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WIELKI WYBUCH DANYCH



Od digityzacji do datafikacji

W latach 80. firmy zaczęły łączyć swoje komputery 

biurowe w sieci lokalne. Ethernet pozwalał na 

wymianę danych w postaci cyfrowej, co rodziło różne 

korzyści. Najbardziej oczywiste z nich to szybkość i 

oszczędność (dopiero w 1966 r. utrzymywanie 

archiwów cyfrowych stało się bardziej opłacalne niż 

papierowych)1. 



Od digityzacji do datafikacji

Coraz więcej analogowych danych zyskiwało cyfrowy 

format w procesie digityzacji. Przełom nastąpił w 

momencie powstania World Wide Web w latach 90. 

Internet zachęcił zwykłych ludzi do zakupu i użytku 

komputerów. Organizacje oraz pospolici użytkownicy 

zaczęli wytwarzać gigabajty danych.



Od digityzacji do datafikacji

Kolejnym krokiem stało się upowszechnienie 

Internetu Rzeczy: dane zaczęły napływać z urządzeń 

wyposażonych w sensory, które wyczuwają zmiany w 

otoczeniu. W efekcie objętość wszystkich 

wytworzonych danych zbliży się do liczby 66 

zettabajtów (66 * 1021 bajtów)2.



Od digityzacji do datafikacji

Roczny wolumen danych na świecie w zettabajtach
Źródło: K. Śledziewska, R. Włoch, „Gospodarka cyfrowa” s. 66



Od digityzacji do datafikacji

Wszystkie te zmiany można określić mianem 

datafikacji, definiowanej jako „proces tworzenia 

cyfrowych reprezentacji obszarów świata 

rzeczywistego oraz czerpania wartości z pozyskanej 

informacji”3. Datafikacja tworzy podłoże dla nowych 

modeli biznesowych firm technologicznych.



Nowy czynnik produkcji: dane

Dane użytkowników decydują o pozycji korporacji o 

najwyższej wartości rynkowej, ponieważ są zbierane 

i używane na masową skalę np. do dostosowania 

oferty marketingowej dla klienta4. Wartość danych 

użytkowników pozwala oszacować specjalny 

kalkulator stworzony przez "Financial Times". Według 

niego dane przeciętnego konsumenta mogą zostać 

sprzedane za kwotę od 0,2 do 0,4 dolara.



Nowy czynnik produkcji: dane

Firmy gromadzące duże zbiory danych odkryły nowy 

sposób czerpania z nich dochodów i zaczęły je 

wykorzystywać do rozwoju usług sztucznej 

inteligencji, które następnie są sprzedawane innym 

firmom.



Nowy czynnik produkcji: dane
Stwierdzić można, że dane stały się tym samym dla gospodarki, czym 

kiedyś był węgiel oraz stal: pozwalają na nowe modele biznesowe, 

rozwiązania i relacje gospodarcze5. Jako kapitał:

⚫ są nie do zastąpienia – zbiór danych nie może zostać zastąpiony 

innym, bo zawiera inne informacje,

⚫ mają charakter nierywalizacyjny – zbiór danych może być używany 

jednocześnie przez kilka algorytmów lub aplikacji,

⚫ ich wartość odpowiada informacji – można ją ocenić dopiero po 

uzyskaniu informacji, jednak można ją łatwo replikować.



Nowy czynnik produkcji: dane



Nowy czynnik produkcji: dane

Rodzaje danych
Źródło: K. Śledziewska, R. Włoch, „Gospodarka cyfrowa” s.70



Big data

Dane generowane przez media społecznościowe, 

logowania na serwery, zakupy w sieci są wielce 

zróżnicowane, złożone i zwykle słabo 

ustrkturyzowane. W 1997 r. współpracownicy NASA, 

Michael Cox i David Ellsworth, zaproponowali, by ten 

typ danych nazwać big data.



Big data

Big data cechują się dużą objętością (volume),

szybkością produkcji (velocity) oraz różnorodnością 

(variety)6. Do ich zbierana, przetwarzania, analizy 

trzeba wykorzystać niestandardowe metody.



Big data

Tak wielkie ilości danych pozostawiły 

zapotrzebowanie na nowy rodzaj kompetencji w 

zakresie *data science*. Zadaniem badaczy danych 

jest dokonywanie odkryć w stercie danych i 

przekazywanie ich w sposób zrozumiały osobom, 

które podejmują strategiczne decyzje.



Big data

Możliwości wykorzystania big data rosną wraz z 

rozwojem sztucznej inteligencji. Dopiero pojawienie 

się wielkich zbiorów danych pozwoliło na 

wprowadzenie uczenia maszynowego (machine 

learning). W rezultacie dane można pozyskiwać, 

przetwarzać, analizować i wizualizować znacznie 

szybciej.



GOSPODARKA CYFROWA:
PROPOZYCJA UJĘCIA



Od gospodarki wiedzy do 
gospodarki cyfrowej
Zmiany zachodzące w gospodarce pod wpływem 

technologii nowych propozycji pojęciowych. W końcówce 

lat 70. popularne stało się określenie gospodarki 

informacyjnej (information economy), utworzonej od 

starszego pojęcia gospodarki wiedzy (knowledge 

economy)7. Obydwa te pojęcia akcentowały wzrastającą 

rolę informacji i wiedzy w procesach gospodarczych, 

skutkującą przejściem od gospodarki przemysłowej do 

opartej na wytwarzaniu usług.



Od gospodarki wiedzy do 
gospodarki cyfrowej
Zespół badający od 2017 r. wpływ gospodarki 

cyfrowej na rozwój gospodarczy i społeczny ustalił, 

że to gospodarka która: 

⚫ „obejmuje towary lub usługi, których rozwój, produkcja, sprzedaż lub świadczenie 

są całkowicie zależne od technologii cyfrowych”8,

⚫ jest „ogólnoświatową siecią działań gospodarczych możliwą dzięki istnieniu 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Można ją również 

zdefiniować prościej jako gospodarkę opartą na technologiach cyfrowych”9,

⚫ jest „połączeniem kilku technologii ogólnego przeznaczenia (general purpose 

technologies, GPT) oraz wielu działań gospodarczych i społecznych 

realizowanych przez ludzi za pośrednictwem internetu i powiązanych 

technologii”10,



Od gospodarki wiedzy do 
gospodarki cyfrowej
⚫ „działa głównie za pomocą technologii cyfrowej, w szczególności transakcji 

elektronicznych dokonywanych przy użyciu internetu”11,

⚫ obejmuje „działalność gospodarczą wynikającą z miliardów codziennych połączeń 

online między ludźmi, firmami, urządzeniami, danymi i procesami. Kręgosłupem 

gospodarki cyfrowej jest hiperłączność, oznaczająca rosnącą wzajemną łączność 

ludzi, organizacji i maszyn, umożliwioną przez internet, technologie mobilne i 

Internet Rzeczy (IoT)”12.



Od gospodarki wiedzy do 
gospodarki cyfrowej
Nowa gospodarka cyfrowa(new digital economy) rozwija się dzięki 

wdrażaniu zaawansowanych systemów cyberfizycznych (łączących 

maszyny, systemy informatyczne i pracowników). Gospodarka 

cyfrowa jest utożsamiana z faktem wykorzystywania nowych 

technologii – to po prostu gospodarka, w której „transakcje są 

wykonywane elektroniczne za pośrednictwem internetu”, 

„wynikająca z miliardów połączeń online”, „będąca połączeniem 

technologii i działań ludzi”.



Specyfika gospodarki cyfrowej
Gospodarkę cyfrową charakteryzuje:

• wyjątkowe znaczenie niematerialnych dóbr,

• masowe posługiwanie się danymi (szczególnie 

osobowymi),

• popularność platform jako modelu biznesowego,

• trudności z oceną, które ogniwo w łańcuchu 

produkcji przyczynia się do wytworzenia ostatecznej 

wartości danego dobra13.



Specyfika gospodarki cyfrowej
Gospodarka cyfrowa rozwija się dzięki 

niepowstrzymanemu procesowi datafikacji. Dane 

napływają z systemów informatycznych, są 

wytwarzane przez rosnącą rzeszę indywidualnych, 

biznesowych i instytucjonalnych użytkowników 

internetu i aplikacji mobilnych, są rekultywowane z 

archiwów instytucji publicznych i firm, zbierane przez 

coraz większą liczbę sensorów umieszczonych w 

urządzeniach, akcesoriach osobistych oraz w 

przestrzeni prywatnej i publicznej.



W STRONĘ
CYFROWEJ GOSPODARKI



W stronę cyfrowej gospodarki

Obecnie datafikacja i usieciowienie z coraz większą 

siłą uwidoczniają się nie tylko w tzw. sektorze 

cyfrowym, ale obejmują również sektor usługowy i 

sektor produkcyjny. Prawdopodobne jest to, że 

najpóźniej za kilka lat wszystkie gospodarki wysoko 

rozwinięte będą w istocie gospodarkami cyfrowymi.



W stronę cyfrowej gospodarki

Coraz więcej usług, produkcji przemysłowej i 

podstawowej (manufacturing and primary production 

activities) opiera się na ICT. W efekcie gospodarka 

cyfrowa staje się po prostu gospodarką jako taką.



W stronę cyfrowej gospodarki

Relacje między sektorem ICT, sektorem cyfrowym a gospodarką cyfrową
Źródło: K. Śledziewska, R. Włoch, „Gospodarka cyfrowa” s.92



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
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