywać pewne zjawiska, którym warto
byłoby przyjrzeć się bliżej w dalszych badaniach. Z pewnością istnieje także szansa na wyodrębnienie kolejnych składowych tekstów, które miałyby istotny wpływ na ich odbiór. Jest to jednak
materiał na przyszłe prace naukowe.
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Becoming and development of advertisement
in the newspaper “ternopil in the evening” in the context of
transformation of edition in the period of public changes
in 1990-1991
Tworzenie i rozwój reklamy w gazecie
„Tarnopol Wieczorowy” w kontekście transformacji
wydania w okresie przemian społecznych lat 1990-1991
The article is concentrated on the study of becoming and development of advertisement in
the newspaper “Ternopil in the Evening” in the context of transformation of edition in the period of
public changes in 1990-1991. The tendencies and peculiarities of publications, their dependence
and mutual influence at different stages of transformation of the Ternopil “evening” at that time
as a chronicle of events in the field of politics, economy and culture at the turn of the epoch have
been investigated.
Ukraine as the state that got independence after disintegration of Soviet Union has been
experiencing the period of transformation until now. Long-term transformation processes are due
to many reasons, one of which is the lack of truly independent media over the years. In order to
better understand the depth of the problem, the state which the Ukrainian media in general and
the press in particular came from we should return to the origins of the transformation of the media
itself, which began in Ukraine during the period of social change in the late 1980s and early 1990s
and took place in several stages. Survival by virtue of subscriptions and advertising was one of
the elements of the transformation from the Communist Party press into an independent one, and
not subsidies from the state budget. We propose to consider this aspect of transformation on the
example of the newspaper “Ternopil in the Evening”.
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Investigated edition is interesting to scholars for several reasons. Firstly, the newspaper is
interesting as a phenomenon of dynamic transformation from the newly established Communist
Party edition (the first issue came out on March 25, 1990) into the opposition to Communist Party,
and as a result, the circulation increased rapidly, and consequently, popularity among readers (more
than three times over six months); secondly, as a socio-cultural phenomenon, a peculiar chronicle
of contemporary events in the sphere of politics, economy, culture, etc; thirdly, as an example of
the inclusion of advertising in media content. Suggested article primaly deals with analysis of the
formation and development of advertising on the pages of the “Ternopil in the Evening” as one of
the important prerequisites for the independence of the publication.
The purpose of the article was to study the problem of the formation and development of
advertisement on the pages of the newspaper “Ternopil in the Evening” in the context of the transformation of the publication during the period of social change in 1990-1991.
The works of A. Vitrenko, O. Melnykovych, Ye. Roman, A. Krepak, Z. Kuznetsova, L. Shulgina,
Yu. Vaskovskyi and others are the theoretical basis for the analysis of the structural and content
aspect of printed mass media of this period.
In general, this period refers to the first stage of the development of the market for advertising
services in Ukraine. Researchers call it the stage when the advertising appeared as an independent
type of economic activity, as well as the period of origin (A. Vitrenko), of formation (L. Shulgin, O.
Melnykovych), the initial stage (A. Korepak), characterized by the lack of a full-fledged advertising business structure, the imperfection of the media system, the lack of specialists in the field of
advertising, weak links at the level of information exchange with the global advertising market. The
main problems of the unformed market were connected with the total deficit of goods and services;
lack of competition, rules and ethical norms of advertising; tariffs and traditional for the developed
countries system of agency rewards, commissions, discounts, etc.; lack of skilled domestic advertising specialists and their training system; complete unpreparedness of the domestic consumer
of advertising and mass media to the expansion of world brands.
It should be noted that “the formation of the advertising market in Ukraine coincided with the
period of formation of market relations and the beginning of democratic reforms” [8, p.189] in all
spheres of society’s life in 1990-1991. “The state of the national advertising market of Ukraine was
conditioned by specific features of the country’s development. The process of its formation was
spontaneous, due to the lack of experience in advertising activities in the market conditions and
the legal framework regulating the advertising business” [1].
The first issue of the “Ternopil in the Evening” was published on March 25, 1990 as an organ
of the Ternopil City Communist Party of Ukraine and the City Council of People’s Deputies. The
press of this period, the last years of the existence of the USSR, when so-called Gorbachov’s “restraint” continued, was characterized, on the one hand, by subsidies from the state budget, and,
on the other hand, by the attraction of subscription funds, the sale of newspapers in private through
a network of kiosks “Soyuzdruk”, as well as the attraction of advertising. However, the advertisement of that time was different from modern printed advertisements in both content and design.
During this first period of market advertising development the advertisements were printed in the
form of announcement.
We have traced publications under the heading “Advertising” in the “Ternopil in the Evening”
starting with No. 2 on April 1, 1990, mostly on the last page 8, rarely on pages 6 and 7: “On sale
- new items every day! Ternopil association “Industrial goods”, “Ternopil representation of “Soyuzreklama” (“Union advertising”): “Commission shops at your service!”; No. 5 on April 22: “On the
International “Earth Day” in Ternopil, as well as throughout Ukraine, a rally will take place on the
anniversary of the Chornobyl tragedy. The gathering will be at the Theatrical Square from 1 to 2
o’clock p.m. Procession from the Theatrical Square to the Singing Field will be organized. Meeting
authorized. It will be held from 3 to 6 o’clock p.m. We invite everyone who is not indifferent to our
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land, our planet to join the rally”; edition No. 6 on April 29 for the first time contained the private
advertisements under rubrics “Sell” and “Exchange”; No. 10 on May 27: “Ternopil secondary professional technical college №9 announces the recruitment of students ...”, “Administration of the
association “Industrial goods” requests to hand over things to the commission ...”, “The Organizing
Committee invites for a general concert ...” [7] etc.
In 1991, the volume of advertising space on the pages of the newspaper “Ternopil in the
Evening” significantly increased. For example, in No. 7 on February 2, advertisements already
occupied both half of page 6, including illustrations with advertising such as “Terauto offers”,
“Looking for sponsors” (“Vatra”), “Kolomuya Interdepartmental Association “Argo” needs for work
by a watch method within Ukraine ...” and half of the page 8, where, besides the announcements
from the enterprises, as well as greetings and obituaries, the heading “Exchange” was placed; in
No 8 on February 9, advertisements and announcements, for example, about the admission of
entrants and the sale of bee milk were published already on the page 3, there were also sections
“Exchange” and “Sell”; in No. 11 for March 2, advertising took half of the second page along with an
actual publication on political topics: “O. Yemets: “It’s not even evening. Ukraine will wake up” and
a selection of chronicle notes; in No 28 on May 22, for the first time advertisements were published
on the whole column (page 7) in particular from enterprises about an invitation to work (from the
auto transport company enterprise, bakery plant etc.) and from the secondary professional technical
college – about education, there were permanent rubrics “Exchange” and “Sell”; in No 33 on June
8, firstly we met the game with fonts in advertising occupying the whole column (page 6), for the
first time accompanied by the logos of firms and enterprises but still without illustrations. Beginning
with this edition and henceforth, advertising in the newspaper occupied at least one page, usually
page 7 in the Tuesday issue, a program of television broadcasts was published on this page on
Thursday issue; and starting from No. 37 on June 22, on the Thursday issue, besides the program
of telecasts (page 7), the advertisement page was also published (page 6); in No 72 on October 23,
for the first time, one advertisement “Ternopil city household combine offers ...” took up the entire
newspaper column [7]. In No. 3, January 12, for the first time a section of private advertisements
“Make acquaintance” appeared and had been publishing irregularly during the year.
A gradual increase of advertisers from the non-state sector of the economy was one of the
special feature of filling in the newspaper space with advertising in 1991. Although at that time,
under the conditions of the so-called “restraint” that began in the USSR when M. Gorbachov managed and the share of non-state, mainly cooperative, ownership in the economy was barely a few
percent non-state advertisers used more than half of the advertising space. In particular, due to
the content analysis carried out on the pages of the “Ternopil in the Evening”, it has been found
out that 11 advertisements from 26 published in 6 issues in the newspaper in January 1991 were
from non-state ownership advertisers (43%), and 22 advertisements from 48 published in 6 issues
in December were from non-state ownership advertisers (47%) (see Table No. 1).
Table 1.

141

11_139-142_Vilchynska.indd 141

4/19/19 6:52 PM

Tetiana Vilchynska, Oleksandr Vilchynskyi
As we can see, there was a tendency to increase the number of advertisements in general
and the growth in percentage terms precisely from advertisers of non-state forms of ownership.
In addition, we can assume that in reality there were much more advertisements from advertisers of non-state form of ownership, because it was a long time ago and it’s not always possible
to determine the form of ownership of the advertiser analyzing the content of the advertisements.
“Urban Employment Center”, the “Industrial Goods” and “Ternopil Region Employment Center”, etc.
dominated among the state sector of ownership while brokerage firm “Taras”, store “Quartz”, small
company “Sirius” etc. became the leaders of non-state ownership advertisers [7]. It is worth to pay
attention that in December after the Act of Independence of August 24, 1991 and the referendum
of December 1, confirmed this Act, Ukraine was already de facto an independent state.
In general, advertisements in the “Ternopil in the Evening” in 1990-1991, compared with
nowadays is colorless, without creativity and attractiveness of the text. However, since October,
1991, the design of advertisements became brighter, they were published in frames (rudiments of
modular advertising), that was not observed before. It should also be noted that the publication of
advertising on the pages of the “Ternopil in the Evening” in analyzed period, reflecting the stages
of its transformation in form and content, and were under the influence of transformation, looking
for new forms and content.
There fore, we can make some conclusions, in particular: advertising on the columns of
“Ternopil in the Evening” in the period of social change in 1990-1991, accompanying the stages
of transformation of the newspaper from the Communist Party edition into a national democratic
one, and it was also increasingly transforming from the format of the advertisement into a complete commercial product, gradually “arised as an independent type of economic activity” [2, p.49].
Agreeing with other researchers of advertising in the Ukrainian press we can state on the example
of “Ternopil in the Evening” that in 1990-1991 newspaper advertising was experiencing the initial
stage, the period of origin and formation.
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Modern Ukrainian Media Market
Współczesny ukraiński rynek mediów
Streszczenie
W artykule uwzględniono obecny stan rynku mediów na Ukrainie, jego strukturę i cechy.
Na podstawie badań przeprowadzonych przez internews przy wsparciu ambasady USA
i międzynarodowego instytutu socjologii w Kijowie w lutym 2018 r., których celem było ustalenie,
z których źródeł ukraińcy otrzymują wiadomości: telewizja, media drukowane, serwisy informacyjne, sieci społecznościowe lub radio że głównym źródłem informacji dla większości ukraińców
pozostaje telewizja.
Wyświetlono wyniki monitorowania organizacji publicznej ”detektor media“ głównych krajowych
kanałów telewizyjnych (cztery główne telegramy – starlight media, media group ukraine, media 1+1,
inter group, które są własnością wiktora pinczuka, rynata achmetowa, igora kołomojskiego, dmitrija
firtasza i siergija lowoczkina, co stanowi 76 % widowni kanałów telewizyjnych).
W badaniu są szczegółowo opisane zasoby online na Ukrainie, zidentyfikowano 20 najważniejszych ukraińskich mediów internetowych, które ustalają, czy mają największy wpływ na porządek
publiczny, ekspertyzy “detector media”. Opublikowano kilka ocen “institute of mass media” (imm),
które pomogą odbiorcom wybrać media, którym mogą zaufać.
Summary
The article deals with the modern state of media market in Ukraine, its structure and special features.
According to the studies conducted by Internews, with the assistance of the US Embassy
and Kyiv International Institute of Sociology in February, 2018, the purpose of which was to find
out which sources Ukrainians receive news from: television, printed media, news websites, social
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networking sites or radio, it was defined that the television still remains the main source information
for the majority of Ukrainians.
We have presented the results of monitoring (conducted by public organization „Detector
Media”) of four major telegroups (StarLightMedia, Media Group Ukraine, 1+1 Media, Inter Media
Group, which belong to Viktor Pinchuk, Rynat Akhmetov, Igor Kolomoiskyi and Dmytro Firtash
correspondingly), which account for 76% of the television channel audience,. The article also introduces the research of private media groups by Italian economist Giacomo Corneo, who created
mathematical model of correlation between the creation of private monopolies and the influence
on media objectivity.
Online media were characterized in details. There was also presented top 20 of Ukrainian
online media, which have the biggest influence on social order, by expert rating of “Detector Media”.
The article also shows a couple of ratings by Institute of Mass Media (IMI), which may help the
recipients to choose trustworthy mass media.
Target setting
The means of mass communication play an important role in the development of Ukrainian
society. The transition into the information society determines new perspectives for research and
the search for ways to develop media industry in Ukraine. State information policy as an important
component of Ukraine’s domestic and foreign policy covers all the spheres of life and is aimed to
ensure a smooth transition to a democratic information society and the full integration of Ukraine
into the world’s information space. The task of the state policy in the development of various types
of media in Ukraine is to create the necessary economic and socio-cultural conditions, legal and
organizational mechanisms for the formation, development and ensuring the effective use of national information resources in all spheres of life and activities of a citizen, society and the state.
The information industry belongs to the strategic interests of any country and needs special
attention. Its products are a significant element of the cultural life of society, satisfy its informational,
scientific, educational and cultural needs, influence spirituality and cultural development. Therefore,
it is relevant to conduct an analysis of the current state of the media market in Ukraine.
An overview of previous research results
Aspects of theoretical and practical issues of media activity under the conditions of today are
covered in the scientific publications of such researchers as V. Ivanov, A. Lytvynenko, A. Moskalenko, G. Pocheptsov, S. Chukut, V. Badrak, G. Vartanov, V. Zdorovega, C. Kvit, O. Kopylenko,
V. Kravchenko, I. Krupsky, O. Kuznetsova, V. Lyzanchuk, J. Los, E. Mamontov, I. Mashchenko, A.
Meleschenko, I. Paslavsky, T. Petriv, V. Rizun , V. Shklyar and others. The research of such authors
as S. Teleshun, V. Zhuravsky, S. Tomenko, devoted to the problems of improving the democratic
society in Ukraine and E. Mamontova, who considers the role of the press in the processes of
democratic transformations are worth attention. However, the main tasks of the state information
policy in Ukraine need further research and development.
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The purpose of the article
The purpose of the research is to study the modern Ukrainian media market, its structure
and features as sources from which Ukrainians receive information (television, print media, radio,
news websites, and social networking sites).
Presentation of the main research material
The review of the Ukrainian media market is based on official data of the State Statistics
Committee of Ukraine 4 [6], the State Committee for Television and Radio Broadcasting of Ukraine
5
[7], studies by the Institute of Mass Media (IMI), the Kyiv International Institute of Sociology, the
Internews organization with the assistance of the US Embassy 6 [15], and by other organizations
interested in the study of the Ukrainian media market.
Analysis of statistical data shows that in the modern media market of Ukraine there are 128
TV channels (32 national, 64 regional and 32 local ones), 228 radio networks (16 national, 39 regional, 173 local radio stations), 3085 printed periodicals with a circulation of more than 66 million
copies and more than 2000 online media 7 [15] (Figure 1).
Figure 1. The structure of modern mass media market of Ukraine

According to a U-Media study conducted during 2015-2018 by Internews, with the assistance
of the US Embassy, the purpose of which was to find out which sources Ukrainians receive news
from: television, print media, news websites, social networking sites or radio – the main source
information for the majority of Ukrainians still remains television. In 2018, the proportion of respond-

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Derzhavnyi komіtet telebachennia і radіomovlennia Ukrainy. URL: http://comin.kmu.gov.ua
6
Media consumption survey in Ukraine 2018. URL: https://www.internews.org/sites/default/files/2018-09/2018MediaConsumSurvey_eng_ FIN.pdf
7
Ibid.
4
5
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ents who used television as a news source was 74 %. The second place is online media, with 57
% of the respondents. Social networking sites get 53 %) 8 [15] (Figure 2).
Figure 2. Weekly consumption of mass media as the source of news by Ukrainians during 20152018 [14]

Which sources do ukrainians receive news from?
Kiev International Institute of Sociology hold the similar survey in the February 2018. The
results were almost the same. Almost 86 % of Ukrainians trust national TV. On the second and third
place are online media and social networking sites (27 and 24 % respectively) 9 [19].
Manuel Castells, a sociologist and developer of the theory of information (network) society in
his work “Communication power” 10 [4, 5], noted that the most important source of influence today
is the transformation of human consciousness. And the media itself, as the main provider of messages and symbols, has the greatest influence on people’s consciousness. This is actively used
by politicians and oligarchs around the world. Ukraine is no exception. However, in the absence
of powerful, popular alternative sources of information, such as public broadcasting, the country’s
main TV channels often form an irrelevant picture of reality.
Interpretation of events becomes more important than the event itself, by formatting a society’s presentation of this event or person. Channel owners are constantly abusing media power
in defending their business and political interests, imposing a corresponding vision of events and
processes, and society has not yet learned to resist this.
In three years, from 2014 to 2017, there have been serious changes in the state media market: in fact, the state has waived ownership of the media. After the adoption of the Law “On Public
Television and Radio Broadcasting of Ukraine” in 2014, the state-owned NTCU (with all affiliates)
was transformed into a public broadcaster. Also in 2015, the Law “On the Reform of State and Communal Print Media” was adopted. This Law envisages the denationalization of this type of media.

Ibid.
Opposition to Russian propaganda and medіa literacy: results of all-ukrainian opinion poll [Оnline]. // NGO
“Detector Media”. 2018. URL: https://detector.media/doc/images/news/archive/2016/136017/DM_KMIS_engl__
WEB-2.pdf
10
Castells M. Communication Power. Oxford: Oxford University Press, 2009. 571 p Castells M. Vlast` kommunikacii : Moskva: Izd. dom Vy`sshej shkoly` e`konomiki, 2017, 591 p.
8
9
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Today, there are four major telegroups – StarLightMedia, Media Group Ukraine, 1+1 Media,
Inter Media Group. They belong to Viktor Pinchuk, Rynat Akhmetov, Igor Kolomoiskyi and Dmytro
Firtash correspondingly. These 4 telegroups account for 76 % of the television channel audience11
[16]. In addition, we cannot help mentioning a few TV channels that in some way or another influence
the political discourse in the country. These are the “Channel 5”, owned by the current President of
Ukraine Petro Poroshenko; “112 Ukraine”, which did not reveal the name of the final beneficiary,
and therefore there is a lot of talk about who it belongs to.
Hromadske TV and Hromadske Radio do not fit into this system as they are recently created by journalists and supported by Western donors. However, they are not powerful enough to
compete with the oligarchic media.
Italian economist Giacomo Corneo, having analysed private mediagroups, created mathematical
model to find out how creation of private monopolies and concentration of wealth in hands of some
groups of society can influence objectivity of media. He concluded that, in other equal conditions,
increasing the concentration of property in the country makes media more biased and corrupt 12 [14].
The leading world mass media – such as CNN, Bloomberg, FoxNews, FT – belong to business.
Therefore, they are profitable and make money. In Ukraine, we have opposite situation. During the
recent years, all four telegroups operate at a loss, therefore politicians and authorities often use
the possibility of influencing society through TV channels.
The public organization “Detector Media” regularly keeps an eye on the main national TV
channels and detects news stories that violate journalistic standards on almost all “central” TV
channels (Figure 3).13
Figure 3. Total number of materials during 2014-2017 with violations of professional standards,
which may indicate signs of promotion (or censorship) [13]

Media ownership matters [Оnline]. // Institute of Mass Information. 2017. URL: https://ukraine.mom-rsf.org/en/.
Media Capture in a Democracy: The Role of Wealth Concentration. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=667326
13
Main trends in media coverage of sociopolitical processes in Ukraine in IN 2014-2017. Kyiv : NGO “Detector
Media”, 2017. URL: https://ms.detector.media/content/files/dm_ukraine_news_2014-17_internet-compressed.pdf
11

12
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Monitorings of public organisation “Detector media” during 2014-2017 show the following tendencies:
1. In 2013, before the events on Maidan, the state’s “First National” was the biggest violator
of professional standards. Experts found the largest number of materials with signs of “jeans”,
meaning infomercial (“For Ukrainian journalists, “jeans” is not just a pair of denim pants, but also
a media piece published for a payment without any mention of the latter. It’s simple: you pay, they
publish – this is jeans” 14 [24] –on this channel. The best indicators were demonstrated by Channel
5, which, as it is today, belonged to Petro Poroshenko 15 [1].
2. The greatest violations of professional standards were recorded during periods of high
political activity. These periods were:
- January 2014: During this period, shootings took place on the Independence Square in
Kyiv during the Revolution of Dignity (Euromaidan Revolution). The Verkhovna Rada, with
gross violations of the regulations, adopted dictatorship laws, known as “anti-protest laws”,
which restricted freedom of speech, introduced such notions as “foreign agent”, “extremist
activity”, etc.
- October 2014: because the snap election of the Verkhovna Rada took place on 26 October
2014, there increased the number of biased articles and journalistic stories (“jeans”), which
hype certain political parties or individual politicians.
- October 2015: local elections took place in the country.
- February 2017 is the exception to the rules, since this month there were no particularly active political events, but TV channels owned by representatives of the Viktor Yanukovych’s
political team, actively “hyped” the issue of Dysfunctional Parliament, sensitizing the society
to possible spin elections.
3. The leaders of anti-rating (that is, the biggest violators of standards) during the specified
period are TV channels owned by former supporters of Viktor Yanukovych, they are “Inter” and
“Ukraina”. During the protests on the Maidan, “First National” TV Channel also was on the top or this
anti-rating, but with the beginning of its transformation into a public broadcaster, after the change
of power in 2014, this channel became almost free of biased news.
4. Most of the manipulations and violations concerned the coverage of protests on the Maidan
in 2014. “First National” (state channel), “Inter” (owners are Dmitry Firtash and Serhiy Lvochkin),
“Ukraina” (the owner is Rinat Akhmetov) gave biased information in favor of then-government and
the President Viktor Yanukovych, which caused certain disbalance. However, “1+1” (the owner is
Igor Kolomoisky), “Channel 5” (the owner is Petro Poroshenko) openly supported the positions of
the protesters, so the disbalance here was going on the other side. Although, the disbalance of
news on pro-government TV channels was greater 16 [12, 22]. Such editorial policies of these TV
channels completely correlated with the political position of their owners. Dmitry Firtash, Sergei
Ukraine’s deep-rooted media problem [Оnline]. // Columbia Journalism Review. URL: https://archives.cjr.
org/behind_the_news/ukraines_deep-rooted_media_pro.php
15
5 kanal lіdyruie u dotrymannі profesіinykh standartіv u novynakh [Оnline]. // MediaSapiens. 2013. URL:
http://www.osvita.mediasapiens.ua/monitoring/daily_news/5_kanal_lidirue_u_dotrimanni_profesiynikh_standartiv_u_ novinakh
16
Kreshhenie ognem». Glavny`m propagandistom vlasti stanovitsya «Inter» [Оnline]. // MediaSapiens. 2014.
URL:http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/daily_news/kreschenie_ognem_glavnym_propagandistom_
vlasti_stanovitsya_inter. Pro shho movchali novini u sіchnі-2014. [Оnline]. // MediaSapiens. 2014 URL: http://
osvita.mediasapiens. ua/monitoring/daily_news/pro_scho_movchali_novini_v_sichni2014/
14
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Lvochkin, Rinat Akhmetov – all of them came from the team of Viktor Yanukovych, while Igor
Kolomoisky and Poroshenko were in opposition to him.
5. The rhetoric of “First National”, “Inter” and “Ukraina” has changed to neutral just in a few
days after Yanukovich’s escape from the country and the assignment of Olexander Turchinov to the
position of interim President. This only reaffirms the thesis about the ability of political elites (including the media oligarchs) to blend in and quickly adapt to the political situation for survival 17 [10].
6. An analysis of the news in 2014 showed that TV channels, while covering the presidential
elections, practically did not use “jeans” in their favor, however, showed committal to Petro Poroshenko 18 [23].
7. With the onset of the annexation of the Crimea, Ukrainian channels unconsciously played
along with Russian propaganda, naming the Russian military as «unknown», then «green men»,
or “self-defence of Crimea”, in effect using manipulative terms imposed by Russia.
8. With the onset of the deployment of events in the east, the TV channels repeated the
mistakes of presenting information about the annexation of the Crimea, using neutral terminology about separatists. Powerful criticism of power in general, and at the same time, absolutely
uncritical coverage of the activities of President Petro Poroshenko and Prime Minister Groisman in
particular, became trends of 2016-2017 19 [21, 25]. This gives reasons to believe in the probability
of the agreement of these individuals with large media owners in exchange for certain preferences.
9. Since 2014, TV channel owners had used news broadcasts for settling the score with
political opponents or business competitors.
Particularly significant was the ‘war’ between the Firtash/Levochkin and Kolomoisky groups,
who sorted out the relationship directly in the news broadcasts of their TV channels, because of
the conflict around the company “Ukratransnafta” and the bank “Privat” 20 [8, 9].
10. After the introduction of the ban of Russian TV channels, Ukrainian TV channels frequently
become broadcasters of the mass messages of Russian propaganda. Inter hold a leading position
here. The pro-Russian position is most apparent in the coverage of topics related to decommunization, events in the Donbass area and the position of Russia. Thus, “Inter” broadcasted most
of pro-Russian mass messages about the damage of the economic blockade of the Donbas. In
addition, the channel is conducting a targeted campaign (as well as Russian media) regarding

Kanaly Уanukovicha nadeli budenovku tolko posle begstva svoego patron [Оnline]. // MediaSapiens. 2014.
URL: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/daily_news/vlast_menyaetsya_kanaly_ yanukovicha_nadeli_budenovku_tolko_posle_begstva_svoego_patrona
18
Telekanali bіl`she simpatizuvali Poroshenku. [Оnline]. // MediaSapiens. 2014. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/daily_news/telekanali_bilshe_simpatizuvali_poroshenku
19
Poroshenko stav zіrkoyu «parketu». Monіtoring telenovin za 6–11 bereznya 2017 roku» [Оnline]. // MediaSa
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monitoring_overview/groysman_usomu_golova_ yak_zvit_ uryadu_peretvorivsya_na_reklamu_premerministra/
20
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the accusations of the Ukrainian government in corruption, while slurring the corruption in Putin’s
environment or in the Channel’s management 21 [2, 3].
The monitoring carried out by the experts of the public organization “Detector Media” shows
a clear correlation between the interests of large media-oligarchs and the editorial policy that their
channels conduct 22 [13, 20].
But nationwide television, there exist more than 140 regional TV channels in Ukraine. MediaLab
Online created an online map of property of regional media 23 [11], where you can find a list of media,
their type and surnames of individuals who affect each particular media in each region of Ukraine.
The market of online informational resources is not regulated in Ukraine. Websites are not
considered to be mass media and are not registered as such. Legally, they are not required to open
to general public their contact details and/or detail about their owners.
There exist almost 2,000 websites where news can be read in Ukraine. The number of online
media, which find exclusive news and generate their own content, is much smaller (Figure 4).
Figure 4. Top 20 Ukrainian online media, which influence the society most (regarding to the
research by “Detector Media” ) [17]

Some of these websites belong to business groups that also own TV channels. According to
a study by ”Reporters Without Borders“ and the Institute of Mass Information from 2017, the top 4
owners of the Internet media occupy an audience of 17.56 %. Three of the four major Internet media
owners in Ukraine are the media groups: Media Group Ukraine (3.15 %), 1+1 media (4.25 %) and
UMH (7.49 %), which owns numerous Internet media. The fourth, Obozrevatel (2.67 %), belongs

Burkovskyi, P. “Іnter” bіzhyt poperedu rosіiskykh “parotiahіv” [Оnline]. // MediaSapiens. 2017. URL: http://
osvita.mediasapiens.ua/monitoring/advocacy_and_influence/inter_bizhit_poperedu_rosiyskikh_ parotyagiv.
Burkovskyi, P. “Іnter” zmahaietsia za zvannia “p’iatoi kolony” [Оnline]. // MediaSapiens 2017. URL: http://www.
osvita.mediasapiens.ua/monitoring/advocacy_and_influence/inter_zmagaetsya_za_zvannya_pyatoi_koloni
22
Main trends in media coverage of sociopolitical processes in Ukraine in IN 2014-2017. Kyiv : NGO “Detector
Media”, 2017. URL: https://ms.detector.media/content/files/dm_ukraine_news_2014-17_internet-compressed.
pdf. Osnovni tendentsiie medіavysvitlenni suspilno-polityshchnyh protsesiv v Ukraieni u 2014-2017 rr.. Kyiv :
NGO “Detector Media”», 2017. URL: https://ms.detector.media/content/files/dm_news_2014-17_internet.compressed.pdf.
23
Karta medіavlasnostі Ukrainy [online]. [Оnline]. // MediaLab.Onlie. URL: http://www.map.medialab.online
/?open=3
21
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to the Brodsky family. However, among the top twenty websites there are also some media, which
are independent from big business and politics, such as Ukrainska Pravda, Liga, and RBC 24 [16].
Experts from the Institute of Mass Media have investigated how transparent Ukrainian Internet
media sources are and how open information about their owners, chief editors and just contact
details of the editorial office is. The survey covered the top 50 mass media websites in Ukraine.
According to the results of this research, the analysed Internet media depending on the owner’s
identity can be divided into the following groups:
- 14 media, which can be called Ukrainian media business. This means that they are owned
by Ukrainian journalists (“Obozrevatel”, “Liga”, RBC, “Interfax”, “Fakty”, “Gordon”, “Ukrainska
Pravda”, “Tsensor”, “Glavkom”, “Express”, “Dzerkalo Tyzhnia”, “Khvylia”, “Gromadske TV”, UNN);
- 12 media owned by existing or former politicians, politicians’ assistants and media oligarchs
(Today, ZIK, TSN, Channel 24, UNIAN, New1, Zakhid.net, Podrobytsi, Vesti, Ukrainian News,
ICTV, Gazeta.ua);
- 6 media owned by Ukrainian residents whose names are unknown to the general public,
and the assessment of their affiliation requires a separate study (Telegraph, Facenews, Slovo i dilo,
Bagnet.org, Focus.ua, Enovosty.com);
- 7 media, the final beneficiary of which is non-resident (Novoe vremia, Znai.ua, 112, Politeka,
KP in Ukraine, Correspondent, Country);
- 6 state media (Ukrinform (Ukraine), Radio Svoboda (USA). This category also includes
four state Russian media, which are among the top 50 most popular websites in Ukraine (Lenta.
ru, Vesti.ru, КП.ру, РИА.ру );
- 5 mass media, the final beneficiaries of which are unknown: Comments.ua, Bykvy.com,
From-ua, Hronika.info, apostrophe.ua
Some relevant organizations keep track of these online media for compliance with journalistic
standards. These organisations are:
- The Public Organization Detector Media has a section “Monitoring” on the website 25 [18]
with the overlooks of talk shows, TV shows and journalistic stories.
- The Institute of Mass Information (IMI) 26 [16] has several ratings that help to select the
media that can be trusted. The IMI also does research on the sticking to journalistic standards by
Ukrainian media. Experts analyse news and articles for authenticity, the balance of points of views
and the separation of facts from the comments.
The monitorings of the main national TV channels, which are carried out regularly by the
“Detector Media”, prove that private TV channels put the interests of their owners in the first place.
This leads to a distorted representation of reality. This, in combination with a deterioration in quality of news, has led to a significant decline of confidence to the central Ukrainian TV channels in
recent years, as confirmed by various sociological studies. Thus, according to the results of a poll
conducted by the Democratic Initiatives Foundation named after Ilko Kucheriv, the dynamics of
confidence to the Ukrainian media is negative, there has been a fall: from + 26 % in 2010 to + 2
% in 2015. Obviously, in the context of the aggressive informational space in which Ukraine has
been in recent years, and with the dominance of oligarchic media on the market, there is a great
need to accelerate the reform of the public broadcasting system. In parallel, media literacy should
be actively promoted among various reaches of society. This should raise the society’s demand

24
25
26

Media ownership matters [Оnline]. // Institute of Mass Information. 2017. URL: https://ukraine.mom-rsf.org/en/.
Monitoring [Оnline] // NGO «Detector Media». URL: https://detector.media/category/monitoring
Ibid.
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for fine content, thus encouraging TV channels to focus more on the needs of the audience, and
not on the ones of their owners 27 [13, 20].
Conclusions
The analysis of media market conditions during the period from 2014 to 2017 shows that television media remain the leader in the media consumption structure, but its audience has decreased
by almost 10 % (from 83 % to 74 %). The most popular TV channels still are “1 + 1” and “Inter”.
The audience of print media is constantly decreasing (from 25 % to 16 % over four years).
The Internet media audience has considerably grown (from 44 % to 57 %) – this covers both news
websites and social networking sites.
Almost all news channels are related to politicians or political forces. Recipients of the news
should consider this if television is their main source of news.
Some part of the Internet media belongs to business groups that own TV channels, but there
is also a large media groups independent from big business and politics, e.g. “Liga”, RBC, “Interfax”, “Fakty” “Gordon”, “Ukrainska Pravda”, “Tsensor”, “Glavkom”, “Express ”, ”Dzerkalo Tyzhnia“,
“Khvylia, Gromadske TV”, UNN.
The monitorings show a clear correlation between the interests of the major media-oligarchs
and the editorial policy of their channels.
Promoting media literacy among various reaches of society is a key to the increase in community’s demand for fine content, which would encourage media to focus more on the needs of
the audience, rather than on the interests of their owners.
The reform of the information industry concerns not only the material security and maintenance support, but also the direct implementation of the adopted laws into life and rethinking the
significance of the reform in public life. For modern Ukraine, the appropriate information policy in
the field of mass media is the main means of developing civil society, the most important condition for a constructive dialogue between the authorities and the people, and means of ensuring
national security.
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