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1. O potrzebie naukowej refleksji
nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego
Ryszard Tadeusiewicz

1.1. Wieloaspektowość teorii rozwoju
społeczeństwa informacyjnego

Szczególny czas, w jakim żyjemy, początek trzeciego tysiąclecia ery nowożytnej,
niewątpliwie zapisze się w historii jako okres przełomowy. Właśnie tu i teraz, dosłow-
nie w tej chwili, na naszych oczach, przebiega wiele zdarzeń i procesów, które odcisną
swoje piętno na nadchodzących latach i będą w przyszłości przywoływane jako wy-
darzenia o dziejowej doniosłości. Chodzi o tworzenie się zrębów tak zwanego społe-
czeństwa informacyjnego, nazywanego także społeczeństwem postindustrialnym
(Tadeusiewicz 2000a: 28�34). Jak wiadomo, w społeczeństwach Zachodu początek
mody na tematykę społeczeństwa informacyjnego związany był ze słynną koncep-
cją �trzeciej fali� Alvina Tofflera oraz z dziełem Johna Naisbitta Megatrends, chociaż
hasła �społeczeństwo informacyjne� (w oryginale japońskim Johoka Shakai) po raz
pierwszy użył Tadao Umesao, dziennikarz japońskiego dziennika �Hoso Asahi�. Ter-
min ten zastosowany został w wizjonerskim artykule poświęconym ewolucyjnej teorii
społeczeństwa opartego na przetwarzaniu informacji. Działo się to w 1963 roku. W kil-
ku wcześniejszych pracach (Tadeusiewicz 2000c: 1�12; 2000d: 39�46) wskazywano, że
nieprzypadkowo koncepcja społeczeństwa informacyjnego pojawiła się właśnie wtedy
i właśnie tam. Pojęcie to było niewątpliwie wynikiem bystrej obserwacji postępu tech-
nik informatycznych i miało wszelkie cechy wizjonerskiej prognozy, jednak nie można
także zapominać, że właśnie wtedy miało do spełnienia ważną rolę propagandową
w rozwijającej się gospodarczo, ale wciąż nie całkiem suwerennej politycznie Japo-
nii (Tadeusiewicz, Morbitzer 2000: 156�173). Podobnie polityczne podłoże miał naj-
słynniejszy europejski dokument dotyczący społeczeństwa informacyjnego, raport
unijnego komisarza ds. rozwoju, Martina Bangemanna, z 1994 roku. Doceniając rolę,
jaką wzmiankowane dokumenty odegrały przy tworzeniu podstaw społeczeństwa in-
formacyjnego, nie można jednak zapominać, że były to dzieła raczej publicystyczne
niż naukowe.

Naukowa refleksja nad powstaniem i formowaniem się społeczeństwa informacyj-
nego przyszła raczej późno, gdyż początkowo panował niesłuszny pogląd, że o sieciach
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komputerowych i teleinformatyce mogą pisać prace naukowe inżynierowie łączności
albo informatycy, ale nie socjologowie, politolodzy czy psycholodzy. Dlatego fazy po-
wstawania i rozwoju nowego typu organizacji społeczno-ekonomicznej, opartej na wy-
twarzaniu i obiegu informacji, są tak bardzo różnie opisywane przez różnych autorów
(Kellerman 2000: 537�541). Gdy jednak okazało się, iż będzie to przemiana, która
w większym lub mniejszym stopniu dotknie prawie każdej dziedziny życia i będzie
miała wpływ na niemal każdego żyjącego współcześnie człowieka � nauki społeczne
�odkryły� temat Internetu i zaczęły się pojawiać prace badawcze, kładące większy na-
cisk na pierwszy składnik nazwy �społeczeństwo informacyjne�, a nie jak poprzednio
wyłącznie na drugi.

W połowie lat 90. odnotowano (jak gdyby ze zdziwieniem), że rozwojowi proce-
sów technologicznych, zmierzających do uformowania społeczeństwa informacyjnego
(Altenmuller 1996: 94�96), towarzyszą na całym świecie głębokie (chociaż nie zawsze
w pełni uświadamiane) przemiany w sferze gospodarki, socjologii (Lynch, Skelton
1996: 33�38) i polityki (Jeapes 1998: 25�29). Obecnie nawet powierzchowna kweren-
da źródłowa pozwala stwierdzić, że na świecie pisze się i publikuje bardzo wiele prac
dotyczących socjologii, psychologii, a także patologii Internetu � i liczba tych prac
podwaja się co kwartał. W Polsce jednak do niedawna był to temat całkowicie zanie-
dbany (Tadeusiewicz 1999: 97�107), chociaż nie ulega wątpliwości, że zachodzące
zmiany dotkną nasz kraj i nasze społeczeństwo równie silnie, jak to już ma miejsce
w innych rejonach świata. Dlatego niezwykle ważne jest podjęcie i prowadzenie także
w Polsce badań naukowych, których celem jest wykrycie i opisanie nie tylko proble-
mów technicznych, z jakimi się zetkniemy podczas budowy bazy społeczeństwa infor-
macyjnego, ale także opisanie zjawisk psychologicznych, socjologicznych, zdrowot-
nych, pedagogicznych, ekonomicznych itp., które będą towarzyszyć transformacji do
społeczeństwa informacyjnego.

Mamy się na czym oprzeć. W piśmiennictwie światowym jest już na ten temat cały
szereg bardzo pięknych prac analitycznych, na których można się oprzeć, rozpoczyna-
jąc badania. Podejmowane są nawet próby modelowania (dla celów prognostycznych)
procesu transformacji do społeczeństwa informacyjnego, zachodzące w skali całych
krajów (Krisper, Zrimec 1999: 467�471). Co więcej � dla potrzeb oceny wyników tych
symulacyjnych badań, a także dla oceny ankiet i badań statystycznych lansuje się
w literaturze różne wskaźniki (Sicherl 1999: 455�460) określające, jak daleko określo-
na społeczność lokalna posunęła się na drodze transformacji do społeczeństwa infor-
macyjnego. Autorzy pracy (Vehovar, Kovacic 1999: 461�465) posunęli się jeszcze da-
lej i zaproponowali pewną miarę określającą, w jakim stopniu określone społeczeń-
stwo jest już społeczeństwem informacyjnym. Jak z tego wynika, na świecie prowadzi
się wiele prac, które mogą stanowić jakiś punkt odniesienia (głównie metodologiczny)
przy próbach zdefiniowania, czy (i w jakim stopniu) stajemy się już w Polsce spo-
łeczeństwem informacyjnym. Użyteczność cytowanych prac okazuje się jednak
przy bliższej analizie znikoma, a ich wyniki trudno uznać na tym etapie za kompletne
i w pełni zadowalające.
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Warto natomiast uważnie przyglądać się pewnym zagranicznym opracowaniom
o charakterze metodologicznym. Na przykład Fleissner i Hofkircher (1998: 201�207)
zdefiniowali bardzo trafnie rozwój społeczeństwa informacyjnego, odwołując się do
metafory trzech sił napędowych. Rozwój techniki został przez nich przedstawiony jako
siła napędzająca, a czynniki ekonomiczne zostały wskazane jako ciągnące (albo zasy-
sające) wszelkie innowacje techniczne dla ich możliwie najszybszego zastosowania
w praktyce (naturalnie z chęci zysku).

Na te dwa czynniki sprawcze nakładają się dodatkowo (jako trzecia siła) wzra-
stające potrzeby i aspiracje społeczne � zarówno w obszarze tego, aby �mieć�, jak
i w obszarze tego, żeby �być�. Te aspiracje społeczne rozważać można jako swoisty
czynnik �zmniejszający tarcie�, to znaczy pozwalający, by rozwój wydarzeń przebiegał
(pod działaniem wymienionych wcześniej sił) szybko i bez zakłóceń. Warto zauważyć,
że wszystkie trzy wymienione czynniki ulegają w miarę upływu czasu swoistemu prze-
tasowaniu i wzmocnieniu (Marien 1996: 375�387), a także przybywają wciąż nowe
siły i wciąż nowe determinanty, które określają rozwój społeczeństwa informacyjnego,
stąd potrzebne są wciąż nowe badania naukowe nad zjawiskami i procesami określają-
cymi dynamikę procesów transformacyjnych oraz przyszły kształt docelowego społe-
czeństwa informacyjnego (Tadeusiewicz 2000b: 185�198).

1.2. Siły napędowe transformacji

Postęp techniczny, coraz większy i coraz mocniej zasilany (bo napędzany przez set-
ki pracujących na całym świecie laboratoriów badawczych o miliardowych budżetach),
powoduje, że kolejne nowe wynalazki pojawiają się coraz szybciej i mają coraz bar-
dziej rewolucyjny charakter (Tadeusiewicz 2000c: 1�12). Ekonomiczna hossa trwająca
na giełdach całego rozwiniętego świata powoduje, że dostępny jest duży i �agresywny�
kapitał, który gwałtownie poszukuje nowych pól dla inwestycji, wiążąc z teleinfor-
matyką szczególnie duże nadzieje. Co więcej, bariery, jakie rysowały się w związku
z problemem pewności i bezpieczeństwa operacji (zwłaszcza finansowych) wykony-
wanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (Hickson 1996: 301�309),
zostały (jak się wydaje) przezwyciężone. I wreszcie zmiany, jakie zaszły w ostatnich
latach w mentalności ludzi, którzy jeszcze kilkadziesiąt lat temu stanowili główny
czynnik spowalniający postęp (na skutek konserwatyzmu i braku gotowości do akcep-
tacji nowinek technicznych), zaś teraz wręcz wymuszają postęp, ponieważ stale poszu-
kują nowości technicznych i uznają je za pożądane � często zresztą tylko wskutek tego,
że są to rzeczy nowe i nieznane (Leyten, Smits 1996: 688�702).

Przegląd ważniejszych zjawisk i procesów odnotowywanych w tym zakresie
znaleźć można między innymi w klasycznej dziś pracy Moore�a (1998: 20�24). Warto
przy tym odnotować fakt, że w tym właśnie zakresie (konsekwencji i uwarunko-
wań społeczno-ekonomicznych transformacji do społeczeństwa informacyjnego) dość
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wyraźnie odmienne stanowisko reprezentują organy prawodawcze i rządy państw za-
chodnich, a całkiem odmiennie wspierają swój rozwój teleinformatyczny kraje Dale-
kiego Wschodu.

Różnice zaznaczają się głównie w odmiennym pojmowaniu roli państwa w formo-
waniu i w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wspomniane odmienności polegają
na tym, że w krajach zachodnich (a zwłaszcza w krajach zaliczanych do tak zwanej
grupy G7 � są to USA oraz najbogatsze kraje Unii Europejskiej), a także w tych krajach
(niezależnie od ich położenia geograficznego), których rozwój wzorowany jest na mo-
delu zachodnim (na przykład RPA, Australia czy Nowa Zelandia), przyjmuje się zwy-
kle zasadę całkowicie autonomicznego rozwoju społeczności informacyjnej. Zasada ta
sprowadza się do nieingerowania państwa w toczące się procesy społeczne i cywiliza-
cyjne (Moore 1998: 20�24), które powinny podlegać automatycznej regulacji. Uważa
się przy tym, że o kierunku rozwoju powinien decydować głównie rynek, a motorem
napędowym postępu powinien być wyłącznie prywatny kapitał. W tej sytuacji rola pań-
stwa w rozważanym tu procesie transformacji do społeczeństwa informacyjnego jest
(celowo i świadomie) bardzo ograniczona, a funkcje organów wykonawczych i usta-
wodawczych krajów wybierających taki model rozwoju koncentrują się głównie na
stworzeniu warunków (prawnych i organizacyjnych) w maksymalnym stopniu elimi-
nujących przeszkody, na jakie mogłyby napotykać nowe, potencjalnie obiecujące ini-
cjatywy. Przy odpowiednio liberalnej polityce uzyskuje się w tych warunkach efekt
akceleracji pozytywnych przemian, zwłaszcza w obszarze rozwoju i postępu technolo-
gii. Warto jednak zauważyć, że odbywa się to bez żadnych elementów bezpośredniego
stymulowania czy chociażby tylko preferencji ze strony rządu. Organy administracji
państwowej i ekonomicznej są przy tym zdecydowanie życzliwe dla wszelkich rozsąd-
nych przedsięwzięć proinnowacyjnych, które jednak muszą same uzyskiwać finanso-
wanie ze strony grup kapitałowych (skądinąd zresztą zainteresowanych taką formą
ryzykownej, ale potencjalnie bardzo zyskownej inwestycji).

Z kolei kraje azjatyckie uciekają się do interwencjonizmu państwowego na każ-
dym etapie i w każdym obszarze procesu formowania społeczeństwa informacyjnego
(Moore 1998: 20�24). W krajach tych motorem postępu są ogromne subwencje przy-
znawane przez rząd (lub przez wielkie firmy) przydzielane na pewne, starannie wyse-
lekcjonowane, cele naukowe lub technologiczne. Bez takiej subwencji rządowej lub
korporacyjnej (co często zresztą sprowadza się do tego samego) praktycznie żadne
większe przedsięwzięcie innowacyjne nie może zaistnieć, jednak jeśli jakiś projekt
uzyska już certyfikat upoważniający do uzyskiwania odpowiedniego wsparcia � to na
jego realizację przeznaczane są praktycznie nieograniczone środki.

Te dwa odmienne modele rozwoju prowadzą do odmiennych konsekwencji gospo-
darczych i politycznych. Liberalna polityka Zachodu prowadzi oczywiście do lepszego
wyzwolenia licznych proinnowacyjnych inicjatyw, pochodzących zarówno od dużych,
jak i od małych podmiotów gospodarczych. Panująca na zachodnim rynku bardzo ostra
konkurencja powoduje, że nowe pomysły i nowe idee są bardzo poszukiwane, w związ-
ku z tym każda mająca sens (a czasem także zupełnie zwariowana...) oryginalna kon-
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cepcja naukowa czy techniczna � ma szansę rynkowej weryfikacji. Co więcej, są całe
grupy kapitałowe wyspecjalizowane w finansowaniu właśnie takich innowacyjnych
technologii. Inwestorzy ci przez pewien czas (zwykle przez około pół roku) są skłonne
finansować prace badawcze zmierzające do zaproponowania na rynku nowego wyrobu
lub nowej formy usługi. Ostatnio prawie każda innowacja na rynku teleinformatycznym
ma za sobą okres takiej właśnie �inkubacji�, w związku z czym można sądzić, że ta
metoda wspierania działań proinnowacyjnych zdała egzamin. Warto dodać, że takich
inwestorów, oferujących fundusze na realizację najbardziej nawet ryzykownych przed-
sięwzięć, opartych na realizacji najbardziej awangardowych projektów � jest na Zacho-
dzie szczególnie dużo w pobliżu dużych ośrodków akademickich. Autor artykułu miał
okazję oglądać w Palo Alto, w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu Stanforda, całą
dzielnicę miasta, gdzie ulica w ulicę i dom w dom znaleźć można było biura takich
właśnie �drapieżnych� grup kapitałowych, gotowych zainwestować całkiem sporą kwo-
tę w niemal każde przedsięwzięcie, które wiąże się z informatyką i zawiera znaczny
ładunek nowości. Właśnie na takim podglebiu wyrósł mit Krzemowej Doliny.

Oczywiście w USA wspomniane grupy kapitałowe nie działają w celu wspierania
postępu dla niego samego, lecz spekulacyjnie inwestują pieniądze w celu uzyskania
krociowych zysków, osiąganych gdy któryś ze wspieranych przez nich ryzykownych
pomysłów okaże się odkryciem na miarę stulecia. Jednak sama idea niezależnego roz-
woju w oparciu o niezależne fundusze wielu różnych koncepcji bez wątpienia ma swo-
je zalety. W wyniku takiego modelu rozwoju następuje wyjątkowo szeroka eksploracja
nowych technologii i nowych, wnoszonych przez nie szans i możliwości gospodar-
czych. Brak koordynacji powoduje, że możliwe jest dublowanie pewnych odkryć, stąd
do obiecujących nowości odbywa się prawdziwy wyścig. Jednak dzięki temu właśnie
postęp jest bardzo szybki, a eksploracja nowych idei odbywa się bardzo szerokim fron-
tem. W takim modelu rozproszonego wspomagania różnych �inicjatyw oddolnych� jest
szansa przebadania każdej, nawet początkowo pozornie mało obiecującej koncepcji
(Tadeusiewicz 2000d: 39�46).

Niestety, jak już wspomniano, ten model rozwoju cechuje także spore marnotraw-
stwo sił i środków, spowodowane tym, że każdy osiągnięty postęp okupiony jest
ogromną liczbą niepowodzeń i osobistych strat tych wszystkich, których pomysły oka-
zały się mirażem. Dodatkowo, na skutek rozproszenia środków, postęp w kierunkach,
które rzeczywiście mają strategiczne znaczenie, jest wolniejszy niż ten, który mógłby
zostać osiągnięty w przypadku odpowiedniej koncentracji wysiłków. Wreszcie, trudno
jest w opisany sposób zdobyć wystarczające środki na naprawdę duże przedsięwzięcia,
dla których bardzo wysoki jest poziom koniecznych inwestycji poprzedzających uzy-
skanie pierwszych wymiernych korzyści.

Model dalekowschodni, głównie japoński, ma cechy dokładnie komplementarne
do wyżej wymienionych. Duża koncentracja wysiłku (i środków) na wybranych tema-
tach powoduje bardzo szybki postęp w tych właśnie wyselekcjonowanych dziedzinach.
Daje to gospodarce japońskiej ten budzący powszechny podziw impet �dalekowschod-
niego tygrysa�, którego tak często zazdroszczą temu krajowi liberalne społeczeństwa
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Zachodu. Równocześnie jednak w takim scentralizowanym systemie zarządzania postę-
pem naukowo-technicznym kryje się duże ryzyko marnotrawstwa dużych środków i po-
mijania niektórych wartościowych idei, gdyż zwiększa się w nim znacząco rola admini-
stracyjnych decyzji (podejmowanych centralnie), określających te nieliczne z koniecz-
ności cele, na osiąganiu których koncentruje się cały wysiłek. W przypadku gdy decyzje
te okażą się nietrafne � ponoszone straty mogą być bardzo duże, zarówno w wymiarze
ekonomicznym, jak i w sensie utraconego (w stosunku do konkurencji) czasu.

Ewolucja polityki europejskiej w związku z zagadnieniami społeczeństwa infor-
macyjnego coraz wyraźniej zaczyna naśladować wolnorynkowy model amerykański
(Garribba 1999: 287�292), z tą może jedynie specyficzną różnicą, że znacznie większą
wagę przywiązuje się w Europie do merytorycznej zawartości serwerów internetowych
niż do ich parametrów technicznych (w USA priorytety są � jak się wydaje � odwrotne).
Europejskie tendencje do tworzenia liberalnego modelu rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego (na wzór amerykański) w ciekawy sposób kontrastują z rozwojem sytuacji
w Kanadzie, która wydaje się raczej zmierzać do rozwiązań sterowanych centralnie
przez rząd (Abramson, Raboy 1999: 775�791).

Istnienie na świecie tych dwóch zróżnicowanych modeli działań promujących roz-
wój społeczeństwa informacyjnego pozwala na ich porównanie i na wybór odpowied-
niej strategii, jaką chcemy i powinniśmy zastosować w Polsce. Wydaje się, że wobec
ogromnej dysproporcji pilnych potrzeb i mikroskopijnych środków, jakie możemy
w naszym kraju angażować w badania naukowe nad rozwojem materialnej i cywiliza-
cyjnej bazy dla przyszłego społeczeństwa informacyjnego � rozważny i przemyślany
wybór w tym zakresie jest sprawą o podstawowym znaczeniu.

1.3. Próba oceny

Wyżej opisano, jak trzy czynniki społeczno-ekonomiczne: pchający, ciągnący
i ułatwiający ruch, sprawiają łącznie, że ludzkość zmierza pospiesznie i � jak się wyda-
je � nieuchronnie do nowej formacji społeczno ekonomicznej, którą zwykło się nazy-
wać społeczeństwem informacyjnym.

Spróbujmy teraz odpowiedzieć sobie na pytanie: czy to dobrze, czy źle?
Dominuje pogląd, że wspomniana nowa formacja (społeczeństwa informacyjne-

go) powinna służyć jednakowo wszystkim obywatelom (por. np. Stephanidis 1998:
107�134). Co więcej, pod koniec lat 90. pojawiały się optymistyczne opracowania
(Thapisa, Birabwa 1998: 49�56) mówiące o tym, że transformacja ludzkości w kie-
runku społeczeństwa informacyjnego może być czynnikiem, który zniweluje niektóre
bariery i nierówności, na jakie napotykają kraje rozwijające się. Czy tak będzie w rze-
czywistości?

Twórcy narzędzi i technik informatycznych z jednej strony (Pretty 2000: 27�30),
a także wywodzący się spośród użytkowników Internetu entuzjaści społeczeństwa
informacyjnego z drugiej strony (Yagil 1999: 3�12) zapewniają, że w nowym zinforma-
tyzowanym globalnie świecie wszystko będzie lepsze: działanie firm i przedsiębiorstw
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(Bullinger et al. 2000: 1469�1500), stosunki międzyludzkie (Hopkins 2000: 43�44),
dostęp do dóbr kulturalnych i naukowych (Dempsey 1999: 3�29), usługi (Sydiinheimo
1999: 2012�2017), możliwości uzyskania i sposoby wykonywania pracy (Fialho 1999:
137; Scotti 1999: 321�329), działanie administracji (Grewlich 1999: 264�270) i formy
demokracji (Jussilainen 1999: 111�116), handel i działalność gospodarcza (Kueter,
Fisher 2000: 373�378), warunki dla przedsiębiorstw (Dyckhoff 2000: 2583�2590)
itp. Entuzjaści społeczeństwa informacyjnego wskazują na trzy obszary działalności,
w których postęp powinien być najszybszy i najbardziej dostrzegalny.

Chodzi o:
1) teleedukację (Jackson, Mc Dowell 2000: 629�638),
2) telemedycynę (Marsh 1998: 1�2),
3) telepracę (Fialho 1999: 137).

Szczególnie możliwość zdalnego świadczenia pracy wydaje się czynnikiem ko-
rzystnie wyróżniającym przyszłe struktury społeczeństwa informacyjnego (Rizzo 1999:
225�230) w stosunku do metod i zasad działania aktualnie praktykowanych w społe-
czeństwie industrialnym � jakkolwiek także i w tym zakresie zarysowuje się obecnie
wyraźna różnica pomiędzy USA i Europą (Sicherl 2000: 439�444).

Wszystko to jest możliwe, jednak pod warunkiem, że sieć informatyczna dotrze
bezpośrednio do domu każdej zainteresowanej osoby � zarówno pracownika zaintere-
sowanego telepracą, jak i pracodawcy, który mu tę pracę zleci, oraz klienta, który tę
pracę najpierw zamówi, a potem zapłaci (Catania 1996: 35�37). Podobnie z elektro-
nicznym handlem, telemedycyną czy teleedukacją � mogą one funkcjonować, jeśli
wszystkie zaangażowane osoby i instytucje będą online, czyli bezpośrednio podłączo-
ne do sieci (Rudall 1995: 4�14).

Z instytucjami sprawa jest generalnie prostsza � zazwyczaj mają one dostęp do
Internetu lub mogą go bez większego trudu uzyskać. Gorzej z osobami prywatnymi,
których po pierwsze jest znacznie więcej, a ponadto są rozproszone na dużym obsza-
rze. Specjaliści mówią tu często o tak zwanym problemie ostatniej mili. Okazuje się, że
znacznie łatwiej (i taniej!) jest zapewnić Infostrady, które mogą przesyłać miliardy
bitów na odległości tysięcy kilometrów (Fransman 1996: 76�80), pokonując ocea-
ny, łącząc kontynenty i przesyłając równocześnie w tym samym medium informacje
zaspokajające rozliczne potrzeby tysięcy ludzi � niż pokonać dystans od najbliższego
węzła Infostrady do końcowej stacji w biurze lub w domu końcowego użytkownika
(Greenop, Williams 1998: 225�231). Rozważa się różne możliwości �hybrydowego�
rozwiązywania tego problemu: aktualnie najczęściej korzysta się przy tym z linii te-
lefonicznych � ewoluujących w kierunku ISDN (Verdier 1996: 150�157) i ATM
(Kisker, Schneider 1995: 261�274), spore nadzieje wiąże się z możliwością wy-
korzystania instalacji telewizji kablowej, rozważa się także różne specjalne rozwią-
zania łącz asymetrycznych. Być może ostateczne rozwiązanie tych wszystkich
trudnych kwestii przyjdzie samo � poprzez rozpowszechnienie cyfrowych syste-
mów personalnej łączności bezprzewodowej, których badania trwają już od wielu lat
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(por. np. Dasilva et al. 1996: 68�80; Nakakuki, Kuribayashi 1996: 24�34; Yun, Chen
1996: 37�48; Gordillo 1996: 162�165), chociaż sytuacja w tym zakresie nadal daleka
jest od klarowności. Dodatkowych aspektów w tych rozważaniach dostarczają kwestie
odporności różnych systemów komunikacji na zdarzające się niekiedy kataklizmy
w rodzaju powodzi, huraganów lub trzęsień ziemi (Yoneshige, Igarashi 1996: 79�84).

Jednak od problemów technicznych, związanych z fizycznym przesyłaniem syg-
nałów od i do użytkowników � ważniejsze i trudniejsze wydają się problemy logiczne,
związane z formą przesyłanych sygnałów. Można oczekiwać, że wraz z rosnącymi
potrzebami i oczekiwaniami użytkowników wchodzących w skład tworzącego się spo-
łeczeństwa informacyjnego, wypracowane będą odpowiednie standardy wymiany in-
formacji, działania programów, świadczenia usług itd. Wiele takich standardów już ist-
nieje, by wymienić tylko protokoły TCP/IP powszechnie używane do wymiany infor-
macji, strony WWW do ich przechowywania i języki HTML i Jave, używane do ich
organizacji, a także standardy wyższego rzędu, takie jak DAVIC, TINA-C, CORBA,
IETF czy W3C. Jednak wciąż jeszcze standaryzacja nie obejmuje wszystkich aspektów
i obszarów funkcjonowania ogólnoświatowego systemu informacyjnego i dlatego
wciąż prowadzone są prace (por. Yamamoto 1998: 54�57) mające na celu stworzenie
naprawdę ogólnoświatowego standardu, dla którego zaproponowano już nawet nazwę:
GII (od ang. Global Information Infrastructure), chociaż co do merytorycznych ele-
mentów tego standardu istnieją wciąż jeszcze spore różnice zdań pomiędzy różnymi
specjalistami a zwłaszcza pomiędzy różnymi producentami sprzętu i oprogramowania
funkcjonującego w ogólnoświatowej sieci.

Dzisiejsze trudności i problemy nie zrażają jednak entuzjastów. Twierdzą oni, iż
postępujące usieciowienie (Lyman 1999: 26�31) sprzyjać będzie wielu pozytywnym
przemianom, na przykład tworzeniu nowych zawodów i nowych miejsc pracy (De
Bony 1999: 59�64). Warto o to zabiegać! Co więcej � powstanie i rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego sprzyjają także zacieraniu różnic pomiędzy tradycyjnie oddziel-
nymi dyscyplinami naukowymi (O�Reilly 1999: 271�278). Wszystko to powoduje, że
na całym świecie systematycznie rośnie poziom społecznej akceptacji dla idei społe-
czeństwa informacyjnego (Kirk 2000) � chociaż z kolei w tym obszarze zaznaczają się
w tym zakresie charakterystyczne różnice między krajami europejskimi i azjatyckimi
(Kantola 1999: 282�300).

Jedyny problem, zdaniem entuzjastów społeczeństwa informacyjnego, polega
obecnie na tym, by poszczególne społeczeństwa mogły się do tej globalnej społeczno-
ści skutecznie włączyć (Emiliani 1999: 893�897). Resztę powinny załatwić mechani-
zmy rynkowe (Briggs et al. 1999: 1932�1936), promujące najlepsze rozwiązania suk-
cesem ekonomicznym i przyczyniające się do globalnego postępu na zasadzie samona-
pędzającego się automatu.

Doświadczenia bardziej rozwiniętych społeczności Zachodniej Europy dowodzą,
że nie jest to takie proste (Just, Latzer 2000: 395�411), szczególnie w kontekście tych
części społeczności, które są relatywnie mało wykształcone (Stary, Froschauer 1999:
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888�892). Stąd coraz częściej formułowany postulat �społeczeństwo informacyjne dla
wszystkich�1 (Stephanidis, Salvendy 1999: 1�28), który jednak częściej pozostaje
w sferze deklaracji niż realizacji. Znaczącą barierą są trudności związane z opanowa-
niem niezbędnych umiejętności technicznych, natomiast nie bez znaczenia są także
problemy językowe, zwłaszcza w mniejszych i mniej zamożnych krajach świata
(Mas 2000: 5�12). Jednak nawet bogate społeczeństwa (na przykład skandynawskie;
Nilsson 1999: 603�609) upatrują w problemach językowych źródła jednego z waż-
niejszych zagrożeń w procesie transformacji do społeczeństwa informacyjnego. Po-
dobne spostrzeżenia są także sygnalizowane przez badaczy z Japonii (Noguchi, Takiza-
wa 2000: 3�9).

Coraz bardziej toruje sobie w związku z tym drogę świadomość, że o rozwoju
społeczeństwa informacyjnego na pewnym etapie silniej stanowić będą czynniki spo-
łeczne niż techniczne (Savitch 1999: 123�128). Można zaryzykować opinię, że ża-
den przyrost inteligencji systemów informatycznych nie zrekompensuje braków inteli-
gencji użytkowników Internetu (Gams 1999: 449�454). Nie na wiele bowiem przyda
się dostęp do zasobów światowej sieci komputerowej ludziom, którzy nie potrafią po-
radzić sobie z najprostszą nawet obsługą komputera, będącego �bramą� do tej sieci
(Andre 1999: 873�877). Tymczasem wykształcenie informatyczne wielu ludzi wciąż
pozostawia wiele do życzenia � nawet jeśli weźmie się pod uwagę osoby mające wy-
kształcenie techniczne (ale nie informatyczne). Dotyczy to w szczególności osób star-
szych, które � w odróżnieniu od dzieci (Williams 1999: 315�322) � mają z zasady
nieufny stosunek do wszelkich nowinek technicznych, często wykazują (związany
z wiekiem) brak odpowiedniej sprawności manualnej i percepcyjnej, a także bardzo
trudno jest im zdobywać nowe umiejętności. Tradycyjne metody kontaktu z zasobami
światowej sieci budowane są przez ludzi młodych i nastawione są na ludzi młodych
(Bevan 1999: 762�766). Stąd na stronach WWW jest wiele ruchu, dynamicznie ekspo-
nowanych treści multimedialnych, gęsto upakowanych napisów najeżonych hipertek-
stowymi łącznikami itp. (Arnold, Vink 1999: 757�761). Wszystkie te elementy peszą
i wprawiają w zakłopotanie ludzi starszych (Pieper 1999: 883�887), dla których samo
tylko odczytanie ruchomego tekstu na ekranie monitora może być znacząco trudniej-
sze niż codzienne czytanie gazety � zakładając, że są to ludzie, którzy w ogóle jeszcze
coś czytają � co w odniesieniu do niektórych grup społecznych może być założeniem
zbyt optymistycznym! Dodatkowo trzeba uwzględnić fakt, że praktycznie dla wszyst-
kich osób w starszym wieku odcyfrowanie napisów złożonych drobną czcionką mo-
że być (ze względu na osłabiony z wiekiem wzrok...) � całkowicie niemożliwe. Co
więcej, ludzie w starszym wieku nie mają również takiej sprawności manualnej, jaka
jest wymagana przy typowych manipulacjach wykonywanych na ekranie monitora
z pomocą myszki, gdyż wbrew opiniom entuzjastów informatyki (z reguły ludzi mło-
dych...) typowe �klikanie ikon� wymaga bardzo dobrej koordynacji wzrokowo-rucho-

1 Jest to jedno z kluczowych haseł Rady Europy, lansującej program eEurope.
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wej, trudnej do uzyskania przez osoby mające styczność z odpowiednią techniką jedy-
nie okazjonalnie (Andre 1999: 873�877).

Tymczasem trudno jest akceptować koncepcję transformacji do społeczeństwa in-
formacyjnego, która pozostawiłaby całe grupy osób (zwłaszcza starszych i mniej wy-
kształconych) całkowicie �poza burtą�. Stąd bardzo wiele uwagi przywiązuje się obec-
nie do stworzenia jak najprostszych narzędzi (głównie graficznych), pozwalających
na obsługę komputera (i połączonej z nim sieci) w sposób maksymalnie uproszczony,
a przy tym przyjazny i przystępny (Andre 1999: 873�877). W społeczności informacyj-
nej musi bowiem być miejsce dla każdego � bez względu na wiek, stan zdrowia i wy-
kształcenie (Pieper 1999, s:83�887). Dotyczy to w szczególności także osób niepełno-
sprawnych, dla których rozwój technik komputerowych związanych ze społeczeń-
stwem informacyjnym może stanowić zagrożenie (polegające na ich pogłębiającej się
izolacji), ale z drugiej strony dobrze dobrane i skutecznie stosowane techniki sieciowe
mogą ich przywrócić do aktywności zawodowej dzięki skutecznemu stosowaniu metod
telepracy (Scotti 1999: 321�329).

Z powodów wyżej opisanych wśród czynników warunkujących powodzenie trans-
formacji do społeczeństwa informacyjnego na plan pierwszy większość autorów wy-
suwa czynnik powszechnej edukacji (�alfabetyzacji�) teleinformatycznej. Doceniają
to zwłaszcza kraje Dalekiego Wschodu (Mizukoshi et al. 2000: 101�112), w których
kształcenie młodzieży (zwłaszcza szkół średnich) pod kątem potrzeb nowoczesnego
społeczeństwa informacyjnego jest jednym z rządowych priorytetów. Niezależnie bo-
wiem od stopnia ułatwień i uproszczeń, jakie twórcom systemów informatycznych uda
się wbudować w ich programy, użytkownikom stale nieodzowna będzie pewna ogólna
wiedza na temat technik informacyjnych. Wiedzą taką będzie musiał koniecznie legity-
mować się każdy użytkownik przyszłych systemów informatycznych, które w społe-
czeństwie informacyjnym będą po prostu wszechobecne. Oznacza to, że przed podję-
ciem praktycznych działań w obszarze rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, to-
rujących drogę do społeczeństwa informacyjnego przyszłości, właśnie powszechna
alfabetyzacja informatyczna musi być podniesiona na znacząco wyższy poziom.

Nie jest to zadanie łatwe, zwłaszcza w odniesieniu do tej części społeczeństwa,
która dawno przestała mieć jakikolwiek kontakt ze szkołą, jednak wysiłek ten musi być
podjęty, jeśli usługi sieciowe � na przykład biblioteczne (Rader 2000: 213�221) � mają
zyskać należne znaczenie.

1.4. Krytyka i źródła zagrożeń
dla społeczeństwa informacyjnego

Narastają jednak także wątpliwości dotyczące powszechnie lansowanej pozytyw-
nej oceny społeczeństwa informacyjnego (Borgman 2000), a nawet pojawiają się ele-
menty jawnej krytyki tej koncepcji (Schroeder 1999: 43�51), uzasadnione faktem, że
przesłanki techniczne nigdy nie determinowały całkowicie zachowań ludzi, stwarzając
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jedynie nowe ramy dla ich działań (Yagil 1999: 3�12). Coraz bardziej jasne staje się to,
że mimo całego zgiełku, jaki towarzyszy tworzeniu zrębów społeczności informacyj-
nych (Bullinger et al. 2000: 1469�1500) � komputery, sieci i programy bynajmniej nie
determinując (same z siebie) żadnych konkretnych form aktywności ludzi � dają im
do rąk nowe możliwości, z których każdy zrobi inny użytek wedle swojej woli oraz
(co często ważniejsze) według swojej wiedzy. Faktu tego nie zmienią żadne nowe tech-
niki łączności (Stephanidis 1999: 913�917; Phipps 2000: 39�68; Jankovic et al. 2000:
50�55), także mobilnej (Delli et al. 2000: 387�439; O�Mahony 1999: 1212�1213), ani
specjalne �inteligentne� karty chipowe (Yamadori 1999, s. 1�53), zwłaszcza z tego po-
wodu, że ich twórcy skupiają się głównie na aspektach technicznych, zaniedbując wy-
raźnie aspekty psychologiczne i społeczne. W związku z tym nieproporcjonalnie dużo
uwagi poświęca się doskonaleniu metod przesyłania (Shimada 2000: 31�41) lub gro-
madzenia informacji, podczas gdy istota problemu polega na wartości i przydatności
praktycznej informacji wykorzystywanej w sieci i na sposobie jej używania. Stąd co-
raz częściej formułowany jest postulat, by w dyskusjach nad fenomenem społeczeń-
stwa informacyjnego odchodzić od podejścia bazującego na przesłankach technicz-
nych (komputery, łączność sieciowa, metody tworzenia stron WWW itd.), a przecho-
dzić do pojęć socjologicznych i psychologicznych, mówiąc o fenomenie obecności
w sieci (Thomas 2000: 161�165) (konkretnego człowieka, grupy lub całej społeczności).
W tym kierunku powinny iść podstawowe badania związane z tematem społeczeństwa
informacyjnego, co przyznają także publikacje pochodzące z tych krajów Unii Euro-
pejskiej, które najwięcej do tej pory zainwestowały w tworzenie technicznych zrębów
społeczności informacyjnej (Timmers 1999: 430).

Podobnie jeśli na przykład mówimy o metodach komputerowego wspomagania
procesu projektowania i produkcji nowych dóbr przemysłowych (Wang Yun-Feng
et al. 2000: 30�33), to o jego sukcesie (bądź niepowodzeniu) zadecyduje to, jakie
wyroby będą produkowane i na ile ich właściwości odpowiadać będą potrzebom
rynku (Graham, Baxter 1999: 443), a nie od tego, w jakim stopniu skomputeryzowa-
na będzie ich produkcja. Tego zagadnienia nie rozwiążą same z siebie żadne syste-
my komputerowe ani żadne nowe metody ich programowania (Maeda et al. 1999:
338�339).

Nie zmieni tego także postulowana w pracy Kukanesen (2000: 33�35) zmiana prawo-
dawstwa, pozwalająca na swobodniejszy rozwój elektronicznego handlu (tzw. e-bussines),
jednak także zależna od dobrej woli i chęci ludzi, którzy z udostępnianych im udogod-
nień technicznych (i prawnych) muszą chcieć skorzystać, gdyż inaczej pozostaną one
wyłącznie w obszarze ciekawostek.

Niektórzy badacze (patrz np. Santos, Pires 1999: 918�921) podejmują próby zde-
finiowania wymagań i warunków, które zadecydują o akceptacji społecznej (lub odrzu-
ceniu) dla idei powszechnej dominacji wszechobecnej teleinformatyki (Leydesdorff
2000: 171�181), nie uważając jednak � co istotne � takiej powszechnej akceptacji za
coś oczywistego niejako z definicji.
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Warto się może przyjrzeć temu, co stawiane jest jako warunek wstępny, od którego
uzależniana bywa akceptacja dla transformacji do nowej formy społeczności informa-
cyjnej. Otóż na pierwszym miejscu stawiane są tu wymagania związane z wygodą
i łatwością korzystania z udogodnień teleinformatycznych przez �zwykłych ludzi�. Ła-
twość ta warunkowana jest przez wiele czynników � poczynając od wygodnego tech-
nicznie interfejsu użytkownika (Santos, Pires 1999: 918�921), poprzez odpowiednią
edukację (Bollerslev 1999: 712�717), wykorzystującą najnowsze osiągnięcia psycho-
logii (Azarov, Makyeyev 1999: 124�128), a kończąc na takim wykorzystaniu możliwo-
ści nowoczesnych technik multimedialnych (Andre 1999: 873�877), które spowodują,
że użytkowanie środków �technicznego uzbrojenia� społeczeństwa informacyjnego
będzie dla korzystających osób łatwe, naturalne i zdecydowanie przyjemne (Hofmann
1999: 217�220).

Nowa formacja, jaką będzie społeczeństwo informacyjne, nie będzie wolna od
problemów związanych ze specyficznymi, nieznanymi do tej pory rodzajami prze-
stępstw (Dowland 1999: 715�726). Systemy prawne różnych krajów Europy są w róż-
nym stopniu dostosowane do tej nowej sytuacji (Lea 1999: 207�213), szczególnie
w obszarze przestępstw związanych z ochroną własności intelektualnej w warunkach
globalnej elektronicznej gospodarki. Problem ten dostrzegany jest oczywiście na całym
świecie (Sheppard 1999: 797�823) � co ciekawe nawet w krajach tak mało zaawanso-
wanych w transformacji do społeczeństwa informacyjnego jak Chiny (Zhu Qinghua,
Zou Ziren 1999: 489�495). Proponowane rozwiązania lepiej lub gorzej radzą sobie
z tym problemem, jednak należy oczekiwać, że będzie on jedną z barier, jaką rozwój
społeczeństwa informacyjnego wkrótce napotka.

Nie bez znaczenia są też coraz częściej formułowane wątpliwości natury prawnej
(Oppenheim 1999: 143�145), odwołujące się do kwestionowania legalności wielu
działań związanych z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego. Aktualnie
funkcjonujące na świecie systemy prawne wyraźnie nie przystają do specyfiki takiego
społeczeństwa, przekraczającego swobodnie (ze względu na swój globalny charakter)
granice państw i kontynentów, ale właśnie z tego powodu rozpiętego pomiędzy różny-
mi systemami prawnymi (Biskup 1999: 17�40). Uregulowania i uporządkowania (także
prawnego) w społeczeństwie informacyjnym będą wymagały setki spraw, na przykład
kwestia podpisów elektronicznych (Klobucar, Jerman-Blazic 1999: 477�481; Nadal, Go-
mila 1999: 20�30) i innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem transakcji elek-
tronicznych (Hakuta et al. 1999: 793�801) � na przykład ujednolicony standard elektro-
nicznej wymiany dokumentów (Bryan 1999: 615�622). Nie bez znaczenia są też pro-
blemy związane z ochroną prywatności (Grijpink 1999: 95�107), która w społeczeństwie
informacyjnym może być łatwo narażona na szwank.

Na tym problemy prawne związane ze społeczeństwem informacyjnym bynaj-
mniej się nie kończą. Społeczeństwo informacyjne jest oparte � jak wiadomo � na in-
formacji, która stanowi w nim najważniejszy nośnik wartości. Oznacza to jednak, że
dla konsekwentnego i skutecznego budowania społeczeństwa informacyjnego niezbęd-
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ne będzie uregulowanie problemów związanych z ochroną dóbr osobistych (Elgesem
1999: 283�293) oraz z ochroną dóbr intelektualnych (Cserba 1999: 453�456) w obsza-
rze gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji cyfrowych (Yan
Xianglin, Zhang Yaxi 2000: 143�148). Zwłaszcza ten ostatni problem może się okazać
ważny i trudny do rozwiązania, szczególnie jeśli idzie o informacje dotyczące techno-
logii, chronione patentami (Wiewicke, Eckert 2000: 157�161).

1.5. Ukierunkowanie na wiedzę

W miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego coraz większego znaczenia na-
bierać będzie wiedza jako nadrzędna wartość w społeczeństwie tego typu, a w ślad za
tym dużego znaczenia nabierze problem zarządzania wiedzą (Rowley 1999: 65�77),
który docelowo stanie się ważniejszy niż modny obecnie problem wykorzystania kom-
puterów do zarządzania przedsiębiorstwem (Baupin, Zreik 2000: 37�46) lub sterowa-
nia produkcją (Wang Yun-Feng et al. 2000: 30�33). W niektórych krajach (na przykład
w Malezji; Yusof, Chell 1999: 228�234) podjęte zostały kompleksowe działania ma-
jące na celu wypracowanie nowych metod zarządzania wiedzą zawartą w rekordach
danych gospodarczych. Zagadnienia zarządzania wiedzą nie należy mylić z zadaniem
zarządzania bazą danych czy siecią informatyczną. Poprawne zarządzanie informacją
może pomagać w wydobywaniu czystej wiedzy (Ma Zhifeng et al. 1999: 460�465)
z informatycznych baz i banków danych, co znacząco może podnieść ich rzeczywistą
użyteczność w praktycznych zastosowaniach.

Do obszaru zarządzania wiedzą należą też problemy ochrony własności wiadomo-
ści (Yan Xianglin, Zhang Yaxi 2000: 143�148) lub (szerzej) problemy operowania pra-
wem do wartości intelektualnych w sytuacji, gdy ich cyfrowa forma ogromnie ułatwia
wszelkie defraudacje. Jest to niebagatelny problem, jeśli uwzględni się na przykład
wykorzystanie informacji patentowych (Wiewicke, Eckert 2000: 157�161). Zagadnie-
nie to było jednak już wcześniej podjęte, nie ma więc potrzeby, by go tu ponownie
rozważać.

Bardzo ważnym zadaniem w społeczeństwie informacyjnym będzie docieranie do
właściwych zasobów potrzebnej (w kontekście konkretnych celów) użytecznej wiedzy,
a także sterowanie całymi systemami informacyjnymi (Szczerbicki, Gomolka 1999:
813�816). Odpowiednie systemy wyszukiwania użytecznych informacji są już obecnie
dostępne � głównie dla języka angielskiego (Gautier, Llewelyn 1999: 687�697), ale
w coraz większym stopniu także i dla innych języków � na przykład koreańskiego
(Jeong Seok Oh 1999: 611�618). Trzeba sobie przy tym zdawać sprawę, że w miarę
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w systemach informatycznych gromadzić się
będą coraz większe zasoby informacji (Szczerbicki, Gomolka 1999: 813�816) po-
krywających bardzo różne dziedziny (Lahiri 1999: 51�60). W związku z tym rosnące
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znaczenie związane będzie z systemami dokonującymi wyszukiwania żądanej wiedzy
na zadany temat (Ma Zhifeng et al. 1999: 460�465), które powinny podlegać ogól-
noświatowej standaryzacji (Schoechle 1999: 175�181). Oczywiste jest także to, że
systemy tego typu będą musiały działać w przyszłości dla wielu języków, co zmu-
sza twórców różnych narodowych systemów informacyjnych do tego, żeby zapew-
niali dostęp do swoich zasobów także ze strony użytkowników posługujących się
innymi językami (Kunze, Wagner 1999: 5�19). Jak się wydaje, budowa takich wie-
lojęzycznie dostępnych baz danych i zasobów informacyjnych możliwa będzie w opar-
ciu o koncepcję tak zwanej sieci semantycznej stworzonej w ramach amerykań-
skiego programu Princeton WordNet 1.5. W Europie podobnemu celowi ma służyć
EuroWordNet.

1.6. Problem bezpieczeństwa

Dość istotnym problemem związanym z rosnącymi zasobami wiedzy zgromadzo-
nej w światowych systemach informacyjnych jest problem zabezpieczenia ich przed
atakami różnego rodzaju hakerów (Huang Zunguo et al. 2000: 217�221), a zwłasz-
cza przed intruzami działających nowymi metodami, na przykład szczególnie nie-
bezpieczną ostatnio techniką DDoS (ang. Distributed Denial of Service) (Jianxin
et al. 2000: 195�200; Meadows 20000a: 127�130). Dotychczasowe techniki zabez-
pieczeń, bazujące głównie na systemach zarządzania kluczami (Zakiuddin et al. 2000:
205�209) nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa całego systemu informacyjnego
(Yurcik et al. 2000: 201�204), zarówno z punktu widzenia zagrożeń wiążących się
z możliwością ich zniszczenia (Verissimo et al. 2000: 157�161), jak i ze wzglę-
du na możliwość wytwarzania i rozpowszechniania informacji fałszywych (Sullivan,
Saxena 2000: 151�155). Dlatego konieczne jest rozwijanie i rozpowszechnianie ca-
łościowych strategii obrony sieci (Wood et al. 2000: 191�194) (z ewentualnym wpro-
wadzeniem specjalnych centrów zarządzania bezpieczeństwem; MacLeod, Whyte
2000: 117�122), prowadzących do skuteczniejszej ochrony zasobów i użytkowników
sieci (Stafford 2000: 147�149). Ogromną rolę odgrywa także odpowiednia edukacja
użytkowników systemów sieciowych (Logstaff, Haimes 2000: 111�115), gdyż wyka-
zano wielokrotnie, iż w najlepiej zabezpieczonych (technicznie) systemach zdarzały
się skuteczne włamania powodowane przez nieostrożność legalnych użytkowników
(Hiltunen et al. 2000: 79�82). Prace związane z bezpieczeństwem systemów muszą
więc być prowadzone dwukierunkowo (Linger 2000: 103�106) � z jednej strony pod
kątem zwiększania odporności systemów na ataki zewnętrzne, z drugiej natomiast
w kierunku uzyskania zadowalającego poziomu tolerancji dla błędów popełnianych
przez użytkowników. Konieczne jest także zrewidowanie pod tym kątem najbardziej
fundamentalnych mechanizmów Internetu (Hanna, Perlman 2000: 77), takich jak pro-
tokoły komunikacyjne i usługi przeznaczone do operowania nazwami domen i identy-
fikatorami użytkowników.
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Na marginesie tego stwierdzenia warto może odnotować następującą dygresję:
początkowe idee sieci ArpaNet (z której wywodzi się Internet) związane były głównie
z możliwościami jej przetrwania nawet w warunkach dużych zakłóceń lub nawet znisz-
czeń, jednak dalszy rozwój Internetu poszedł głównie w kierunku zwiększania efek-
tywności działania sieci oraz wygody użytkowników � niestety kosztem bezpieczeń-
stwa (Hanna, Perlman 2000: 77).

Zakładając, że nie uda się całkowicie wyeliminować udanych ataków różne-
go typu intruzów (YuLiu et al. 2000: 107�109) (gdyż system komputerowy, który był-
by absolutnie �szczelny� wobec ataków z zewnątrz, byłby także niestety bardzo nie-
wygodny dla jego legalnych użytkowników; Knight, Sullivan 2000: 85�89) trzeba
obecnie budować strategie pozwalające na przeżycie i sprawne funkcjonowanie sys-
temu także po udanym ataku zewnętrznego intruza (Howell 2000: 83�84) lub po sku-
tecznej akcji wewnętrznego sabotażysty (Pal, Webber 2000: 135�138). Jednym z istot-
nych elementów tej całościowej strategii obrony systemów w sieciach komputero-
wych jest ich elastyczna rekonfiguracja (Wang 2000: 181�186). Polega ona na tym,
że po ataku hakera (wykrytym lub w uzasadniony sposób podejrzewanym; Snow 2000)
elementy systemu, które mogły zostać �zainfekowane� są, odłączane lub resetowane
(przywraca się ich wcześniejszy stan, który można uznać za nie skażony; Settle 2000:
139�141), ale system jako całość funkcjonuje w sposób nieprzerwany (Wolf et al.
2000: 187�189).

Pewnym rozwiązaniem nasuwających się przy tym problemów może być inteli-
gentne wykrywanie intruzów (Chenxi Wang, Knight 2000: 167�171) (do czego może
się przydać specjalny język opisujący charakterystyczne cechy �sieciowych napastni-
ków�; Vigna et al. 2000: 163�166) oraz specjalne strategie oparte na wykorzystaniu
sztucznej inteligencji, umożliwiające ich aktywne zwalczanie (Xinyuan Wang 2000:
173�176).

Konieczne jest także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa syste-
mu informatycznego w całym okresie jego �życia� (Mead 2000b: 123�126), co jest
trudne w związku z faktem, że relatywnie niewiele systemów projektuje się od począt-
ku w powiązaniu z wymogami ich bezpieczeństwa i odporności na ataki zewnętrznych
i wewnętrznych intruzów (Krings et al. 2000: 91�94), a niektóre rozwiązania sieciowe,
powstające w następstwie nie kontrolowanego, spontanicznego rozrastania się Interne-
tu (Kyriakopoulos, Wilikens 2000: 95�98) wręcz prowokują do ataków (Labovitz et al.
2000: 99�102).

Warto uświadomić sobie, że problem bezpieczeństwa elementów systemu infor-
macyjnego stanie się niebawem jednym z głównych czynników wyznaczających (ogra-
niczających!) tempo rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza w obszarach
szczególnie wrażliwych, do których zaliczyć trzeba e-biznes oraz telemedycynę.
W tym zakresie nie wystarczą same tylko nowe regulacje prawne (Zeichner 2000:
211�215), chociaż ich także brakuje, konieczne są jednak nowe, znacznie skutecz-
niejsze niż obecnie rozwiązania techniczne, gdyż aktualnie wyśledzenie źródła ataku
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na system informatyczny włączony do Internetu jest bardzo trudne (Moran 2000:
131�134). Wynika to z faktu, że sieć Internet porównać można do strzeżonego
(teoretycznie) terenu, którego płot ma jednak niezliczoną liczbę bram: upilnowanie
wszystkich jest praktycznie niewykonalne.

1.7. Możliwości i bariery
w dalszym rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Jak wynikało z przytoczonych wyżej rozważań � tworzenie i formowanie społe-
czeństwa informacyjnego nie jest wolne od różnych kłopotów, trudności i dylematów �
szczególnie silnie ujawniających się w obszarze styku nowej techniki z wrażliwą i deli-
katną tkanką społeczną. Nie zmienia to jednak faktu, że dążenie do tej nowej formacji
społecznej ma charakter globalny, a szczególne nadzieje na poprawę swego losu wiążą
ze społeczeństwem informacyjnym kraje ubogie i rozwijające się. Stąd jako ciekawost-
kę wyłącznie traktuje się fakt, że na początku 2000 roku rząd Danii ogłosił konkretny
program budowania społeczeństwa informacyjnego w tym kraju (Falch, Henten 2000:
377�394). Realizacja tego programu budzi spore zainteresowanie na całym świecie,
ponieważ zakłada on połączenie zalet wysoko efektywnej gospodarki, opartej na tech-
nologiach informatycznych i sieciowych, z typowym dla krajów skandynawskich bar-
dzo wysokim poziomem zabezpieczenia socjalnego obywateli, jednak emocje wokół
tej inicjatywy są niewielkie: Dania była i będzie krajem bogatym i przejście do forma-
cji społeczeństwa informacyjnego niewiele tu zmienia. Natomiast w krajach trzeciego
świata idea ta wywołuje duże zainteresowanie. Stąd powstają na przykład takie inicja-
tywy jak AISI (Africa�s Information Society Initiative), która zmierza do tego, żeby
w dobie globalizacji wywołanej utworzeniem się globalnego społeczeństwa infor-
macyjnego ubogie i politycznie podzielone kraje kontynentu afrykańskiego mogły ła-
twiej odnaleźć swoje miejsca bez bagażu, jaki stanowi dla nich zacofana od wie-
ków gospodarka i problemy społeczne. Także i inne ubogie regiony świata (np. kraje
Ameryki Południowej) podchodzą do kwestii tworzenia społeczeństwa informacyj-
nego jako do kwestii dziejowej szansy na rozpoczęcie jeszcze raz od nowa swego
uczestnictwa w wyścigu do przyszłej zamożności. Dążenia te zdają się wspierać wiel-
kie kompanie telekomunikacyjne, stosujące dla krajów rozwijających się specjalną
politykę taryfową (Walker 1996: 239�242; Melody 1996: 243�259), zdecydowanie
ułatwiającą uzyskiwanie obywatelom tych krajów dostęp do światowych zasobów in-
formacyjnych.

Powtórzmy więc jeszcze raz: nadzieje i aspiracje związane z ideą społeczeństwa
informacyjnego prezentują wszystkie kraje świata, jednak chociaż największe szanse
mają kraje rozwinięte, to największą stawkę do wygrania mają kraje rozwijające się.
Nie dziwi w związku z tym formalna ofensywa takich podmiotów, jak kraje Czarnej
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Afryki (Oyinloye 1999: 217�221), Bliskiego Wschodu (Mas 2000: 5�12), Indie
(Chowdary 1999: 171�176) lub Słowenia (Sicherl 1999: 455�460). Kraje te bardzo
mocno i zdecydowanie aspirują do tego, by uczynić z transformacji do społeczeństwa
informacyjnego narzędzie swojego awansu cywilizacyjnego.

Jednak istnieje uzasadniona obawa, że � podobnie jak wiele innych szlachetnych
idei w przeszłości � również idea społeczeństwa informacyjnego �dla wszystkich� oka-
że się wyłącznie kolejną utopią (Saracevic 1996: 391�392). Niektórzy analitycy ostrze-
gają wręcz, że życie w społeczeństwie informacyjnym może być dla osób ubogich
skrajnie, wręcz nieakceptowalnie trudne (Cawkell 1998: 56�58). O tym, że się tak
może stać ostrzegają liczne problemy, które już teraz pojawiają się na drodze do reali-
zacji społeczeństwa informacyjnego (Rudall 1998: 119�135). Na przykład jedną z bar-
dzo istotnych barier rozwoju może się stać problem standaryzacji (De Hert 1997:
129�152) i unifikacji usług (Kemos 1997: 237�241).

Jedną z cech społeczeństwa informacyjnego ma być (zgodnie z powszechnie apro-
bowaną definicją) jego globalny charakter. W społeczeństwie informacyjnym każdy
ma mieć możliwość realizowania dowolnych form swojej aktywności niezależnie od
tego, gdzie się sam aktualnie znajduje, oraz niezależnie od tego, gdzie zlokalizowane
są zasoby, z których chce korzystać. Co więcej, w społeczeństwie informacyjnym za-
niknie wyraźna i istotna obecnie polaryzacja na nadawców i odbiorców informacji,
zniknie także charakterystyczny podział na dostarczycieli usług i na ich użytkowników
(Ramsdale 1996: 143�151). Tak więc każdy uczestnik procesów toczących się w glo-
balnej sieci może wykorzystywać lub oferować innym dane, teksty, nagrania, obrazy,
filmy, a także programy komputerowe. Zanikną bariery przestrzenne, gdyż żądane
informacje można pozyskiwać z równą łatwością, korzystając w tym celu z różnych
serwerów WWW dosłownie na całym świecie. Podobnie korzystając z udogodnień
handlu elektronicznego (Fujita 1997: 151�154) można będzie robić zakupy w sklepach
internetowych zupełnie nie zważając na to, gdzie te sklepy mają swoją siedzibę. Każdy
użytkownik sieci może też świadczyć swoją pracę albo korzystać z pracy innych � nie-
zależnie od tego, gdzie sam się znajduje, i niezależnie od tego, gdzie jest jego praco-
dawca lub pracownik. Na marginesie tej ostatniej uwagi warto stwierdzić, że ta swobo-
da gospodarcza wszechświatowego handlu internetowego i pełna wolność związana ze
sposobami świadczenia pracy zaczyna coraz poważniej niepokoić ekonomistów, którzy
obawiają się (nie bez racji!), że np. już za kilka lat nie będzie można dobrze zdefinio-
wać obowiązków podatkowych ani nawet sporządzić poprawnej statystyki obejmującej
te sfery gospodarki � a to może pozbawić istotnych informacji rządy państw lub organi-
zacje nadzoru finansowego � z trudnymi do przewidzenia skutkami (Nielsen, Plovsing
1997: 351�363).

Entuzjastów te kłopoty nie zrażają, przeciwnie � twierdzą oni, że im więcej swo-
body ekonomicznej w cyberprzestrzeni � tym szybszy wzrost gospodarczy wszyst-
kich zaangażowanych podmiotów, a to oznacza, że w końcowym rachunku wszyscy
zyskują. Oby!
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