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1. Wstęp 

1.1. Cel, zakres opracowania 

Internet wykracza daleko poza techniczny wymiar sieci, która łączy ze sobą 

miliardy urządzeń. Dzięki powszechności korzystania i różnorodności zastosowań, 

stał się elementem niemal każdej z ludzkich aktywności. Ułatwia znacznej części 

populacji świata funkcjonowanie w społeczeństwie, gospodarce. Internet zyskał 

najwięcej na znaczeniu w momencie powstania World Wide Web (WWW), czyli 

wzajemnie powiązanych hiperłączami dokumentów.  

Zmiany jakie zaszły dzięki internetowi w sferze społecznej, ekonomicznej, 

technologicznej są bardzo duże. Dotyczą one prawie każdej dziedziny życia, także 

naszego funkcjonowania w przestrzeni i jej percepcji. Również z perspektywy nau-

ki, sposobów poznawania i opisywania rzeczywistości, doszło do istotnych zmian 

w zakresie możliwości, potrzeby, celu naukowych opisów otaczającego nas świata. 

W niemal każdej dyscyplinie wiedzy, zwłaszcza z zakresu nauk społecznych i eko-

nomicznych, przedmiot badań został poszerzony. Internet zmienia naturę relacji 

pomiędzy ludźmi, jest nowym narzędziem poznania środowiska funkcjonowania 

człowieka. W konsekwencji zaczęły powstawać nowe dyscypliny czy subdyscypliny 

nauki. Ich wspólnym mianownikiem jest analiza związków ludzi z nowymi techno-

logiami oraz ich wpływ na życie społeczne, polityczne, gospodarcze. 

Od początku funkcjonowania internetu, a zwłaszcza od momentu powstania 

sieci WWW, również w geografii społeczno–ekonomicznej pojawiła się potrzeba 

jego badania. Została zdefiniowana cyberprzestrzeń, zwana również przestrzenią 

cyfrową1, przestrzenią wirtualną. Już na początku badań zagadnień związanych 

z funkcjonowaniem sieci WWW, zwrócono uwagę, że cyberprzestrzeń współwystę-

puje z przestrzenią fizyczną, jako jednym z wymiarów przestrzeni geograficznej 

(Kitchin, 1998). Rola geografii w tych badaniach została sprowadzona do poznawa-

nia zjawiska funkcjonowania nowej/nowych przestrzeni, szczególnie związków 

pomiędzy światem on–line a off–line. Za świat on–line należy uznać ten, w którym 

funkcjonujemy używając internetu. Są to działania podejmowane w cyberprzestrze-

ni. Natomiast świat off–line dotyczy funkcjonowania człowieka w przestrzeni rze-

czywistej. 

                                                      
1 Terminy „cyberprzestrzeń” oraz „przestrzeń cyfrowa” traktowane są w opracowaniu jako 

synonimy. Analogicznie postąpiono w przypadku określeń „przestrzeń geograficzna”, „prze-

strzeń rzeczywista”. Dyskusja terminologiczna zawarta jest w rozdziale 3. 
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Opracowania z zakresu geografii internetu2 przyniosły odpowiedź na wiele 

pytań odnośnie związków internetu, sieci WWW z przestrzenią geograficzną. Rów-

nież w związku z podejmowaniem na gruncie szeroko pojmowanych nauk społecz-

nych analiz zagadnień związanych z siecią WWW, zasób wiedzy odnośnie społecz-

nych aspektów jej funkcjonowania stale się powiększa. Coraz większe zaintereso-

wanie badaniami zagadnień związanych z internetem, wynika z rosnącego jego 

wpływu na funkcjonowania jednostek, jak i całych społeczeństw; na powstawanie 

i podtrzymywanie relacji pomiędzy ludźmi oraz kształtowanie nowych stylów życia, 

form ekspresji i komunikowania się. Podobna sytuacja występuje w naukach eko-

nomicznych, gdzie opis oferowanych przez internet możliwości, przemian świato-

wej gospodarki, wzrost tempa jej przemian, staje się coraz częściej elementem po-

głębionych analiz. Pomimo tak szerokiego zainteresowania ze strony przedstawicieli 

dyscyplin związanych z geografią społeczno–ekonomiczną, dynamika zmian inter-

netu oraz sieci WWW, powoduje, że ich poznanie jest w dalszym ciągu niezadawa-

lające, a obszar „niewiedzy” zdaje się poszerzać wraz z rozwojem internetu. 

Uwzględniając powyższe w opracowaniu postawiono dwa cele główne: 

1. Uporządkowanie stanu wiedzy w zakresie szeroko rozumianej geografii internetu, 

ze szczególnym uwzględnieniem związków pomiędzy przestrzenią geograficzną 

i cyfrową (G1). 

2. Identyfikacja związków pomiędzy przestrzenią geograficzną a cyfrową (G2). 

Pierwszy cel ma charakter dydaktyczno–porządkujący. Drugi ma charakter 

ściśle badawczy i prowadzić ma do powiększenia stanu wiedzy przez własne anali-

zy. Cele główne zostały uzupełnione o cele pomocnicze: 

1. Weryfikacja przydatności, wskazanie możliwości wykorzystania źródeł informa-

cji o internecie i przestrzeni cyfrowej (P1). 

2. Charakterystyka dorobku polskich badań w zakresie geografii internetu (P2). 

3. Wskazanie na podstawowe cechy zróżnicowań przestrzennych zagadnień znajdu-

jących się w polu zainteresowań geografii internetu (P3). 

Niniejsze opracowanie ma więc głównie charakter teoretyczno–

przeglądowy. Przedstawiono dotychczasowy stan wiedzy, ze szczególnym zwróce-

niem uwagi na związki pomiędzy cyberprzestrzenią i przestrzenią rzeczywistą. Uj-

mując w taki sposób wyznaczone w opracowaniu cele, uwzględniono nie tylko za-

kres zagadnień związanych sensu stricto z geografią internetu, ale również odnoszą-

ce się do szeroko pojętych uwarunkowań (i konsekwencji) rozwoju internetu. Dlate-

go też odniesiono się do procesów/zjawisk, które pośrednio związane są z realizo-

wanymi celami opracowania. Umożliwiają one jednak osadzenie rozważań w szer-

szym kontekście. W opracowaniu postawiono następujące pytania badawcze, przy-

pisując je do odpowiednich celów głównych i pomocniczych: 

                                                      
2 W opracowaniu stosowane jest określenie „geografia internetu” w szerokim rozumieniu – 

patrz rozdział 2. 
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1. Jak zmieniała się geografia internetu, podejście do identyfikacji relacji pomiędzy 

przestrzenią rzeczywistą a cyfrową (cel G1)? 

2. Jakie są podstawowe źródła informacji o przestrzeni cyfrowej (cel P1)? 

3. Jakie nurty badań są reprezentowane w polskiej geografii internetu (cel P2)? 

4. Jakie prawidłowości występują w zróżnicowaniu przestrzennym zjawisk związa-

nych z infrastrukturą internetu, aspektem ekonomicznym i społecznym prze-

strzeni cyfrowej (cel P3)? 

5. Jak prezentują się wzajemne relacje pomiędzy rozwojem internetu i sieci WWW 

oraz poziomem rozwoju społeczno–ekonomicznego (cel G2)? 

6. Jak w związku z obserwowanymi procesami społecznymi, gospodarczymi, tech-

nologicznymi prezentować się będą w przyszłości relacje pomiędzy przestrzenią 

cyfrową i fizyczną (cel G2)? 

Cele opracowania wraz z przypisanymi im pytaniami badawczymi przed-

stawiono w uproszczonej formie na rycinie 1.  

 

G1 G2

P1 P2 P3

cele główne

cele pomocnicze

PB1

PB6

PB2 PB3 PB4 PB5

pytania badawcze

dydaktyczne/porządkujące badawcze

 

Ryc. 1. Struktura opracowania – cele, pytania badawcze. Źródło: opracowanie własne. 

Uwaga: G1, G2 – cele główne; P1, P2, P3 – cele pomocnicze; PB1, ... , PB6 – pytania badawcze. 

 

Analiza prowadzona jest na kilku poziomach odniesienia przestrzennego. 

Pierwszym jest poziom światowy – dotyczący wszystkich państw świata jako cało-

ści. Główną jednostką analizy są państwa, chociaż niektóre zagadnienia przedsta-

wiono na poziomie miejscowości (konkretnych lokalizacji). Kolejnym poziomem 

jest poziom „krajowy” – Polski. W przypadku Polski jednostki odniesienia prze-

strzennego są różne. Część zagadnień została przedstawiona w podziale na kategorie 

obszarów (np. miasto – wieś), niektóre w odniesieniu do sieci miejscowości. Final-
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nie część zagadnień została przedstawiona w przestrzeni miejskiej (Warszawa). 

Odwołując się do różnych skal badawczych w kontekście sformułowanych celów 

pracy, należy podkreślić, że część opracowania związana z realizacją celu dydak-

tyczno–porządkującego realizowana była głównie w wymiarze uniwersalnym, 

a mianowicie globalnym. W przypadku części badawczej skoncentrowano się 

w części przypadków na analizach dla Polski, częściowo realizując je jednak w skali 

państw świata.  

Wybór kilku poziomów odniesienia przestrzennego podyktowany był ko-

niecznością przedstawienia analizowanych zagadnień w sposób kompleksowy, 

umożliwiający odniesienie się do postawionych pytań badawczych. Chcąc bowiem 

wskazać uniwersalność występujących relacji pomiędzy przestrzenią rzeczywistą 

i cyfrową, należało zwrócić uwagę na różne zjawiska i procesy w wielu skalach 

przestrzennych. W tym przypadku warto podkreślić, że wybór Polski jako studium 

przypadku dla niektórych procesów opisanych w opracowaniu, oferuje istotne walo-

ry poznawcze. Polska odznacza się dobrze rozwiniętą, policentryczną siecią osadni-

czą; jest na tyle dużym państwem, że nie występuje nieproporcjonalnie dobry roz-

wój infrastruktury jak w państwach małych, o silnej koncentracji ludności. Poziom 

rozwoju społeczno–ekonomicznego, struktura gospodarki również mogą być prze-

słanką, by związki pomiędzy poszczególnymi sferami funkcjonowania społeczeń-

stwa, państwa z poziomem rozwoju internetu posiadały istotne walory uniwersalno-

ści. 

Należy podkreślić, że opracowanie od strony analitycznej koncentruje się na 

przedstawieniu wybranych zagadnień z zakresu geografii internetu. Pozyskiwane 

dane, po ich przetworzeniu, ujednoliceniu podlegały własnym analizom. Pozwoliło 

to na lepszą ocenę ich użyteczność w ramach badań przypisanych do subdyscypliny. 

Również były podstawą do ukazania istniejących zróżnicowań przestrzennych, 

szczególnie z perspektywy związków pomiędzy światem on–line i off–line. 

Ramy czasowe opracowania są w głównej mierze wyznaczone poprzez sam 

okres istnienia internetu, a szczególnie sieci WWW. Z założenia idealną sytuacją 

byłoby analizowanie zagadnień aktualnych, z jednoczesnym zapewnieniem długiego 

horyzontu czasowego. Niestety w związku z brakiem możliwości analizowania 

wszystkich płaszczyzn geografii internetu w długim horyzoncie czasowym, po-

szczególne zagadnienia analizowane są w innych (różnych czasowo) okresach. Jest 

to ściśle związane z dostępnością do danych, krótkim okresem funkcjonowania nie-

których baz i zestawień. Należy również podkreślić, że pojawianie się nowych za-

gadnień z zakresu internetu i przestrzeni cyfrowej, powoduje niemożność zachowa-

nia jednorodnego okresu prezentowania danych i ich analizy. Stąd też, w zależności 

od zagadnienia i wykorzystywanego źródła, horyzont analiz jest różny. 

W przypadku terminologii stosowanej w niniejszym opracowaniu starano 

posługiwać się określeniami obecnymi w polskiej literaturze naukowej. Nie 

we wszystkich przypadkach było to możliwe. Wiele zjawisk związanych z interne-
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tem pojawia się bardzo szybko i nie doczekuje się ugruntowanego określenia w ję-

zyku polskim. W związku z tym każdorazowo przy polskim tłumaczeniu podawano 

oryginalne sformułowanie w języku angielskim. W niektórych przypadkach okre-

ślenia polskie i angielskie traktowano jako synonimy i posługiwano się nimi w pracy 

zamiennie. 

Opracowanie składa się z dwunastu rozdziałów. Jednak jego całość można 

podzielić na dwie zasadnicze części. Pierwsza (rozdziały 1–7) przedstawia zagad-

nienia teoretyczne geografii internetu, bazując głównie na literaturze przedmiotu. 

Druga część (rozdziały 8–11) zawiera przykłady (prezentację) wybranych zagadnień 

mieszących się w polu zainteresowań geografii internetu. Część ta ma być egzempli-

fikacją omawianych zagadnień teoretycznych i ukazać internet w trzech jego płasz-

czyznach: technologicznej, ekonomicznej, społecznej. Jedocześnie w warstwie in-

terpretacyjnej położono nacisk na identyfikację związków pomiędzy przestrzenią 

cyfrową a rzeczywistą. 

W pierwszej części opracowania przedstawiono teoretyczne aspekty geogra-

fii internetu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na związki pomiędzy przestrzenią 

cyfrową i przestrzenią rzeczywistą (rozdział 2 i 3). Wskazano na pole zainteresowań 

geografii internetu oraz jej podziały na tematyczne zakresy badawcze. Z racji istot-

ności związków pomiędzy przestrzenią geograficzną a cyfrową w przedmiocie ba-

dań geografii internetu, stosunkowo szeroko omówiono koncepcje, typologie prze-

strzeni. Rozdziały te realizują cel główny o charakterze dydaktyczno–

porządkującym, udzielając odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze. 

Kolejne rozdziały (4, 5) zawierają treści stanowiące niezbędne ramy zagad-

nień związanych z geografią internetu. Zarówno opisanie historii internetu i sieci 

WWW, praw sieci, jak i tematyki związanej z informacją i wiedzą, wykluczeniem 

cyfrowym, pozwala na nadanie kontekstu rozważań nad przedmiotem badań sub-

dyscypliny. Przedstawione najważniejsze fakty z historii internetu, sieci WWW 

wraz z podanymi prawami sieci, są niezbędne do wyjaśnienia fenomenu internetu. 

Odwołano się również do zagadnień związanych z wiedzą. Internet wpływa na 

funkcjonowanie człowieka w wielu obszarach, jednak to właśnie wiedza, chęć zdo-

bywania, dzielenia się nią, warunkowała i dalej warunkuje sposoby ewolucji oraz 

tworzenia się nowych sposobów jego wykorzystania. Zwrócono również uwagę na 

zjawiska, procesy wpływające na zmiany w przedmiocie zainteresowań geografii 

internetu. Część z nich (np. crowdfunding, internet rzeczy, łańcuch bloków), to no-

we zjawiska, wskazujące na jakościowy rozwój internetu. Fundamentalną częścią 

rozważań o poziomie rozwoju internetu, korzystaniu z niego, zwłaszcza w ujęciu 

przestrzennym, są zagadnienia związanych z wykluczeniem cyfrowym. Charaktery-

stykę zjawiska zawarto w jednym z podrozdziałów Przybliżono także związki po-

między internetem a kwestiami politycznymi (m.in. cenzurą internetu). Rozdziały 

te odnosząc się do pierwszego celu głównego, równocześnie udzielają odpowiedzi 
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na postawione pytanie badawcze o zmianach w zakresie geografii internetu, identy-

fikacji relacji pomiędzy przestrzenią rzeczywistą a cyfrową. 

Rozdział 6 przedstawia wybrane źródła informacji, stanowiące podstawę do 

analiz empirycznych w geografii internetu. Nie koncentrowano się na konkretnych 

bazach danych, czy też serwisach WWW. Przedstawiono szersze zagadnienia zwią-

zane z procesami, zjawiskami stanowiącymi pola eksploracji przestrzeni cyfrowej. 

Zagadnienia związane z big data, webometrią, mediami społecznościowymi, wy-

szukiwarkami internetowymi czy też działaniami podejmowanymi przez użytkow-

ników internetu w celu realizacji różnych zadań, uznać należy za najważniejsze 

źródła wiedzy o funkcjonowaniu internetu, również w aspekcie przestrzennym. 

Rozdział ten pełni funkcję porządkowania dotychczasowej wiedzy, czyli realizuje 

cele dydaktyczno-porządkujące. Odpowiada na pytanie badawcze „Jakie są podsta-

wowe źródła informacji o przestrzeni cyfrowej?”. 

W rozdziale 7 przedstawiony został stan badań nad przestrzennymi aspek-

tami funkcjonowania internetu w polskiej literaturze geograficznej. Przytoczono 

przykłady opracowań, w których autorzy zajmowali się analizami zjawisk w ramach 

geografii internetu. Zawiera treści umożliwiające zrealizowanie trzeciego celu po-

mocniczego, udzielając odpowiedzi na pytanie badawcze odnośnie nurtów badań 

występujących w polskiej geografii internetu. 

Cztery kolejne rozdziały (8, 9, 10, 11) stanowią prezentację zagadnień zwią-

zanych z geografią internetu w ujęciu trzech płaszczyzn analiz. W ramach płaszczy-

zny technologicznej poruszono najważniejsze zagadnienia związane z infrastrukturą 

internetu. Dotyczą one rozmieszczenia kabli podmorskich, punktów wymiany ruchu 

internetowego oraz adresów IP. Zwrócono również uwagę na aspekty korzystania 

z internetu przez jego użytkowników oraz zagadnienia związane z serwisami WWW 

(między innymi ich popularność). Kolejny rozdział (9) stanowi nawiązanie do 

płaszczyzny technologicznej geografii internetu. Zawarte w nim są własne badania 

dotyczące poziomu rozwoju internetu dla państw świata oraz wykluczenia cyfrowe-

go dla Polski. Druga część traktowana jest jako studium przypadku, które umożliwia 

zwrócenie uwagi na cechy wykluczenia cyfrowego, szczególnie w kontekście zróż-

nicowań wewnątrz państwa. Kwestia wykluczenia cyfrowego często jest rozpatry-

wana z perspektywy społecznej geografii internetu. Jednak w tym przypadku, 

w związku ze położeniem akacentu na aspekt dostępu do internetu, a nie na konse-

kwencje społeczne występowania różnic w korzystaniu z internetu, umieszczono te 

treści w nawiązaniu do płaszczyzny technologicznej. Rozdział 10 jest poświęcony 

płaszczyźnie ekonomicznej. Zawiera głównie analizy związanej z e–handlem, e–

pracą oraz rynkiem kryptowalut. Kryptowaluty są stosunkowo nowym problemem 

badawczym. Ich rozwój, wzrost powszechności stosowania, może znacząco wpłynąć 

na funkcjonowanie gospodarki, również w wymiarze przestrzennym. W rozdziale 11 

skoncentrowano się na płaszczyźnie społecznej. Przedstawiono funkcjonowanie 

mediów społecznościowych, crowdsourcingu (m.in. Wikipedia), cenzury internetu 
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oraz sieci anonimizujących. Omówione rozdziały realizują zarówno drugi cel głów-

ny, jak i trzeci pomocniczy. Dzięki temu stanowią podstawę do udzielenia odpowie-

dzi na trzy ostatnie pytania badawcze (4, 5, 6). Ta część opracowania ma profil ba-

dawczy. Odniesiono się w nim do własnych badań, jak również prezentacji danych 

pochodzących z różnych źródeł. Szczególnie istotne były pogłębione analizy funk-

cjonowania Wirtualnych Sieci Prywatnych i sieci anonimizujących, praktycznie 

nieobecne do tej pory w literaturze przedmiotu. 

Rozdział ostatni (12) stanowi podsumowanie opracowania; zawiera również 

wskazanie przyszłych kierunków rozwoju internetu oraz jego geografii.  

Omawiając układ opracowania warto odwołać się jeszcze do samej idei 

funkcjonowania sieci WWW. Działa ona dzięki hiperłączom. Tym samym zrywa 

z liniową narracją, umożliwiając „przechodzenie” pomiędzy powiązanymi ze sobą 

treściami znajdującymi się w różnych lokalizacjach (serwisach WWW). Również 

w ramach niniejszego opracowania liniowość narracji nie zawsze jest zachowana. 

Uwzględniając charakter zagadnień związanych z rozwojem internetu i sieci WWW 

oraz ich geografii, ścisłość powiązań pomiędzy niektórymi zagadnieniami jest tak 

duża, że wystąpiła konieczność częstego odwoływania się do treści zawartych 

w różnych częściach opracowania, przywoływania niektórych treści. W ramach 

niniejszego opracowania rozdzielono w przypadku części zagadnień (np. crowdso-

urcing, cenzura internetu) opis teoretyczny od przykładów/analiz bazujących na 

pozyskanych danych i własnych analizach.  

 

1.2. Źródła danych 

Podstawowym problemem w badaniach nad internetem i przestrzenią cy-

frową jest trudny dostęp do godnych zaufania danych statystycznych. Nie dla 

wszystkich zjawisk można pozyskać pełny zestaw informacji. Dynamika części jest 

na tyle duża, że bazy prezentują dane nieaktualne – dotyczące zjawisk już nieistot-

nych, których znaczenie zostało „przesłonięte” nowymi. Brak weryfikowalnych, 

dostępnych w dłuższym horyzoncie czasu źródeł stwarza liczne kłopoty, związane 

szczególnie z możliwością prowadzenia badań w ujęciu dynamicznym. Istotą kwe-

stią jest wiarygodność danych – szczególnie w przypadku baz danych dostępnych na 

serwisach WWW osób prywatnych, instytucji o niewiadomej reputacji (np. brak 

informacji o podmiocie gromadzącym i udostępniającym dane, metodologii jej dzia-

łań) etc. Dodatkowo znaczna część danych nie jest udostępniana do ogólnego wglą-

du czy badań naukowych przez podmioty nimi zarządzające. Wymienić można 

w tym przypadku bazy licznych firm komercyjnych, zajmujących się gromadzeniem 

danych oraz oferowaniem narzędzi do ich analizy. Gromadzone dane odnośnie za-

chowań użytkowników konkretnych serwisów WWW, serwisów społecznościo-

wych, poszczególnych programów czy urządzeń są obecnie jednym z atutów budo-
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wania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i to nie tylko tych działających 

w sieci WWW. W związku z tym, dane tego typu podlegają obrotowi na warunkach 

komercyjnych. Dostęp do nich jest zazwyczaj ograniczony, a wręcz niemożliwy, 

ze względu na konieczność ponoszenia znacznych kosztów. 

W pracy wykorzystano głównie dane pochodzące z różnych serwisów inter-

netowych lub pozyskane dzięki skorzystaniu z powszechnie stosowanych technik 

umożliwiających eksplorację zasobów sieci WWW. Serwis internetowe, które przy-

jęto za rzetelne, określono na drodze uznania wiarygodności instytucji je prowadzą-

cej. Często byli to jedyni dysponenci konkretnych danych z racji nadzoru nad kon-

kretnym rodzajem działalności. Na przykład statystyki odnośnie funkcjonowania 

sieci TOR są gromadzone i udostępniana przez organizację TOR Project, zajmującą 

się rozwojem oprogramowania służącego do korzystania z tej sieci. Częściowo ba-

zowano na oficjalnych danych pochodzących z urzędów statystycznych czy instytu-

cji zajmujących się systematycznym gromadzeniem i analizą danych. W tej katego-

rii źródeł należy wymienić głównie dane: 

1. Głównego Urzędu Statystycznego, w zakresie informacji o społeczeństwie infor-

macyjnym w Polsce (liczba użytkowników internetu, sposoby jego wykorzysta-

nia) (www.stat.gov.pl). 

2. Banku Światowego, odnośnie podstawowych statystyk dla państw świata – de-

mograficznych, ekonomicznych, z zakresu liczby użytkowników internetu etc. 

(data.worldbank.org). 

3. Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommuni-

cation Union – ITU), który zbiera i prowadzi bazę z porównywalnymi danymi 

dla państw świata odnośnie technologii informacyjno–komunikacyjnych (ICT – 

Information and Communication Technologies); 

4. Eurostatu – dotyczące e–handlu w państwach europejskich. 

Pozostałe źródła danych, wraz z przypisanymi do nich cechami, to: 

1. Liczba adresów IP – pozyskana z serwisów WWW regionalnych organizacji zaj-

mujących się przyznawaniem i zarządzaniem puli adresów IP dla poszczegól-

nych państw, którymi były: Réseaux IP Européens Network Coordination Centre 

RIPE NCC (www.ripe.net), American Registry for Internet Numbers ARIN 

(www.arin.net), African Network Information Center AFRINIC 

(www.afrinic.net), Asia Pacific Network Information Centre APNIC 

(www.apnic.net), Latin America and Caribbean Network Information Centre 

LACNIC (www.lacnic.net). 

2. Rankingi serwisów WWW – pozyskiwane z serwisów WWW prowadzonych 

przez przedsiębiorstwa/instytucje zajmujące się analizą zachowań użytkowników 

sieci WWW. Podstawowym w tym przypadku źródłem jest serwis Alexa 

(www.alexa.com), którego właścicielem jest amerykańska spółka Amazon. Ko-

lejnym serwisem prezentujący rankingi serwisów WWW, w skali całego świata, 

jest Majestic Million (majestic.com). 
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3. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem kryptowalut opisane zostały na pod-

stawie kompilacji danych z wielu serwisów zajmujących się monitorowaniem te-

go rynku (m.in. Blockchain – blockchain.info, BitInfoCharts – bitinfocharts.com, 

CryptoID – chainz.cryptoid.info). 

4. Bazy danych, dysponujące zazwyczaj cyklicznie, lub ustawicznie zbieranymi 

danymi, umożliwiającymi pozyskanie danych z zakresu funkcjonowania serwi-

sów WWW, mediów społecznościowych, zachowań i danych demograficznych 

internautów. Przykładowo można tu wymienić:  

– odnośnie funkcjonowania Wikipedii skorzystano z Wikimedia Statistics 

(stats.wikimedia.org – projekt mający na celu gromadzenie i prezentowanie sta-

tystyk Wikipedii i pokrewnych serwisów);  

– opisujących historię edycji, zaangażowania w projekcie OpenStreetMap korzy-

stano z dedykowanej strony WWW (osmstats.neis–one.org), zawierającej staty-

styki podejmowanych działań;  

– dla opisania projektu TOR skorzystano z danych oferowanych przez organiza-

cję zajmującą się nadzorowaniem jego funkcjonowania (metrics.torproject.org).  

Poza wymienionymi, do stworzenia baz danych podlegających analizie, po-

służyły informacje pochodzące z eksploracji ogólnodostępnych źródeł, mających 

charakter serwisów WWW, nie udostępniający zbiorczych baz danych. Dzięki za-

stosowaniu odpowiednich technik badawczych możliwym było pozyskanie potrzeb-

nych danych. Przykładowo pozyskując dane odnośnie funkcjonowania serwisu VPN 

Gate, korzystano z manualnego kopiowania (zaznaczenie na stronie WWW i „prze-

klejenie” do arkusza kalkulacyjnego) rekordów danych bezpośrednio ze strony 

WWW w pewnych odstępach czasu. W związku z automatycznym odświeżaniem 

się strony, generowaniem danych w czasie rzeczywistym, był to najlepszy sposób na 

stworzenie potrzebnej do analiz bazy. 

Należy podkreślić, że w przypadku opisywania większości zjawisk pozy-

skane dane były analizowane w ujęciu względnym – odniesione do liczby ludności, 

tudzież liczby internautów. Jednak w przypadku niektórych danych zrezygnowano 

z tego zabiegu, gdyż w związku z małą liczbą poszczególnych elementów (np. bito-

matów, węzłów kryptowalut) przypisanych do jednostek przestrzennych, uzyskano 

by wartości wskaźników zaburzające ogólny wzorzec zrożnicowań. 

W pozyskiwaniu materiału o charakterze faktograficznym korzystano rów-

nież z artykułów (o charakterze prasowym) znajdujących się na serwisach WWW. 

Dokonując selekcji wybierano w tych przypadkach te, które należy uznać za rzetelne 

w związku z wysokim poziomem merytorycznym publikujących autorów, którymi 

są często naukowcy oraz przedstawiciele dużych, ważnych przedsiębiorstw techno-

logicznych, czy zajmujących się analizą ogólnoświatowych trendów społecznych, 

ekonomicznych, technologicznych. Odwoływano się również do raportów instytucji 

zajmujących się analizami poszczególnych aspektów funkcjonowania internetu. 

Przykładowo można tu wymienić raport organizacji Freedom House odnośnie wol-
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ności internetu (Freedom of the Net 2016, 2016), czy też raport firmy Ericsson od-

nośnie internetu mobilnego Ericsson Mobility Report... (2016). Dynamika procesów 

związanych z internetem jest na tyle duża, że bazowanie tylko na literaturze nauko-

wej, oznaczałoby inercję w zakresie możliwości przedstawienia niektórych wyda-

rzeń oraz ich interpretacji.  

Przedstawione powyżej instytucje, serwisy WWW gromadzące dane na te-

mat funkcjonowania internetu nie wyczerpują listy wszystkich źródeł wykorzysta-

nych w opracowaniu. Odwołania do konkretnych źródeł pojawiają się każdorazowo 

w miejscu prezentowania treści na nich bazujących. 
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2. Przedmiot, podział geografii internetu 

Geografia, zajmując się zróżnicowaniem zjawisk na powierzchni Ziemi 

i wzajemnymi relacjami człowiek–otoczenie, w momencie pojawienia się internetu 

i krystalizowania się przestrzeni cyfrowej zaczęła wzbogacać się o nowy obszar 

badań. W chwili obecnej należy uznać geografię internetu za jedną z subdyscyplin 

geografii społeczno–ekonomicznej (geografii człowieka). Oczywiście pomijając 

kwestie konkretnego jej nazewnictwa (np. cybergeography – cybergeografia, digital 

geography – geografia cyfrowa), jest ona już na tyle ugruntowana, że powstają mo-

nografie naukowe koncentrujące się na tym polu badawczym, m.in. Dodge i Kitchin 

(2001), Retkiewicz (2013), Tranos (2013), Warf (2013b). Należy podkreślić, że już 

od początku lat 90 XX wieku zdawano sobie sprawę z doniosłości wpływu internetu 

na geografię, na to jak geografowie postrzegają i opisują świat. Brunn (1988) zwraca 

uwagę, że z perspektywy prowadzenia badań naukowych przez geografów, internet 

może przyczynić się do zmiany znaczenia oraz dalszej eksploracji tradycyjnych 

geograficznych koncepcji, takich jak: przestrzeń, miejsce, środowisko, krajobraz. 

Obecnie, z perspektywy co najmniej dwudziestu lat badań, można stwierdzić, że tak 

się niewątpliwe stało. 

Definiując przedmiot zainteresowań geografii internetu należy stwierdzić, że 

jest nim przestrzeń cyfrowa oraz jej związki z przestrzenią geograficzną. Geografia 

internetu stara się więc określić, jak zjawiska w przestrzeni geograficznej, będące 

domeną tradycyjnie rozumianej geografii społeczno–ekonomicznej, wpływają na 

procesy występujące w przestrzeni cyfrowej, jak je modyfikują. Związki te analizo-

wane są też w relacji – wpływ zjawisk z przestrzeni cyfrowej na zjawiska z prze-

strzeni rzeczywistej. Uznając również wzajemne oddziaływanie, współprzenikanie 

się obu form przestrzeni, określa się współzależność pomiędzy nimi. Warto zauwa-

żyć, że przestrzenne ujęcie zagadnień na gruncie nauk społecznych – do nich należy 

zaliczyć geografię człowieka, a więc i geografię internetu – sprowadza się w ogól-

nym ujęciu do trzech kwestii (Goodchild, Janelle, 2004):  

– zrozumienie i wyjaśnienie zachowań człowieka oraz procesów; zrozumienia dzia-

łań podejmowanych przez ludzi;  

– przewidywanie zachowań człowieka i procesów na potrzeby planowania przebiegu 

zjawisk w przestrzeni, jej organizacji, działań komercyjnych; 

– rozwiązywanie problemów występujących w społeczeństwie, które mogą zostać 

złagodzone poprzez wiedzę o zachowaniach człowieka.  

Zadaniem geografii internetu jest podejmowanie przedstawionych trzech 

kwestii na gruncie badawczym. Szczególny akcent położony jest na aspekt prze-

strzenny we wszelkich zagadnieniach związanych z korzystaniem z internetu, two-
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rzeniem ram jego funkcjonowania oraz wykorzystania do wykonywaniem różnorod-

nych działań. 

Opierając się na dotychczasowym dorobku teoretycznym sybdyscypliny 

można zdefiniować więc geografię internetu jako część geografii społeczno–

ekonomicznej, zajmującą się tymi aspektami działań człowieka, które są związane 

z korzystaniem z internetu, jego tworzeniem, funkcjonowaniem. Geografia internetu 

koncentruje się na przestrzennym wymiarze tych działań, na ich społecznych, eko-

nomicznych konsekwencjach. Oczywiście analizy w oparciu o dane pochodzące 

z przestrzeni cyfrowej są obecne w innych subdyscyplinach geografii. Jednak cechą 

odróżniającą geografię internetu od innych subdyscyplin jest jej przedmiot, czyli 

określanie relacji, zależności pomiędzy przestrzenią cyfrową a rzeczywistą; ich 

przyczyn, praktycznych implikacji.  

Rozważając o naturze geografii internetu, należy podkreślić, że jest ona wie-

lowymiarowa, koncentruje się na różnych zakresach badań. Nie jest jednorodna, tak 

jak nie ma jednej geografii społeczno–ekonomicznej. Zook (2006) wyróżnia w ob-

rębie geografii internetu: 

1. Techniczną geografię internetu – koncentruje się na przestrzennych aspektach 

fizycznej infrastruktury internetu, węzłach, przepływie danych. Mieszczą się 

w niej również takie zagadnienia jak zróżnicowanie przestrzenne użytkowników 

internetu czy nazw domen internetowych. Można ją więc utożsamić z tradycyjnie 

pojmowaną geografią komunikacji (łączności). 

2. Geografię człowieka – zwraca uwagę na to, jak nowe technologie kształtują życie 

polityczne, ekonomiczne, społeczne. Istotne są również interakcje pomiędzy tymi 

sferami życia z uwypukleniem roli internetu i przestrzeni cyfrowej. 

a. Polityczną i kulturową geografię internetu – odniesienia do suwerenności i te-

rytorialności w pozornie pozbawionej granic przestrzeni cyfrowej. Zagadnienia 

związane z internetem są analizowane przez pryzmat zmiennej natury relacji 

pomiędzy ludźmi, kulturami, przestrzeniami. Zwraca się uwagę na zagadnienia 

granic oraz powiązań pomiędzy tym co dzieje się w przestrzeni cyfrowej i rze-

czywistej. 

b. Ekonomiczną geografię internetu – koncentruje się między innymi na zagad-

nieniach z zakresu wpływu internetu na geografię miast (np. hierarchia miast) 

oraz na zagadnieniach związanych z geografią e–usług. Zawierają się w niej 

również analizy odnośnie obszarów wiejskich; związków, zróżnicowań w uję-

ciu relacji pomiędzy różnymi regionami, typami obszarów. 

3. Wizualną geografię internetu – wizualizacja i tworzenie map topologii oraz po-

szczególnych warstw internetu: fizycznej, politycznej, kulturowej, ekonomicznej. 

Nawiązując do przedstawionego podziału, Tranos (2013) zawęża geografię 

internetu do trzech płaszczyzn: technicznej, człowieka (łączącej również w sobie 

ekonomiczną oraz polityczną i kulturową), wizualnej. Podobnie Castells (2003) 
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zwraca uwagę, że geograficzne aspekty internetu powinny być rozpatrywane 

w trzech wymiarach:  

1. Rozwoju technicznego (infrastruktura telekomunikacyjna), czyli rozmieszczenie 

łączy oraz ruterów. 

2. Przestrzennego rozmieszczenia użytkowników internetu.  

3. Ekonomicznym, czyli dotyczącym produkcji związanej z internetem. W tych za-

gadnieniach mieszczą się między innymi: produkcja urządzeń do budowy inter-

netu i nowych rozwiązań technicznych umożliwiających komunikację sieciową 

oraz geografia dostarczycieli zawartości internetu (serwisy WWW). 

Osadzone w tematyce geografii internetu są również rozważania zawarte 

w opracowaniu Wang Y. i in. (2003), w których zwrócono uwagę na kategorie two-

rzonych wizualizacji przestrzennych internetu. Wydzielono w tym przypadku nastę-

pujące kategorie (warstwy): 

– fizyczną – ukazującą obraz połączeń w obrębie internetu – vide geografia rozwoju 

technicznego u Castellsa (2003); 

– transportową – związaną z przepływem danych poprzez internet; 

– aplikacji – sprowadzającą się do przestrzennych wizualizacji poszczególnych za-

gadnień związanych z siecią WWW (np. interakcje pomiędzy użytkownikami, 

zawartość serwisów WWW).  

Wszystkie z przedstawionych ujęć zakresu tematyki geografii internetu od-

wołują się de facto do tego samego zestawu zagadnień, które można poklasyfikować 

– zamknąć w trzech aspektach: technologia, społeczeństwo, ekonomia, stanowią-

cych jednocześnie płaszczyzny zainteresowań geografii internetu (technologiczną, 

społeczną, ekonomiczną) (ryc. 2). Są to płaszczyzny wzajemnie przenikające się. 

Nie można definitywnie przypisywań danego zagadnienia do konkretnej płaszczy-

zny. Przykładowo, rozpatrując zagadnienia związane z wykluczeniem cyfrowym 

można traktować je w wymiarze technologicznym (dostęp do internetu), jak i z per-

spektywy społeczeństwa (wykluczenie społeczne), czy gospodarki (zdolność do 

telepracy etc.). Oczywiście te trzy płaszczyzny nie wyczerpują zakresu podejmowa-

nych badań na gruncie geografii internetu – podobnie trudno byłoby w ogólnych 

ramach definitywnie zamknąć pola zainteresowań geografii.  

W przedstawionych ujęciach geografii internetu brakuje bezpośredniego 

odwołania się do przestrzeni cyfrowej – do jej geografii, a w konsekwencji do zwer-

balizowania istnienia „geografii przestrzeni cyfrowej”, czy też „geografii cyberprze-

strzeni”. Jest to o tyle zrozumiałe, że samo pojęcie „internet” traktowane jest szero-

ko. Oznacza to, że uwzględnia się nie tylko jego wymiar infrastrukturalny, ale rów-

nież pozostałe zagadnienia, związane bardziej z siecią WWW. Jednak Kellermann 

(2016a) wyraźnie zakreśla pole zainteresowań geografii cyberprzestrzeni oraz wy-

różnia następujące jej warstwy:  

– lokalizacja w przestrzeni rzeczywistej urządzeń, oprogramowania, kabli etc., które 

umożliwiają funkcjonowanie internetu; 
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– wykorzystywanie internetu w różnych skalach przestrzennych (miasta, regiony, 

państwa);  

– geografia internetu doświadczana przez jego użytkowników, czyli na przykład 

serwisy WWW wyświetlane na ekranie komputera czy smartfona;  

– geograficzne aspekty serwisów WWW i innych platform komunikacyjnych (np. 

aplikacji na urządzenia mobilne) – ich lokalizacja, przepływ danych. 

 

TECHNOLOGICZNA

- infrastruktura

- urządzenia

- domeny internetowe

- przepływ danych

EKONOMICZNA

- e-handel 

- praca on-line

- kryptowaluty

SPOŁECZNA

- wykluczenie cyfrowe

- wzorce korzystania z 
internetu

- cenzura Internetu

- crowdsourcing

 

Ryc. 2. Trzy płaszczyzny geografii internetu. Źródło: opracowanie własne. 

 

Przedstawione ujęcie geografii cyberprzestrzeni (przestrzeni cyfrowej), wy-

raźnie nawiązuje do ujęć funkcjonujących w ramach geografii internetu. Stąd też nie 

należałoby rozgraniczać tych dwóch geografii: internetu i przestrzeni cyfrowej (cy-

berprzestrzeni). Należy je traktować jako synonimy i w ramach niniejszego opraco-

wania proponuje się używać ich wspólnie, lub zamiennie, na równych prawach 

z „geografią przestrzeni cyfrowej”. Nie ma bowiem przesłanek, aby w obrębie two-

rzącej się (istniejącej) subdyscypliny geografii, dokonywać podziałów wynikających 

z semantycznych aspektów poszczególnych sformułowań. Przyjmując wielowymia-

rowość geografii internetu, zakładamy więc, że wykracza ona poza aspekt infra-

strukturalny, gdyż samo znaczenie słowa „internet” jest obecnie szersze.  

Reasumując rozważania nad geografią internetu należy odwołać się do 

sformułowania Zooka (2006, s. 69), które wskazuje na różnice pomiędzy geografią 

internetu a „tradycyjną” geografią: „...geografowie koncentrują się na powtarzalnych 

związkach pomiędzy naturą a społeczeństwem jako źródłem zróżnicowanych do-
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świadczeń człowieka na powierzchni Ziemi, geografowie internetu natomiast sku-

piają się na złożoności interakcji pomiędzy technologiami elektronicznymi i ich 

wykorzystaniem przez człowieka jako fundamentem wielkowymiarowej geografii 

internetu”. 
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3. Przestrzeń cyfrowa vs. przestrzeń rzeczywista 

Przestrzeń cyfrowa, czy też pokrewne określenia (np. cyberprzestrzeń), 

w nazwie zawierają bezpośrednie odniesienie do przestrzeni. Są również z nią ze-

stawiane. W geografii rozważania nad pojęciem przestrzeni, jej cechami, są funda-

mentem dyscypliny. Przestrzeń, wraz z czasem, stanowią bowiem „coś” co jest do-

świadczane przez każdego mieszkańca Ziemi; stanowią naturalne odniesienie dla 

wszelkich procesów i zjawisk. Hubbard i in. (2002) zwracają uwagę na zmianę ro-

zumienia przestrzeni przez geografów. Do lat 70. XX wieku dominowało absolutne 

pojmowanie przestrzeni. W ujęciu tym przestrzeń była rozumiana jako system orga-

nizacji, geometryczny porządek – rodzaj siatki, w obrębie której pojawiają się 

obiekty i wydarzenia. Takie ujęcie umożliwiało określenie ogólnych praw rządzą-

cych przestrzenią, które na przykład wyjaśniały związki pomiędzy ludźmi a miej-

scem, identyfikowały logiczne wzorce rozmieszczenia osadnictwa oraz wszelkich 

ludzkich działań.  

Jak zauważa Lisowski (2014), obecnie przestrzeń najczęściej jest pojmowa-

na, jako ogół wszystkich relacji, które zachodzą pomiędzy obiektami, w obrębie 

zbioru tych obiektów. Jest ona określana przez wzajemne rozmieszczenie obiektów, 

ich rozmiary, kształty. Takie ujęcie odwołuje się do relacyjnej koncepcji przestrzeni, 

w której zakłada się, że przestrzeń stanowi sieć relacji pomiędzy obiektami konkret-

nymi i zdarzeniami. Przestrzeń w tym ujęciu to zbiór rzeczy (obiektów), między 

którymi zachodzą relacje stanowiące wzajemne separacje, przy czym za relację se-

parującą uznaje się odległość (Chojnicki, 1999). Takie ujęcie zwraca uwagę na fakt, 

że przestrzeń podlega ciągłej produkcji poprzez zachodzące relacje społeczno–

przestrzenne. Związki pomiędzy przestrzenią, formami przestrzennymi, zachowa-

niami przestrzennymi nie są zależne od naturalnych praw przestrzennych, lecz są 

raczej produktem kulturowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych relacji 

(Hubbard i in., 2002). Relacyjne ujęcie przestrzeni w przypadku badań nad zagad-

nieniami związanymi z internetem i siecią WWW, daje istotne zalety w kontekście 

możliwości poznawczych oraz przede wszystkim zoperacjonalizowania (konkrety-

zacji pojęcia, doboru miar, podejścia do analizy materiału empirycznego) przestrzeni 

cyfrowej3. Jak zauważa Chojnicki (1999) głównym argumentem przemawiającym za 

relacyjną koncepcją przestrzeni w naukach społecznych (a więc również w bada-

niach nad przestrzenią cyfrową) jest możliwość rozróżnienia obok przestrzeni fi-

zycznej, przestrzeni niefizycznych. Konsekwencją tego jest występowanie w bada-

                                                      
3 Relacyjna koncepcja przestrzeni (w aspekcie geometrycznym i społecznym) była przyjmo-

wana jako punkt wyjścia w badaniach nad przestrzennymi aspektami funkcjonowania cyber-

przestrzeni prowadzonymi przez Dodge’a i Kitchina (2001). 
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niach geograficznych (głównie społeczno–ekonomicznych) dualizmu w podejściu 

do przestrzeni – zestawiania ze sobą przestrzeni fizycznej i niefizycznych (np. spo-

łecznej, ekonomicznej, politycznej, kulturowej itd.).  

W związku z przenikaniem się przestrzeni fizycznej i niefizycznych, natu-

ralną tendencją w badaniach geograficznych jest próba poszukiwania związków, 

opisu wzajemnego oddziaływania tych przestrzeni. Stąd też pojęcie przestrzeni geo-

graficznej jest szersze – zawiera w sobie różnorodne elementy, mieszczące się 

w trzech kategoriach: przyrodniczej (np. ukształtowanie terenu, stosunki wodne, 

świat roślin), społeczno–ekonomiczne (np. sieć instytucji, sieć osadnicza, struktura 

gospodarki), kulturowej (np. kultura materialna, świadomość polityczna, zasoby 

intelektualne) (Zioło, 2011). Takie określenie przestrzeni geograficznej nawiązuje 

do ujęcia struktury przestrzeni przedstawionej przez Buttimer (1978), która wyróżni-

ła: biosferę (elementy naturalne), socjo–technosferę (elementy fizyczne) oraz noos-

ferę (idee, wartości, symbole, wyobrażenia). Identyfikację tych sfer oraz określanie 

relacji pomiędzy nimi stanowi istotę badań z zakresu geografii społeczno–

ekonomicznej. 

Powstanie internetu spowodowało, powołanie do życia cyberprzestrzeni – 

przestrzeni wirtualnej, czyli świata stworzonego z danych generowanych w dużej 

mierze poprzez korzystanie z sieci WWW. Pierwsza „definicja” cyberprzestrzeni 

powstała w roku 1984, kiedy tak naprawdę nie było jeszcze sieci WWW. Definicja 

jest dziełem autora powieści science–fiction Williama Gibsona (1999, s. 43): „To 

jest cyberprzestrzeń. Konsensualna halucynacja, doświadczana każdego dnia przez 

miliardy uprawnionych użytkowników we wszystkich krajach, przez dzieci naucza-

ne pojęć matematycznych (...) Graficzne odwzorowanie danych pobieranych 

ze wszystkich komputerów świata. Niewyobrażalna złożoność”4. W kolejnym sfor-

mułowaniu Gibson zwrócił jednocześnie uwagę na istotny problem bezmiejscowości 

tej „przestrzeni”: „…Tam nie ma tam. Tego uczyli dzieci, kiedy tłumaczyli, co to 

jest cyberprzestrzeń …” (Gibson, 1997, s. 40). Podobnym sposobem opisywania 

bezmiejscowości cyberprzestrzeni posłużył się również inny przedstawiciel tego 

gatunku literackiego Siergiej Łukjanienko (1997, lok. 891–8925): „...nieskończona 

przestrzeń, której tak naprawdę nie ma”. Kontynuując opisy cyberprzestrzeni po-

chodzące z literatury warto również przytoczyć sformułowanie Neala Stephensona 

(1999, s. 222) „...Metawers jest strukturą fikcyjną, zbudowaną z oprogramowania. 

Oprogramowanie tworzą kody będące formą mowy, formą zrozumiałą dla kompute-

ra. Zatem Metawers, jako całość, można uznać za jedno wielkie nam–shub [zaklę-

                                                      
4 Jest to zapewne najczęściej cytowany fragment powieści science–fiction (konkretnie nurtu 

cyberpunk) w literaturze naukowej. Znaczna część opracowań naukowych zajmujących się 

cyberprzestrzenią odwołuje się do tego sformułowania. 
5 W związku z tym, że przy opracowaniu niniejszej monografii korzystano częściowo 

ze źródeł w formacie książek elektronicznych (e–booków, e–książek), cytaty w tym przy-

padku podano poprzez określenie lokacji – zaznaczając ten fakt poprzez wyrażenie „lok.”. 
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cie], rozprzestrzeniające się dzięki światłowodowej sieci...”. W tym przypadku Me-

tawers to oczywiście cyberprzestrzeń. Przedstawione opisy cyberprzestrzeni są pró-

bami zmierzenia się z nadchodzącą rewolucyjną zmianą doświadczenia otaczającego 

nas świata – staraniami opisania nowego, często intuicyjnie doświadczanego zjawi-

ska.  

Z definicjami cyberprzestrzeni pochodzącymi z opracowań naukowych, 

można się zetknąć już w opracowaniach z lat 90 XX wieku. Starrs i Anderson (1997, 

s. 148) definiują cyberprzestrzeń jako: „...świat elektronicznych informacji, danych 

i połączeń pomiędzy tymi danymi”. Zwracają jednocześnie uwagę na fakt, że cyber-

przestrzeń jest konstytuowana przez dane różnego rodzaju, heterogeniczne (np. ge-

nerowane przez różne urządzenia, instytucje, w różnych formatach). Stąd też, jak 

zauważają Dodge i Kitchin (2001), możemy mówić o cyberprzestrzeniach, z których 

każda dostarcza odmiennych form interakcji i komunikacji. T.V. Reed (2014) pod-

kreśla również ten fakt, wskazując, że różne cyberprzestrzenie są tworzone w zależ-

ności od urządzeń i mediów z którymi ludzie wchodzą w interakcje (np. sieć WWW, 

konsole do gier, smartfony) oraz od celu (zakupy, nauka, praca, głosowanie w wy-

borach etc.). Jak zauważa Sienkiewicz (2015) cyberprzestrzeń jest efektem konwer-

gencji socjosfery, infosfery, technosfery (sieć teleinformatyczna). Podlega więc w 

swojej genezie jak i funkcjonowaniu wpływom wielu czynników.  

Przedstawione ujęcia metafory jaką jest cyberprzestrzeń, nie mogą w pełni 

operacjonalizować podmiotu badań wielu dyscyplin, w tym geografii. Jednak przez 

wiele lat w literaturze naukowej to właśnie metafora cyberprzestrzeni, była i jest 

w dalszym ciągu wykorzystywana. Używana głównie dla określenia zawartości sieci 

(np. serwisów internetowych) jest obecnie krytykowana, jako nie do końca oddająca 

złożoność interakcji pomiędzy ludźmi i wymiany informacji dzięki internetowi 

(Graham M., 2013a). Jak zauważa Strate (1999) w związku z tym, że termin „cyber-

przestrzeń” jest używany do określenia wielu zagadnień, stał się on niejasny i wy-

drenowany ze znaczenia. Tym bardziej, że mamy do czynienia z heterogeniczną 

cyberprzestrzenią, w obrębie której funkcjonują różne homogeniczne rodzaje cyber-

przestrzeni. W najnowszych opracowaniach z zakresu geografii internetu proponuje 

się więc takie terminy jak: przestrzeń cyfrowa (digital space) – jako opozycję dla 

przestrzeni fizycznej; przestrzeń wirtualna (virtual space) – jako opozycję dla prze-

strzeni rzeczywistej (Leszczynski, 2015). Takie zestawianie na zasadzie kontrastu 

nie oddaje jednak tego, że obydwie formy przestrzeni (cyfrowa – fizyczna; wirtualna 

– rzeczywista) są ze sobą ściśle powiązane. Wynika to z tego, że przestrzeń fizyczna 

jest podłożem wszelkich procesów związanych z technologią (innymi wymiarami 

funkcjonowania człowieka), ale również cyberprzestrzenią (Graham M., 2015). Co 

istotne, jednym z wymiarów pojmowania cyberprzestrzeni (przestrzeni cyfrowej) 

jako tworu przestrzennego, jest samo nazewnictwo (terminologia) stosowana przy 

opisie aktywności użytkowników internetu. Zazwyczaj są to metaforyczne ujęcia 

odnoszące się do miejsca, implikują, akcje podejmowane w czasie, eksplorację, 
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zamieszkiwanie środowiska cyfrowego (Adams, 1997). W języku polskim posługu-

jemy się takimi sformułowaniami jak: „wejść do internetu”, „poruszać się po sieci”, 

„odwiedzić stronę internetową”, „otworzyć/zamknąć stronę internetową”.  

Jedną z pierwszych chronologicznie koncepcji opisujących związki prze-

strzeni cyfrowej z przestrzenią rzeczywistą było opracowanie Batty’ego (1997). 

W typologii geografii wirtualnej wyróżnił trzy poziomy wzajemnych powiązań po-

między przestrzenią rzeczywistą i wirtualną z odniesieniem się do miejsca i prze-

strzeni: cspace – przestrzeń zawierająca się pomiędzy komputerami; cyberspace – 

przestrzeń wyrastające z cspace poprzez komunikację pomiędzy komputerami, cy-

berplace – infrastruktura cyfrowego świata. Shiode (2000; 2003) zaproponował 

kolejną typologię, w tym przypadku warstw informacyjnych z odniesieniem się do 

ich przestrzennych atrybutów (ryc. 3). Zaczynając od najmniej, a następnie przecho-

dząc do najbardziej konceptualnej (oderwanej od przestrzeni rzeczywistej), wyróż-

nił: przestrzeń rzeczywistą – przestrzeń sieci – przestrzeń Sieci – cyberprzestrzeń. 

Przestrzeń rzeczywista dostarcza przestrzennych odniesień dla pozostałych typów 

warstw informacyjnych. Przestrzeń sieci w uproszczeniu powinna być utożsamiana 

z infrastrukturą. Jest to fizyczny aspekt przestrzeni technologii informacyjno–

komunikacyjnych: światłowody, satelity oraz rozmieszczenie serwerów i klientów 

(adresy IP). W przestrzeni sieci komputery (użytkownicy i serwery) to węzły; węzły 

są połączone przez krawędzie (sieć światłowodów, sieci satelitarne, sieci telefonicz-

ne). Przestrzeń Sieci to przestrzeń metaforyczna: multimedialna zawartość oraz hi-

perłącza na serwisach WWW. Istnienie przestrzeni Sieci zależy od infrastruktury 

(przestrzeni sieci), jednakże struktura zależy od topologii Sieci. W przypadku prze-

strzeni Sieci jej porządek przestrzenny jest uzależniony od hiperłączy, a nie od roz-

mieszczenia serwerów. Przestrzeń Sieci jest wolna od ograniczeń dystansu, kierun-

ków w tradycyjnym znaczeniu, znanym z przestrzeni rzeczywistej. Finalnie, cyber-

przestrzeń, która jest utożsamiana z cybermiastami 3D, stanowi najwyższy poziom 

konceptualizacji wymyślonego środowiska. Trójwymiarowe, wykreowane miasta 

wyglądają podobnie jak świat rzeczywisty, jednakowoż prawa ruchu są zdecydowa-

nie inne. Występuje wolna grawitacja i hiperłącza, umożliwiające zmianę lokaliza-

cji. Pomimo tego, zachowane (replikowane) są elementy nawiązujące do charaktery-

styk przestrzeni rzeczywistej: elektronicznie odtworzona struktura miasta, aktyw-

ność w obrębie miast, użytkownicy zawiadujący aktywnością. Przestrzeń sieci oraz 

Sieci są umocowane w świecie rzeczywistym, ponieważ ich egzystencja zależy od 

sieci fizycznej. Można więc z perspektywy aktywności człowieka, stwierdzić, że 

przestrzeń rzeczywista dostarcza kanałów dostępu do przestrzeni Sieci (Yu, Shaw, 

2008). Z drugiej strony działania podejmowane w przestrzeni cyfrowej są umoco-

wane w aktywności w świecie off–line. Przytaczając przykład e–handlu – pomimo 

tego, że większość czynności związanych z przeszukiwaniem zasobów Sieci i kup-

nem jest oderwana bezpośrednio od realności świata fizycznego, to towar jest fi-

zycznie składowany w jakimś miejscu (magazynie) oraz dostarczony do klienta 
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przebywającego w konkretnej lokalizacji w przestrzeni fizycznej. W tym przypadku 

rozmieszczenie magazynów, organizacja logistyki transportu podlega prawom prze-

strzeni geograficznej (Batty, Miller H.J., 2000). Nie można więc rozdzielać i rozu-

mieć poszczególnych warstw przestrzeni w oderwaniu od siebie. 

 

nieistniejąca

(przestrzeń konceptualna)

przestrzeń rzeczywista

przestrzeń sieci 

(infrastruktura)

przestrzeń Sieci

(internet)

cyberprzestrzeń

istniejąca

(przestrzeń fizyczna)
 

Ryc. 3. Warstwy informacyjne poszczególnych typów przestrzeni. Źródło: Shiode (2000; 2003). 

 

Jednym z ujęć wywodzących się przedstawionej typologii geografii wirtual-

nej jest dualne podejście zaproponowane przez Devriendta i in. (2008; 2011) – cy-

berplace i cyberspace. Zwracając uwagę na aspekt przepływów – powiązań pomię-

dzy miejscami, podkreśla się w nim związek przestrzeni cyfrowej z rzeczywistą, 

określając go w różny sposób. W pierwszym ujęciu – cyberplace, powiązania po-

między konkretnymi lokalizacjami w przestrzeni geograficznej są wyrażone poprzez 

infrastrukturę. Jest ona odpowiedzialna za relacje występujące w przestrzeni cyfro-

wej, gdyż założyć można, że fizyczna infrastruktura odpowiada za transfer informa-

cji (jej wolumen). Drugie ujęcie – cyberspace, koncentruje się na określaniu relacji 

pomiędzy przestrzenią cyfrową a rzeczywistą poprzez analizę struktury przestrzeni 

cyfrowej. W tym przypadku przepływy, hierarchie miejsc ustala się na podstawie 

analizy hiperłączy, ruchu poczty internetowej, struktury wskazań wyszukiwarek 

internetowych etc.  

Kellerman (2016b) przedstawia, podobną do opisanych powyżej, klasyfika-

cję przestrzeni, koncentrując się na relacjach użytkownik – dany typ przestrzeni, 

w kontekście wizualności (ryc. 4). Pierwszym typem jest przestrzeń wirtualna, czyli 

obrazy, filmy, fotografie, gry komputerowe itp., które umożliwiają użytkownikom 

doświadczanie czegoś, co jest fizycznie nieobecne w danym miejscu. Mamy do czy-

nienia z wirtualizacją (transformacją) obiektów z przestrzeni rzeczywistej. Drugi typ 
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przestrzeni to cyberprzestrzeń, którą można ująć (wobec różnego jej definiowana 

z perspektywy przestrzennej) jako doświadczaną przez użytkownika sztuczną rze-

czywistość. Jest ona platformą komunikacji, oraz konceptualną i metaforyczną prze-

strzenią. Te dwie przestrzenie (wirtualna i cyberprzestrzeń) są komplementarne 

względem siebie. Trzeci typ przestrzeni związany jest z internetem i dotyczy wizu-

alnej prezentacji informacji w postaci np. poczty elekronicznej, serwisów WWW. 

Kolejny typ to „przestrzeń ekranu” (ISS – Internet screen–space). Można ją określić 

jako przestrzeń „wyświetlaną” na ekranie komputera czy smartfona. Zawiera wszel-

kie możliwe sposoby wizualnej prezentacji danych, które nie są jednak stałe i mogą 

być zmieniane przez działania użytkownika.  

 

PRZESTRZEŃ WIRTUALNA

wirtualna prezentacja przestrzeni rzeczywistej, obiektów

materialnych (m.in. fotografie, filmy, cyfrowe informacje)

CYBERPRZESTRZEŃ

media służące cyfrowej komunikacji (m.in. telewizja,

telefonia, internet)

INTERNET

przestrzeń komunikacji cyfrowej (m.in.

e-mail, Web 2.0, serwisy WWW)

PRZESTRZEŃ EKRANU

relacja użytkownik-internet,

poprzez wizualizacje

wyświetlane na ekranach

komputerów, smartfonów

 

Ryc. 4. Typy przestrzeni wizualnych. Źródło: Kellerman (2016a; 2016b) ze zmianami. 

 

Interesującym spojrzeniem na związki pomiędzy przestrzenią cyfrową a rze-

czywistą jest odwołanie się do struktury przestrzeni w ujęciu geograficznym zapro-

ponowanym przez Buttimer (1978). Kilham (2016) w nawiązaniu do noosfery6, 

wyróżnia „wiedzosferę” (knowosphere). Wiedzosfera traktowana jest jako noosfera 

we współczesnym ujęciu i odnosi się do zbioru wszystkich cyfrowych informacji 

zawartych w internecie i publicznych chmurach danych (chmurach obliczeniowych). 

Wiedzosfera jest „zasilana” informacjami pochodzącymi z ludzkich umysłów, pry-

                                                      
6 Warto zauważyć, że koncepcja noosfery, pojawiająca się pierwotnie w pracach Władimira 

Wiernadskiego oraz Pierre’a Teiharda de Chardin (Oldfield, Shaw, 2006), odwoływała się do 

ewolucji biosfery. Noosfera miała być ostatnią fazą tej ewolucji. 
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watnych zbiorów informacji, takich jak: pliki z danymi, fotografie, dane z czujników 

itd.  

Finalnie warto również przytoczyć jedną z polskich konceptualizacji (mo-

del) przestrzeni internetu, a w konsekwencji próbę określenia związków pomiędzy 

światem on–line a off–line. Szpunar (2008) konstruując model heurystyczny prze-

strzeni internetu zawarła w nim: przestrzeń technologiczną (sieci oparte o protokoły 

internetowe), przestrzeń społeczną (użytkownicy internetu), przestrzeń informacyjną 

(zasoby dostępne w sieci WWW). Znaleźć można więc i w tym przypadku, wyraźne 

oddzielenie warstwy infrastrukturalnej od innych, z dodatkowym zwróceniem uwa-

gi, na niejako „spinającą” dwie pozostałe, warstwę związaną ze społecznościami 

użytkowników internetu.  

Jak wynika z przeglądu opracowań zawierających konceptualizacje umiesz-

czające przestrzeń cyfrową w relacji do przestrzeni rzeczywistej, już od początku 

funkcjonowania internetu łączono ze sobą geografię i internet. W początkowej fazie 

rozwoju internetu i sieci WWW zazwyczaj dostrzegano zanikanie znaczenia prze-

strzeni fizycznej w kształtowaniu relacji pomiędzy ludźmi, podmiotami gospodar-

czymi. Najbardziej znanym, jest prawdopodobnie sformułowanie Cairncross (1997) 

o śmierci odległości (dystansu), a w konsekwencji o zmniejszeniu się znaczenia 

geografii7. Również inni obserwatorzy rzeczywistości starali się zwrócić uwagę na 

zmianę w zakresie rozumienia, znaczenia przestrzeni. Przykładowo, Negroponte 

(1997, s. 137) twierdzi, że „podobnie jak hipertekst usuwa ograniczenia drukowanej 

strony, tak era postinformacyjna usunie ograniczenia geograficzne”. Dostrzegano 

zatem nadejście istotnych zmian w kontekście transformacji znaczenia przestrzeni 

rzeczywistej dla szeregu działań podejmowanych przez człowieka. Jednak patrzenie 

na pojawienie się internetu i sieci WWW z takiej perspektywy – zaniku lub margi-

nalizacji roli dystansu, a więc przestrzeni, stało się stosunkowo szybko źródłem 

krytyki (m.in. Morgan, 2004). O ile można bowiem mówić o istotnych zmianach 

w postrzeganiu przestrzeni, zmianie znaczenia dystansu8, geografowie (i nie tylko) 

zanegowali podstawy aprzestrzennych ujęć związków w relacji człowiek – prze-

strzeń cyfrowa.  

Współprzenikanie się przestrzeni fizycznej, również w szerszym ujęciu – 

geograficznej, i cyfrowej stało się kanwą do rozwoju specyficznych ujęć tego za-

gadnienia. Owocowało to również wprowadzeniem nowych pojęć odnoszących się 

do przestrzeni cyfrowej oraz powiązanych z nią, takich jak: code/space, neogeogra-

fia, GeoWeb, palimpsest, cyfrowe warstwy, cyberpejzaż. 

Jak zauważają Thrift i French (2002), współcześnie jesteśmy prowadzeni 

przez oprogramowanie (m.in. w kierowaniu samochodów, używaniu sprzętów do-

                                                      
7 Oryginalne sformułowanie brzmi następująco: „The death of distance loosens the grip 

of geography” (Cairncross, 1997, s. 5). 
8 Rembowska (2005) zauważa, że odległość straciła wymiar obiektywny, wyrażony przykła-

dowo w jednostkach długości, stając się konstruktem społecznym.  
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mowych), co wpływa na zmianę natury przestrzeni. Dodge i Kitchin (2004) przybli-

żając ideę „code/space”, zwracają uwagę, że programy komputerowe (codes), czyli 

kody tworzące, monitorujące, sprawdzające, kontrolujące wiele aspektów ludzkiego 

funkcjonowania, umożliwiają kształtowanie świata materialnego (produkcji prze-

strzeni) – spaces. Ci sami autorzy dokonują podziału codes na cztery formy, zako-

rzenione w codziennym życiu ludzi: kodowane obiekty – obiekty niepodłączone do 

sieci, używające oprogramowanie do działania i przechowywania danych (np. urzą-

dzenia domowe, komputery); kodowana infrastruktura – sieci (w tym infrastruktura) 

łączące kodowane obiekty (np. internet, telefonia mobilna, sieci logistyczne, finan-

sowe); kodowane procesy – przepływ danych poprzez kodowaną infrastrukturę, co 

jest równoważne z transferem informacji; kodowane agregaty, złożenia – połączenie 

kilku różnych kodowanych infrastruktur (np. internetu, telewizji, telefonii) (Dodge, 

Kitchin, 2005). Niejako konsekwencją współzależności pomiędzy oprogramowa-

niem a przestrzenią jest rzeczywistość rozszerzona (augment reality)9 (Graham M., 

Zook, 2013). Można ją zdefiniować jako nieokreśloną, niestabilną, zależną od kon-

tekstu złożoną rzeczywistość, która została powołana do funkcjonowania poprzez 

subiektywne współwystępowanie w czasie i przestrzeni doświadczeń przestrzeni 

materialnej i wirtualnej (Graham M. i in., 2013). W tym przypadku „rozszerzanie” 

przestrzeni rzeczywistej (materialnej) odbywa się przy pomocy ko-

du/oprogramowania.  

Przenikanie się doświadczeń związanych z przestrzenią geograficzną, mają-

ce następnie odzwierciedlenie w przestrzeni cyfrowej, jest obecne również w kolej-

nej koncepcji – neogeografii. „Produkcja przestrzeni”, przez ludzi, z wykorzystywa-

niem sieci społecznych, tworzenia informacji możliwych do geolokalizacji, stanowi 

centralny jej punkt (Haklay i in., 2008; Graham M., 2010). W najogólniejszym uję-

ciu neogeografię definiuje się jako „geografię dla każdego tworzoną przez każdego” 

(Rana, Joliveau, 2009, s. 75). W innym, mniej ogólnym, ujęciu jest ona określana 

jako zbiorczy termin odnoszący się do technik, narzędzi i praktyk przynależących do 

geografii, ale będących poza zakresem zainteresowań, działań profesjonalnych geo-

grafów i praktyków GIS (Graham M., 2010). Turner (2006) zauważa, że idea neo-

geografii sprowadza się do dzielenia się przez użytkowników swoją lokalizacją 

z przyjaciółmi i innymi użytkownikami, kształtując w ten sposób kontekst i zrozu-

mienie danego miejsca. Neogeografia to również zabawa. Rozwój neogeografii 

i powiązanych z nią działań możliwy był dzięki pojawieniu się i upowszechnieniu 

                                                      
9 Rozwój rzeczywistości rozszerzonej jest związany z rozwojem trzech dziedzin: telefonii 

mobilnej (smartfony), wzrostu ilości treści tworzonych przez użytkowników internetu, po-

wstania treści możliwych do zgeokodowania – przypisania do konkretnego miejsca w prze-

strzeni (Graham M. i in., 2013). 
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urządzeń mobilnych10 oraz prostych w obsłudze aplikacji (programów) umożliwia-

jących tworzenie wizualizacji przestrzeni doświadczanej przez ich użytkowników. 

W neogeografii mamy zatem do czynienia z zestawieniem działań podejmowanych 

w przestrzeni geograficznej z ich efektami zauważalnymi w przestrzeni cyfrowej. 

Podejmowane przez użytkowników internetu działania umożliwiają złączenie się 

obydwu typów przestrzeni. 

Z neogeografią związany jest kolejny istotny termin, a mianowicie GeoWeb, 

czyli geograficzne aplikacje internetowe. Lake i Farley (2009) definiują GeoWeb 

jako zintegrowany, możliwy do odkrywania, zbiór związanych z geografią usług 

sieciowych oraz danych, które obejmują różne obszary oraz jurysdykcje. GeoWeb to 

między innymi wykorzystanie internetu do pozyskania informacji geograficznych 

(location–based information) (Haklay i in., 2008). Obecnie, w związku z rozwojem 

technologii mobilnych, geotagowane (oznaczone współrzędnymi geograficznymi) 

przez użytkowników są niemal wszystkie formy aktywności11, tworząc ogromną 

bazę danych o zachowaniach, relacjach przestrzennych. W tym ujęciu poprzez agre-

gację i wizualizację dużych baz danych odnoszących się do przestrzeni, naukowcy 

starają się zrozumieć między innymi jak zlokalizowane w przestrzeni media spo-

łecznościowe są związane z konkretnym miejscem i jego kulturową, gospodarczą, 

polityczną oraz społeczną historią (Crampton i in., 2013).  

Na związki pomiędzy przestrzenią geograficzną a przestrzenią cyfrową na-

leży spojrzeć również z perspektywy palimpsestu oraz cyfrowych warstw. Obydwa 

pojęcia związane są z przestrzenią miast i pojawiały się najczęściej w kontekście jej 

analiz. Można jednak uznać, że są pojęciami uniwersalnymi, nie tylko przypisanymi 

do miast, ale również jakiejkolwiek kategorii obszaru, miejsca. W przypadku pa-

limpsestu i cyfrowych warstw zwraca się uwagę, na to, że poza materialnym wymia-

rem miasta (nie zapominając oczywiście o wymiarze społecznym), powstają liczne 

cyfrowe warstwy. Zaliczyć można do nich chociażby cyfrowe mapy (np. Mapy 

Google), które są platformą umożliwiającą dodawanie niemal niewyobrażalnej ilości 

treści, takich jak: fotografie, filmy, posty z mediów społecznościowych, treści do-

starczane przez kamery internetowe, artykuły w Wikipedii (Graham M., 2013b). 

Warstwy te tworzą palimpsest12, wzajemnie przemieszane warstwy, spośród których 

                                                      
10 W opracowaniu za urządzenia mobilne uznaje się: smartfony, tablety i inne tego typu 

urządzenia. Laptopy traktowane są jako przenośne komputery osobiste i w opracowaniu 

stosuje się określenie „komputer przenośny”. 
11 Nie wszystkie oczywiście doświadczenia świata rzeczywistego możliwe są (jak na razie) 

do przekazania przy pomocy internetu: „On–line nie da się zjeść dobrej kolacji” (Levinson, 

1999, s. 342). 
12 Oryginalne znaczenie palimpsestu odwołuje się do rękopisu, który został napisany na 

poprzednio zapisanym materiale, po usunięciu pierwotnego albo już kolejnego tekstu. 

W geografii, jak zauważa Graham M. (2010) pojęcie palimpsestu umożliwia opisanie obec-

nych i przeszłych warstw (widocznych i niewidocznych), które są używane przez ludzi do 

interpretacji miejsca. 
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część jest widoczna, częściowo zatarta, niewidoczna (Rewers, 2005; Dolistowska, 

2010). Rembowska (2008) zauważa, że ta postmodernistyczna koncepcja miasta–

palimpsestu, podkreśla rolę w jego tworzeniu wszystkich, którzy odcisnęli swój 

ślad. Uwzględniając, że współcześnie społeczeństwo korzystając z ICT funkcjonuje 

w różnych przestrzeniach, w tym cyfrowej, określenie palimpsestu zdaje się trafnie 

opisywać stałość procesu „nadpisywania” warstw informacyjnych miasta oraz zmie-

niających się relacji człowiek – przestrzeń. Tworzenie nowych warstw informacyj-

nych – prowadzące do całościowego lub częściowego zacierania starych warstw, 

związane jest z opisaną aktywnością w ramach GeoWeb. Graham M. (2010) pod-

kreśla, że rozwój szeroko pojętego Web 2.0 (patrz rozdział 4) doprowadził do po-

wstania wirtualnej Ziemi – odzwierciedlenia jej fizycznej postaci. Ten wirtualny 

świat (cyberprzestrzeń, przestrzeń cyfrowa) powstaje w wyniku działań, pracy mi-

lionów ludzi, którzy konstruują, tworzą wirtualną, cyfrową reprezentację miejsca. 

Oczywiście możliwość powstania wirtualnej Ziemi, czy cyfrowych warstw jest po-

chodną łatwości, a nawet braku konieczności świadomości, tworzenia cyfrowych 

treści.  

W konwencji łączenia tradycyjnych pojęć będących w orbicie zainteresowań 

geografii z terminami odnoszącymi się do natury przestrzeni cyfrowej, znajduje się 

określenie cyberpejzażu (cyberscape)13. Jest on reprezentacją miejsca – informacja-

mi odnośnie danego miejsca w cyberprzestrzeni. Innymi słowami ujmując, cyber-

pejzaż odnosi się do rodzaju, ilości i jakości zgeokodowanych danych o miejscach 

(Crutcher, Zook, 2009)14. Cyberpejzaż, tak jak pejzaż tradycyjnie pojmowany – 

czyli obraz przedstawiający krajobraz, prezwntuje obraz (obrazy), który odzwiercie-

dla również społecznie konstruowaną rzeczywistość, Jest ona inna w różnych miej-

scach. Związane jest to z różnymi uwarunkowaniami kulturowymi, społecznymi, 

ekonomicznymi, technologicznymi. Cyberpejzaż odzwierciedla procesy świata off–

line. Jego cyfrowym reprezentantem mogą być generowane przez użytkowników 

oznaczenia miejsc, tworzone recenzje miejsc, fotografie itd., umieszczane w dostęp-

nych sieciowych usługach mapowych – np. Mapy Google (Zook i in., 2011; Boul-

ton, Zook, 2013). Cyberpejzaż ściśle związany jest z kolejnym pojęciem – DigiPla-

ce (cyfrowe miejsce). Zook i Graham M. (2007a) określają cyfrowe miejsce jako 

przestrzenną hybrydę – połączenie koordynat geograficznych (referencji do prze-

strzeni fizycznej) z materiałem (danymi) wykreowanym w przestrzeni cyfrowej. 

Cyfrowe miejsce reprezentuje połączenie cyfrowej i fizycznej przestrzeni, w której 

ludzie nawigują poprzez zasoby informacji o lokalnym środowisku. Jest ono rozsze-

rzeniem codziennych przestrzennych praktyk/działań ludzi. W koncepcji tej zwraca 

się uwagę na to, że miejsce jest tworzone zarówno przez materialne, jak i wirtualne 

                                                      
13 Takie tłumaczenie zostało zaproponowane w opracowaniu Rzeszewskiego (2015a). 
14 Do cyberpejzażu nawiązuje sformułowanie infopejzażu (infoscape), który jest połączeniem 

danych pochodzących z różnych warstw przestrzeni: fizycznej, społecznej, percepcyjnej 

(Crooks i in., 2016). 
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(przebiegające w przestrzeni cyfrowej) procesy społeczne. Stąd też, przykładowo, 

materialne miejsca posiadające duże wartości symboliczne dla danej społeczności, 

będą szczególnie intensywnie reprezentowane przez cyfrowe miejsca (Zook, Gra-

ham M., 2007b). Obydwa te pojęcia, czyli cyberpejzaż i cyfrowe miejsce odnoszą 

się do prób opisania, zrozumienia coraz bardziej zhybrydyzowanej przestrzennej 

aktywności człowieka (Graham M., Zook, 2011). 

Powstawanie cyfrowych warstw, cyberpejzażu należy powiązać z kolejnym 

zagadnieniem jakim jest tzw. „cień danych” (data shadow), lub inaczej „cyfrowy 

cień” (digital shadow). Jak zauważają Gantz i Reinsel (2011) cyfrowy cień powstaje 

z danych, które można uznać za publiczne (np. umieszczane na serwisach społecz-

nościowych) oraz takich, które użytkownicy internetu woleliby pozostawić jako 

prywatne (np. transakcje bankowe, dane medyczne). Przyrost tych danych z roku na 

rok jest coraz większy. Co istotne, w większości przypadków dokonuje się on bez 

wiedzy użytkowników internetu. Warto nadmienić, że świadomość „rzucania” cie-

nia przez osoby korzystające z internetu, była obecna już w początkowej fazie jego 

intensywnego rozwoju. Clarke (1994) wprowadził pojęcie „osoby cyfrowej” (digital 

persona), czyli powstającego w wyniku korzystania z internetu modelu jednostki – 

użytkownika internetu. Kurz i Rieger (2013) zauważają, że zbiór zapisanych, ujaw-

nionych, pozostawionych w Sieci danych tworzy zniekształcony obraz tożsamości 

człowieka. Obecnie postrzeganie tożsamości, cech, reputacji ludzi, staje się coraz 

bardziej zależne od ich cyfrowego wizerunku. Pozostawiane przez poszczególne 

osoby, społeczności cyfrowe ślady (digital traces) umożliwiają uzyskanie bogatsze-

go obrazu składającej się z wielu warstw geografii człowieka (González–Bailón, 

2013). W przypadku cienia danych, często podkreśla się jego społeczny kontekst, 

używając określenia „społeczny cień danych”. Jest on tworzony przez przykładowo 

takie dane jak: komentarze na serwisach społecznościowych, historię przeglądanych 

towarów w sklepach internetowych, zakupów. Generalnie ujmując powstaje on 

(cień) przez wszelką aktywność człowieka związaną z korzystaniem z internetu. 

Społeczny cień danych określany jest również jako niedoskonała reprezentacja świa-

ta, która jest rezultatem opisywania przez cień danych zróżnicowanej i polimorficz-

nej geografii codziennego życia użytkowników (Shelton i in., 2015). Mamy więc 

w tym przypadku wyraźne zwrócenie uwagi na fakt przenoszenia aspektów funkcjo-

nowania w świecie off–line do świata on–line, z podkreśleniem jednak braku pełnej 

zależności pomiędzy dwoma typami przestrzeni. 

Wszystkie z przedstawionych ujęć posiadają część wspólną. Jest nią wyko-

rzystanie przez użytkowników internetu potencjału oferowanego przez Web 2.0, 

szczególnie w zakresie tworzenia informacji (cyfrowych jej warstw), odzwierciedla-

jących zjawiska, procesy z przestrzeni rzeczywistej. Należy podkreślić, że pojawie-

nie się tylu określeń/koncepcji wskazuje na dynamikę obserwowanych zjawisk 

(próbę ich uporządkowania pojęciowego) w zakresie związków człowieka z prze-
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strzenią cyfrową, odzwierciedlania przez nią procesów występujących w świecie 

off–line.  

Nasze poznanie rzeczywistości jest jednak ograniczone tym, jak wygląda 

proces tworzenia niematerialnego świata, cyfrowej reprezentacji świata rzeczywi-

stego. Graham M. (2010) kategoryzuje niektóre obszary jako „wirtualne czarne 

dziury”. Oznacza to brak informacji o nich w tych zakresach przestrzeni cyfrowej, 

które są tworzone przez użytkowników (np. Google Earth, WikiMapia, Open Street 

Map). Zwraca się również uwagę na technologiczne, ekonomiczne, edukacyjne ba-

riery; wpływ kultury (języka) na powstawanie wirtualnego wyobrażenia o świecie. 

Większość mieszkańców Ziemi jest wykluczona z procesu tworzenia cyberprze-

strzennej warstwy informacyjnej15. Wydaje się, że występowanie różnic w dostępie 

do przestrzeni cyfrowej, w wypełnianiu jej zwartością, jest tak samo, jak wszystkie 

inne ludzkie działania, naturalnie zróżnicowane. Skoro immanentną cechą działania 

człowieka z perspektywy układów przestrzennych jest nierówność, to przestrzeń 

cyfrowa, pomimo powszechnego mniemania o jej egalitaryzmie, również podlega 

procesom prowadzącym do hierarchizacji. 

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest kwestia związku człowieka z miej-

scem pobytu, korzystania z internetu a miejscem pobytu interlokutora. Wzrastająca 

mobilność i niemal permanentne korzystanie z technologii informacyjno–

komunikacyjnych, prowokuje do zadania pytania o konceptualizacje dostępności per 

se. Z założenia, dostępność oznacza, że ludzie muszą być fizycznie obecni w miej-

scu, w którym przejawia się ich aktywność. Jednak ICT umożliwiają tzw. teleobec-

ność (telepresence), czyli wystąpienie wrażenia (osiągniętego dzięki odpowiednim 

technologiom), że rozmówcy, osoby z którymi wchodzi się w interakcje, przebywają 

w miejscu umożliwiającym bezpośredni kontakt, pomimo faktycznego przebywania 

w różnych miejscach. Należy równocześnie zauważyć, że znaczenie potrzeby (wy-

rażonej obecnie dzięki internetowi) dwukierunkowej, interaktywnej komunikacji 

pomiędzy członkami społeczności było opisane w metaforycznych sformułowaniach 

Marshalla McLuhana o „globalnej wiosce” (Levinson, 1999). Kolejnym zagadnie-

niem jest ścisły dotychczasowy związek typu miejsca z aktywnością, czyli wystę-

powania lokalizacji uprzywilejowanych z perspektywy pełnienia pewnych funkcji – 

pracy, rekreacji, zakupów. Obecnie korzystając z internetu bezprzewodowego, przy 

pomocy urządzeń mobilnych dochodzi do fragmentacji aktywności w odniesieniu do 

przestrzeni – pracujemy w domu, zakupy robimy z restauracji, czyli z miejsc nie 

wiązanych tradycyjnie z tego typu aktywnościami (Miller H.J., 2007). Żyjąc więc 

w czasach natychmiastowego dostępu (instant access) do internetu, dostrzec można 

zmianę znaczenia lokalizacji i dostępności do informacji, usług. Jednak nie oznacza 

to negacji związku człowieka z przestrzenią.  

                                                      
15 Według danych serwisu Internet Live Stats w 2016 roku 46,5 % populacji świata było 

użytkownikami internetu. 
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Związki pomiędzy przestrzenią cyfrowa i przestrzenią geograficzną przekła-

dają się również na występowanie pozornie paradoksalnej zależności: im bardziej 

rozwija się przestrzeń cyfrowa – konkretnie rozmiar konstytuujących ją danych, tym 

bardziej fizyczna lokalizacja odgrywa znaczenie. Dotyczy to na przykład serwerów, 

na których przechowywane są dane. Farmy serwerów czy centra danych potrzebują 

konkretnej powierzchni, zabezpieczenia energetycznego, również zabezpieczenia 

przed czynnikami przyrodniczymi (trzęsienia ziemi, powodzie i inne katastrofy na-

turalne) oraz ludzkimi (terroryzm, przestępstwa, konflikty zbrojne) (patrz rozdział 

10.4). Lokalizacja danych (pozornie „przebywających” w niefizycznie chmurze, 

cyberprzestrzeni) jest również kwestią geopolityczną – kto sprawuje nad nimi wła-

dzę? kto ma do nich dostęp? Z drugiej strony większa produkcja i konsumpcja in-

formacji, uzależnia również od fizycznych przedmiotów (np. przenośne pamięci, 

smartfony, czytniki książek elektronicznych itd.) – produkowanych i składowanych 

po zakończeniu okresu używania w konkretnych miejscach, co ma swoje implikacje 

dla gospodarki, głównie w wymiarze lokalnym i regionalnym. 

Uwzględniając dotychczas przedstawione zagadnienia należy stwierdzić, że 

przestrzeń cyfrowa staje się ważną, nową ramą funkcjonowania społeczeństw, pań-

stw, regionów, miast, wsi. Staje się jednocześnie dobrym źródłem informacji o nich. 

Stąd też badania związków pomiędzy przestrzenią geograficzną i cyfrową należą do 

niezwykle istotnych i ważnych, gdyż pozwalają zrozumieć zachowania ludzi, ich 

funkcjonowanie w przestrzeni i kulturze (Kinsley, 2014). W kontekście punktu wyj-

ścia rozważań o związkach przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej, czyli pojawiających 

się opinii o zaniku znaczenia dystansu, można przytoczyć opinię Rattiego i Claudela 

(2016), którzy twierdzą, że zamiast prognozowanego zastąpienia przestrzeni przez 

przepływy oraz zastąpienia atomów przez bity, mamy do czynienia z ukonstytuowa-

niem się zhybrydyzowanej przestrzeni, znajdującej się na przecięciu obydwu. „Fi-

zyczność” i „cyfrowość” uległy kondensacji poprzez „produktywne zderzenie”, 

w którym zarówno bliskość, jak i połączenia umożliwiające kontakt z odległymi, 

lokalizacjami odgrywają ważną rolę.  

Reasumując rozważania odnośnie przestrzeni, związków pomiędzy prze-

strzenią cyfrową, a przestrzenią geograficzną, najlepiej odwołać się do sformułowa-

nia jednego z bohaterów filmu o powstaniu serwisu społecznościowego Facebook: 

„Żyliśmy na wsi, następnie w miastach, a teraz zaczynamy żyć w internecie” (Sor-

kin, 2010, s. 155)16. Słowa te wskazują, że z perspektywy naszych odniesień prze-

strzennych, organizacji życia, gospodarki dokonały się istotne zmiany. Otoczenie, 

system wartości oraz charakter relacji z otoczeniem ulega zmianie. Dawniej to wieś, 

później miasta epoki przemysłowej wraz z związanymi z nimi formami pracy, róż-

nymi innymi działaniami podejmowanymi przez ludzi, kształtowały zachowania 

                                                      
16 Cytat pochodzi ze scenariusza filmu The Social Network, który powstał na podstawie po-

wieści Bena Mezricha The Accidental Billionaires.  
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przestrzenne, sposoby myślenia o zagospodarowaniu przestrzeni. Cała wizja świata, 

jego poznania była ściśle z tym związana. Wszystkie przemiany cywilizacyjne, zaw-

sze powodowały również to, że zmiany dotykały nie tylko aspektów technicznych 

funkcjonowania ludzi, ale również „umocowania” w przestrzeni działań, kształto-

wania otoczenia. W konsekwencji obecnie obserwowanych przemian na poziomie 

ogólnym (cywilizacyjnym), powstanie nowej subdyscypliny geografii powinno być 

traktowane nie jako marginalny nurt badań, ale jako oferujący istotny wkład do 

ogólnego rozwoju całej geografii. 
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4. Historia internetu i sieci WWW 

Za datę początku funkcjonowania internetu zgodnie przyjmuje się rok 

196917. Wówczas to pomiędzy dwoma komputerami zlokalizowanymi w amerykań-

skich uczelniach (Stanford i UCLA – Uniwersytet Kalifornijski, kampus Los Ange-

les – University of California Los Angeles) została przesłana wiadomość o treści 

„Lo”18. Odbyło się to w ramach projektu finansowanego przez ARPA (Advanced 

Research Projects Agency – Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych). 

ARPA (obecnie DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency) to agencja 

rządowa USA, zajmująca się rozwojem technologii wojskowych na rzecz Departa-

mentu Obrony. Aby jasny był motyw jej zaangażaowania w tworzenie internetu 

należy uwzględnić uwarunkowania opisywanych wydarzeń. Jakiekolwiek zmiany 

technologiczne są bowiem zazwyczaj kształtowane przez serie technologicznych, 

politycznych oraz naukowych zdarzeń. Kontekst powołania do życia ARPA w roku 

1958 był oczywisty – walka o dominację technologiczną w zakresie szeroko poj-

mowanych technologii mających dać przewagę w toczącej się Zimnej Wojnie z 

ZSRR i państwami bloku wschodniego. Warto przypomnieć, że w roku 1957 ZSRR 

umieścił w przestrzeni kosmicznej pierwszego sztucznego satelitę – Sputnika. 

Szczególnie istotnym dla USA stało się włączenie w rywalizację o podbój kosmosu 

i przewagę w zakresie zaawansowanych technologii wojskowych. ARPA od począt-

ku lat 60 XX wieku zaczęła opracowywać rozwiązania mające na celu zapewnienie 

przesyłania informacji w przypadku zniszczenia głównych ośrodków wojskowych 

USA w wyniku ataku nuklearnego ze strony ZSRR. Rozwiązania te miały zapewnić 

zdecentralizowane przesyłanie informacji w pakietach danych różnymi alternatyw-

nymi drogami. Pierwszy węzeł sieci (nazwanej ARPANET–em), powstał we wrze-

śniu 1969 roku. Został nim komputer zlokalizowany w UCLA. Drugim węzłem był 

komputer w Uniwersytecie Stanforda, również w Kalifornii. W grudniu tego roku 

funkcjonowały już cztery węzły, w styczniu 1971 roku trzynaście, sześćdziesiąt dwa 

w połowie roku 1974 i 111 w marcu 1977 (Dodge, Kitchin, 2001). Przyłączenie do 

ARPANET–u węzła spoza USA miał miejsce w roku 1973. Węzeł ten poprzez łącze 

satelitarne ustanowiono z norweską instytucją zajmująca się badaniami sejsmiczny-

mi NORSAR (Norwegian Seismic Array). Również w tym samym czasie połączenie 

uzyskał Londyn. Polska dołączyła do internetu w 1991 roku (ryc. 5). 

                                                      
17 Historia internetu jest bardzo dobrze opisana między innymi w opracowaniach monogra-

ficznych: Dodge, Kitchin (2001), Castells (2007), Zittrain (2008), Lombard (2009). 
18 Wiadomość miała brzmieć „Login”, jednak po przesłaniu dwóch pierwszych znaków na-

stąpiła awaria systemu (Standage, 2013). 
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Należy podkreślić, że internet nie stał się popularny i użyteczny dlatego, że 

jest zaawansowanym osiągnięciem sztuki inżynieryjnej. Jego siłą jest fakt, że jest 

połączeniem komputerów oraz przyjętego zestawu norm. Sieć opiera się na rozwią-

zaniach o charakterze umowy: „...w tej ulotnej naturze Sieci – w tym, że jest ona 

raczej sztuką koordynacji i standaryzacji niż konstrukcji – kryje się tajemnica...” 

(Jonscher, 2001, s. 201). Castells (2003), wskazuje, że głównymi standardami, które 

wpłynęły na kształt internetu były:  

– Opracowanie w 1973 roku protokołu kontroli przesyłu – TCP (Transmission Con-

trol Protocol), a następnie wydzielenie z niego drugiego protokołu (w roku 1978) 

– wewnątrzsieciowego (IP – Internet Protocol). W konsekwencji tego powstał 

protokół TCP/IP (1982). Umożliwia on łączenie się w sieci komputerów nieza-

leżnie od typu komputera, jego systemu operacyjnego, programów.  

– Stworzenie (rok 1989) i wprowadzenie do powszechnego użycia (rok 1990) sys-

temu – sieci WWW (World Wide Web) Mogła ona funkcjonować dzięki języko-

wi HTML (HyperText Markup Language, język znaczników hipertekstu), proto-

kołowi HTTP (Hypertext Transfer Protocol, protokół przesyłania dokumentów 

hipertekstowych), metodzie identyfikowania zasobów w sieci (URI – później 

URL, Uniform Resource Locator, ujednolicony format adresowania zasobów).  

Zanim opracowano standardy, podstawowym problemem było takie zapro-

jektowanie internetu (wówczas jeszcze ARPANET–u), aby spełnić wymagania 

sprecyzowane w dwóch następujących regułach:  

– brak centralnej kontroli nad siecią;  

– sieć powinna być tak prosta jak to tylko możliwe i nie powinna być stworzona 

tylko pod jedno, ściśle określone zastosowanie.  

Pierwsza reguła miała na celu między innymi zapobiegnięcie wystąpienia 

takiego rodzaju kontroli, który uniemożliwiałby ciągły rozwój poprzez innowacje. 

Druga reguła wynikała z chęci niewybiegania w przyszłość z odkrywaniem poten-

cjalnych zastosowań sieci. Sieć ma przesyłać pakiety danych, a to co i w jaki sposób 

zrobi użytkownik końcowy nie powinno być limitowane architekturą sieci (Na-

ughton, 2012). Dopiero po sformułowaniu tych założeń, stało się możliwym opra-

cowanie konkretnych standardów. Warto, z perspektywy kilkudziesięciu lat, odnieść 

się do tego, czy przyjęte reguły się sprawdziły. Jak pokazuje rozwój internetu i sieci 

WWW, częstość pojawiania się innowacji (nowych zastosowań), wskazuje, że obra-

ny model rozwoju sieci przyczynił się do jej sukcesu. 

Omawiając historię internetu należy wspomnieć jaka jest ogólna zasada jego 

działania. Dane w sieci przesyłane są w postaci małych pakietów danych, które za-

wierają poza samymi danymi również adres komputera docelowego. Przemieszcza-

nie pakietów danych w internecie odbywa się poprzez węzły – „...komputery w każ-

dym węźle (...) przyjmują strumienie pomieszanych pakietów dla użytkowników, 

odnotowują adres na każdym pakiecie i przesyłają go do następnego węzła” 
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(Jonscher, 2001, s. 194). Internet nie rozróżnia typów informacji i nie daje pierw-

szeństwa żadnej formie danych (Hofmokl, 2009). 

 

1969 pierwszy węzeł ARPANET

1973protokół kontroli przesyłu TCP

1982 powstanie TCP/IP

1985początek stosowania DNS

1989 internet komercyjny

1990pierwszy serwis WWW - CERN

1991 internet w Polsce

1994Netscape Navigator

1995 wp.pl pierwszy polski portal

1995Amazon, eBay

1995 pełna komercjalizacja (ISP)

1998Google

2001 Wikipedia

2004Facebook

2004 popularyzacja terminu Web 2.0

2005You Tube

2006 Twitter

2007iPhone

2009 Bitcoin

2011koniec puli IPv4

2014 1 mld serwisów WWW

20153 mld internautów

2017 Facebook – 2 mld kont

 

Ryc. 5. Najważniejsze wydarzenia w historii internetu i sieci WWW. Źródło: opracowanie własne. 

 

Rycina 6 pokazuje przykładową trasę pakietów – pomiędzy dwoma węzłami 

sieci: jednym zlokalizowanym we Wrocławiu, drugim w San Francisco (USA). Po-
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szczególne etapy „podróży” (oznaczone od 1 do 9) pokazują przez jakie węzły sieci 

przeszły pakiety danych. Możliwym jest również określenie, po skorzystaniu z od-

powiednich usług/programów, lokalizacji geograficznej poszczególnych węzłów.  

 

 

Ryc. 6. Przykładowa trasa pakietów w internecie – pomiędzy komputerem zlokalizowanym we Wrocławiu, 

a serwerem Twittera zlokalizowanym w San Francisco (USA) (data 23.01.2017)19.  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podsumowując istotę funkcjonowania internetu należy odnieść się do 

warstw internetu, traktowanego jako system komunikacji pomiędzy jego użytkow-

nikami. Benkler (2008) wyróżnia trzy warstwy internetu: 

– fizyczną – urządzenia (rzeczy materialne) umożliwiające łączenie się pomiędzy 

sobą ludzi (komunikację) m.in.: komputery, smartfony, sieci światłowodowe, sa-

telity; 

– treści – twierdzenia wypowiadane i przekazywane przez ludzi (idee, symbole) np. 

poczta elektroniczna, teksty, muzyka – zapisane w postaci cyfrowej; 

– logiczną – sposoby umożliwiające „zrozumienie” pomiędzy użytkownikiem 

a urządzeniami: protokoły, standardy techniczne, system nazw i adresów, opro-

gramowanie. 

Warstwy te, opisując w najogólniejszy sposób najważniejsze aspekty funk-

cjonowania internetu, wyznaczają również zakres zainteresowań geografii internetu. 

W przedstawionych podziałach geografii internetu (patrz rozdział 2), wyraźnie zau-

ważalne jest odwołanie się do tych trzech warstw. Jedyną różnicą jest brak 

uwzględnienia aspektów charakteryzujących użytkowników internetu w przypadku 

warstw internetu. 

Analizując historię internetu, należy zauważyć, że Castells (2003) przyjął 

za granicę dla jednego z okresów jego rozwoju rok 1995. Po pierwsze, pojawiły się 

wówczas sprawnie działające przeglądarki stron WWW. Były one zarówno darmo-

                                                      
19 Prezentowane wyniki uzyskano przy pomocy programu „tracert” zawartego w systemie 

operacyjnym Microsoft Windows 10. 
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we (Netscape Navigator – pojawił się już w 1994 roku), jak i łączone z systemem 

operacyjnym (Internet Explorer z Windows 95). Od tego momentu przeglądanie 

i wyszukiwanie dokumentów w sieci WWW stało się zdecydowanie łatwiejsze oraz 

bardziej dostępne dla każdego użytkownika komputera z dostępem do internetu. 

Zaczęły pojawiać się coraz liczniej serwisy WWW, internet stawał się użyteczny dla 

większej liczby ludzi. Przyjęcie roku 1995 to również nawiązanie do historii „otwie-

rania” się internetu na szerokie grono użytkowników również z przyczyn formal-

nych. Uwzględniając, że protoplasta internetu – ARPANET powstał w celu zaspoka-

jania potrzeb wojska, a następnie został przeznaczony do zastosowań naukowych, 

jego skomercjalizowanie (dostęp dla prywatnych przedsiębiorstw i osób) miało 

miejsce dopiero w roku 1995. Wówczas to otwarto drogę możliwości komercjaliza-

cji internetu. Zbiegło się to w czasie z rozwojem komercyjnych sieci teleinforma-

tycznych niezależnych od dotychczasowego internetu. Usługi internetowe zostały 

przejęte przez prywatne firmy – dostawców usług internetowych (ISP – Internet 

Service Provider) (Hofmokl, 2009)20. Keen (2015) zwraca również uwagę na 

te fakty jako istotne wydarzenia w rozwoju funkcjonowania internetu: pierwsza 

część jego historii zdominowana jest przez działania naukowców, osób zafascyno-

wanych możliwościami nowych technologii oraz działaniami instytucji publicznych, 

nakierowanymi na dobo ogółu; druga to działania komercyjne, w których oczywi-

stym i głównym celem był (i jest) zysk. Z pierwszym z tych etapów należy wiązać 

takie cechy internetu jak: duża otwartość, brak kontroli nad przepływem danych, 

brak zabezpieczeń, wysokie kompetencje użytkowników (Hofmokl, 2009). 

W rozwoju internetu po roku 1995, należy zwrócić uwagę głównie na kwe-

stie natury technicznej. Po pierwsze, doszło do wyczerpywania się puli adresów IP, 

które związane było ze wzrostem liczby użytkowników internetu. Adresy IP należy 

traktować analogicznie jak „numer telefonu” w sieciach telefonicznych. Identyfiku-

jąc każde urządzenie przyłączone do internetu, jest podstawowym zasobem umożli-

wiającym funkcjonowanie globalnej sieci. Wykorzystywany przez wiele lat (od roku 

1978) protokół internetowy adresów w wersji 4 (IPv4) ma możliwość zapewnienia 

4,3 miliarda (232) unikalnych adresów w sieci (Levin, Schmidt, 2014). Stąd też wy-

stąpiła konieczność opracowania i wdrożenia do użytkowania kolejnej wersji proto-

kołu internetowego – wersji 6 (IPv6). W porównaniu do IPv4 zapewnia on zdecy-

dowanie większą liczbę adresów IP – 2128. Należy zauważyć, że wpływa to w dużym 

stopniu na kierunki rozwoju całej sieci. W celu zapewnienia sprawności funkcjono-

wania internetu należy bowiem dokonać całościowego przejścia z IPv4 do IPv6. 

W związku z brakiem kompatybilności generuje to jednak istotne koszty (Tadayoni, 

Henten, 2016). Proces przejścia pomiędzy standardami przebiega więc stosunkowo 

wolno. Należy zauważyć, że pojawienie się IPv6 stało się szansą dla rozwoju tzw. 

internetu rzeczy (wzajemnego połączenia obiektów wykorzystywanych w codzien-

                                                      
20 Podłączanie prywatnych, komercyjnych sieci do internetu zaczęły się w roku 1989. 
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nym życiu), który należy traktować jako nową erę rozwoju internetu21. Internet rze-

czy, jako kolejny z etapów rozwoju internetu otwiera cały zestaw możliwości, no-

wych zastosowań w celu poprawy jakości życia, lepszego, bardziej wydajnego funk-

cjonowania (Xia i in., 2012). 

Kolejnym technicznym aspektem funkcjonowania internetu, a zarazem eta-

pem jego rozwoju, było pojawienie się bezprzewodowego dostępu do internetu po-

przez tzw. punkty dostępowe22. Ich upowszechnienie się w znaczącym stopniu przy-

czyniło się do zmiany w funkcjonowaniu użytkowników internetu. Punkt dostępowy 

jest przyłączony do tradycyjnej „okablowanej” sieci. Umożliwia korzystanie z do-

stępu do internetu poprzez komputery przenośne i urządzenia mobilne (smartfony, 

tablety). Dodając do opisywanej formy dostępu do internetu, internet mobilny, gdzie 

dostęp umożliwiany jest poprzez komórkową transmisją danych (sieci telefonii ko-

mórkowej), otrzymujemy obecny stan w zakresie „rodzajów” internetu, uwzględnia-

jąc sposób łączenia się z nim. 

Większym kłopotem niż ustalenie od kiedy możemy mówić o funkcjonowa-

niu internetu, jest stwierdzenie jakie były najważniejsze odkrycia, działania bezpo-

średnio umożliwiające i warunkujące jego powstanie. Już w XIX wieku poszukiwa-

nie szybkiego sposobu przekazywania informacji doprowadziło do powstania pierw-

szej globalnej sieci umożliwiającej przekazywanie informacji – telegrafu. Telegraf 

(zwany również „wiktoriańskim internetem”) w teorii posiadał potencjał do pokona-

nia ograniczeń przestrzeni oraz zwiększenia bezpośredniego przepływu informacji 

pomiędzy ludźmi znajdującymi się w różnych lokalizacjach (Standage, 1998; 2013). 

Warto zwrócić uwagę, że wizję internetu już w 1908 roku przedstawił Nikola Tesla. 

Przewidział on technologię, która pozwoli przekazywać instrukcje z jednej do dru-

giej lokalizacji. Miały one pojawiać się wydrukowane natychmiast w miejscu doce-

lowym. Realizacja tej wizji miała pozwolić na globalny dostęp do każdego zdjęcia, 

znaku, rysunku (Kleinrock, 2010). Telegraf czy koncept Tesli, tak samo jak wiele 

innych wynalazków, pomysłów, które pojawiły się po nich, zmierzały do ułatwienia 

procesu komunikowania się pomiędzy ludźmi. Należy jednak podkreślić, że nie 

byłoby internetu, gdyby nie powstanie, a następnie upowszechnienie się korzystania 

z komputerów.  

Starając się zrekonstruować serię wynalazków, koncepcji prowadzących 

do powstania, a następnie upowszechnienia komputera, należy sięgnąć co najmniej 

do pierwszej połowy XIX wieku. Wówczas to jedną z pierwszych prób budowy 

komputera podjął Charles Babbage konstruując Maszynę Różnicową – kalkulator z 

trybami wykonujący operacje całkowania. Babbage planował stworzyć również 

Maszynę Analityczną – komputer mechaniczny, programowany do rozwiązywania 

wszelkich problemów matematycznych. Warto wspomnieć, że zdaniem części nau-

                                                      
21 Zagadnienia związane z internetem rzeczy omówiono szerzej w rozdziale 5.2.1. 
22 Internet bezprzewodowy (Wireless Fidelity, Wi–Fi) działa pod rodziną standardów IEEE 

802.11, której podstawowa wersja została opublikowana w 1997 roku. 
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kowców zajmujących się historią internetu, bezpośrednim impulsem dla rozwoju 

komputerów, jako maszyn umożliwiających sprawne liczenie był wynalazek Her-

mana Hollerith’a (Zittrain, 2008; Townsend A.M., 2013). Opracował on na potrzeby 

spisu powszechnego w USA maszynę liczącą, służącą do tabulacji jego wyników. 

W roku 1890 96 maszyn Hollerith’a zajęło się opracowywaniem wyników spisu, 

rewolucjonizując wykonywanie tego typu czynności. Stworzona przez niego firma 

Tabulating Machine Company, stała się w latach 20 XX wieku podstawą powstania 

IBM–u. Kolejnym istotnym wydarzeniem było opracowanie przez Alana Turinga 

w roku 1936 tzw. Maszyny Turinga. Była to koncepcja urządzenia podobnego do 

ładowanych taśmą komputerów. Ideą jej funkcjonowania było założenie, że każdy 

obliczalny problem może zostać ostatecznie rozwiązany dzięki łączeniu i powtarza-

niu (czasem wielokrotnemu) prostych operacji logicznych (Jonscher, 2001; Mitchell 

M., 2009). Kolejny krok w konceptualizacji komputera to opracowanie na podstawie 

teoretycznych rozwiązań Turinga architektury komputera. Dokonał tego w roku 

1945 John von Neumana. Pierwszym komputerem ogólnego zastosowania (pomija-

jąc typowo militarne Colossus z Wielkiej Brytanii oraz Z–3 z Niemiec) był powstały 

w 1946 ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer, elektroniczny 

numeryczny integrator i kalkulator)23. Jego wymiary były imponujące: ważył 30 ton, 

składał się z 18 000 lamp próżniowych, zajmował powierzchnię sali gimnastycznej. 

Kolejnymi ważnymi krokami w rozwoju komputerów, odwołując się do zestawienia 

Castellsa (2007) były: pojawienie się w roku 1953 pierwszego komputera IBM – 

model 701 (lampowy); pojawienie się w roku 1971 mikroprocesora (możliwość 

redukcji wymiarów komputerów – odejście od konstrukcji lampowych); rok 1975 to 

powstanie Altair’a – podstawy późniejszych komputerów marki Apple; finalnie – 

rok 1981 i wprowadzenie na rynek przez firmę IBM komputera osobistego – PC 

(Personal Computer). Od tego momentu w związku z jednoczesnym spadkiem ceny 

komputerów i zwiększaniem ich możliwości obliczeniowych, stały się one na tyle 

popularne, że internet, jako sieć łącząca użytkowników w celu wymiany danych, stał 

się nie tyle pożyteczny, co potrzebny. Kolejny istotny etap rozwoju komputerów, ich 

miniaturyzacja (wzrost możliwości przenoszenia), był już konsekwencją upo-

wszechnienia się komputerów PC jako urządzeń wykorzystywanych codziennie do 

wielu zastosowań. 

Historia internetu oraz spleciona z nią historia rozwoju komputerów, pozwa-

lają na wyodrębnienie trzech okresów w zależności od zmieniających się relacji 

pomiędzy człowiekiem a urządzeniem (komputerem) (ryc. 7). Pierwsze komputery 

tzw. mainframe, odznaczały się dużymi rozmiarami. W związku z ich niewielką 

liczbą i specjalistycznymi zastosowaniami z jednego urządzenia korzystało wielu 

użytkowników, współdzieląc czas pracy komputera. Druga faza rozwoju kompute-

                                                      
23 De facto również powstanie ENIAC–a było ściśle związane z działaniami o charakterze 

militarnym. Pierwszym jego zadaniem było przyspieszenie obliczeń matematycznych dla 

programu budowy bomby atomowej (Bolter, 1990). 
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rów – komputery osobiste były (zgodnie z nazwą) przeznaczone do użytkowania 

przez jedną osobę. Następnie postęp technologiczny – miniaturyzacja, obniżenie 

kosztów produkcji, przełożyły się na kolejną zmianę relacji człowiek – komputer. 

Posiadanie i używanie wielu urządzeń stało się nie tyle co przywilejem, ale również 

koniecznością, tym bardziej, że obecnie urządzenia codziennego użytku (telefony, 

telewizory, zegarki itd.) posiadają moc obliczeniową uzasadniającą nazywanie ich 

komputerami.  

 

mainframe

komputery osobiste

urządzenia przenośne

 

Ryc. 7. Zmienne relacje pomiędzy człowiekiem a komputerami. Źródło: opracowanie własne na podsta-

wie Ratti, Claudel (2016). 

 

W relacji do opisanych zmian można również odwołać się do przemian rela-

cji człowiek – internet. Podobnie jak w przypadku korzystania z komputera, w po-

czątkach funkcjonowania internetu z jednego miejsca (przyłączenia do sieci) korzy-

stało najczęściej wiele osób – w miejscu pracy, w kawiarenkach internetowych. 

Upowszechnianie się urządzeń posiadających funkcję łączenia się z internetem, 

wraz z równoczesnym obniżaniem kosztów dostępu, doprowadziło do powstania 

relacji analogicznych jak w przypadku komputerów osobistych: jeden człowiek – 

jedno urządzenie do korzystania z internetu (najczęściej właśnie komputer osobisty). 

W kolejnym etapie jeden użytkownik dzięki urządzeniom mobilnym oraz rozwojowi 

infrastruktury (m.in. sieci Wi–Fi) uzyskał możliwość łączenia się z internetem 

z wielu urządzeń, nawet jednocześnie. 

Internet wraz z komputerami oraz ich następcami (np. smartfony), stanowią 

fundament współczesnych procesów komunikowania się, a więc przetwarzania 

i przesyłania informacji. Są ważną częścią technologii informacyjno–

komunikacyjnych. Technologie informacyjno–komunikacyjne (ICT) jest to termin 



Geografia internetu – Krzysztof Janc 

 

44 

zbiorczy odnoszący się do urządzeń komunikacyjnych i ich zastosowań, takich jak: 

radio, telewizja, telefony komórkowe, komputery, osprzęt sieciowy i oprogramowa-

nie (Rennie, Fraser, 2007). Jak zauważają Dodge i Kitchin (2001) współczesna hi-

storia ICT zaczyna się wspomnianym już faktem umieszczenia Sputnika na orbicie 

Ziemi. Rozwój ICT przeplata się z rozwojem internetu. Coraz częściej analizując 

rozwój ICT, uwzględnia się głównie rozwój internetu i urządzeń, sprzętu z nim 

związanych. 

Historia internetu, jak zauważono już w chronologii jego rozwoju, jest ściśle 

związana z historią sieci WWW. Bez niej na pewno inaczej wyglądałoby korzysta-

nie z internetu i być może jego popularność. Historia WWW wiązana jest z Timem 

Bernersem–Lee. Stworzył on w 1989 roku projekt rozwiązania niewygodnej, we-

wnętrznej komunikacji w CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Orga-

nisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) 24, gdzie wówczas, jako fizyk, 

pracował. W roku 1990 wprowadził ów projekt do życia (Maciąg, 2013). Należy 

zwrócić więc uwagę, że u podstaw tego rozwiązania tkwiła chęć umożliwiania, uła-

twiania zbierania i wymieniania informacji (wiedzy) pomiędzy ludźmi. Rozwiązanie 

zaproponowane przez Bernersa–Lee miało intencjonalnie na celu usprawnienie 

obiegu informacji. Sam zresztą dokument przedstawiony przez twórcę sieci WWW, 

nosił tytuł „Information Management: A Proposal” (Berners–Lee, 1989). Obecnie 

projekt, w domyśle mający obowiązywać w obrębie jednej instytucji, stał się global-

ną siecią – najważniejszym systemem obiegu informacji. U podstaw opracowanych 

przez Tima Bernersa–Lee rozwiązań, znajdowały się takie idee jak (World Wide 

Web Foundation, 2016):  

– decentralizacja, czyli brak centralnej instytucji zarządzającej treściami umieszcza-

nymi w sieci WWW, brak głównego węzła; 

– brak dyskryminacji (neutralność sieci) – wszyscy użytkownicy sieci WWW, nie-

zależnie od wielkości, znaczenia mają takie same prawa i możliwości funkcjo-

nowania, prowadzenia działalności, dostępu do zasobów; 

– oddolność projektu – kod źródłowy rozwijany był w kooperacji, na drodze ekspe-

rymentów, bez kontroli wąskiego grona ekspertów; 

– uniwersalność – niezależnie od sprzętu, miejsca zamieszkania, politycznych prze-

konań, kultury każdy ma możliwość publikowania treści w sieci; 

– konsensu – sieć WWW działa poprzez uniwersalne standardy (transparentne 

i powstałe na drodze współdziałania) oraz zgodę na ich używanie przez wszyst-

kich funkcjonujących w sieci. 

Jak precyzyjnie i prosto zdefiniować sieć WWW? Jednym z celniejszych 

sformułowań jest: „...kombinacja obrazów i tekstu z klikalnymi połączeniami, 

o których większość osób myśli, kiedy mówi o internecie” (Harkaway, 2012, lok. 

                                                      
24 Akronim odwołuje się do wcześniejszej nazwy tej instytucji Conseil Européen pour la 

Recherche Nucléaire. 
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355–356). Nieco przewrotne sformułowanie, odwołuje się do dwóch istotnych za-

gadnień związanych z tym jak pojmujemy sieć WWW. Po pierwsze, odnosi się do 

nośnika sukcesu sieci WWW – języka HTML opierającego się na hiperłączach. Są 

one połączeniami pomiędzy serwisami internetowymi (węzłami sieci) i wewnątrz 

nich (pomiędzy stronami). Po drugie, zwrócono uwagę, że w potocznym pojmowa-

niu słowo „internet” jest używane właśnie do określania sieci WWW, pomimo tego, 

że są to dwa odmienne zagadnienia. Jak wyjaśnia Buchanan (2003, lok. 1307–1310): 

„internet jest mniej lub bardziej materialny. Dla kontrastu, sieć WWW jest raczej 

bardziej eteryczna. Składa się z serwisów internetowych połączonych razem poprzez 

hiperłącza. (...) Sieć WWW jest twarzą internetu; większość użytkowników wchodzi 

z nim w interakcję właśnie w ten sposób”. Konkludując internet jest infrastrukturą – 

fizyczną siecią (sieciami) umożliwiającą funkcjonowanie sieci WWW – niemate-

rialnej, odzwierciedlonej w serwisach WWW i połączeniach pomiędzy nimi. 

Rozwój sieci WWW, jej przekształcenia w dużym stopniu wpływają na 

zmianę funkcjonowania gospodarki, społeczeństwa. W konsekwencji mamy do czy-

nienia ze zmianą modelu funkcjonowania przedsiębiorstw, relacji w społeczeństwie, 

komunikowania się, pozyskiwania informacji. Przedstawiając historię sieci WWW 

należy odnieść się do pojęć (jednocześnie etapów/faz rozwoju): Web 1.0, Web 2.0, 

Web 3.0.  

Web 1.0 to pierwsza faza funkcjonowania WWW. Głównymi jej cechami 

było oparcie się na serwisach internetowych, rozumianych jako forma komunikacji 

(przesyłu informacji) pomiędzy twórcą/zarządzającym a odbiorcą. Web 1.0 opierała 

się głównie na sieci serwisów WWW połączonych hiperłączami. Istotną cechą tej 

fazy rozwoju sieci WWW, jest to, że niewielka była liczba twórców treści (tzw. 

ekspertów) w zestawieniu z konsumentami treści. Serwisy WWW były w pewien 

sposób statyczne. Korzystano z nich w celu pozyskania informacji, nie umożliwiały 

zazwyczaj interakcji, tworzenia przez użytkowników własnych treści. Jak zauważają 

Silva i in. (2008) użytkownik chcąc pozyskać informacje z wielu źródeł, przemiesz-

czał się od jednego do drugiego (potocznie czynność określana mianem surfowania), 

tracąc jednocześnie z pola widzenia poprzednie informacje. Przekaz informacji był 

w tym przypadku w przeważającej mierze jednokierunkowy: od twórcy serwisu 

WWW do użytkowników. 

Kolejna faza rozwoju sieci WWW, została określona mianem Web 2.0. 

Z Web 2.0 związanych jest kilka pojęć, będących z jednej strony próbami określenia 

zmian zachodzących w społeczeństwie i ekonomii; z drugiej strony są one (zjawiska 

opisane tymi pojęciami) istotnym składnikiem Web 2.0. Według O’Reilly’ego 

(2007) – współtwórcy określenia Web 2.0 – podstawowe, wybrane cechy Web 2.0 

są następujące25: 

                                                      
25 Przedstawiono tylko dwa pierwsze, z ogólnej liczby siedmiu. Pozostałe odnoszą się głów-

nie do kwestii programowania, oprogramowania. Dokładny opis postulatów O’Reilly’ego 

znaleźć można w opracowaniu Maciąga (2013). 
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1. Sieć jako platforma – Web 2.0 nie jest koncepcją o ostrych granicach, jest to zbiór 

pewnego rodzaju zasad, koncepcji, które posiadają wspólne podstawy. Pierwszą 

zasadą jest to, że kluczowe jest zarządzanie danymi. Same usługi internetowe są 

bez baz danych, możliwych do eksploracji przez użytkowników, bezużyteczne 

(przykładem jest tutaj wyszukiwarka Google). Druga zasada to zrozumienie 

i wykorzystanie tzw. „długiego ogona” (long tail) (Anderson, 2004). Zasada ta 

mówi, iż w przypadku posiadania szerokiego asortymentu towarów, usług może 

to zaowocować sytuacją, w której niszowe, ale oferowane w dużej ilości produk-

ty i towary są w stanie przynieść większe korzyści (zysk) niż te najpopularniejsze 

(przykładem są tutaj największe sklepy internetowe – np. Amazon)26. Kolejną 

zasadą jest to, że usługi w sieci stają się tym lepsze, im więcej osób ich używa 

(na przykład BitTorrent czy inne serwisy peer–to–peer27). 

2. Wykorzystanie zbiorowej inteligencji użytkowników – efekty sieciowe związane 

z wkładem użytkowników są kluczem do osiągnięcia sukcesu. Przykładami mogą 

w tym przypadku być:  

– sklep internetowy Amazon, który korzysta z recenzji użytkowników, ich ak-

tywności i zaangażowanie w celu polepszenia jakości (dokładności dostosowa-

nia rezultatów wyszukiwań) w obsłudze klientów; 

– Wikipedia jako treści tworzone przez użytkowników (Web 2.0) w zestawieniu 

z internetowymi encyklopediami tworzonymi przez specjalistów – autorytety 

(Web 1.0); 

– infrastruktura sieci – takie usługi, systemy jak Linux – system operacyjny, 

Apache – serwer HTTP, MySQL – zarządzanie relacyjnymi bazami danych, 

PHP – skryptowy język programowania, powstają i są rozwijane poprzez zaan-

gażowanie się wielu ludzi; działają na zasadzie otwartego oprogramowania 

(open source software);  

– wzrost znaczenia blogów28, które wraz z narzędziami do automatycznego aktu-

alizowania treści z zewnętrznych źródeł (RSS – Real Simple Sindication), 

umożliwiają użytkownikowi tworzenie własnego serwisu, z wybranymi tre-

ściami. 

                                                      
26 Znajduje tutaj zastosowanie tzw. „reguła 98 %”. Jak podaje Anderson (2007), Amazon 

spośród swych 100 tys. najpopularniejszych książek 98 % sprzedaje nie więcej niż w jednym 

egzemplarzu na kwartał. 
27 Peer–to–peer (P2P) jest modelem komunikacji w sieciach komputerowych, w którym 

każdy host (użytkownik) ma takie same uprawnienia. W praktyce oznacza to możliwość 

wymiany danych (np. plików muzycznych czy wideo) bezpośrednio pomiędzy użytkowni-

kami sieci. 
28 Blog to rodzaj strony WWW zawierającej uporządkowane chronologicznie wpisy autora 

bloga. Umożliwiają one m.in. komentowanie wpisów przez innych użytkowników oraz 

przypisywania wpisom słów kluczowych (znaczników). Wzajemnie ze sobą powiązane blo-

gi, traktowane jako społeczność, nazywane są blogosferą. 
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Reasumując, można więc stwierdzić, że w przypadku Web 2.0 informacja 

nie jest już przekazywana jednokierunkowo. Web 2.0 jest dwukierunkową współ-

pracą, w której użytkownicy mają możliwość interakcji pomiędzy sobą oraz z zarzą-

dzającymi serwisami WWW (Goodchild, 2007a). Główny nacisk położony jest na 

współpracę użytkowników w celu rozwiązania problemów, wymiany informacji. 

Kolejną cechą jest możliwość budowania przez użytkownika interaktywnych stron 

WWW, zawierających informacje z różnych źródeł, z wykorzystaniem różnego typu 

urządzeń, w tym mobilnych – m.in. smartfonów (Silva i in., 2008). 

Już w momencie upowszechniania się Web 2.0 starano się określić dalsze 

kierunki rozwoju sieci WWW. Generalnie uznaje się, że następny etap rozwoju sieci 

WWW, czyli Web 3.0, będzie integrować dane generowane przez użytkowników 

(większe znaczenie współpracy) w celu stworzenia nowego ich znaczenia (Barassi, 

Treré, 2012). Web 3.0 ściśle jest związany z tzw. siecią semantyczną (semantic 

web), która została zdefiniowana przez Berners’a–Lee i in. (2001) jako rozszerzenie 

obecnie funkcjonującej sieci WWW, w której informacjom nadane jest zdefiniowa-

ne znaczenie, umożliwiające lepszą współpracę pomiędzy komputerami i ludźmi. 

Podstawą tej koncepcji jest więc to, że przesyłane przez internet dane będą „rozu-

miane” przez urządzenia – umieszczone zostaną w odpowiednim kontekście. Będzie 

to możliwe dzięki przesyłaniu oprócz samych danych, również metadanych (danych 

o danych), które mają wyrażać znaczenie danych. Konieczność powstania sieci se-

mantycznej uzasadniana jest brakiem pełnej możliwości przekazania wiedzy w rela-

cjach człowiek – komputer. To co komputer „rozumie” jest zawsze zdecydowanie 

bardziej ograniczone niż wiedza użytkownika, gdyż komputer nie potrafi umiesz-

czać zapytań w prawidłowym kontekście, nie zna użytkownika (Mika, 2007). 

Oczywiście Web 3.0 nie będzie (najprawdopodobniej) ostatnim etapem rozwoju 

sieci WWW, czy internetu. Dreyer (2012) przekonuje, że następne „wcielenie” in-

ternetu (Web 4.0) pojawi się około roku 2030 i będzie oznaczało m.in. tworzenie się 

wirtualnych (w pełnym tego słowa znaczeniu), zdecentralizowanych społeczności 

uniezależnionych od ograniczeń przestrzeni rzeczywistej. Aghaei i in. (2012) okre-

ślają Web 4.0 jako „sieć symbiotyczną” (symbiotic web), w której to ludzki umysł 

i urządzenia będą w stanie reagować, funkcjonować w symbiozie. Obecnie, wobec 

szybkiego tempa przemian technologicznych i społecznych, określanie kierunku 

rozwoju internetu i sieci w perspektywie dłuższej niż kilka lat jest jednak obarczone 

dużym ryzykiem. 

Opisując historię internetu i sieci WWW należy zwrócić uwagę na ogólne 

prawidłowości (również określane jako prawa) rządzące jego rozwojem. Prawidło-

wości te, pomimo dużego uproszczenia, ukazują fenomen rozwoju internetu i sieci 

WWW. Warto jednak na wstępie podkreślić, ze przedstawione w tym rozdziale 

prawa, należy rozpatrywać bardziej w kategoriach generalizacji zjawisk, niż ścisłych 

naukowych praw, zależności. 
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Często przytaczane w kontekście rozwoju komputerów jest prawo Moore’a. 

Odwołuje się ono do postępu technologicznego, konkretnie do wzrostu liczby tran-

zystorów w stosunku do powierzchni układu scalonego. Liczba ta podwaja się 

w równych odcinkach czasu (trend wykładniczy). Pierwotnie określono ten okres na 

18 miesięcy, po korektach na 24 miesiące. Prawo to znajduje również zastosowanie 

do innych cech/elementów komputerów: pojemności pamięci operacyjnej czy dysku 

twardego. Określa więc technologiczny aspekt rozwoju sprzętu komputerowego 

i innych technologii ściśle związanych z rozwojem internetu.  

Pierwszym prawem dotyczącym sieci, dobrze wyjaśniającym dlaczego wraz 

z rozwojem internetu i poszczególnych rozwiązań oferowanych przez sieć WWW 

(np. poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe) rośnie użyteczność sieci, jest 

prawo Metcalfa. Mówi ono, że wartość sieci rośnie z kwadratem jej użytkowników 

(n2). Każdy nowy użytkownik (n) może połączyć się z n–1 dotychczasowych użyt-

kowników, którzy to z faktu przyłączania się nowych również odnoszą korzyści 

(Shuen, 2009). Prawo Metcalfa sprowadza się do stwierdzenia faktu, że jeżeli wzra-

sta liczba ludzi i urządzeń w sieci, wzrasta stopień powiązań między nimi, co 

w przypadku możliwości korzystania z jakichkolwiek treści podnosi wartość danej 

sieci komunikacyjnej. Zjawisko takie określane jest efektem sieciowym (ryc. 8). 

 

liczba komputerów

liczba połączeń

5

10 45 4 950

10 100

x2 x20

x4,5 x495

 

Ryc. 8. Efekt sieciowy. Źródło: opracowanie własne na podstawie Saunders (2015). 

 

Prawo Metcalfa wykorzystywane było do opisu wzrostu różnych technologii 

(telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, faks, aplikacje sieciowe, serwisy spo-

łecznościowe) (Hendler, Golbeck, 2008). Warto zauważyć, że prawo to było zane-

gowaniem prawa Sarnoffa, które stwierdza, że wartość sieci telekomunikacyjnej jest 
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proporcjonalna do liczby użytkowników. Prawo Sarnoffa odnosiło się głównie do 

jednokierunkowych środków przekazu, takich jak radio, telewizja czy portal WWW 

(Web 1.0). Rozwinięciem idei prawa Metcalfa, jest prawo Reeda, które neguje fakt, 

że wzrost korzyści związny jest tylko ze wzrostem liczby użytkowników. D.P. Reed 

(1999) stwierdza, że pozytywne efekty wynikające z funkcjonowania w sieci można 

opisać regułą 2n, gdyż korzyści są powiększane w zależności od liczby połączeń. 

Liczą się w tym przypadku wszystkie połączenia (możliwość ich wystąpienia) „wie-

lu–do–wielu”, a nie jak zakładał Metcalf tylko „jeden–do–jeden” (Shuen, 2009). 

Połączenia „wielu–do–wielu” wstępują pomiędzy różnymi grupami, zbiorowościami 

użytkowników. 

Przedstawione prawa opisują korzyści dla użytkowników sieci telekomuni-

kacyjnych. Potencjał oferowany przez wzrost liczby użytkowników jest niewątpli-

wie czynnikiem wzrostu wszystkich mediów, w których występuje jakakolwiek 

wymiana informacji. Przykładowo poczta elektroniczna, serwis społecznościowy nie 

będą użyteczne (użyteczność będzie niewielka) jeżeli korzystać z nich będzie ogra-

niczone grono użytkowników. Historia internetu i sieci WWW potwierdza, że dzięki 

kolejnym odkryciom/usprawnieniom i wzrostowi liczby użytkowników, powstała 

sieć, bez której funkcjonowanie ludzi, różnego rodzaju podmiotów jest coraz czę-

ściej niemożliwe, gdyż straty (ekonomiczne, społeczne) z funkcjonowania poza nią 

stają się zbyt duże. 
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5. Wybrane zagadnienia związane z internetem 

Internet, a w konsekwencji jego geografia, jest rządzony przez fundamental-

ne zasady określające jego wartość użytkową dla miliardóww użytkowników, defi-

niujące sam fenomen jego popularności. Szereg zjawisk i procesów kształtuje roz-

wój internetu, jak i jest przez niego warunkowany. Stąd też w ramach niniejszego 

rozdziału przedstawiono kilka zakresów tematycznych, których wspólną częścią jest 

ścisły związek z rozwojem internetu, zarówno od strony wpływu jak i konsekwencji.  

 

5.1. Podstawy funkcjonownia internetu 

5.1.1. Prawa sieci 

Żyjemy w świecie, w którym wszystko jest ze wszystkim połączone – nic 

nie dzieje się w izolacji (Barabási 2003), obiekty są połączone sieciami. Sieci są 

elementem złożonej struktury rzeczywistości, jednocześnie mają uniwersalne cechy. 

Stąd też, jak stwierdza Mitchell M. (2009), sieć WWW, posiada te same cechy jak: 

społeczeństwa owadów – kolonie mrówek, mózg – połączenia neuronowe, system 

immunologiczny, ekonomia, społeczeństwo. Pomimo różnej genezy, architektura 

sieci powstałych w przyrodzie, jak i dzięki działaniu człowieka, jest podobna i rzą-

dzi się takimi samymi zasadami organizującymi ich funkcjonowanie. W konse-

kwencji, niezależnie od dyscypliny wiedzy, można stosować ten sam zestaw mate-

matycznych metod do eksploracji tych systemów (Barabási, 2016). Takie podejście 

umożliwiło dokonanie znacznego postępu w rozumieniu sieci, jak i otaczającej 

człowieka rzeczywistości. Nie dokonałby się tak znaczący postęp w naukach o sie-

ciach, gdyby nie rozwój internetu, a szczególnie sieci WWW, która to stanowiła 

materiał badawczy (dane eksperymentalne) dla matematyków, fizyków i przedsta-

wicieli innych dyscyplin. Z drugiej strony odkryte prawa29, reguły czy modele sieci 

w znaczącym stopniu umożliwiają zrozumienie tego jak internet, sieć WWW, roz-

winęły się, jakie są ich podstawowe cechy. Pozwalają zrozumieć nie tylko naturę 

korzyści oferowanych przez internet, ale również przyczyny zróżnicowań we wszel-

kich aspektach funkcjonowania sieci WWW.  

W najprostszym ujęciu sieć jest zbiorem wzajemnie ze sobą połączonych 

węzłów (m.in. Goyal, 2007). Węzłami są jednostki w sieci, czyli na przykład: neu-

                                                      
29 Przedstawione w rozdziale 4 prawa związane z rozwojem sieci, nawiązują do treści poja-

wiających się w rozdziale. Prezentowane w niniejszej części opracowania stanowią jednak 

ogólne prawa sieci, stąd też rozdzielono te treści. 
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rony, serwisy WWW, ludzie; połączeniami pomiędzy nimi będą: synapsy, hiperłą-

cza, relacje społeczne. W tym kontekście informacją z perspektywy sieci jest: „każ-

dy rodzaj komunikacji pomiędzy węzłami” (Mitchell M., 2009, lok. 4317–4318). 

Kolejne definicje sieci, są również dosyć ogólne, oddają jednak w pełni ich ideę. 

Kadushin (2012) definiuje sieć jako zbiór relacji, uściślając, iż składa się ona 

z obiektów (węzłów) i relacji pomiędzy nimi. Wilk (2013) zwraca uwagę, że sieci 

można ująć w dwa aspekty: ludzki i techniczny. Splatają się one wzajemnie. Sieci są 

więc metaforą, tudzież modelem związków i relacji pomiędzy ludźmi (sieci spo-

łeczne) oraz urządzeń czy też obiektów technicznych, infrastrukturalnych.  

Za początek tworzenia się teorii sieci (teorii grafów)30 najczęściej przyjmuje 

się pierwszą połowę XVIII wieku, kiedy to Leonhard Euler sformułował tzw. pro-

blem mostów królewieckich (Caldarelli, Catanzaro, 2012; Tarapata, 2012), który 

należy uznać za pierwsze rozwiązanie problemu matematycznego przy pomocy gra-

fu. Za klasyczny model sieci uznaje się sieć Erdős–Rényi, nazwaną tak dla uczcze-

nia dwóch matematyków, którzy mieli istotny wkład w zrozumienie jej właściwości. 

Jest ona określana również mianem sieci losowej, co oznacza, że powiązania po-

między węzłami są przypadkowe – nie są regularne, nie posiadają uporządkowanej 

struktury. Sieć tego typu z perspektywy liczby powiązań dla węzłów ma rozkład 

normalny. Należy podkreślić, że sieci losowe nie występują w przyrodzie. Ich model 

jednak był użyteczny do obliczenia podstawowych charakterystyk sieci i jako model 

do porównań dla sieci występujących w świecie rzeczywistym. 

W przypadku badań nad geografią internetu ważne są dwa modele: sieci 

bezskalowych oraz sieci „małego świata”. 

Badania nad sieciami bezskalowymi (free–scale, sieci wolne od skali) na-

brały intensywności w końca lat 90 XX wieku (Réka i in., 1999). Doprowadziły one 

do stwierdzenia faktu, iż sieć WWW – jej struktura, nawiązuje do prawa (rozkładu) 

potęgowego. Oznacza to, że w sieciach złożonych, sieć połączeń jest zdominowana 

przez niewielką liczbę dobrze połączonych węzłów31. Przykładowo, w skali całej 

sieci WWW niewielka liczba serwisów (tj. YouTube, Facebook, Wikipedia) jest 

dobrze połączona (wiele hiperłączy prowadzi ku nim), podczas gdy przeważająca 

większość jest niepołączona, lub słabo połączona. W tym przypadku mamy do czy-

nienia z odwołaniem się do znanego również na gruncie geografii prawa Zipfa32, 

które było wykorzystywane również do opisywania takich cech internetu jak: liczba 

stron WWW, liczba użytkowników, liczba hiperłączy wychodzących i przychodzą-

                                                      
30 Różnice pomiędzy siecią i grafem sprowadzają się do tego, że graf opisuje strukturę obiek-

tu (połączenia), natomiast sieć zawiera również charakterystyki ilościowe (Tarapata, 2012). 
31 W literaturze polskiej określa się je jako „superwęzły”, „huby”, „punkty węzłowe”. 
32 Rozkład Zipfa (częstotliwość odwrotnie proporcjonalna do rangi) został po raz pierwszy 

(w roku 1932) określony dla częstotliwości występowania słów w języku angielskim. Należy 

jednak zauważyć, że na gruncie scjentometrii Lotka (1926) wcześniej określił podobną za-

leżność dla produktywności naukowej. 
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cych do stron WWW (Adamic, Huberman, 2002), wizyty i zaangażowanie użyt-

kowników serwisów WWW (Jiang Q. i in., 2013). Zwracając uwagę na występowa-

nie rozkładu potęgowo w przypadku innych naturalnych i stworzonych przez czło-

wieka systemów, należy podać kilka przykładów: cytowanie artykułów naukowych, 

kopie sprzedanych książek, liczba rozmów telefonicznych, wielkość trzęsienia zie-

mi, intensywność wojen, średnica kraterów na Księżycu, częstotliwość występowa-

nia nazwisk (Newman, 2005). Rozkład potęgowy nawiązuje do reguły Pareto – 

80 % efektów pochodzi z 20 % nakładów. Istotną cechą sieci wolnoskalowe jest to, 

że ogólny charakter rozkładu jest taki sam niezależnie od tego czy analizie podlega 

całość sieci, czy też jakiś z jej podzbiorów (Halavais, 2012). 

Z cech sieci wolnoskalowych wynika, że silnie połączone węzły (węzły 

wiodące) mają ogromny wpływ na zachowanie – funkcjonowanie całej sieci 

(por. Barabási, 2003; Barabási, Bonabeau, 2003; Barabási, 2007). One w głównej 

mierze odpowiadają za efektywne przekazywanie informacji, gdyż szybkość rozpo-

wszechniania się informacji w sieci jest zależna od powiązań jakie posiada węzeł 

źródłowy (Albert i in., 2000). Jak zauważają Lin M. i Li N. (2010), to właśnie do-

brze połączone węzły w sieciach bezskalowych powodują, że tego typu sieć odzna-

cza się szybkim wzrostem i dyfuzją wiedzy w obrębie sieci. Takie znaczenie węzłów 

wiodących wynika z dwóch istotnych ich cech – preferencyjnego przyłączania (pre-

ferential attachment) oraz wzrostu (growth) (Barabási, Bonabeau, 2003). Mecha-

nizm preferencyjnego przyłączania oznacza, że występuje zjawisko tworzenia się 

większej liczby połączeń do węzłów, które już posiadają dużo innych połączeń. 

Węzły sieci pozyskują więc nowe połączenia proporcjonalnie do już posiadanych 

(Newman, 2001). W przypadku sieci społecznych można zawrzeć to w sformułowa-

niu „ludzie posiadający dużą liczbę wspólnych przyjaciół, z większą dozą prawdo-

podobieństwa staną się znajomymi, niż ci którzy posiadają mało wspólnych znajo-

mych, tudzież wcale” (Newman, 2001, s. 1). Natomiast w przypadku sieci WWW 

preferencyjne przyłączanie oznaczać będzie tendencje do tworzenia dużej liczby 

odsyłaczy do tych serwisów WWW, które już są popularne z perspektywy liczby 

skierowanych ku nim hiperłączy33. Jak zauważają Dorogovtsev i Mendes (2002), 

żeby jakikolwiek nowy serwis WWW stał się widoczny musi on połączyć się z ist-

niejącym serwisem WWW (starą siecią). Mechanizm wzrostu sieci bezskalowych 

(reguła wzrostu sieci) polega więc na tym, że jakiekolwiek nowopowstające węzły 

będą łączyć się z już istniejącymi, czyli „starsze” węzły będą miały większą szansę 

na pozyskanie powiązań. Przedstawione dwa mechanizmy prowadzą do ukonstytu-

owania się zjawiska „bogatszy staje się bogatszy” (rich–get–richer). 

Występowanie nielicznych, silnie połączonych węzłów w sieciach bezska-

lowych ma istotne implikacje związane z zagrożeniem ich funkcjonowania. 

                                                      
33 Funkcjonowanie mechanizmu preferencyjnego przyłączania potwierdzono również dla 

artykułów w Wikipedii (Capocci i in., 2006). 
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Dla sieci losowych (random network), czyli takich, w których połączenia powstają 

w sposób przypadkowy, w momencie usunięcia (awarii) kilku losowych węzłów, 

straty dla sieci (podział na osobne, nieskomunikowane sieci) mogą być duże. Sieci 

bezskalowe są bardziej odporne na tego typu zagrożenie, jednak w przypadku sko-

ordynowanych działań mających za zadanie usunięcie (wyeliminowanie) dobrze 

połączonych węzłów straty dla sieci są olbrzymie. Przykładowo: czy jesteśmy sobie 

wyobrazić sieć WWW tylko bez kilku serwisów WWW, takich jak: Google, Face-

book, Wikipedia?  

Sieci bezskalowe spotykane są licznie w przyrodzie, społeczeństwie, techno-

logii (tab. 1).  

 

Tab. 1. Przykłady sieci bezskalowych. Źródło: Barabási i Bonabeau (2003). 

Sieć Węzły Połączenia 

Komórkowa przemiana materii Cząsteczki zaangażowane  

w spalanie żywności w energię 

Udział w tej samej reakcji bioche-

micznej  

„Świat” Hollywood Aktorzy Pojawienie się w tym samym 

filmie 

Współpraca naukowa Naukowcy Współautorstwo publikacji 

Relacje seksualne Ludzie Kontakty seksualne 

Internet Rutery Fizyczne połączenie (okablowanie 

i inne) 

Sieć WWW Strony WWW Hiperłącza 

 

Należy zaznaczyć, że sama idea badań nad fenomenem sieci na gruncie na-

uk społecznych, zaczęła być szczególnie popularna po publikacji wyników z badań 

przeprowadzonych w latach 60 XX wieku przez Milgrama (1967). Odkrył on, 

że liczba połączeń pomiędzy członkami społeczeństwa wynosi średnio sześć. Ozna-

cza to, że każdy mieszkaniec planety może dotrzeć do dowolnej osoby przy wyko-

rzystaniu pięciu pośredników. Zjawisko to nazwane zostało „sześć stopni separacji 

(oddalenia)” (również „sześć uścisków dłoni”). Na tej podstawie zaczęto mówić o 

fenomenie „małego świata” (small world). W terminologii nauk o sieci „mały świat” 

oznacza, że dystans (ścieżka) pomiędzy dwoma losowo wybranymi węzłami jest 

mały (Barabási, 2016). O ile samo stwierdzenie–reguła stało się szeroko dyskutowa-

ne nie tylko w nauce34 i stało się impulsem do dalszych badań, o tyle sama wartość 

(liczba) stopni oddalenia i metodologia badań poddane były krytyce. Eksperyment 

był przeprowadzony listownie. Polegał na tym, że grupa ochotników ze stanów 

Kansas i Nebraska została poproszona o przekazanie listu do nieznanej osobiście 

osoby. Uczestnicy otrzymali jej dane personalne, adres. Warunkiem eksperymentu 

było przekazywanie listu znanej osobiście osobie. Jak podaje Mitchell M. (2009) nie 

                                                      
34 Przykładowo, na bazie wniosków wynikających z analizy fenomenu „sześciu uścisków 

dłoni”, spopularyzowano grę zwaną „sześć stopni od Kevina Bacona”, która odwołuje się do 

świata filmu amerykańskiego. 
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wszystkie listy osiągnęły swój cel, a i sam Milgram podawał w swoich publikacjach 

różne wartości wyników eksperymentu.  

Weryfikacja „sześciu stopni oddalenia” stała się możliwa w momencie upo-

wszechnienia się internetu. Dostarczony został materiał umożliwiający analizę po-

wiązań pomiędzy dużą liczbą ludzi, przy niewielkich nakładach finansowych na 

pozyskanie danych. Leskovec i Horvitz (2008) na podstawie analizy internetowych 

konwersacji (poprzez komunikator Microsoft Messenger) pomiędzy 240 milionami 

ludzi z całego świata, określili liczbę stopni separacji na 7. Natomiast Edunov i in. 

(2016), pracownicy Facebooka, mając do dyspozycji największą na świecie bazę 

danych o powiązaniach pomiędzy ludźmi (konkretnie – 1,6 mld użytkowników Fa-

cebooka), stwierdzili, że liczba stopni separacji wynosi 3,7. Oczywiście należy mieć 

świadomość, że badania te obejmują tylko użytkowników danego serwisu. Jednak 

przedstawione wyniki mogą być traktowane jako jeden z argumentów na tworzenie 

się globalnej społeczności użytkowników internetu. 

Pierwszymi, którzy matematycznie zdefiniowali koncepcję sieci „małego 

świata” byli Watts i Strogatz (1998). Z ich rozważań wynika, że tego typu sieć znaj-

duje się (z perspektywy cech) pomiędzy siecią regularną a losową. Na rycinie 9 

przedstawiono dwa modele sieci: regularnej35 (A) i „małego świata” (B). Pierwsza 

odznacza się występowaniem 60 węzłów, z których każdy ma połączenie z dwoma 

najbliższymi sąsiadami. W tym przypadku średnia długość ścieżki36 wynosi 15. Dla 

drugiego modelu w sieci regularnej losowo zmieniono 3 połączenia (5 % ogółu po-

łączeń). Wówczas liczba połączeń jest taka sama jak w sieci oryginalnej (regular-

nej), jednak średnia długość ścieżki wynosi około 9. Stąd też należy stwierdzić, że 

niewielka zmiana w zakresie połączeń pomiędzy węzłami generuje bardzo silny 

efekt. 

Przytoczony przykład ilustruje właściwości sieci „małego świata” – dystans 

pomiędzy dwoma wybranymi węzłami w sieci jest mały. Należy zauważyć, że sieć 

WWW posiada cechy opisywanego modelu. Jednak sieć WWW jest zdecydowanie 

większa niż sieci społeczne i nie należy spodziewać się aż tak małego dystansu, jak 

chociażby w przypadku użytkowników Facebooka. Albert i in. (1999) ustalili, że 

dwa dowolnie wybrane dokumenty (wówczas 800 mln węzłów) tworzące sieć 

WWW są oddalone od siebie o 19 „kliknięć” (19 stopni separacji). Warto podkre-

ślić, że nie uwzględniono w tym przypadku samych serwisów WWW jako węzłów, 

ale również strony, dokumenty w obrębie tych serwisów. Obecnie, wraz ze wzro-

stem liczby węzłów sieci WWW (serwisów WWW), wzrasta w niej liczba stopni 

separacji. Jak podaje Barabási (2016) w 2016 roku rozmiar sieci WWW mierzonej 

                                                      
35 Sieć regularna jest siecią o węzłach (wierzchołkach) o tej samej (zbliżonej) wartości stop-

nia wierzchołka, czyli liczby wszystkich krawędzi łączących dany węzeł z innymi. 
36 Średnia ze wszystkich długości ścieżki pomiędzy wszystkimi parami węzłów w sieci. 

W sieci regularnej, w której połączone są ze sobą wszystkie węzły (każdy z każdym) – wy-

nosi 1. Długość ścieżki to najkrótszy dystans pomiędzy dwoma węzłami sieci. 
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dokumentami można było określić na bilion. Stąd też liczba stopnie separacji po-

między dwoma losowo wybranymi dokumentami wynosiła 25. 

 

  
A B 

Ryc. 9. Połączenia pomiędzy węzłami (n=60) dla: A – sieci regularnej; B – sieci „małego świata”. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Opisując cechy sieci i odwołując się do wzrostu zainteresowania poznawa-

niem ich właściwości należy zwrócić uwagę na analizę sieci społecznych (SNA – 

Social Network Analysis)37. Sieci społeczne można określić jako sieć interakcji lub 

relacji, w której węzły składają się z aktorów (ludzi) (Aggarwal, 2011). SNA może 

zostać w najprostszy sposób zdefiniowana jako studiowanie relacji pomiędzy ludźmi 

przez pryzmat (przy pomocy) teorii grafów (Tsvetovat, Kouznetsov, 2011). Teoria 

grafów dostarcza metod analizy sieci. W przypadku SNA metody te zostają wzbo-

gacone o wizualizacje sieci oraz nadanie kontekstu społecznego, czyli koncentracji 

na związkach pomiędzy jednostkami (węzłami). Pierwowzorem SNA38 były opra-

cowane i rozpowszechnione w latach 30 XX wieku socjogramy (m.in. Moreno, 

1937; Moreno, Jennings, 1938). Są one graficzną prezentację relacji pomiędzy 

ludźmi. Wprowadzono je jako metodę wizualizacji i eksploracji danych socjome-

trycznych39. Pomimo tego, że pierwotnie, jak nazwa wskazuje, analiza sieci społecz-

nych była wykorzystywana głównie przez socjologów, szybko zdobyła uznanie 

przedstawicieli innych dyscyplin. Wynikało to z uniwersalności SNA, związanej 

przede wszystkimi, z faktem występowania sieci (o tych samych cechach) w więk-

                                                      
37 Do najpopularniejszych obecnie programów umożliwiających prowadzenie analiz z zakre-

su SNA należą: Gephi, NodeXL, Pajek, UCINET. 
38 Jak zauważa Freeman (2004) początków myślenia w kategoriach SNA należy upatrywać 

u Augusta Comte, który jako pierwszy zaproponował spojrzenie na społeczeństwo w katego-

riach wzajemnych powiązań pomiędzy społecznymi aktorami. 
39 Warto podkreślić, że Moreno (1937) zdawał sobie sprawę, że struktura społeczna danej 

społeczności musi być rozpatrywana również w przestrzeni – jest uzależniona od lokalizacji, 

obiektów w przestrzeni i ich relacji z ludźmi. 
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szości zjawisk naturalnych i odnoszących się do funkcjonowaniem człowieka. Przy-

kładów wykorzystania SNA w różnych dyscyplinach nauki jest wiele: biologia 

(m.in. Wey i in., 2008; Hobaiter i in., 2014), medycyna (m.in. Christakis, Fowler, 

2008; Valente i in., 2009), psychologia (m.in. Zohar, Tenne–Gazit, 2008), archeolo-

gia (m.in. Freund, Batist, 2014). SNA również coraz częściej znajduje zastosowania 

na gruncie analiz w geografii. Ter Wal i Boschma (2009) upatrują użyteczności 

SNA w badaniach z zakresu geografii ekonomicznej (klastry, regionalne systemy 

innowacji, przepływ wiedzy). Dołzbłasz (2016; 2017) wykorzystuje SNA do analiz 

powiązań w zakresie współpracy transgranicznej w Polsce. Również w badaniach 

bardziej zorientowanych na analizy społeczne, SNA znajduje zastosowanie w geo-

grafii. Wynika to z uwzględniania faktu, że pozycja (umiejscowienie) jednostek 

(aktorów) w przestrzeni powinna być analizowana równocześnie z ich pozycją 

w sieciach społecznych (Radil i in., 2010).  

Przedstawione wybrane właściwości sieci są jednym z istotniejszych zagad-

nień we wszelkich ich analizach, w tym geografii internetu. Specyfika sieci, objawia 

się niemal na każdej płaszczyźnie analiz internetu czy sieci WWW. Niezależnie 

od etapu rozwoju internetu, kierunków rozwoju sieci WWW, należy spodziewać się, 

że reguły rządzące zachowaniami się węzłów i połączeń pomiędzy nimi zostaną 

zachowane. 

 

5.1.2. Dane – informacja – wiedza 

Rozwój internetu wiąże się z rozwojem zasobów informacji, sposobów do 

ich dotarcia, rozpowszechniania, przechowywania. Związek ten jest dwojakiej natu-

ry. Po pierwsze, to, że powstał internet jest konsekwencją rozwoju sieci służących 

do przesyłania informacji – sam jest taką siecią. Po drugie, internet w znaczącym 

stopniu przyczynił się do przyśpieszenia wymiany informacji, pokonywania barier 

przestrzennych w jej przekazywaniu – wzrostu czasowo–przestrzennej dostępności 

do informacji.  

Jako główny punkt odniesienia we wszelkich analizach dotyczących infor-

macji i jej znaczenia w społeczeństwie, ekonomii należy traktować tzw. piramidę 

wiedzy40 41, czyli model nadający kontekst podstawowym pojęciom związanym 

                                                      
40 Interesującym jest, że prawdopodobnie pierwsze opisanie omawianej hierarchii, zostało 

zawarte w wierszu T.S. Eliota z roku 1934 „Choruses from the Rock”: „Gdzie jest mądrość 

utracona w wiedzy? Gdzie wiedza utracona wśród informacji?”. W literaturze z zakresu 

zarządzania wiedzą zwraca się również uwagę na inne odwołanie do przedstawionej hierar-

chii – słowa piosenki Franka Zappy z roku 1979 „Packard Goose”: „Information is not 

knowledge / Knowledge is not wisdom” (Sharma, 2008). 
41 Również określana jako piramida DIKW, od angielskich słów data, information, knowled-

ge, wisdom. 



Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 41 

 

57 

z informacją i wiedzą. Tworzy ona hierarchię pojęć, ze wskazaniem, które jest nad-

rzędne wobec którego, oraz które stanowi podstawę jego zaistnienia (ryc. 10).  

Ackoff (1989) stwierdza, że zawartość ludzkiego umysłu można sklasyfi-

kować poprzez pięć kategorii:  

1. Dane – odnoszą się do symboli reprezentujących właściwości obiektów i zdarzeń. 

Dane istnieją i nie mają znaczenia same w sobie; nie są użyteczne. 

2. Informacje – są to dane przetworzone, tak aby były użyteczne. Dostarczają odpo-

wiedzi m.in. na pytania kto? co? gdzie? kiedy? jak dużo? Różnica pomiędzy da-

nymi a informacjami jest natury funkcjonalnej. 

3. Wiedza – wykorzystanie (zastosowanie) danych i informacji; odpowiedź na pyta-

nie: jak? 

4. Zrozumienie – związane jest z wyjaśnieniami, odpowiedzią na pytanie dlaczego?; 

jest procesem syntezy nowej wiedzy, z tą już posiadaną. 

5. Mądrość – zrozumienie, które umożliwia kształtowanie przyszłości; osiągnięcie 

jej wymaga „przyswojenia” czterech poprzednich kategorii. 

 

WIEDZA

INFORMACJE

DANE

MĄDROŚĆ

 

Ryc. 10. Piramida wiedzy (DIKW – data, information, knowledge, wisdom). Źródło: Rowley (2007). 

 

Informacje, wiedza, zrozumienie, umożliwiają wzrost wydajności. Wzrost 

ów, a konkretnie zdolność do jego wystąpienia, określana jest mianem inteligencji. 

Natomiast mądrość jest zdolnością do wzrostu efektywności. Odnosząc się do pira-

midy wiedzy, zauważyć należy, względem powyższej propozycji, że zrozumienie 

nie zostało wydzielone jako osobny element hierarchii – tak najczęściej jest pirami-

da wiedzy współcześnie przedstawiana. Zwrócić trzeba uwagę, że w piramidzie 

równolegle opracowanej przez Zeleny’ego (1987) na jej szczycie znajduje się kate-

goria „oświecenie”, czyli osiągnięcie poczucia prawdy, dobra i zła. Tym niemniej 

pomimo przedstawionych „dodatkowych” poziomów w piramidzie wiedzy, zawsze 
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kluczowymi elementami (ułożonymi w tej samej kolejności) są: dane, informacje, 

wiedza i mądrość (Rowley, 2007). 

W kontekście analiz ekonomicznych Fritz Machlup dokonał następującego 

rozróżnienia pomiędzy tymi pojęciami: informacje to zanalizowane dane mające 

ułatwić podejmowanie konkretnych decyzji, natomiast wiedza odnosi się do jedno-

czesnej absorpcji, asymilacji, zrozumienia i docenienia tychże informacji (Chapman, 

Slaymaker, 2002). Podobnie Kolb i Kolb (2013) zauważają, że informacja jest pozy-

skiwana poprzez zrozumienie podstawowych wzorców i zależności występujących 

w danych. Davenport i Prusak (1998) rozróżniając te trzy pojęcia, definiują dane 

jako zestaw obiektywnych faktów o zjawiskach; informacje traktują jako przekaz 

(pomiędzy nadawcą i odbiorcą) danych, którym nadano znaczenie. W tym przypad-

ku nadawanie znaczenia może się odbyć na kilka sposobów42:  

– kontekstualizacja – znamy cel dla których dane zostały pozyskane; 

– kategoryzacja – znamy jednostki analizy oraz główne składniki danych; 

– obliczenia – dane mogą być analizowane matematycznie i statystycznie; 

– poprawki – usuwane są błędy z danych; 

– kondensacja – dane mogą być zebrane w bardziej zwięzłą formę. 

Finalnie, Davenport i Prusak (1998) definiują wiedzę jako zestaw doświad-

czenia, wartości, informacji, które posiadają kontekst oraz doświadczenia umożli-

wiającego ocenę i włączanie (inkorporację) nowych doświadczeń i informacji. Żeby 

informacja stała się wiedzą musi dokonać się ich transformacja poprzez43: 

– porównanie – jak informacja o danym zdarzeniu odnosi się do innych zdarzeń, 

które znamy; 

– konsekwencje – jakie implikacje dla decyzji i działań mają informacje; 

– połączenia – jak dany fragment wiedzy związany jest z innymi; 

– konwersacja – co inni ludzie myślą o informacji. 

Polanyi (1966) wprowadził podział wiedzy na dwa typy: skodyfikowaną, 

czyli formalną (codified, explicit, jawna) i ukrytą (tacit, milczącą)44. Wiedza skody-

fikowana może być łatwo przekształcana w symbole, stąd też jest ona zazwyczaj 

łatwo (często również bezkosztowo) przekazywana i transmitowana dzięki techno-

logiom informacyjno–komunikacyjnym na duże dystanse. Wiedza ukryta jest nie-

wyartykułowana, zakorzeniona. Transfer tego typu wiedzy (m.in. poprzez kontakty 

bezpośrednie) jest bardzo drogi i wrażliwy na kontekst społeczny (Maggioni, Uberti, 

2009). Spopularyzowany przez Lundvalla (1996) funkcjonalny podział wiedzy za-

wiera się w czterech kategoriach: know–what (wiedzieć co) – wiedza o faktach; 

know–why (wiedzieć dlaczego) – wiedza o zasadach i prawach; know–how (wie-

dzieć jak) – umiejętności, zdolności do wykonywania jakiejś czynności; know–who 

                                                      
42 Sposoby te możemy określić regułą 5C, gdyż w języku angielskim wszystkie te określenia 

zaczynają się na literę „c”.  
43 W tym przypadku, na podobnej zasadzie jak poprzednio, mamy do czynienia z regułą 4C. 
44 „Wiemy więcej niż możemy powiedzieć” (Polanyi, 1966, s. 4). 
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(wiedzieć kto) – określa posiadaczy wiedzy, ich zdolność do współpracy i komuni-

kacji. Pierwsza z nich określana jest mianem wiedzy opisowo–informacyjnej (cha-

rakter publiczny, szeroki dostęp – np. poprzez wyszukiwarki internetowe); druga 

jest wiedzą eksplanacyjną (charakter publiczny, dostępna poprzez publikowane 

w sieci WWW wyniki badań naukowych); trzecia to wiedza praktyczno–

technologiczna (w małym stopniu jest publiczna, kłopotliwe jest w tym przypadku 

przekształcenie umiejętności efektywnego działania w informacje); ostatni rodzaj 

wiedzy jest wiedzą niepubliczną (jest efektem umiejętności kooperacji i komuniko-

wania się) (Chojnicki, 2010). Wiedzę know–what oraz know–why należy zatem 

uznać za jawną, natomiast know–how i know–who za ukrytą (Janc, 2009). 

Przytoczony podział wiedzy wyraźnie wskazuje, że nie jest ona jednorodna. 

Nie można również rozdzielać od siebie wiedzy jawnej i ukrytej – obydwie są 

ze sobą wzajemnie związane, wzajemnie warunkując swoje występowanie, tworze-

nie, transfer. Nonaka (1994) wyróżnił cztery sposoby przekształcania (konwersji) 

wiedzy ukrytej w jawną i vice versa (ryc. 11). Pierwszym jest socjalizacja (od wie-

dzy ukrytej do ukrytej). W tym przypadku kluczowe jest doświadczenie, jego 

współdzielenie, czyli interakcje pomiędzy ludźmi (obserwacja, imitacja, praktyka). 

Następnym sposobem jest kombinacja (od wiedzy jawnej do jawnej), która polega 

na wymianie i łączeniu wiedzy (poprzez np. spotkania, rozmowy telefoniczne) po-

siadanej przez ludzi. Rekonfiguracja istniejących informacji poprzez sortowanie, 

dodawanie, zmiany kategorii czy kontekstu tworzy nową wiedzę. Kolejne sposoby 

konwersji wiedzy, czyli eksternalizacja (od wiedzy ukrytej do jawnej) oraz interna-

lizacja (od wiedzy jawnej i ukrytej), odwołują się do komplementarności wiedzy 

jawnej i ukrytej, możliwości ich poszerzania się w perspektywie czasu poprzez wza-

jemne interakcje. 
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Ryc. 11. Sposoby powstawania wiedzy. Źródło: Nonaka (1994). 
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Należy podkreślić, że przedstawiony przez Nonakę (1994), a następnie roz-

winięty przez Nonakę i Takeuchi’ego (1995), model konwersji wiedzy powstał na 

gruncie zarządzania wiedzą w organizacjach (przedsiębiorstwach). Jednak jego za-

stosowania wykracza zdecydowanie poza tą dziedzinę. Nonaka i Toyama (2003) 

podkreślają, że wiedza wymaga do jej powstania fizycznego kontekstu, zależy od 

czasu i przestrzeni. Wiedza potrzebuje miejsca, w którym informacjom nadawane 

jest znaczenie poprzez interpretacje, tak aby stać się wiedzą. Miejsce (przestrzeń) 

zapewniające niezbędne interakcje (współdzielenie czasu i miejsca), umożliwia 

współdzielenie kontekstu45. Oczywiście w tym przypadku ważna jest przestrzeń 

fizyczna, umożliwiająca kontakty bezpośrednie, jednak możliwość interakcji wystę-

puje również w przestrzeni mentalnej (dzielone doświadczenie, idee, ideały) i cy-

frowej (np. poczta elektroniczna, telekonferencja). W nawiązaniu do modelu kon-

wersji wiedzy Panahi i in. (2013) przypisują do poszczególnych jego elementów 

rozwiązania związane z technologiami informacyjno–komunikacyjnymi, szczegól-

nie internetem. Socjalizacja możliwa jest m.in. dzięki spotkaniom on–line w czasie 

rzeczywistym, komunikacji synchronicznej (czaty internetowe), mediom społeczno-

ściowym; kombinacja – wszystkim formom technologii, blogom, RSS; eksternaliza-

cja – blogom, forum dyskusyjnym, konferencjom wideo; internalizacja – wizualiza-

cjom, poczcie elektronicznej, serwisom WWW.  

Związki pomiędzy internetem a transferem, powstawaniem wiedzy jawnej 

są oczywiste. Skodyfikowana wiedza jest łatwo przekazywane. Inaczej ma się spra-

wa z wiedzą ukrytą. Pomimo przedstawionych możliwości wykorzystania internetu 

w konwersji wiedzy, należy uwzględnić, że transfer wiedzy ukrytej jest problema-

tyczny. Wynika to z tego, że wszelka aktywność związana z pozyskiwaniem i two-

rzeniem informacji odbywa się pomiędzy ludźmi – ma kontekst społeczny. W tym 

przypadku największą skutecznością w transferze wiedzy ukrytej odznaczać się będą 

kontakty bezpośrednie. Warto bowiem pamiętać, że komunikacja pomiędzy ludźmi 

(a więc i przekaz informacji i wiedzy) jest zarówno werbalna, jak i niewerbalna. Dla 

sukcesu tej drugiej kluczowe są trzy czynniki: środowisko fizyczne (światło, tempe-

ratura, dźwięki) wraz ze środowiskiem przestrzennym i proksemiką; fizyczny wy-

gląd (np. zapach, włosy, skóra); ruchy ciała i jego ułożenie (gesty, postura, ekspresja 

twarzy) (Feng i in., 2005; Knap i in., 2013). Obecnie nie ma możliwość przekazania 

całości niewerbalnej komunikacji poprzez internet, stąd też sam proces komunikacji, 

dzielenia się informacjami, wiedzą nie może być tak samo skuteczny, jak w przy-

padku kontaktów bezpośrednich. Jednak pomimo występujących ograniczeń, istotną 

rolę w transferze, zarządzeniu wiedzą przypisuje się Web 2.0. Korzystając bowiem 

z możliwości, które oferuje Web 2.0, jej użytkownicy nie tylko pasywnie „konsumu-

ją” informacje, ale są przede wszystkim aktywnymi ich twórcami. Web 2.0 ułatwia 

                                                      
45 Współdzielona przestrzeń, która służy za podstawę tworzenia wiedzy jest określana jako 

ba. Jest to nawiązanie do koncepcji występującej w japońskiej filozofii, gdzie ba oznacza 

miejsce (Nonaka, Konno, 1998). 
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współpracę i socjalizację z perspektywy tworzenie i podtrzymywania więzi pomię-

dzy ludźmi. Tworzy to podstawę do lepszego zarządzania kapitałem społecznym 

(poprzez serwisy społecznościowe); efektywniejszej komunikacji, wykorzystania 

zbiorowej (użytkowników internetu) wiedzy (Razmerita i in., 2009). Niebagatelne 

znaczenie, ma również fakt, że upowszechnianie się technologii informacyjno–

komunikacyjnych obniżyło koszt wytwarzania i rozpowszechniania informacji, stąd 

też wzrost ilości informacji oraz dostępnych źródeł informacji (Flanagin, Metzger, 

2008).  

 

5.2. Zmiany w zakresie technologicznym 

5.2.1. Internet rzeczy, inteligentne miasta 

Internet zmierza obecnie do coraz pełniejszego zrealizowania idei tzw. in-

ternetu rzeczy (internet przedmiotów, Internet of Things – IoT), czyli połączonych 

ze sobą wszelkich możliwych urządzeń. Miller M. (2016) od strony technicznej 

określa IoT jako urządzenia z własnym adresem IP, które są połączone z innymi 

urządzeniami poprzez internet. Konkretyzując to zagadnienie, urządzeniami tymi 

mogą być: domowe urządzenia elektroniczne (np. inteligentne telewizory), sprzęty 

medyczne (np. rozruszniki serca), sprzęty domowe (np. lodówki, piece), samochody, 

samoloty (drony, samoloty rejsowe), urządzenia automatyki domowej (np. termosta-

ty, czujniki dymu), domy, miasteczka i inne jednostki przestrzenne oraz nawet zwie-

rzęta czy ludzie wyposażeni w czujniki. Większość urządzeń, które tworzą IoT, 

stanowią proste czujniki, których zadaniem jest monitorowanie parametrów otocze-

nia ludzi, np. temperaturę. Koncepcja IoT odwołuje się do trzech ogólnych pojęć: 

zawsze, wszędzie, z wszystkim (Brachman, 2013). Dane wymieniane są we wszel-

kich możliwych kombinacjach (m.in. pomiędzy komputerami, człowiek – urządze-

nie, urządzenie – urządzenie), niezależnie od pory dnia, miejsca, zmian lokalizacji.  

Współczesny internet określany jest jako internet ludzi i danych – to ludzie 

generują większość danych, są najważniejszym źródłem informacji. Komunikacja 

odbywa się głównie pomiędzy nimi oraz komputerami. Internet rzeczy ma stać się 

rewolucyjną zmianą, gdyż najistotniejszymi źródłami informacji staną się przedmio-

ty (rzeczy). Obserwować będziemy więcej wymiany informacji z pominięciem ludzi 

(Xu X., 2012). Jak zauważa Waher (2015, lok. 303–306) ludzi można potraktować 

jako „wolne, podatne na popełnienie błędów, i nieefektywne rutery, które nakładają 

ograniczenie na jakość i ilość dostępnych danych i czasem ośmielają się interpreto-

wać owe dane, tudzież je poprawiać”. Tak więc z perspektywy skuteczności działa-

nia niektórych systemów, zarówno specjalistycznych (np. monitoring środowiska, 

zarządzanie infrastrukturą, kontrola procesów produkcyjnych), jak i używanych 

w codziennym życiu (np. sterowanie sprzętem domowym, stacje pogodowe, ubie-

ralne urządzenia – tzw. wearables), IoT zapewnia najbardziej efektywne zarządzanie 
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przepływem informacji. Wybrane różnice pomiędzy IoT a „tradycyjnym” internetem 

prezentuje tabela 2. 

 

Tab. 2. Główne atrybuty internetu rzeczy w zestawieniu z „tradycyjnym” internetem.  

Źródło: Jankowski i in. (2014). 

Atrybuty IoT Różnica względem „tradycyjnego” 

internetu 

Odczuwanie Wykorzystywanie czujników dołączo-

nych do rzeczy (np. temperatury, ci-

śnienia, przyśpieszenia) 

Więcej danych jest generowanych 

przez rzeczy z czujnikami niż przez 

ludzi 

Efektywność Dodaje „inteligencję” do codziennych, 

wykonywanych najczęściej manualnie 

czynności (np. redukcja zużycia energii 

elektrycznej podczas gorących dni) 

Rozszerza korzyści internetu na rze-

czy, nie tylko ludzi 

Sieć Włącza rzeczy do sieci (np. termostaty, 

samochody, zegarki) 

Przesunięcie od obliczeń w chmurze do 

fog computing46 

Specjalizacja Dostosowanie technologii i procesów 

do odpowiednich dziedzin (np. medy-

cyna, handel) 

IoT jest bardziej pofragmentowany 

(zróżnicowany) w zakresie oprogramo-

wania i sprzętu niż komputery oraz 

urządzenia mobilne 

Wszechobecność Jest wszechobecny, wszędzie wdraża-

ny (np. ciało ludzkie, samochody, 

domy, miasta) 

Wszechobecność skutkuje wzrostem 

liczby urządzeń oraz wzrostem obaw 

odnośnie bezpieczeństwa powstałej 

sieci 

 

Motorem napędowym rozwoju internetu rzeczy jest postęp technologicz-

nych. Jankowski i in. (2014) wymieniają następujące czynniki przyczyniające się do 

rozwoju IoT: tanie czujniki, tani internet szerokopasmowy, niskie koszty przetwa-

rzania danych, popularność smartfonów, wszechobecny internet bezprzewodowy, 

big data, IPv6. Szczególnie istotnym w rozwoju IoT była (i jest) miniaturyzacja 

komponentów potrzebnych do konstruowania komputerów i sprzętu peryferyjnego 

oraz ich niskie ceny. Dobrym przykładem jest mikrokomputer Raspberry Pi, którego 

rozmiary są porównywalne z kartą kredytową, cena natomiast nie przekracza kilku-

dziesięciu USD (w najtańszej wersji 5 USD)47. Znajduje on szerokie zastosowanie 

jako narzędzie umożliwiające sterowaniem, zarządzanie IoT. 

                                                      
46 Fog computing (mgła obliczeniowa) jest połączeniem IoT z chmurą obliczeniową (cloud 

computing) – jest jej rozszerzeniem. Podstawowa różnica polega na tym, że mgła znajduje 

się pomiędzy chmurą a użytkownikiem. Do wykonywania obliczeń, zarządzania procesami, 

wykorzystuje się tzw. urządzenia brzegowe, czyli m.in. rutery, przełączniki. Jak zauważa 

Nowakowski (2015) mgła obliczeniowa wpływa na zagęszczenie rozmieszczenia w prze-

strzeni zasobów lokalnych, redukuje opóźnienia w analizie danych. Mgła obliczeniowa jest 

kolejnym elementem decentralizacji internetu (patrz rozdział 5.4.2). 
47 Idea powstania tego mikrokomputera odwoływała się do chęci dostarczenia krajom rozwi-

jającym się taniego komputera służącego celom edukacyjnym. Do września 2016 roku 

sprzedano 10 mln urządzeń (Ten milionth..., 2016).  
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Faktyczne odwołanie się do idei internetu rzeczy obserwujemy w koncep-

cjach rozwoju tzw. inteligentnych miast (smart cities)48. Inteligentne miasto można 

określić jako „miasto, które szeroko wykorzystuje nowe, inteligentne techniki 

i technologie oraz innowacyjne metody organizacji życia. Jest również dynamiczną 

siecią wzajemnie komunikujących się i współdziałających ludzi, zasobów, struktur 

i usług” (Muraszkiewicz, 2016, s. 19). Inteligentne miasta to również inny wymiar 

funkcjonowania człowieka w przestrzeni. Jak zauważają Ratti i Claudel (2016) inte-

ligentne miasto, parafrazując Le Corbusier’a, można określić „komputerem do 

mieszkania”, bowiem ze swoją zhybrydyzowaną przestrzenią, dzięki cyfrowym 

systemom, mają ogromny wpływ na to jak doświadczamy przestrzeni, nawigujemy 

w niej i socjalizujemy się.  

Jak stwierdza Kitchin (2014) miasta stają się coraz bardziej zakorzenione 

w cyfrowej infrastrukturze, sieciach, urządzeniach, czujnikach, dzięki czemu ilość 

danych rośnie wykładniczo, tworząc strumień informacji o mieście, jego mieszkań-

cach. Dane te, a zwłaszcza ich komponent związany z geolokalizacją, umożliwiają 

połączenie cyfrowych ścieżek ludzi z ich materialnym wpływem na miasto. Łączą 

osobiste przestrzenie cyfrowe z przestrzenią fizyczną miasta (Roche, 2016). Infor-

macje w ten sposób wytworzone potrzebne są do zrozumienia, monitorowania, regu-

lowania i planowania miasta. Inteligentne miasta należy traktować jako system wza-

jemnie powiązanych komponentów (ryc. 12). Spoglądając na poszczególne składo-

we owego systemu z perspektywy big data (patrz rozdział 6.1), należy podkreślić 

wybrane ich cechy. Inteligentni mieszkańcy odznaczają się między innymi dużymi 

zasobami kapitału ludzkiego, są kreatywni i potrafiący dostosować się do zmien-

nych uwarunkowań; inteligentna gospodarka jest napędzana innowacjami (również 

w architekturze, planowaniu przestrzennym), produktywna, oferuje mieszkańcom 

różne możliwości ekonomiczne; inteligentna mobilność to efektywne zarządzanie 

ruchem drogowym, wiele opcji wyboru środków transportu; inteligentne środowisko 

to efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, zintegrowane systemy zarządzania 

zasobami wody, odpadami; inteligentne warunki zamieszkania to wysokiej jakości 

i bezpieczne przestrzenie publiczne, wysokiej jakości usługi publiczne; inteligentne 

zarządzanie to wykorzystywanie big data oraz GIS, innowacyjny e–urząd, prakty-

kowanie e–demokracji, ciągłe poprawianie jakości usług publicznych. 

Internet rzeczy to nie tylko inteligentne miasta, ale również inteligentne fa-

bryki. Przemysłowy internet rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT) lub też 

Przemysł 4.0 (Industry 4.0)49 nawiązuje (drugie określenie również nazwą) do 

                                                      
48 Jak zauważają Gotlib i Olszewski (2016) nie ma jednej wersji tłumaczenia na języku pol-

ski terminu „smart city”. Pomimo zastrzeżeń powszechnie stosuje się termin „inteligentne 

miasto”. 
49 Jak zauważają Jeschke i in. (2017) „IIoT” semantycznie oznacza zjawisko technologiczne, 

podczas gdy określenie „Przemysł 4.0” jest związane z pojmowaniem zjawiska w katego-

riach ekonomicznych. 
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czwartej rewolucji przemysłowej. IIoT to globalna sieć łącząca urządzenia (maszy-

ny), fabryki i magazyny poprzez jeden cyfrowo–fizyczny system (Gilchrist, 2016). 

IIoT od IoT odróżnia zatem pole aplikacji tych samych, z perspektywy ideologii 

funkcjonowania, rozwiązań. Tak jak w przypadku samego internetu, czy sieci 

WWW, wyznaczane są już przyszłe kierunki rozwoju IoT. Whitemore i in. (2015) 

wskazują na dwie istotne wizje rozwoju IoT: sieć rzeczy (Web of Things), czyli inte-

grację urządzeń z siecią WWW oraz internet nanorzeczy (Internet of Nano–Things). 

 

INTELIGENTNI MIESZKAŃCY

INTELIGENTNA GOSPODARKA
INTELIGENTNA

MOBILNOŚĆ

INTELIGENTNE

ŚRODOWISKO

INTELIGENTNE

WARUNKI

ZAMIESZKANIA

INTELIGENTNE

ZARZĄDZANIE

  

Ryc. 12. Model systemu inteligentnego miasta50. Źródło: Kumar i Dahiya (2017). 

 

Każda nowa technologia i jej wykorzystywanie posiada ekonomiczne, spo-

łeczne, kulturowe i przestrzenne implikacje. Stąd też, finalnie należy odnieść się do 

związków IoT z geografią. Zhou Q. i Zhang J. (2011) zauważają, że z perspektywy 

geograficznej internet rzeczy tworzy nową formę przestrzeni. Jest ona w pełni inte-

raktywna, stąd też można mówić o kształtującej się geografii internetu rzeczy. Jej 

powstanie jest naturalną konsekwencją tego, że wszystkie fizyczne obiekty (np. 

czujniki) oraz dane, które są efektem ich działalności posiadają pozycję, orientację 

i wymiar w przestrzeni i czasie; występują pomiędzy nimi relacje możliwe do wyra-

żenia przy pomocy metryk przestrzennych (van der Zee, Scholten, 2014). W polu 

zainteresowań geografii IoT znajdują się m.in.: analizy zawartości, form i interakcji 

przestrzennych nowej formy przestrzeni; odkrywanie mechanizmów związków 

człowiek – środowisko w kontekście IoT; modyfikacja modeli z zakresu teorii loka-

lizacji, struktury przestrzennej; analizy przestrzennych zmian w aktywności gospo-

darczej związanej z IoT; zwrócenie większej uwagi na ilościowe badania zachowań 

przestrzennych człowieka, decyzji przestrzennych. Badania te niewątpliwe będą 

bardziej empiryczne, zbliżone do rzeczywistości życia i produkcji, w związku 

z czym praktyczne wnioski z nich wynikające będą miał większe znaczenie (Zhou 

Q., Zhang J., 2011). Xu X. (2012) podkreśla, że znaczenie IoT dla geografii wynika 

z powiązania (połączenia) poprzez IoT kontekstu lokalnego z globalnym oraz fi-

                                                      
50 Przy opisie ryciny konsekwentnie tłumaczono angielskie sformułowanie „smart” jako 

„inteligentny”, gdyż jest to ugruntowane w polskiej literaturze naukowej. Takie samo tłuma-

czenie znajduje się w opracowaniu Nowickiej (2014).  
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zycznego świata z cyberprzestrzenią. Współcześnie IoT jest silnie zakorzeniony 

w lokalności – dane są zbierane lokalnie (np. w ramach funkcjonowania inteligent-

nych miast), przetwarzane są lokalnie i lokalnie wykorzystywane. Warto również 

zwrócić uwagę na niezwykle istotny fakt wynikający z prawa Metcalfa: dołączanie 

nowych urządzeń w zakres IoT, a następnie do sieci WWW, przynosić winno 

zwiększenie użyteczności internetu. Nie sposób jednak nie odnieść się do „ciemnej 

strony” IoT, którą jest wykorzystanie podłączonych do internetu rzeczy jako narzę-

dzia cyberataków na wybrane serwisy WWW. Pierwsza seria wielkoskalowych ata-

ków z wykorzystaniem przedmiotów – głównie kamer monitoringu, lodówek, inteli-

gentnych telewizorów (niemal ze wszystkich państw świata), miała miejsce w dru-

giej połowie 2016 roku przy użyciu botnetu51 Mirai. Cyberatak z 21 października 

spowodował całkowitą lub częściową niedostępność wielu dużych i popularnych 

serwisów WWW m.in.: Twitter, Spotify, Reddit, PayPal, Airbnb, Pinterest (Herz-

berg i in., 2016; Jelic, 2016). Sytuacja ta, jak i podobne, coraz częściej występujące, 

są związane ze wspomnianą konsekwencją wszechobecności IoT.  

Należy stwierdzić, że prawdopodobnie najsilniej rolę IoT w transformacji 

gospodarki i społeczeństwa, podkreśla Rifkin (2016), stawiając tezę, że internet 

przedmiotów jest tym etapem ewolucji internetu, który przyniesie koniec gospodarki 

rynkowej. W związku z rozpowszechnieniem IoT, powinna wzrosnąć wydajność – 

tak, że koszt produkcji każdego dodatkowego dobra, usługi zbliży się do zera. Koszt 

tworzenia, przechowywania, upowszechniania informacji, energii, przedmiotów ma 

być głównie ponoszony przez jednostki współdziałające w ramach sieci peer–to–

peer. Rifkin (2016) zwraca również uwagę na zmiany w przestrzennej organizacji 

społeczeństwa, upatrując znaczącej roli małych ośrodków miejskich. Rozproszone, 

nastawione na współpracę, działające w środowisku IoT (łączącym wymiar globalny 

i lokalny), są lepiej, jego zdaniem, dostosowane do warunków nowej gospodarki, 

niż gęsto zaludnione centra miast wraz z rozległymi przedmieściami. 

 

5.2.1. Łańcuch bloków (blockchain) 

Pojawienie się i rozwój cyfrowych walut, w tym najpopularniejszej – bitcoi-

na (BTC) uznać należy za jedno z istotniejszych nowych poszerzeń funkcjonalności 

internetu, nie tylko w kwestii przepływów finansowych, ale przede wszystkim 

w kontekście nowego pomysłu na decentralizację funkcjonowania sieci. Bitcoin 

powstał jako pierwsza kryptowaluta (cryptocurrency)52 w roku 2008. Wówczas to 

                                                      
51 Botnet to grupa komputerów (urządzeń), na których bez wiedzy użytkownika zainstalowa-

no złośliwe oprogramowanie. Twórca tego oprogramowania posiada zdalną kontrolę nad 

takimi urządzeniami. 
52 Szymankiewicz (2014) stwierdza, że poprawniejszym tłumaczeniem jest „waluta krypto-

graficzna”, jednak ze względu na przyjęcie się już w terminologii polskiej określenia „kryp-

towaluta”, takie jest używane w niniejszym opracowaniu. 
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osoba lub grupa osób posługująca się mianem Satoshi Nakamoto przedstawiła 

ideę53, która weszła w życie w roku 2009. W odróżnieniu od tradycyjnych walut 

takich jak polski złoty, czy euro, bitcoin nie jest zależny od instytucji centralnych, 

które mogłyby kontrolować jego podaż, dystrybucję czy weryfikację ważności 

transakcji. Bitcoin opiera się na sieci woluntariuszy, którzy wspólnie wdrażają 

i replikują rozproszone bazy danych (ledger) (Decker, Wattenhofer, 2013). Bazy te 

są rozprowadzone pomiędzy węzłami sieci peer–to–peer. Rozproszone bazy danych 

śledzą stan (bilans) wszystkich kont w systemie. Działanie bitcoina, jako systemu 

elektronicznego przesyłania waluty, opiera się na trzech elementach: zastosowaniu 

kryptografii, sieciach peer–to–peer, wykorzystaniu tzw. dowodu pracy (proof 

of work): 

1. Kryptografia służy do ochrony transakcji przed kradzieżą, podrabianiem.  

2. Sieci peer–to–peer tworzone są przez równorzędne węzły (komputery). Stanowią 

strukturę bez centralnej jednostki, zarządzającej jej funkcjonowaniem. Wpływa 

to na bezpieczeństwo sieci – aby ją „zlikwidować” należałoby usunąć wszystkie 

węzły sieci. W przypadku bitcoina działanie tych sieci sprowadza się do tego, 

że każdy użytkownik przechowuje na swoim komputerze kompletny rejestr 

transakcji bitcoina od momentu jego powstania. Nazywa się on blockchain (łań-

cuch bloków, łańcuch transakcji). 

3. Dowód pracy ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci poprzez 

zapobieganie wykonywania tych samych operacji kilkukrotnie. Komputery 

w sieci rozwiązując matematyczny problem, potwierdzają, weryfikują transakcję. 

Istotnym elementem całego systemu bitcoin jest wynagradzanie za dostarczanie 

dowodu pracy – aby zachęcić osoby do weryfikowania transakcji poprzez ich 

komputery, wprowadza się nagrody za zweryfikowanie operacji. Mamy więc 

w tym przypadku do czynienia ze wspólnym tworzeniem wartości sieci i wyko-

nywaniu usługi na rzecz innych jej członków. 

Oczywiście „waluty” będące nieoficjalnym środkiem płatniczym, bądź też 

akceptowane tylko w pewnym gronie, opierające się na innych zasadach działania 

niż bitcoin są popularne od wielu lat. Zaliczyć można do nich przykładowo bony 

żywnościowe emitowane przez państwa, samorządy; waluty emitowane przez lokal-

ne społeczności (tzw. do if yourself – DIY currency); punkty w programach lojalno-

ściowych; waluty związane z grami komputerowymi. Cechą części z tych walut jest 

to, że emitowane są przez różne jednostki: konsorcja sprzedawców, firmy prywatne, 

rządy, banki. Mogą z nich korzystać tylko członkowie określonych społeczności 

(Halaburda, Sarvary, 2015). Bitcoin jest więc odmienny od tych walut. Nie jest 

                                                      
53 Tłumaczenie na język polski manifestu Satoshiego Nakamoto można znaleźć w opracowa-

niu Homy (2015). Zawiera ono również przystępne omówienie ideologii funkcjonowania 

bitcoina i innych kryptowalut. Inną pozycją tego typu jest opracowanie Szymankiewicza 

(2014). Dokładna specyfikacja techniczna, idea działania bitcoina opisana jest miedzy inny-

mi w opracowaniach: Deckera i Wattenhofera (2013), Pela (2015). 
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scentralizowany (emitowany i zarządzany przez jedną instytucję czy osobę), nie 

posiada ograniczeń odnośnie warunków korzystania (przynależności do zamkniętej 

grupy). Co istotne, może być również wymieniany na oficjalne, państwowe walu-

ty54. Również stopniowo zaczyna być wykorzystywany w oficjalnych płatnościach – 

w Japonii od końca 2016 można opłacać rachunki za energię elektryczną bitcoinami 

(Southurst, 2016). Podkreślić należy również, że użytkownikiem bitcoina może być 

każdy niezależnie od poziomu wykształcenia, statusu społecznego. Dzięki niskim 

opłatom może odgrywać on istotną rolę w państwach, gdzie korzystanie z przele-

wów, płatności elektronicznych jest bardzo drogie, czyli przykładowo w przepły-

wach finansowych w Afryce.  

Sukces bitcoina przełożył się na pojawienie się dużej liczby innych krypto-

walut, wśród nich polskiego polcoina. Należy jednocześnie pamiętać, że rozwój 

bitoina i innych kryptowalut ma istotne implikacje dla rozwoju tzw. czarnego rynku 

rozwijającego się w darknecie (Dark Web). Darknet, jako część niewidzialnej sieci, 

odznacza się tym, że do większości serwisów możemy się dostać tylko anonimowo. 

Stąd też użytkownicy darknet–u korzystają z takich rozwiązań jak sieć TOR–a55 czy 

jej podobne. W darknecie kwitnie nielegalny handel (bronią, narkotykami, fałszy-

wymi dokumentami etc), który jest możliwy dzięki analogom tradycyjnych serwi-

sów aukcyjnych czy sklepów internetowych. Takie serwisy jak Silk Road56 czy 

Agora korzystają z bitcoina oraz pozostałych kryptowalut, jako jedynego rodzaju 

waluty, gdyż umożliwiają one zachowanie anonimowości transakcji. 

Należy zauważyć wpływ bitcoina na wiele dziedzin życia, w tym szczegól-

nie gospodarkę (potencjalny rywal innych walut na międzynarodowym rynku finan-

sowym). Sama idea blockchain uznana została przez część badaczy (Swan, 2015; 

Tapscott D., Tapscott A., 2016) za przełomowe osiągnięcie i podstawę gospodarki 

łańcucha bloków (blockchain economy), odwołującą się w swej idei do reguł funk-

cjonowania bitcoina i innych kryptowalut. Siedem podstawowych jej zasad to: 

1. Integralność sieciowa – zaufanie jest wewnętrzne, nie zewnętrzne. Zamiast ufać 

dużym przedsiębiorstwom, rządom państw w zakresie weryfikacji tożsamości 

i reputacji, możemy zaufać sieci. 

2. Rozproszona władza – władza jest rozprowadzona po węzłach sieci peer–to–peer 

bez występowania pojedynczego ośrodka kontroli, co przekłada się na nowy mo-

del tworzenia bogactwa, bazujący na współpracy. 

                                                      
54 Od końca 2013 roku funkcjonują specjalne bankomaty umożliwiające zakup i sprzedaż 

bitcoinów i innych kryptowalut. 
55 TOR (The Onion Router) – sieć zapewniająca prawie anonimowy (nie ma 100 % gwaran-

cji anonimowości) dostęp do internetu. TOR, dzięki wielowarstwowemu szyfrowaniu (kryp-

tografii), chroni tożsamość użytkowników sieci oraz ich zachowania. 
56 Serwis ten dwukrotnie był likwidowany (zamykany) przez amerykańskie Federalne Biuro 

Śledcze. W roku 2016 pojawiło się kolejne wcielenie tego serwisu Silk Road 3.0. 
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3. Wartość jako bodziec – występują bodźce zachęcające do efektywnej współpracy, 

są one dostępne i równe dla wszystkich. 

4. Bezpieczeństwo – bezpieczeństwo cyfrowe (technologiczne), staje się tak samo 

ważne jak osobiste – łańcuch bloków jest bezpieczny i przejrzysty. 

5. Prywatność – prywatność w blockchain economy jest bardzo ważna (ludzie po-

winni kontrolować dane o sobie), a stosowane rozwiązania umożliwiają jej za-

chowanie, stanowiąc jednocześnie zabezpieczenie przed „handlem” prywatnymi 

danymi, opisującymi ekonomiczną aktywność użytkowników internetu 

6. Zachowanie praw – prawa i wolność jednostki są respektowane.  

7. Włączanie (inclusion) – gospodarka działa lepiej, kiedy działa dla wszystkich, 

a w blockchain economy brak jest dyskryminacji. 

W koncepcji gospodarki łańcucha bloków zauważalne jest nawiązanie do 

innego ujęcia przemian w światowej gospodarce i społeczeństwie – wikinomii (Tap-

scott, Williams, 2008; 2011). Wikinomia traktowana jako masowa, spontaniczna 

współpraca w działalności gospodarczej, zdaniem twórców pojęcia, przeobraziła się 

w makrowikinomię, czyli zastosowanie zasad wikinomii57 we wszystkich dziedzi-

nach życia.  

W blockchain economy również duże znaczenie ma jeden z fundamentów 

ekonomii współdzielenia – reputacja. Tapscott D. i Tapscott A. (2016) wyraźnie 

wskazują jednak, że w świecie off–line (fizycznym) reputacja jest lokalna, ograni-

czona do grupy osób, z którą utrzymuje się kontakty bezpośrednie. W gospodarce 

cyfrowej reputacja jest przenośna, nie ma ściśle ograniczonego zasięgu przestrzen-

nego; nie musi być związana z grupą osób wzajemnie się znających.  

Mougayar (2016) znaczenie idei funkcjonowania bitcoina i ogólnie łańcucha 

bloków w tworzeniu się nowej formy gospodarki nazywa kryptoekonomią (crypto 

economy). Nawiązując nazwą do kryptowalut, zwraca uwagę na to, że mają one być 

głównym motorem napędowym gospodarki. Jednak również w innych płaszczy-

znach działalności człowieka łańcuchy bloków mają znaleźć zastosowanie. Krypto-

ekonomia to rozwój usług łańcucha bloków (blockchain services), czyli takich, 

w których komponent zaufania (m.in. tożsamość, prawa, członkostwo, własność) 

przechowywany jest w łańcuchu bloków. Usługi bazujące na tej zasadzie są zdecen-

tralizowane, funkcjonują i rozwijają się bez centralnej kontroli. W takim ujęciu, 

podobnie jak w przypadku blockchain economy, zauważalne jest ewoluowanie od 

wąskiego zastosowania idei kryptowalut do szerokiego, wszechstronnego zaimple-

mentowania do wielu dziedzin gospodarki i życia. Zmiany te można powiązać 

z przedstawioną przez Swan (2015) etapowością rozwoju łańcucha bloków. Block-

chain 1.0 – to waluta, aplikacja łańcucha bloków do zastosowań związanych z pie-

niądzem jako środkiem płatniczym; blockchain 2.0 – to kontrakty, czyli cały zestaw 

                                                      
57 Te zasady to: współpraca, otwartość, współdzielenie się wiedzą, uczciwość, współzależno-

ści (Tapscott, Williams, 2008; 2011). 
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zastosowań ekonomicznych, aplikacja łańcucha bloków wykraczająca poza aspekty 

pieniężne: akcje, obligacje, kredyty, krótkoterminowe kontrakty; blockchain 3.0 – to 

bardziej wszechstronne wykorzystanie łańcucha bloków, zwłaszcza w dziedzinach 

związanych z rządzeniem, zdrowiem, nauką, kulturą i sztuką. Wizja wykorzystania 

blockchain poza aspektami finansowymi jest również bliska ARPA, czyli agencji, 

która była odpowiedzialna za powstanie internetu. Podjęła ona w roku 2016 działa-

nia związane z finansowaniem projektów, w których rozwiąże się problem wyko-

rzystania technologii łańcucha bloków do stworzenia systemu zabezpieczającego 

ściśle tajne dane, w tym związane z bronią nuklearną (Wong, 2016a). Obecnie prak-

tyczność gospodarki blockchain przejawia się chociażby w skuteczności walki 

z oszustwami przy płatnościach kartami kredytowymi. Ilustruje to przykład Estonii, 

która używa blockchain do autoryzacji transakcji w systemach kart kredytowych. 

Odsetek oszustw jest tam bardzo niski (Jacob, 2016).  

Należy mieć jednak świadomość, że rozwiązania blockchain nie eliminują 

wszystkich niegodności związanych z centralizacją. Jak zauważa Lehdonvirta 

(2016b) w dalszym ciągu nie udało się wyeliminować potencjalnego wpływu oso-

by/osób, które zarządzają daną technologią: ktoś (osoba, organizacja) tworzy tech-

nologię, ktoś ustala reguły jej funkcjonowania. 

5.3. Rozwój internetu w kontekście ogólnych trendów rozwojowych 

Znaczenie internetu należy umieścić w kontekście ogólnych procesów, które 

z jednej strony doprowadziły do wzrostu znaczenie informacji – w konsekwencji 

wymusiły powstanie skutecznego sposobu ich przekazywania. Z drugiej strony nale-

ży również rozpatrzyć procesy, zjawiska, które są efektem rozpowszechnienia się 

internetu. Wzrost znaczenie internetu przekłada się na wzrost zainteresowań kon-

cepcjami odwołującymi się do roli i znaczenia informacji w procesach gospodaro-

wania i życiu społecznym. Jedną z najpopularniejszych koncepcji w tym zakresie 

jest społeczeństwo informacyjne. Jest ono obecnie dosyć dobrze umocowane w apa-

racie pojęciowym takich nauk jak ekonomia, socjologia czy geografia. Pojawiło się 

w celu opisania zachodzących zmian w zakresie społecznym, gospodarczym czy 

ogólnie cywilizacyjnym. Charakter zmian dobrze oddaje następujące sformułowa-

nie: „Ziemia była surowcem epoki rolniczej. Żelazo było surowcem epoki przemy-

słowej. Dane są surowcem epoki informacyjnej” (Ross, 2016, lok. 2312–2313). 

Zwrócić należy więc uwagę, że rozwój internetu (jako głównego medium przeka-

zywania informacji) wpisuje się w zmiany o znaczeniu fundamentalnym, odnoszące 

się do zmian podstaw funkcjonowania społeczeństw. Również w tym kontekście 

można odwołać się do tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Za pierwszą uznaje się 

rewolucję przemysłową z przełomu wieku XVIII i XIX (silnik parowy etc.), drugą – 

z przełomu wieku XIX i XX (elektryczność, produkcja masowa), trzecią – lata 60 

XX wieku (rewolucja cyfrowa: komputery, internet), czwartą – początek XXI wieku 
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(internet mobilny, tanie czujniki, sztuczna inteligencja). Czwarta rewolucja przemy-

słowa oznacza, że nowe wynalazki, technologie wykorzystują wszechobecną moc 

zdigitalizowanych danych i technologii informacyjno–komunikacyjnych. Schwab 

(2016) identyfikuje trzy grupy megatrendów kształtujących tą rewolucję: fizyczne 

(m.in. autonomiczne pojazdy, druk 3D, zaawansowana robotyka, nowe materiały), 

cyfrowe (m.in. internet rzeczy, łańcuch bloków, „gospodarka na żądanie”), biolo-

giczne (m.in. biologia syntetyczna). Zmiany dokonują się więc na wielu płaszczy-

znach i dotykają wielu aspektów funkcjonowania człowieka. Stąd też, tak jak to 

miało miejsce we wszystkich ważnych przełomach, zmianach (rewolucjach) techno-

logicznych, wykraczają one daleko poza wymiar związany z technologiami. Zmiany 

te wpływają na sposób funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki, relacji pomiędzy 

obiektami czy zdarzeniami w przestrzeni. 

Należy również usytuować zmiany związane z pojawieniem się internetu 

i jego ekspansją w szerszym kontekście. Friedman T.L. (2016) zauważa, że obecnie 

trzema największymi siłami wpływającymi na obecny i przyszły rozwój całej plane-

ty są: technologia, globalizacja oraz zmiany klimatu. Siły te w tym samym okresie 

doznały przyśpieszenia, w konsekwencji czego wiele płaszczyzn życia uległo prze-

kształceniu. W przypadku technologii to właśnie komputery i internet stanowią 

główny czynnik przemian. Należy również mieć świadomość dosyć istotnych 

związków pomiędzy postępem technologicznym, a wiedzą – konkretnie kapitałem 

ludzkim. Brynjolfsson i McAfee (2015) podkreślają, że pełne wykorzystanie coraz 

bardziej „przyspieszającej” technologii (patrz prawo Moore’a) wymaga inwestycji 

w wiedzę i umiejętności, edukację i kwalifikacje pracowników, czy też szeroko uj-

mując tą kwestię – wszystkich użytkowników internetu. 

Ogólne trendy rozwojowe, zarówno w społeczeństwie, gospodarce, jak 

iprzede wszystkim w zakresie rozwoju technologicznego, związanego z technolo-

giami informacyjno–komunikacyjnymi, są ściśle związane, z rozwojem internetu 

oraz sieci WWW. Sama ewolucja internetu (patrz internet rzeczy,) staje się nie tylko 

zjawiskiem związanym z transformacją technologiczną, lecz stanowi jednocześnie 

istotne zjawisko wpływające na zmiany funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki. 

Podobnie, znajdowanie nowych zastosowań dla internetu, pojawiające się nowe 

sposoby jego wykorzystania (np. kryptowaluty), stanowią podstawy do powstawania 

nowych form ludzkiej aktywności. Coraz większe znaczenie internetu w życiu co-

dziennym, wpływa również na to, że staje się on obiektem zainteresowania instytu-

cji regulujących kwestie życia społecznego i ekonomicznego. Procesy te wpływają 

na wzrost ścisłości relacji zachodzących pomiędzy światem on–line a off–line. 

 

5.3.1. Społeczeństwo informacyjne 

Ogólne koncepcje organizacji społeczeństwa i gospodarki, w których uwy-

pukla się rolę internetu, czy też ogólnie technologii informacyjno–
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komunikacyjnych, mają za zadanie opisanie nowych uwarunkowań funkcjonowania 

człowieka. Najistotniejszą z nich jest koncepcja społeczeństwa informacyjnego. 

Społeczeństwo informacyjne jest pojęciem często stosowanym w różnych dyscypli-

nach wiedzy, co przekłada się na mnogość definicji, przyjmowanych najczęściej 

z perspektywy specyfiki danej dziedziny. Webster (2014) wyróżnia pięć ujęć defi-

niowania społeczeństwa informacyjnego:  

– technologiczne – skupiające się na znaczeniu innowacji, gdyż to nowe technologie 

traktowane są jako najlepszy wyznaczniki „nowych czasów” i są zwiastunami 

tworzenia się społeczeństwa informacyjnego; 

– ekonomiczne – podkreśla się wzrost ekonomicznej wartości aktywności związa-

nych z tworzeniem, przesyłaniem, absorpcją informacji; 

– przestrzenne – koncentrujące się na sieciach informacyjnych, łączących konkretne 

lokalizacje wraz z ich konsekwencjami na organizację czasu i przestrzeni; 

– kulturowe – skupiające się na wzorcach codziennej aktywności ludzi, kształtowa-

nych przez wzrost obiegu informacji w społeczeństwie;  

– związane z podziałem rynku pracy (zawodów) – gdzie podstawą definiowania 

społeczeństwa informacyjnego jest odpowiedni udział osób pracujących w zawo-

dach związanych z tworzeniem informacji. 

W Polsce najczęściej odwołuje się do definicji Goban–Klasa i Sienkiewicza 

(1999, s. 53), według której społeczeństwo informacyjne można zdefiniować nastę-

pująco: „społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada 

rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz przetwarzanie 

informacji jest podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarcza źródła utrzy-

mania większości społeczeństwa”. Koncepcja rozwija się od lat 60 XX wieku, jed-

nak co istotne, tempo tworzenia się społeczeństwa informacyjnego oraz badań nad 

nim wzrosło znacznie w momencie upowszechnienia się internetu. On to bowiem 

stanowi główny motor napędowy cyrkulacji, wymiany informacji we współczesnym 

świecie, zaś przedsiębiorstwa z nim związane (np. Facebook, Google) stały się naj-

większymi korporacjami na świecie, generując ogromne przychody. 

Społeczeństwo informacyjne w szerokim kontekście, na tle ogólnych proce-

sów jest analizowane w opracowaniach Castellsa (2003; 2007; 2009a; 2009b58), 

który opisując dokonujące się zmiany w niemal każdym aspekcie funkcjonowania 

ludzi, silnie uwypuklił konsekwencje związane z rozwojem internetu, kładąc podwa-

liny pod rozwój badań w tym zakresie. Castells (2007) zauważa, że nowy system 

komunikacji, w którym internet odgrywa podstawową rolę, znacząco przekształcił 

przestrzeń i czas. Wprowadził dwa kluczowe pojęcia – materialne podstawy nowej 

kultury – przestrzeń przepływów oraz bezczasowy czas. Przestrzeń i czas są ze sobą 

ściśle związane, są podstawowymi wymiarami funkcjonowania ludzi. Jednak pod 

                                                      
58 Trzy ostatnie wymienione pozycje wchodzą w skład trylogii „Wiek informacji: ekonomia, 

społeczeństwo i kultura”, która ukazała się oryginalnie w latach 1996, 1997, 1998. 
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wpływem rozwoju technologicznego, zwłaszcza w dziedzinie technologii informa-

cyjno–komunikacyjnych, są one przekształcane. Obydwa pojęcia są ważne z per-

spektywy rozważań nad współczesnymi zmianami w społeczeństwie, gospodarce, 

stanowią fundament rozważań o społeczeństwie informacyjnym. 

Przestrzeń przepływów odwołuje się do faktu, że funkcjonowanie społe-

czeństwa jest związane z przepływami: kapitału, informacji, technologii, obrazów, 

dźwięków, symboli. Przepływy z jednej strony organizują życie społeczne, z drugiej 

są odzwierciedleniem procesów występujących w gospodarce, społeczeństwie, poli-

tyce. Przestrzeń przepływów składa się z trzech warstw, jest ich kombinacją (Ca-

stells, 2007):  

1. Obieg wymian elektronicznych, który stanowi materialną bazę procesów w społe-

czeństwie informacyjnym. Warstwa ta utożsamiana jest z infrastrukturą tech-

niczną. 

2. Węzły i koncentratory. Bazą przestrzeni przepływów jest sieć elektroniczna łą-

cząca specyficzne miejsca (posiadające cechy społeczne, kulturowe, fizyczne, 

funkcjonalne). Jedne z nich są koncentratorami (hubs). Ich rola polega na koor-

dynacji płynnych interakcji w sieci (rola nadrzędna wobec węzłów). Inne miejsca 

są węzłami, czyli umiejscowieniem istotnych funkcji lokalnych. Sieci te mają 

charakter hierarchiczny, a przykładami mogą być: system podejmowania decyzji 

w gospodarce (globalne centra finansowe), produkcja i dystrybucja narkotyków. 

3. Przestrzenna organizacja elit zarządzających, które sprawują funkcje kierownicze, 

stanowiąc klasę zarządzającą przepływami. 

W koncepcji przestrzeni przepływów nie tylko istotne jest stwierdzenie, że 

przepływy są ważne we współczesnym społeczeństwie, ekonomii. Fundamentem 

takich dyscyplin jak ekonomia, socjologia, geografia społeczno–ekonomiczna jest 

uznanie istotnej roli przepływów – idei, informacji, produktów, ludzi etc (Hudson, 

2005). Istotniejszym jest to, że zaproponowana teoria społeczeństwa sieci przesuwa 

punkt pojmowania i analizowania teraźniejszości z miejsc i struktur na przepływy 

i sieci (Stalder, 2012). Jest to więc zgodne z podejściem sieciowym odnośnie anali-

zowania funkcjonowania człowieka, przyrody (patrz rozdział 5.1.1). Na znaczenie 

przepływów w społeczeństwie informacyjnym zwraca się szczególną uwagę. Khan-

na (2016) zauważa, że infrastruktura może być traktowana jako system nerwowy 

łączący wszystkie części „planetarnego ciała”, natomiast krwią płynącą przez ten 

organizm – dostarczającą mu sił, składników do funkcjonowania, są pieniądze 

i kody (dane). Zwrócić więc należy uwagę, że niezależnie od poziomu analizy to 

przepływy „napędzają” gospodarkę; w społeczeństwie informacyjnym najważniej-

sze są przepływy danych. 

Sama idea przestrzeni przepływów nawiązuje do miejskości technologii in-

formacyjno–komunikacyjnych. Przepływy umożliwiają konstytuowanie się powią-

zań pomiędzy lokalizacjami w przestrzeni fizycznej – głównie pomiędzy naczelny-

mi „producentami” informacji, towarów oraz atraktorami dla przepływu ludzi – 
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miastami. Miasta, z racji ich specyfiki, związane były i są z tworzeniem informacji 

oraz rozwiązań umożliwiających ich przesyłanie. Z drugiej strony wszelkie techno-

logie powstają i rozwijają się w miastach – związane są z miejskim stylem życia 

(Poncet, Ripert, 2007). 

Bezczasowy czas59 jest zdaniem Castellsa (2007) nowym ujęciem temporal-

ności. Tak jak wcześniej wprowadzenie zegara mechanicznego, zmieniło sposób 

funkcjonowania ludzi, doprowadziło do nowego uporządkowania stosunków spo-

łecznych, tak współczesne przemiany przynoszą istotne zmiany w społecznym ro-

zumieniu i znaczeniu czasu (Stalder, 2012). Bezczasowy czas związany jest z zakłó-

ceniami (wywoływanymi w warunkach funkcjonowania społeczeństwa sieciowego) 

w sekwencyjnym porządku zjawisk występujących w danym kontekście – dochodzi 

do rozbicia linearności (liniowości) czasu. Przykładowo, praca nie jest wykonywana 

w określonych, zawsze tych samych godzinach, porach roku – jest zmienna, zmien-

ne są okresy aktywności ludzi, brak jest również jej stabilności. Wyraźnie jest to 

zauważalne w nowych trendach ekonomicznych np. gig economy (opisana w na-

stępnym podrozdziale – 5.3.2). Współcześnie czas jest również skompresowany, 

wydarzenia dzieją się bardzo szybko. Natychmiast mamy dostęp do informacji, 

w konsekwencji szybko doświadczamy skutków ich pojawienia się, przepływu. 

Warto podkreślić, że przestrzeń przepływów i bezczasowy czas doprowa-

dzają do powstania (nasilenia) się różnic pomiędzy poszczególnymi grupami ludzi 

(klasami społecznymi). Część ludzi żyje w świecie błyskawicznie funkcjonujących 

sieci komputerowych – część w zegarowym czasie codziennego życia; część żyje 

w przestrzeni cyfrowej i kosmopolitycznych przestrzeniach elit informacyjnych – 

część w „starych” miejscach (lokalnie): miastach, wsiach (van Dijk, 1999). Takie 

ujęcie dywersyfikacji społeczeństwa jest oczywistym nawiązaniem do wykluczenia 

cyfrowego (patrz rozdział 5.4.1). 

Ujęciem ściśle związanym ze społeczeństwem informacyjnym jest koncep-

cja społeczeństwa sieci. Van Dijk (2010, s. 36) definiuje je jako „...formację spo-

łeczną, w której istnieje infrastruktura sieci społecznych i medialnych kształtujących 

podstawowy sposób jego organizacji na wszystkich poziomach”. Wyróżnić możemy 

cztery poziomy powiązań. Pierwszym są relacje pomiędzy jednostkami, drugim – 

relacje grupowe i organizacyjne, trzecim – relacje społeczne, czwartym – relacje 

globalne. Dzięki powszechnej cyfryzacji (digitalizacji) relacje te coraz częściej 

i coraz intensywniej odbywają się z wykorzystaniem internetu. Społeczeństwo sieci 

przeciwstawiane jest społeczeństwu masowemu. 

 

                                                      
59 Stalder (2012) wskazuje słabość sformułowania „bezczasowy czas”, zauważając, że 

w takim przypadku „przestrzeń przepływów” winna być określana jako „bezmiejscowa prze-

strzeń”. 
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5.3.2. Generacja sieci, gig economy, crowdfunding 

Licznie powstają nowe ujęcia rzeczywistości, zwracające uwagę na zmiany 

społeczne wywołane rozpowszechnieniem internetu. Tapscott D. (2008) przedstawia 

kontekst zmian pokoleniowych – pojawienie się nowej generacji tzw. net generation 

(generacja sieci). Net generation to generacja internetu, jednak internet, czy sieć 

WWW (konkretnie sprawność w ich stosowaniu, częste korzystanie), to tylko część 

charakterystyki. Odmienny sposób zachowania i bycia przejawia się na wielu płasz-

czyznach: jest ona sprytniejsza, szybsza, w większym stopniu tolerująca zróżnico-

wania, jest bardziej zaangażowana w działania społeczne, politykę niż jej poprzed-

nicy. Objawia się to w szczególności w następujący sposób: 

– jako pracownicy i kadra kierownicza przedstawiciele generacji sieci odznaczają 

się większą orientacją na współpracę w pracy, zerwanie ze sztywną hierarchią; 

w konsekwencji zmienia się cała idea zarządzania; 

– jako konsumenci chcą być prosumentami60, tworzącymi („wymyślającymi”) pro-

dukty i usługi wraz z producentami;  

– w przypadku edukacji: przedstawiciele net generation wymuszają urealnienie mo-

delu edukacji skoncentrowanego na uczniu/studencie, opierającego się na współ-

pracy; 

– jako obywatele częściej wprowadzają w życie różne projekty/akcje polityczne; 

– jako członkowie społeczeństwa net generation jest wyposażona w internet o glo-

balnym zasięgu, co skutkuje nową, potężniejszą formą aktywizmu społecznego. 

Kolejnym obserwowanym zjawiskiem, ściśle związanym z rozwojem inter-

netu, jest tak zwana gig economy, zwana również freelancer economy. Sztandaro-

wym przykładem jej funkcjonowania jest serwis Uber. Ideologia jego działania ob-

razuje na czym polega gig economy. Uber umożliwia ludziom, którzy nie są związa-

ni kontraktem, świadczenie usług (przewozów osobowych). Odbywa się to bez nad-

zoru i spełniania prawnych wymogów związanych ze świadczeniem usług przewozu 

osób. Ważną cechą tego sposobu funkcjonowania gospodarki jest bardzo często 

korzystanie z serwisu WWW (również aplikacji na urządzenia mobilne), umożliwia-

jącego spotkanie się usługodawcy i usługobiorcy. Stąd też ważną cechą jest zlikwi-

dowanie (redukcja) pośredników, instytucji pośredniczących i zastąpienie ich 

wspomnianymi rozwiązaniami bazującymi na internecie. Tworzą się swoiste rynki 

pracy on–line (Graham M., Wood, 2016). W gig economy mamy do czynienia 

z niezależnymi pracownikami wykonującymi swoją pracą na krótkoterminowych 

kontraktach (bądź bez kontraktu) i jest to ich główne źródło utrzymania. Gig eco-

nomy należy wiązać ze wzrostem przedsiębiorczości, szczególnie jednoosobowych 

przedsiębiorstw. Sprzedaż produktów takich jak biżuteria, ubrania, dzieła sztuki, 

różne akcesoria przez specjalne platformy (np. DaWanda) może być źródłem utrzy-

mania dla coraz większej liczby mikroprzedsiębiorców. Jak zauważa Friedman G. 

                                                      
60 Samo określenie „prosument” omówione jest w dalszej części niniejszego rozdziału. 
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(2014) pracownikami gig economy są zarówno słabo opłacani pracownicy (np. zaj-

mujący się wyprowadzaniem psów, sprzątaniem biur), jak i dobrze zarabiający spe-

cjaliści (np. wykładowcy, prawnicy, konsultanci biznesowi). Jak pokazują badania 

Pew Research Center, w USA w 2016 około 8 % Amerykanów zarabiało pieniądze 

przy pomocy platform cyfrowych umożliwiających im podjęcie pracy lub wykony-

wanie pojedynczych zadań. Byli to w większości ludzie młodzi (18–29 lat), z niski-

mi dochodami (Smith A., 2016).  

W kolejnym ujęciu związków internetu z funkcjonowaniem społeczeństwa 

i gospodarki, Qualman (2010) zwraca uwagę na istotną rolę mediów społecznościo-

wych. Wprowadza termin socjalnomia (socialnomics). Socjalnomia to wartość two-

rzona i współdzielona przez media społecznościowe. Ekonomiczny potencjał me-

diów społecznościowych to zdolność do redukcji nieefektywnego marketingu i po-

średnictwa. Socjalnomia eliminuje konieczność wykonywania tych samych czynno-

ści przez miliony ludzi. Proces doświadczenia (korzystania z produktów, usług) 

i recenzowania przeprowadzony przez ludzi znajdujących się w kręgu zaufania ja-

kiejś osoby, umożliwia oszczędność czasu i starań poświęconych na poznanie cech, 

jakości danej usługi, produktu. Media społecznościowe będąc podstawą socjalnomii 

przyczyniają się do łatwiejszego przepływu informacji i wzrostu szybkości jej dys-

trybucji w sieciach społecznych.  

Przedstawione powyżej oraz w następnym podrozdziale trendy, ujęcia ob-

serwowanych procesów, wiążą się z ogółem zjawisk związanych i wywodzących się 

z crowdsourcingu oraz pojęcia prosumpcji. Są efektem rozwoju internetu, sieci 

WWW, będąc jednocześnie wyznacznikami dokonujących się zmian oraz ich czyn-

nikami. 

Crowdsourcing oznacza uczestniczenie użytkowników internetu w zada-

niach, działaniach, które zazwyczaj były domeną specjalistów. Mogą nimi być: oce-

na (np. recenzje, tagowanie, głosowanie); dzielenie się (rzeczami, wiedzą); tworze-

nie (oprogramowania, wiedzy, systemów); wykonywanie zadań (Doan i in., 2011). 

Zjawisko to jest często wiązane z tzw. „mądrością tłumów”, która oznacza, że 

w pewnych warunkach większa liczba ludzi jest mądrzejsza (efektywniej, sprawniej 

wykonuje określone działania) niż mniejsza liczba, nawet specjalistów w danej 

dziedzinie (Surowiecki, 2004). Definicyjnie crowdsourcing61 można określić jako 

model tworzenia dóbr i usług oraz rozwiązywania problemów, zależący od zbioro-

wej inteligencji pewnej grupy osób korzystających z internetu (Ursino, 2016). Jest 

on mechanizmem wykorzystującym rozproszoną w społeczeństwie wiedzę, umożli-

wiającym skorzystanie z niej przez tych, który jej potrzebują (Howe, 2008). 

Crowdsourcing, jego pojawienie się i obecne znaczenie, jest naturalnie 

związany z rozwojem sieci WWW i jej przemianami (opisanymi w rozdziale 4). Jest 

                                                      
61 Już samo nazwa wskazuje na istotę crowdsourcingu – to połączenie słów crowd (tłum) 

i outsourcing. 
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jednocześnie odwołaniem się do samej idei internetu, czyli równości, decentralizacji 

działań oraz społecznej natury procesów produkcyjnych, usług62. Interaktywność 

działań użytkowników (twórców–konsumentów) w sieci zmieniała się: w latach 90 

XX wieku internet był wykorzystywany jak tradycyjne media (komunikacja ze stro-

ny twórcy do szerokiego audytorium); na początku XXI wieku użytkownicy zaczęli 

wchodzić w interakcje z treścią; współcześnie natomiast to użytkownicy tworzą 

zawartość (Mahoney, Tang, 2017).  

Przykładów crowdsourcing jest bardzo dużo w różnych sferach życia. Zja-

wisko dobrze ilustrują następujące projekty: LEGO Ideas – tworzenie autorskich 

zestawów klocków; Waze – nawigacja i informacje o natężeniu ruchu; Galaxy Zoo 

oraz powiązane działania – użytkownicy klasyfikują galaktyki na podstawie fotogra-

fii nieba; SETI@home – poszukiwanie w kosmicznym szumie radiowym śladów 

obecności (sygnałów) pozaziemskich cywilizacji. Największym, i zapewne najbar-

dziej znanym, przejawem crowdsourcingu jest Wikipedia. Ciekawym przykładem 

crowdsourcingu jest serwis Amazona o nazwie Mechanical Turku, umożliwiający 

każdemu użytkownikowi zgłoszenie (mikro–)zadania do wykonania za konkretną 

opłatą. Jest to przykład na crowdsourcing prostych zadań. Zadania te z zasady nie 

wymagają dużo wysiłku i poświęconego czasu. Wynagradzana są najczęściej kilko-

ma centami. Z perspektywy geograficznej należy zauważyć, że tego typu forma 

pracy (określana mianem microwork) może być rozpatrywana jako „bezmiejscowa”, 

gdyż odznacza się brakiem zakorzenienia w konkretnej przestrzeni czy terytorium – 

warunkiem jej wykonywania nie jest dostęp do jakiegoś fizycznie zlokalizowanego 

miejsca pracy, lecz dostęp do internetu. Należy jednak podkreślić, że bezmiejsco-

wość nie ma wymiaru absolutnego. Brak przestrzennego zakorzenienia pracy 

w tradycyjnym rozumieniu, nie oznacza braku związków z przestrzenią. Prace są 

wykonywane przez ludzi zamieszkujących w konkretnym miejscu, mających okre-

ślone predyspozycje (chociażby językowe), uzależnionych od dostępu (i jego jako-

ści) do internetu czy konkretnej platformy crowdsourcingu prostych zadań. Stąd też 

zaznaczają się wyraźne wzorce rozmieszczenia „pracowników” (Lehdonvirta, 

2016a).  

Część działań mieszczących się w ramach crowdsourcingu ma na celu stwo-

rzenie narzędzi do lepszego poznania przestrzeni i ułatwienia funkcjonowania w niej 

ludzi; również narzędzi do przestrzennego przedstawiania różnych zjawisk. Za pre-

kursora tego typu działań uznawany jest serwis Scipionus. Było to jedno z wielu 

narzędzi funkcjonujących dzięki sieci WWW, które miały na celu pomagania ofia-

rom huraganu Katrina w 2005 roku (Roche i in., 2013). Kolejnym przykładem jest 

powstała w Kenii platforma Ushahidi. Celem jej powstania było raportowanie prze-

jawów przemocy po wyborach prezydenckich w Kenii w roku 2007. W następnych 

latach Ushahidi znalazło zastosowanie w innych państwach, nie tylko do monitoro-

                                                      
62 Podstawowe cechy, zasady crowdsourcingu omawia m.in. Maciąg (2013). 
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wania aktów przemocy, ale również w celu wspomagania działań w sytuacjach kry-

zysowych – np. po trzęsieniu ziemi na Haiti w 2010 roku. Podobnymi przykładami 

są projekty: Missing Map – mający na celu wypełnienie „białych plam” na mapie 

Afryki, w celu ułatwienia działania różnego typu organizacji pomocowych; Map-

ping Africa – stworzenie mapy obszarów rolniczych Afryki (Stein, 2016).  

Ostatnie z wymienionych przykładów nawiązują do ściśle związanego 

z crowdsourcingiem zjawiska jakim jest informacja przestrzenna z wolontariatu 

(volunteered geographic information – VGI), również określane mianem crowdso-

urced geographic information czy geo–crowdsourcing. Termin wprowadzony przez 

Goodchilda (2007a), odwołuje się do działań dużej liczby ludzi, którzy dostarczają 

(tworzą) informacje geograficzne. Można stwierdzić, że VGI jest procesem tworze-

nia map i danych przestrzennych przez osoby niezajmujące się profesjonalnie two-

rzeniem map, czy analizą danych przestrzennych. Dane, mapy mogą być tworzone 

przez kogokolwiek, kto posiada odpowiedni sprzęt (np. komputer, smartfon) i do-

stęp do internetu. Ludzie stają się dzięki temu sprzętowi i odpowiedniemu oprogra-

mowaniu swoistymi czujnikami, które wyposażone w zmysły są inteligentnymi syn-

tetyzatorami i interpretatorami informacji występującej w skali lokalnej (Goodchild, 

2007b)63. Poorthuis i Zook (2004) zwracają uwagę na istotność VGI w szerszym 

kontekście. Zmienia się natura tworzenia wiedzy (w tym przypadku o przestrzeni), 

gdyż jest ona tworzona przez dużą liczbę amatorów. Przekształceniu ulega więc 

tradycyjna dychotomia producent – konsument. Używając różnych platform cyfro-

wych coraz więcej osób oferuje swój wkład w tworzenie wiedzy o przestrzeni 

(Caquard, 2014). VGI można traktować jako znaczącą innowację, łączącą w sobie 

między innymi technologię i praktyki społeczne. Zjawisko to nawiązuje do zmiany 

kulturowej, objawiającej się nowym podejściem do tworzenia i korzystania z zaso-

bów informacji, czyli zbiorowej inteligencji64. Komponentami VGI są referencje 

przestrzenne (tagi przestrzenne, koordynaty, nazwy geograficzne); zawartość (obra-

zy, tekst, symbole, mapy, zdjęcia, rysunki); atrybuty opisujące twórców i konsumen-

tów zawartości (narodowość, język, wiek, płeć) (Capineri, 2016).  

Odmianą crowdsourcing jest crowdfunding (finansowanie społecznościo-

we)65, czyli metoda gromadzenia środków finansowych na działalność gospodarczą, 

artystyczną i inne cele poprzez platformy cyfrowe. Źródłem wpływu pieniędzy są 

wpłaty od ludzi zainteresowanych wspieraniem poszczególnych projektów. Finan-

sowanie społecznościowe działa na zasadzie otwartego ogłoszenia (naboru), mają-

                                                      
63 Warto podkreślić, że już wcześniej Bolter (1990, s. 43) zauważył: „...komputer podsuwa 

nam nową definicję człowieka jako ‘procesora informacji’, a przyrody jako ‘informacji do 

przetwarzania’”. 
64 Rożne przykłady VGI z wykorzystaniem urządzeń mobilnych przedstawione są w opra-

cowaniu Brovelli i in. (2016). 
65 Malinowski i Giełzak (2015) uważają, że określenie „finansowanie społecznościowe” jest 

nieprecyzyjne. Preferują oni określenia: „finansowanie przez (cyfrowy) tłum”, „tłum 2.0”. 
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cego na celu pozyskanie środków finansowych w postaci darowizny, lub też w za-

mian za jakąś formę nagrody/prawa decydowania, w celu wsparcia różnego rodzaju 

inicjatyw (Schwienbacher, Larralde, 2010). Crowdfunding umożliwia przedsiębior-

com, znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju swojej działalności na dostęp do 

kapitału oraz lepszej informacji odnośnie reakcji rynku na oferowane produkty, 

usługi (Agrawal i in., 2014). W finansowaniu społecznościowym można wyróżnić 

trzy wzajemnie ze sobą związane obszary (Gossel i in., 2016): 

– podmioty koncentrujące się w swojej działalności na określonej tematyce, zwraca-

jące się poprzez platformy internetowe do społeczności o wsparcie, angażując ją 

w rozwiązanie problemu (finansowanie); 

– projekty o określonych ramach czasowych, tematyce i budżecie, będące „wezwa-

niem” dla społeczności do działania; 

– społeczność (crowd – „tłum”), to ci użytkownicy internetu, którzy posiedli wiedzę 

o projekcie i wsparli go materialnymi lub niematerialnymi środkami, w celu 

osiągnięcia celu, jaki został postawiony przed projektem. 

Najbardziej znanym przykładem platformy umożliwiającej wspieranie róż-

nych projektów jest Kickstarter. Z polskich inicjatyw tego typu można wymienić 

przykładowo PolakPotrafi.pl czy wspieram.to. 

Z crowdsourcingiem związane jest wspomniane już pojęcie prosumen-

ta/prosumpcji. Termin prosumpcja został wprowadzony przez Alvina Tofflera na 

początku lat 80 XX wieku i oznacza połączenie terminów „produkcja” i „konsump-

cja” (Toffler, 1997)66. To, że prosumpcja stała się jednym z istotniejszych tren-

dów/zjawisk w gospodarce i społeczeństwie jest ściśle związane ze zmianami spo-

łecznymi będącymi skutkiem rozwoju internetu i Web 2.0 – w efekcie powstaniem 

„cyfrowego prosumenta”. Rozwój Web 2.0 jest jednocześnie rozwojem „środków” 

umożliwiających cyfrową prosumpcję. Można do nich zaliczyć między innymi: 

Wikipedię, blogosferę, media społecznościowe, serwisy aukcyjne, wieloosobowe 

gry odbywające się w wirtualnych światach (np. Second Life), telewizję cyfrową, 

wolne i otwarte (open source) oprogramowanie czy platformy internetowe, sklepy 

internetowe umożliwiające komentowanie i ocenianie produktów lub usług, i final-

nie GeoWeb (Ritzer, Jurgenson, 2010). Tworzone w ten sposób zasoby są również 

odzwierciedleniem zasobu wiedzy, osądów, pragnień ludzi, którzy je tworzą. 

W konsekwencji pojawia się jednak również krytyka wszechobecnej prosumpcji, 

zwłaszcza w zakresie tworzenia wiedzy, sztuki. Keen (2007) określa to zjawisko 

„kultem amatora”, wskazując, że zatarcie granicy pomiędzy amatorem a ekspertem, 

obniża jakość oraz wiarygodność informacji pozyskiwanych przez użytkowników 

internetu. Również jako pewne zagrożenie przejęcia przez amatorów czynności tra-

dycyjnie leżących w kompetencjach ekspertów, Dodge i Kitchin (2013), postrzegają 

                                                      
66 Samo zjawisko opisywane było już w wielu wcześniejszych pracach, jednak to dopiero 

Toffler stworzył i upowszechnił terminy „prosument”, „prosumpcja” (Ritzer i in., 2012). 
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tworzenia map. Proces tworzenia map na zasadzie crowdsourcingu, a więc na zasa-

dzie VGI, nie jest efektem prac osób, które przeszły profesjonalnym szkolenie, po-

siadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Przekaz i ontologia powstałych w ten 

sposób map nie są kontrolowane przez pojedynczą organizację czy kartografa. Po-

woduje to ryzyko wystąpienia braku spójności, powstania „wielogłosu” w zakresie 

prezentacji zjawisk w przestrzeni. 

Współpraca w zakresie tworzenia treści przez użytkowników internetu jest 

uzupełniana przez współpracę w zakresie dzielenia się tymi treściami, a w konse-

kwencji również wiedzą. Internet umożliwia szybkie i darmowe rozpowszechnianie 

wiedzy na skalę globalną – głównie dzięki sieciom bezpośredniej wymiany (peer–

to–peer) (Fuchs, 2007). Fundamentem sieci wzajemnej wymiany jest to, że ta sama 

informacja może być przechowywana w różnych fizycznych lokalizacjach. Należy 

również dodać, że kluczową cechą informacji jest fakt możliwości odstępowania, 

bez pozbywania się jej. Posiadanie informacji przez jedną osobę nie oznacza nie-

możności posiadania jej przez inną. Dzielenie się informacją jest łatwe dla użytkow-

ników i trudne do kontroli dla instytucji dążących do monopolizacji wiedzy.  

Istotnym zjawiskiem mającym wpływa na kształtowanie się internetu i sieci 

WWW, a zarazem będącym pochodną ich rozwoju jest „powstanie” ekonomii dzie-

lenia się (sharing economy), czy też współdzielonej konsumpcji, lub konsumpcji 

kolaboratywnej (collaborative consumption). Idea ekonomii dzielenia się odwołuje 

się do współpracy w zakresie dzielania się wiedzą, dzięki sieci użytkowników inter-

netu. Istotność współpracy podkreśla również Rifkin (2016), zauważając, że ten typ 

gospodarki jest w większym stopniu zależny od kapitału społeczego, a więc umie-

jętności współpracy, niż od kapitału rynkowego. Sundararajan (2016) w celu opisa-

nia ekonomii dzielenia się (również określanej jako crowd–based capitalism) podaje 

pięć jej charakterystyk: 

1. Zorientowanie na rynek: ekonomia dzielenia się tworzy rynki, które umożliwiają 

wymianę dóbr i usług oraz powstawanie nowych usług. Przekłada się to na 

zwiększenie aktywności gospodarczej. 

2. Kapitał o dużym wpływie: ekonomia dzielenia się otwiera nowe możliwości dla 

wszystkich potencjalnych zasobów, umiejętności. 

3. Sieci działające na zasadzie współpracy użytkowników zamiast scentralizowa-

nych instytucji i hierarchii: podaż kapitału i siły roboczej pochodzi ze zdecentra-

lizowanego tłumu, a nie od dużych korporacji międzynarodowych czy od pań-

stwa.  

4. Zatarte (nieostre) granice pomiędzy tym co osobiste i zawodowe (profesjonalne): 

podaż pracy i usług często są związane z komercjalizacją działań określanych ja-

ko osobiste, np. wzajemne pożyczanie pieniędzy, współdzielenie podróży. 

5. Zatarte (nieostre) granice pomiędzy pełnym zatrudnieniem a dorywczym; pomię-

dzy pracą na własny rachunek a zależnością od stałego etatu; pomiędzy pracą 

a czasem wolnym.  
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Buczynski (2013), zwraca uwagę, że współcześnie dostrzegane trendy nale-

ży określać bardziej precyzyjnie „nową ekonomią dzielenia się”, gdyż formy dziele-

nia się występowały już dawno temu (np. barter), lecz były ograniczone do części 

społeczności. Współcześnie mamy do czynienia ze wzrostem skali dzielenia się, 

dzięki szybkiemu rozwojowi technologii mobilnych i mediów społecznościowych. 

Botsman i Rogers (2011) dochodzą do podobnych wniosków, określając współdzie-

loną konsumpcję jako połączenie idei zdecentralizowanych sieci z nowymi techno-

logiami. 

 

5.4. Nierównomierność w korzystaniu z internetu 

5.4.1. Wykluczenie cyfrowe 

Wykluczenie cyfrowe (digital divide), również określane mianem cyfrowej 

przepaści, cyfrowego podziału, jest jednym z istotniejszych zagadnień mieszczących 

się w zakresie zainteresowań geografii internetu, jak i szeroko pojętej geografii spo-

łeczno–ekonomicznej, ekonomii, socjologii i pokrewnych dyscyplin. Tak duże zain-

teresowanie tym zagadnieniem wynika z faktu, który uwypuklają Howard i in. 

(2010): zrozumienie przyczyn i konsekwencji występowania wykluczenia cyfrowe-

go jest kluczowe w określeniu znaczenia internetu we współczesnym społeczeń-

stwie.  

Pojęcie wykluczenia cyfrowego jest bardzo szerokie. Batorski (2006, s. 317) 

przytacza następującą definicję sformułowaną przez Fonga i in. (2001): „problem 

cyfrowego podziału (...) jest często identyfikowany poprzez wskazanie systema-

tycznych różnic w korzystaniu z komputerów i internetu: pomiędzy krajami bardziej 

i mniej rozwiniętymi, pomiędzy ludźmi o różnym statusie społeczno–

ekonomicznym (wykształceniu, dochodach, zawodzie, zasobności), pomiędzy ludź-

mi na różnych etapach życia, mężczyznami i kobietami, a także pomiędzy różnymi 

obszarami i regionami”. Definicja ta wskazuje de facto wymiary wykluczenia cy-

frowego – sfery, w których ono się objawia. Wskazuje również jego determinanty. 

Fuchs (2007, s. 215) w swojej definicji zwraca uwagę głównie na społeczny aspekt 

zagadnienia: „nierówne wzorce fizycznego dostępu, zdolności do korzystania i ko-

rzyści wynikających z informacji (cyfrowych) i technologii komunikacyjnych, które 

powodowane są procesami stratyfikacji, tworzące w efekcie klasy zwycięzców 

i przegranych społeczeństwa informacyjnego”. W ujęciu Norris (2001) w ramach 

wykluczenia cyfrowego można wydzielić następujące kategorie:  

– globalne – pomiędzy państwami w zależności od poziomu rozwoju społeczno–

ekonomicznego;  

– społeczne – występuje w obrębie państwa (narodu) i obejmuje różnice pomiędzy 

„bogatymi” w informacje i „biednymi” w tym zakresie; 
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– demokratyczne – różnice pomiędzy tymi, którzy korzystają z możliwości wyko-

rzystania zasobów cyfrowych do zaangażowania się i udziału w życiu publicz-

nym społeczności. 

W analizach przestrzennych tego zjawiska można wyróżnić płaszczyzny te-

matyczne odwołujące się do zagadnień związanych z:  

– infrastrukturą oraz społeczną i ekonomiczną strukturą użytkowników internetu 

(Warf, 2001; Schwanen, Kwan, 2008; Stephens, Poorthuis, 2015);  

– nierówną dystrybucją dostępu do internetu pomiędzy obszarami wiejskimi i mia-

stami oraz pomiędzy regionami czy państwami (Grubesic, Murray, 2002; Cha-

kraborty, Bosman, 2005; Whitacre, Mills, 2007; Vicente, López, 2011).  

Samo pojęcie wykluczenia cyfrowego i jego znaczenie są przedmiotem cią-

głych zmian, co związane jest z rozwojem internetu i wzrostem jego znaczenia 

w codziennym życiu. Jednym ze zmieniających się kryteriów wykluczenia cyfrowe-

go jest dostęp do szerokopasmowego internetu. W związku ze wzrostem liczby po-

tencjalnych zastosowań internetu, możliwość przesyłania dużej liczby danych jest 

istotna z perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej czy spędzania wolne-

go czasu. Od tego jaka jest przepustowość łącza, zależą możliwe zastosowania in-

ternetu, czyli potencjalne korzyści. Stąd też od początku analiz związanych z dostę-

pem do internetu, poza samym dostępem zwracano uwagę również na dostęp 

do tzw. internetu szerokopasmowego67.  

Wraz ze upowszechnianiem się dostępu do internetu w wymiarze technicz-

nym, inne czynniki zaczynają determinować, to kto korzysta z pełni korzyści ofero-

wanych przez internet, a kto jest wykluczony z cyfrowej rzeczywistości. Poza do-

stępem, istotnym jest więc jak wykorzystywany jest internet i przez jakie grupy 

użytkowników. Takie podejście nawiązuje do określenia wykluczenia cyfrowego 

użytkowników (user type divide) (Brandtzæg i in., 2011). Należy podkreślić, że 

prosty podział na tych, którzy posiadają dostęp do internetu, i na tych, którzy tako-

wego nie posiadają, zaczął być stosunkowo szybko krytykowany w literaturze nau-

kowej. Zwracano uwagę na fakt, że badania nad internetem w tym zakresie powinny 

koncentrować się na wzorach użytkowania internetu (DiMaggio, Hargittai, 2001; 

Hargittai, 2002; Crutcher, Zook, 2009; Li F. Wang D., 2014; Lee i in., 2015). 

Z biegiem czasu zaczęto rozważać także rolę zakresu umiejętności i zasobu 

wiedzy potrzebnych do odpowiedniego, efektywnego korzystania z internetu. Har-

gittai (2002) wprowadza pojęcie „wykluczenia cyfrowego drugiego poziomu” (se-

                                                      
67 Podanie definicji internetu szerokopasmowego – konkretnej granicy przesyłu danych jest 

kłopotliwe. W związku ze zmianami w zakresie szybkości transferu danych i wymagań sta-

wianych przez nowe rozwiązania stosowane w serwisach WWW, to od kiedy (przy jakim 

wolumenie transmitowanych danych w jednostce czasu) można mówić o internecie szeroko-

pasmowym, również podlega zmianom. W początkowej fazie rozwoju internetu, internet 

szerokopasmowy oznaczał niezawodny i szybszy dostęp niż oferowały stacjonarne sieci 

telefoniczne (tzw. dostęp wdzwaniany).  
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cond level digitial divide) (zbieżne z wykluczeniem cyfrowym użytkownika) w ra-

mach którego analizuje się poziom umiejętności internetowych, szczególnie zdol-

ność do poszukiwania informacji. Jest to dość istotne poszerzenie koncepcji wyklu-

czenia cyfrowego, gdyż dostęp nie może być traktowany jako synonim używania 

internetu (DiMaggio, Hargittai, 2001). W literaturze wyróżnia się również „wyklu-

czenie cyfrowe trzeciego poziomu” (third level digital divide). Odnosi się ono do 

różnic w uzyskiwanych korzyściach z posługiwania się internetem (van Deursen, 

Helsper, 2015). Kolejne ujęcie wykluczenia cyfrowego, związane jest z rozwojem 

technologii mobilnych, umożliwiających korzystanie z internetu (np. tablety, smart-

fony). Możemy dostrzec ukształtowanie się tzw. użytkownika następnej generacji 

(Next Generation User). Jest to taki użytkownik internetu, który używa kilku urzą-

dzeń do łączenia się z internetem, często dokonując tego „w ruchu” i z wielu lokali-

zacji (Blank, Dutton, 2014). Użytkownicy tacy stoją na lepszej pozycji względem, 

tych którzy korzystają z internetu stacjonarnie. W warstwie empirycznej potwierdza-

ją to Lee i in. (2015). Mamy więc do czynienia z kolejnym aspektem wykluczenia 

cyfrowego, zbieżnym z wykluczeniem cyfrowym użytkownika. 

Podobnie, lecz w ujęciu stricte geograficznym, Graham M. (2011) dzieli 

wykluczenie cyfrowe na wykluczenie materialne i wykluczenie wirtualne. To pierw-

sze odznacza się odseparowaniem ludzi od dostępu do cyberprzestrzeni, drugie zaś 

wiąże się z zablokowaniem, utrudnianiem przemieszczania się w obrębie przestrzeni 

cyfrowej. Wykluczenie wirtualne wiąże się więc z wykluczeniem cyfrowym użyt-

kownika, jest jednocześnie również związane z czynnikami zewnętrznymi (nieza-

leżnymi) od użytkownika, takimi jak cenzura czy zabezpieczenie niektórych treści 

zawartych w sieci WWW. 

W związku z upowszechnianiem się dostępu do internetu, nierówności spo-

łeczne przekładają się na nierówności związane z wykorzystaniem internetu (van 

Deursen, van Dijk, 2014). Przykładowo, ludzie lepiej wykształceni są bardziej 

skłonni do korzystania z internetu w celu zwiększania swoich kompetencji, pozy-

skiwania wiedzy niż szeroko rozumianej rozrywki. Te i podobne zależności (m.in. 

Davison, Cotten, 2003; Taipale, 2013) prowadzą do konstatacji: wykluczenie cyfro-

we jest równoznaczne z wykluczeniem społecznym oraz brakiem możliwości party-

cypacji wszystkich członków społeczeństwa w życiu społecznym i ekonomicznym 

w pełnym wymiarze. Jak ukazano powyżej, wykluczenie cyfrowe prowadzi do po-

wstania nierówności również w świecie off–line, tudzież je pogłębia. Już od począt-

ku zainteresowań zagadnieniem wykluczenia cyfrowego zwracano na ten fakt uwa-

gę. Castells (2003) zauważył, że cyfrowy podział dodaje do już istniejących nierów-

ności społecznych, kolejny wymiar, mogący prowadzić do powiększania się różnić 

pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Według van Dijka (2006) nierów-

ności związane z wykluczeniem cyfrowym są następujące: 

– technologiczne – wpływające na możliwości korzystania z technologii; 

– niematerialne – nierówne szanse życiowe, możliwość korzystania z wolności; 
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– materialne – nierówna dystrybucja kapitału (ekonomicznego, społecznego, kultu-

rowego) oraz zasobów; 

– społeczne – wyrażające się w nierównej pozycji, władzy i udziale; 

– edukacyjne – zróżnicowane możliwości i umiejętności. 

Powyższe cechy wykluczenia cyfrowego przekładają się na występowanie 

kilku wymiarów przestrzennych zjawiska, zasygnalizowanych już we wstępnej czę-

ści rozdziału. Nawiązują one do wymiarów zróżnicowań zjawisk społeczno–

ekonomicznych w przestrzeni. Możemy do nich zaliczyć: zróżnicowania w obrębie 

miast, różnice na linii miasto – obszary wiejskie, różnice pomiędzy regionami oraz 

państwami. Jak zauważa Warf (2013b) wykluczenie cyfrowe, jako wielowymiarowe 

zjawisko, odzwierciedla zróżnicowanie zjawisk, dzięki którym nierówności spo-

łeczne są odwzorowane w cyberprzestrzeni.  

Pierwszy wspomniany wymiar przestrzenny (skala wewnątrzmiejska) nie 

jest często przedmiotem analiz w opracowaniach geograficznych, głównie za sprawą 

słabego dostępu do danych. Należy podkreślić, że zróżnicowania przestrzenne 

w dostępie i korzystaniu z internetu są pochodną zdiagnozowanych na poziomie 

ogólnym determinant. Pochodną zróżnicowań przestrzennych statusu ekonomiczne-

go, społecznego czy kulturowego mieszkańców miast musi być zróżnicowanie prze-

strzenne w zakresie wykluczenia cyfrowego. Za wykluczenie cyfrowe w mieście – 

konkretnie słabsze wyposażenia infrastrukturalne na obszarach zamieszkiwanych 

przez ludność uboższą, o niższym statusie społecznym, odpowiada również niedo-

inwestowanie i ogólnie niższa jakość usług. Inwestorom w mniejszym stopniu opła-

ca się podejmowane inwestycje na obszarach obarczonych ryzykiem słabego zwrotu 

inwestycji (Graham S., 2002). Analizy zjawisk związanych z wykluczeniem cyfro-

wym w skali miasta zaczęły nabierać nowego wymiaru po upowszechnieniu się 

korzystania z serwisów społecznościowych i uzyskaniu dostępu przez naukowców 

do danych generowanych przez użytkowników. Baginski i in. (2014) oraz Shelton 

i in. (2015) zwracają uwagę, że dane te umożliwiają określenie (wizualizowania) 

społeczno–przestrzennych zróżnicowań w mieście. Zauważyć należy również, że 

wykluczenie cyfrowe w skali wewnątrzmiejskiej bywa postrzegane przez pryzmat 

dostępu i używania internetu bezprzewodowego (punktów dostępowych, hotspo-

tów). Gęstość punktów dostępowych związana jest z występowaniem obszarów 

o określonych wartościach dochodu, poziomu wykształcenia mieszkańców, stylu 

życia oraz innych cech społeczno–ekonomicznych mieszkańców miast (Grubesic, 

Murray, 2004; Fuentes–Bautista, Inagaki, 2006; Torrens, 2008; Driskell, Wang F., 

2009).  

Często zwraca się uwagę na zróżnicowania na linii miasto – wieś, co jest 

efektem istotności tego podziału z perspektywy wszelkich analiz odnośnie poziomu 

rozwoju społeczno–ekonomicznego w skali państwa lub regionu. Specyfika obsza-

rów wiejskich w zestawieniu z miastami wymaga w pierwszej kolejności zdefinio-

wania wiejskości. Nie jest to pojęcie jednoznaczne, jednak jak zauważają Townsend 
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L. i in. (2013), w literaturze przedmiotu dominują dwa ujęcia: wiejskość jako lokali-

zacja geograficzna (np. dystans względem miast, gęstość zaludnienia) i wiejskość 

jako społeczna reprezentacja (postawy, przekonania, styl życia). Z takiego ujęcia 

wiejskości wynikać będą przyczyny konstytuowania się wykluczenia cyfrowego. 

Konkretnymi bowiem cechami obszarów wiejskich, wpływającymi na postawę 

mieszkańców wobec nowych technologii, są: struktura demograficzna (większy 

udział ludności starszej), struktura społeczna (np. niższy poziom wykształcenia), 

izolacja przestrzenna i społeczna (dystans względem miast) (Townsend L. i in., 

2013). Wszystkie z tych cech (grup cech) wpływają, zgodnie z przedstawionymi 

czynnikami wykluczenia cyfrowego, na tworzący się dystans pomiędzy obszarami 

wiejskimi a miastami w zakresie korzystania z technologii informacyjno–

komunikacyjnych, w tym internetu. Co istotne, wszystkie z przedstawionych nega-

tywnych aspektów mogą dzięki internetowi zostać usunięte, zredukowane. Oczywi-

stym jest redukcja izolacji przestrzennej (m.in. lepszy dostęp do usług) i społecznej 

(lepszy kontakt z rodziną, znajomymi m.in. dzięki mediom społecznościowym68). 

Wpływ internetu na zmiany struktury społecznej jest w głównej mierze związany 

z pokonaniem bariery przestrzennej w dostępie do wiedzy i informacji (m.in. Park 

S.O., 2004). Monopol miast na bycie podstawowym źródłem informacji i wiedzy, 

jest osłabiany. Skutkuje to wzrostem potencjalnej możliwości zwiększenia umiejęt-

ności, wiedzy, wykształcenia (w konsekwencji przełożenia na status materialny, 

społeczny) przez mieszkańców obszarów wiejskich. Niewątpliwie brak jest bezpo-

średniego przełożenia korzystania z internetu na możliwości zmian w strukturze 

demograficznej obszarów wiejskich. Jednak wzrost możliwości telepracy69 oraz 

pozytywne zmiany w strukturze demograficznej i społecznej mogą przyczyniać się 

do zatrzymywania ludzi młodych na obszarach wiejskich, chociaż według niektó-

rych badań, to właśnie zmniejszanie dystansu do miast, ułatwia decyzję o migracji 

z obszarów wiejskich (Thulin, Vilhelmson, 2014). 

Przy rozpatrywaniu wiejskiego wykluczenia cyfrowego kluczowe jest 

stwierdzenie następującego faktu: mieszkańcy obszarów wiejskich zawsze (jak do 

tej pory) później niż mieszkańcy miast mają styczność z najnowszymi technologia-

mi. Technologie takie jak internet i związane z nim kolejne innowacje podlegają 

                                                      
68 Interesującym jest, że pośród amerykańskich użytkowników serwisów społecznościowych, 

mieszkańcy obszarów wiejskich posiadają zdecydowanie mniej „znajomych” na swoich 

profilach niż mieszkańcy miast. „Znajomi” mieszkańców wsi pochodzą ze stosunkowo nie-

wielkiego obszaru – mieszkają bliżej siebie niż znajomi mieszkańców miast (Gilbert i in., 

2010). 
69 Jednak jak zauważa Grimes (2000), w związku ze specyfiką zawodową osób wybierają-

cych tę formę pracy (specjaliści, wolne zawody), telepraca jest bardziej popularna w mia-

stach i strefie podmiejskiej niż w peryferyjnie położonych obszarach wiejskich. Jest ona 

uzupełnieniem „normalnej”, biurowej pracy w mieście. Ścisłe związki telepracy z miastem 

potwierdzone zostały również w badaniach nad tym zjawiskiem w Szwecji (Vilhelmson, 

Thulin, 2016). 
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hierarchicznemu rozpowszechnianiu (m.in. Malecki, 2003). W przypadku internetu 

zróżnicowanie pomiędzy obszarami wiejskimi, a miastami wynika również (a może 

przede wszystkim) z wyższych kosztów stworzenia infrastruktury na obszarach 

wiejskich. Zapewnienie dostępu dla wszystkich użytkowników jest trudniejsze. 

Związane jest to z tzw. problemem ostatniej mili. Dotyczy on wysokich kosztów 

ostatniego połączenia w sieci, czyli połączenia indywidualnego odbiorcy z siecią, 

tzw. lokalnej pętli abonenckiej. W związku z mniejszą gęstością zaludnienia – roz-

proszeniem użytkowników, koszty ich połączenia należą do największych na ostat-

nim odcinku. Jak pokazały badania Wooda (2008), na decyzję odnośnie podjęcia się 

inwestycji w zakresie infrastruktry internetu na obszarach wiejskich wpływ mają 

między innymi takie czynniki jak: dotychczasowy stan infrastruktury oraz kwestie 

prawne. Obecnie, w związku z upowszechnianiem się dostępu do internetu (m.in. 

dzięki internetowi mobilnemu), kwestie ostatniej mili nie są aż tak bardzo istotne. 

Przy czym, o ile internet mobilny zapewnia dostęp do internetu, to z perspektywy 

parametrów przesyłu danych nie oferuje tak wielu korzyści jak stałe łącze interne-

towe. Tym niemniej większą uwagę przykłada się do zagadnienia wykluczenia cy-

frowego użytkownika. Warto podkreślić, że paradoksalnie nie wszystkie aspekty 

związane z wykluczeniem cyfrowym na linii miasto – wieś są do końca negatywne. 

Jak dowodzą badania Riddlesdena i Singletona (2014), pomimo generalnie słabszej 

wydajności łączy internetowych (wyrażonej czasem pobierania danych) na obsza-

rach wiejskich, szczególnie tych odznaczających się słabym poziomem rozwoju 

społeczno–ekonomicznego, w czasie szczytu korzystania z sieci (wieczór) są one 

mniej podatne na zaburzenia wydajności łącza.  

Kolejny wymiar wykluczenia cyfrowego (regionalny, globalny70) jest bardzo 

często dyskutowany, szczególnie w kontekście zróżnicowań społeczno–

ekonomicznych, tworzenia się nowego wymiaru podziału pomiędzy „bogatymi” 

a „biednymi”. Podział ekonomiczny jest odzwierciedlany w podziale cyfrowym. 

Zdaniem niektórych badaczy różnice (w ujęciu globalnym) są nawet większe 

w przypadku wykluczenia cyfrowego niż te związane z poziomem rozwoju społecz-

no–ekonomicznego (m.in. Warf, 2013b). Opisywany wymiar występuję na pozio-

mie: świata (Billón i in., 2009), w obrębie kontynentów (Billón i in., 2008; Nwa-

gwu, Ibitola, 2010; Grazzi, Vergara, 2014), wewnątrz państw – gdzie najczęściej 

głównym, ale nie jedynym, wymiarem jest podział miasto – obszary wiejskie (Warf, 

2013a). Tworzenie się wykluczenia cyfrowego jest ściśle związane z procesem dy-

fuzji innowacji, w tym przypadku technologii. Głównymi czynnikami wpływający-

mi na powstanie tego podziału są: poziom rozwoju ekonomicznego, dochody miesz-

kańców, cechy populacji (struktura demograficzna, udział ludności miejskiej, po-

ziom wykształcenia), polityka państwa i regulacje prawne, kultura. Perkins i Neu-

                                                      
70 Doong i Ho (2012) stosują w tym przypadku określenia globalny (pomiędzy państwami) 

i wewnętrzny (domestic – w obrębie państw). 
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mayer (2010) zwracają uwagę, że w przypadku dyfuzji nowych rozwiązań teleko-

munikacyjnych (w skali państw) nie tylko zamożność jest istotna, ale również inne 

niż wymienione cechy danych społeczności, takie jak otwartość handlowa. Tak więc 

na tym poziomie odniesienia zestaw determinant jest niemal taki sam jak w przy-

padku pozostałych wymiarów wykluczenia cyfrowego. Przy czym należy podkreślić 

większe znaczenie działań instytucji odpowiedzialnych za rozwój technologiczny 

oraz ekonomiczny i społeczny państw. One to bowiem odpowiadając za politykę 

rozwoju państwa, jednocześnie tworzą warunki zmniejszania (zwiększania) dystansu 

względem innych w omawianej dziedzinie. W tym miejscu należy dodać, że wyklu-

czenie cyfrowe jest również postrzegane (z perspektywy państw afrykańskich) jako 

„cyfrowy apartheid”. Oznacza to wykluczenie określonych grup i regionów świata 

z przestrzeni cyfrowej i korzyści jakie ona oferuje (Fuchs, Horak, 2008). Cyfrowy 

apartheid jest więc nowym wyrazem dualnego podziału świata: bogata północ 

i biedne południe, utrwalanego niemal na każdym poziomie odniesienia. W tym 

przypadku jest on bezpośrednio związany z dostępem i korzystaniem z internetu; 

pośrednio – z petryfikacją znaczenia dystansu w zakresie możliwości rozwojowych 

poszczególnych państw, obszarów globu. 

W odniesieniu do przedstawionych charakterystyk wykluczenia cyfrowego 

w trzech ujęciach należy zwrócić uwagę na możliwości niwelowania zróżnicowań 

w zakresie dostępu i wykorzystania internetu. Pomimo tego, że praktycznie każdy 

(jednostka, grupa społeczna, region, państwo) może osiągać korzyści z internetu, 

faktycznie największe korzyści osiągają ci, którzy pierwsi zaczną korzystać z nowe-

go rozwiązania. Odwołuje się to do tzw. efektu Mateusza, którego idea zawiera się 

w określeniu „bogatsi stają się jeszcze bogatsi” (van Dijk, 2010). Znaleźć możemy 

w tym przypadku analogię do „preferencyjnego przyłączania” w sieciach wolnoska-

lowych71. W przypadku wykluczenia cyfrowego znalazło to przełożenie na zdiagno-

zowanie zjawiska błędnego koła technologicznego. Oznacza ono powiększanie się 

dystansu pomiędzy osobami wcześniej zaczynającymi korzystanie z nowych roz-

wiązań, względem tych, którzy zaczynają korzystać z nich później (Warren, 2007).  

Istotność potencjalnego wystąpienia błędnego koła technologicznego jest 

duża w przypadku uświadomienia sobie, że obecnie znaczna część usług, nie tylko 

o naturze komercyjnej, realizowana jest poprzez internet. Tak zwane e–usługi, sta-

nowią szybszą, bardziej mobilną (możliwość korzystania z każdego miejsca z dostę-

pem do internetu), zindywidualizowaną formę różnego rodzaju świadczeń. Z naj-

ważniejszych obszarów zastosowań internetu w usługach można wymienić: e–

administrację. e–zdrowie, e–handel, e–finanse, e–naukę, e–kulturę i wspomnianą 

telepracę, czyli e–pracę.  

                                                      
71 Empirycznie „efekt Mateusza” został potwierdzony między innymi dla współpracy nau-

kowców, cytowań naukowych, edukacji, rozwoju mózgu, funkcjonowania Wikipedii, Face-

booka (Perc, 2014). 
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E–usługi, podobnie jak telepraca, posiadają szczególnie duży potencjał 

w zapobieganiu niekorzystnym procesom na obszarach wiejskich, peryferyjnych. 

Mogą w związku z poprawą dostępności do usług wpływać na eliminacje zjawiska 

depopulacji niektórych obszarów, osłabienia negatywnego wpływu niskiej gęstości 

zaludnienia na jakość ich świadczenia. Stąd też wystąpienie błędnego koła techno-

logicznego, wykluczenia cyfrowego typu użytkownika, stanowić może istotne ogra-

niczenia spożytkowania korzyści oferowanych przez e–usługi. 

Zagadnienie wykluczenia cyfrowego łączy się ściśle z geografią udziału 

(Graham M. i in., 2015). Geografia udziału analizuje to jak poszczególne społeczno-

ści zaangażowane są w tworzenie cyfrowych treści, głównie poprzez wpisy na ser-

wisach społecznościowych, czy serwisach korzystających ze wspólnej pracy (ak-

tywności) w tworzeniu treści, z której następnie korzystają (mogą korzystać) wszy-

scy użytkownicy internetu. Graham M. i in. (2015) na przykładzie edycji wpisów 

w Wikipedii, ukazują, że w tym zakresie występuje również wyraźny podział świata 

według granic zakreślonych przez wykluczenie cyfrowe. Do podobnych wniosków 

dochodzi Brake (2014), zwracając uwagę na aspekt wpływu między innymi wieku, 

wykształcenia na aktywność w zakresie tworzenia zawartości sieci WWW (on–line 

content). Kluczowym jest zapewnienie dostępu do internetu. Jednak jak wskazują 

badania Ojanperä i in. (2017), dostęp jest warunkiem koniecznym, ale nie wystar-

czającym w przypadku tworzenia cyfrowych treści. Również istotne są odpowiedni 

poziom zamożności społeczeństw, wydatki na edukację oraz zdolność do tworzenia 

i absorpcji innowacji. 

Jak pokazał powyższy przegląd zagadnień związanych z wykluczeniem cy-

frowym, jest ono zjawiskiem występującym na wszystkich poziomach odniesienia 

przestrzennego oraz podlega ciągłym przekształceniom w związku z rozwojem sa-

mego internetu, sposobów korzystania, przekształceń sieci WWW. Wykluczenie 

cyfrowe, traktowane jako wymiar wykluczenia społecznego, jest jednym z istotniej-

szych zagadnień społecznych związanych generalnie z internetem, również z geo-

grafią internetu. Co istotne, nie należy się spodziewać, iż zjawisko to zaniknie, tu-

dzież straci na ostrości. Na pewno zmieni swoją naturę, tak jak to miało miejsce 

w przypadku zmiany „od dostępu do używania”. Zagadnienia związane z wyklucze-

niem cyfrowym należy również umieścić w kontekście tworzenia i transferu wiedzy. 

Z jednej strony to właśnie wiedza oraz umiejętności (kapitał ludzki) są jednym 

z czynników powstawania, utrwalania zjawiska wykluczenia cyfrowego. Z drugiej 

strony istnienie wykluczenia cyfrowego wpływa na słabszy dostęp do informacji, 

w konsekwencji do wiedzy, dla osób pozbawionych dostępu do internetu, lub mniej 

wszechstronnie korzystających z niego. 
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5.4.2. Internet, sieć WWW a polityka 

Poza gospodarką czy kwestiami społecznymi internet ma również bardzo 

duży wpływ na zagadnienia związane z polityką, funkcjonowaniem państw etc. 

Związane jest to z faktem ogromnego znaczenia tworzenie, kontroli, przepływu 

informacji na formowanie się i funkcjonowania państwa, jego organizację. Owen 

(2015) wskazuje na rolę druku jako czynnika zmieniającego zdecentralizowane spo-

łeczeństwo, z mówioną tradycją dzielenia się wiedzą, w społeczeństwo, w którym 

informacja jest scentralizowana, kontrolowana i produkowana masowo. Tylko 

w 50 lat po pojawieniu się maszyny drukarskiej opublikowano 8 milionów książek 

(Ross, 2016). Centralizacja komunikacji i władzy doprowadziła do ukształtowania 

się współczesnego państwa. Pojawienie się kolejnego istotnego przełomu technolo-

gicznego (internetu) również zaczyna oddziaływać na sposób przekazywania infor-

macji, w efekcie wpływać na funkcjonowanie państwa. Internet, sieć WWW są 

trudniejsze do kontrolowania niż inne media, gdyż nie są scentralizowane. Zmienia-

ją współczesny system organizacji, warunki i sposoby funkcjonowania na wielu 

płaszczyznach, stąd też stanowią wyzwanie dla państwa, są niejako testem na jego 

trwałość. Należy bowiem podkreślić, że państwo jest strukturą hierarchiczną – 

z racji jej specyfiki konserwatywną, powoli i ostrożnie adoptującą się do zmian 

(Owen, 2015). Dlatego zestawiając te cechy ze specyfiką sieci WWW – poziomymi 

powiązaniami pomiędzy użytkownikami, którzy są często podatni na nowe, innowa-

cyjne rozwiązania, niejako naturalną konsekwencją jest ich niedopasowanie.  

Owen (2015) wyraźnie formułując tezę o kryzysie obecnego modelu pań-

stwa, tradycyjnych instytucji. Wyróżnia cztery jego składniki. Pierwszym jest legi-

tymizacja demokracji. Wiąże się ona z powstawaniem nowego typu partii politycz-

nych, takich jak Partia Piratów (dająca większe możliwości w kreowaniu polityki 

wszystkim członkom partii)72 oraz powstaniem nowej formy ruchów społecznych 

czy organizacji (powstających ad hoc, bez hierarchicznych struktur, opierających się 

w działaniu na technologiach przyśpieszających komunikację). Drugi składnik kry-

zysu państwa to zmiany w zakresie funkcjonowania „państwa nadzoru”. Państwo 

traktując przestrzeń cyfrową jako „pole bitwy”, doprowadza do załamania się pozy-

tywnych aspektów (korzyści) funkcjonowania internetu, sieci WWW. Trzeci skład-

nik to algorytmiczna odpowiedzialność (moralność). Dzięki powszechnemu stoso-

waniu algorytmów komputerowych w większości aspektów życia (np. e–handel, 

bankowość, bezpieczeństwo granic, media społecznościowe) to one często podejmu-

ją decyzję za ludzi. Mogą być one jednak obciążone politycznie, dyskryminować, 

popełniać pomyłki – również w procesie zarządzania państwem73. Czwartym skład-

                                                      
72 W islandzkich wyborach do Parlamentu w roku 2016, tamtejsza Partia Piratów zdobyła 

14,5 % głosów (General Elections 2016..., 2016). 
73 Liczne przykłady pomyłek, dyskryminujących założeń obecnych w algorytmach wspoma-

gających zarządzanie różnymi aspektami funkcjonowania państwa, świata biznesu zawiera 
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nikiem jest zarządzanie internetem. Pomimo tego, że niezależnie od miejsca za-

mieszkiwania użytkowników internetu, chcieliby oni posiadać dostęp do tych sa-

mych usług, treści, to poszczególne państwa starają się monitorować, cenzurować, 

kontrolować dostęp do internetu i zawartości sieci WWW. 

Dążenie do kontrolowania przez państwo działań obywateli, wpływa na to, 

że nieodłącznym aspektem funkcjonowania internetu w kontekście władzy, polityki 

jest jego cenzura. Założenie funkcjonowania tej sieci, jako niezależnej i zdecentrali-

zowanej struktury (vide idee leżące u podstaw powstania sieci WWW), nie może 

być akceptowane przez część (jeżeli nie wszystkie) współczesnych państw. Stąd też 

pojawia się cenzura. Warf (2011) wyróżnia kilka form i typów cenzury w internecie: 

represje polityczne dysydentów, działaczy praw człowieka; kontrola religijna mająca 

na celu zapobieganie rozpowszechniania treści uznanych za heretyckie czy bluźnier-

cze; chronienie praw autorskich – np. zapobieganie możliwości nielegalnego pobie-

rania z sieci WWW plików z filmami, muzyką; restrykcje względem mniejszości 

kulturowych czy seksualnych. Cenzura internetu jest zazwyczaj domeną rządu 

(władz) danego państwa. Władze dokonują wyboru odnośnie zakresu cenzury inter-

netu (jej braku) – określają jej zasięg (tematykę) oraz głębokość (stopień interwen-

cji). Eriksson i Giacomello (2009) wyróżniają trzy wymiary kontroli państwa nad 

internetem: 

1. Dostęp do internetu – kontrola sprawowana nad środkami umożliwiającymi do-

stęp do internetu (komputery, usługi dostępu do internetu), czy też kontrola nad 

fizyczną infrastrukturą, bez której niemożliwy jest dostęp do internetu (np. sateli-

ty, sieci kablowe, rutery).  

2. Funkcjonalność internetu – odnosi się do technicznej jakości korzystania z inter-

netu. Sprawowanie kontroli zawiera się w ingerowaniu w jakość połączenia – 

przesyłania danych (np. szybkość transferu), jakości oprogramowania (np. prze-

glądarki internetowe, poczta elektroniczna), kontroli protokołów umożliwiają-

cych funkcjonowanie internetu, sieci WWW (np. adresów IP, protokołu TCP). 

3. Aktywności w sieci WWW – dominujące formy kontroli to: filtrowanie i bloko-

wanie konkretnych części sieci czy jej cech (np. serwisy WWW, wyszukiwane 

terminy, społeczności internetowe); inwigilacja aktywności w sieci WWW (np. 

analiza zapisów logowania na serwisy WWW, programy szpiegujące); próby 

zmierzające do kształtowania i kontrolowania społecznego i politycznego dys-

kursu poprzez różne środki informacji, propagandy i rozrywki. 

Kontrola, czy też cenzura nad internetem, może przybierać wymiar niemal 

absolutny. Przykładem jest Korea Północna, najbardziej restrykcyjne państwo 

w kwestii kontroli nad mediami, gdzie dostęp do internetu ma tylko wąska elita, 

przy bardzo ograniczonych możliwościach korzystania z zagranicznych serwisów. 

                                                                                                                                         
opracowanie O’Neil (2017). Autorka wskazuje, że prowadzą one do utrzymywania, a nawet 

powiększania nierówności w społeczeństwie. 
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Rozwijany wewnętrzny system internetowy również w swoim zasięgu jest bardzo 

ograniczony (Warf, 2015). W innych państwach system nadzoru przybiera mniej 

opresyjne formy, może być jednak bardzo wyrafinowany i korzystać z różnorodnych 

form. Jedną z nich są instytucje państwowe mające za zadanie kontrolowanie inter-

netu – takie jak wyspecjalizowana agencja Roskomnadzor w Rosji, zajmująca się 

identyfikacją potencjalnie niebezpiecznych serwisów WWW i ich blokowaniem. 

Chiny posiadają Great Firewall, czyli cały system restrykcji zmierzających do blo-

kowania obywatelom Chin dostępu do treści, serwisów WWW nieakceptowanych 

przez władze kraju74. Jednocześnie internet jest wykorzystywany przez rząd państwa 

do umacniania nacjonalizmu (Goldsmith, Wu T., 2006). 

Państwo może wykorzystywać również mniej oficjalne środki – takie jak 

wirusy komputerowe instalujące oprogramowanie szpiegowskie na komputerach 

aktywistów politycznych i dziennikarzy, co miało miejsce w Syrii (Simon, 2014). 

Innym przykładem kontroli internetu, a właściwie szpiegostwa, jest (właściwie był) 

program PRISM nadzorowany przez amerykańskie NSA (National Security Agency 

– Agencja Bezpieczeństwa Krajowego). Wyjawienie jego funkcjonowania przez 

Erica Snowdena ukazało, że rząd USA zdobywa informacje, o swoich obywatelach, 

jak i o mieszkańcach innych państw oraz firmach (Malcomson, 2016). Snowden 

ujawnił skalę tej inwigilacji. Największe firmy internetowe, takie jak Microsoft, 

Google, Facebook, YouTube, Skype, Apple współpracowały z NSA w zakresie udo-

stępniania osobistych danych użytkowników, w tym treści korespondencji, rozmów 

głosowych, wymiany zaszyfrowanych danych (Powers, Jablonski, 2015).  

Internet odegrał wielką rolę w wydarzeniach natury politycznej. Obecnie 

najczęściej analizuje się jego wpływ na przemiany polityczne oraz społeczne w kon-

tekście tzw. Arabskiej Wiosny na początku 2011 roku (m.in. Gerbaudo, 2012; Tu-

fekci, Wilson C., 2012). Wówczas to internet, konkretnie media społecznościowe, 

wykorzystywany był w celu wspomagania komunikacji i przekazywania informacji 

pomiędzy protestującymi oraz osobami, instytucjami pełniącymi funkcje doradcze. 

Również media te przyczyniały się do funkcjonowania dziennikarstwa obywatel-

skiego – przekazywania informacji, relacji do międzynarodowych mediów (Rane, 

Salem, 2012). Podobnych przykładów mobilizacji ludzi i używania internetu do 

celów politycznych jest dużo. Głównie wykorzystywane są również media społecz-

                                                      
74 Do najważniejszych tabu chińskiego internetu można zaliczyć tzw. 3T: plac Tian’anmen 

(Niebiańskiego Spokoju), Tajwan, Tybet (Volodzko, 2015) oraz nazwę sekty Falun Gong. 

Wzmianki o tych wydarzeniach, nawet niebezpośrednie, mogą być przyczyną blokowania 

kont poczty elektronicznej, serwisów WWW (Clark D., 2016). Badania odnośnie cenzury 

chińskiego komunikatora WeChat ukazały blisko 200 słów i fraz, które są blokowane (Ruan 

i in., 2016). Nie stanowią one zamkniętego zestawu – po śmierci dysydenta Liu Xiaobo 

w lipcu 2017, cenzurze zaczęły podlegać wpisy z nazwiskiem oraz obrazy prezentujące jego 

twarz (Kaser, 2017). 
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nościowe (np. Twitter75), jako umożliwiające szybkie dotarcie do dużej liczby ludzi 

w stosunkowo krótkim czasie. Cechami mediów społecznościowych wpływającymi 

na możliwość szybkiej mobilizacji ludzi jest ich zdolność do łączenia ludzi i instytu-

cji (organizacji), możliwość przyciągnięcia uwagi osób spoza kręgów bezpośrednio 

zaangażowanych w działania, docieranie do różnych lokalizacji (Segerberg, Bennett, 

2011). 

Przytoczone cechy mediów społecznościowych – ich potencjalne możliwo-

ści odgrywania kluczowej roli w przypadku zamieszek, protestów, rebelii, wpływają 

na doraźne blokowanie dostępu do nich w sytuacjach kryzysowych, podczas sytuacji 

mogących być zarzewiem niepokojów społecznych (według rządzących na danym 

terytorium). Przykładowo: 4 listopada 2016 w Turcji został czasowo ograniczony 

dostęp do Twittera, Facebooka, YouTube, WhatsApp. Były to działania mające za-

pobiec ewentualnym rozruchom w związku z aresztowaniem kilkunastu członków 

opozycyjnej partii (Ghoshal A., 2016). Podobne podłoże mają działania rządów 

państw skierowane na likwidowanie, blokowanie opozycyjnych serwisów WWW. 

Tuż przed referendum na Krymie, w sprawie jego przyłączenia do Rosji (marzec 

2014), Roskomnadzor zablokował trzy niezależne, opozycyjne serwisy WWW (Sol-

datov, Borogan, 2015). Innym typem działań państwa wobec opozycji jest zatrud-

nianie osób, które umieszczają na serwisach WWW opinie i komentarze zgodne 

z oficjalnym stanowiskiem rządu, przy jednoczesnej krytyce działań opozycyjnych. 

W Chinach tego typu pracowników nazwano „armią 50 centów”, gdyż właśnie ta-

kiej wysokości wynagrodzenie otrzymywali za jeden wpis w sieci WWW (Docto-

row, 2014; Simon, 2014). 

W kontekście niezależności państw należy również odwołać się do zagad-

nienia cyberbałkanizacji (bałkanizacja internetu, splinternet). Procesy cyberbałkani-

zacji wiążą się z tendencją do odtwarzania fizycznych granic pomiędzy państwami 

w przypadku funkcjonowania internetu i sieci WWW (Janc 2015a; 2016). Cybarbał-

kanizacja jest ogółem zjawisk, które prowadzą do fragmentacji internetu (Alves Jr., 

2014), i przejawia się między innymi wzrostem kontroli nad treściami zawartymi 

w sieci WWW oraz infrastrukturą internetu. Cyberbałkanizacja jest zjawiskiem wie-

lopłaszczyznowym i można wyodrębnić wiele jej przejawów76. 

Cyberbałkanizacja to m.in. powstawanie „państwowych” internetów. Poza 

wspomnianą wewnętrzną północnokoreańską siecią, również inne państwa starają 

się rozwijać swoje sieci, niezależne (częściowo lub w całości) od globalnych sieci. 

Irański rząd ogłosił w 2011 roku podjęcie działań w kierunku budowy narodowej 

                                                      
75 Rola Twittera w wielu wydarzeniach jest na tyle doniosła, że ukonstytuowało się sformu-

łowanie „Twitter revolution” na określenie wydarzeń o charakterze protestu/rewolucji, 

w których media społecznościowe odgrywają istotną rolę. 
76 Roicki (2017) wyodrębnia cztery przejawy fragmentacji internetu: techniczny, rządowy, 

komercyjny, kulturowy. 
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sieci (tzw. halal Internet), zawierającej treści akceptowane przez oficjalne władze 

(Simon, 2014).  

Jednym z przejawów cyberbałkanizacji jest wyraźnie zaznaczająca się 

w działaniu niektórych państw tendencja do zarządzania danymi swoich obywateli, 

ich przechowywania ma własnym terytorium. Jest to między innymi rezultatem 

ujawnienia informacji pozyskanych przez Erica Snowdena. W reakcji na działania 

prowadzone przez Amerykanów, m.in. szpiegowaniu poczty elektronicznej prezy-

dent Brazylii czy szpiegostwa firm naftowych (Meinrath, 2013), kraj ten w 2013 

roku ogłosił stworzenie swojego internetu. Intencjonalnie ma on posiadać własne 

usługi internetowe, takie jak poczta elektroniczna i przechowywanie danych – 

oczywiście na terenie Brazylii (Cooper, 2015). Inny przykład działań zmierzających 

do tworzenia granic w przestrzeni cyfrowej pochodzi z Rosji. Po wprowadzeniu do 

życia w roku 2015 przepisów mówiących o konieczności przechowywania przez 

rosyjskie i zagraniczne przedsiębiorstwa danych dotyczących obywateli rosyjskich 

na terenie Rosji, zakazano na początku listopada 2016 funkcjonowania serwisu Lin-

kedIn, który nie dostosował się do nowych regulacji prawnych (Razumovskaya, 

Mills, 2016). W efekcie tego typu działań, jak zauważają Goldsmith i Wu T. (2006), 

internet zaczyna być coraz bardziej zgodny z lokalnymi uwarunkowaniami. Narody 

i regiony zaczynają być dzielone murami związanymi z dostępem do internetu, ję-

zykiem, filtrami treści. Jest to konsekwencją rozwoju internetu, wzrostu ilości treści 

zawartych w sieci WWW, które skierowane są nie do globalnego użytkownika, ale 

do mieszkańców danego państwa, w ich języku, z uwzględnieniem lokalnego kon-

tekstu, przyzwyczajeń użytkowników, norm społecznych i obyczajowych77. Stąd też 

powstawanie granic nie jest tylko spowodowane kwestiami chęci kontroli państwa 

nad cyberprzestrzenią, ale niejako naturalnym procesem, związanym z uwarunko-

waniami występującymi w świecie off–line. 

Dostrzegane są negatywne skutki odradzania się barier pomiędzy państwami 

w przestrzeni cyfrowej. Konsekwencją cyberbałkanizacji mogą być (Cooper, 2015):  

– zmniejszenie częstotliwości pojawiania się innowacji, związane z ograniczeniem 

przepływu danych (łatwość dostępu, kompatybilność), a w konsekwencji wymia-

ny idei;  

– pogłębianie się (pojawienie się nowego wymiaru) wykluczenia cyfrowego – 

utrudnione poruszanie się pośród różnych standardów prawnych i technicznych 

może negatywnie wpływać na prowadzenie działalności gospodarczej; 

– znacjonalizowane sieci doprowadzić mogą do nadużyć władzy – przykładów do-

starczają działania związane z cenzurą internetu. 

                                                      
77 Erisman (2015) oraz Clark D. (2016) zwracają uwagę, że sukces chińskiego serwisu Ali-

baba w konfrontacji z amerykańskim serwisem eBay na rynku chińskim, był związany 

z dostosowaniem modelu działania do uwarunkowań ekonomicznych i kulturowych tego 

rynku. 
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Współcześnie rozważając o znaczeniu internetu w polityce nie sposób nie 

odwołać się do terroryzmu i wzrostu popularności w drugiej dekadzie XXI wieku 

tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). Nie osiągnęłoby ono tak dużych zdobyczy teryto-

rialnych oraz sukcesu w rekrutacji członków, gdyby nie wszechstronne i efektywne 

wykorzystanie internetu, czyli powstanie tzw. cyfrowego kalifatu (Atwan, 2015). 

Cyberprzestrzeń umożliwia bowiem prowadzenie cyberterroryzmu, czyli działalno-

ści terrorystycznej w przestrzeni cyfrowej. Organizacje terrorystyczne używają in-

ternetu jako miejsca propagandy i szerzenia ideologii, prowadzenia psychologicz-

nych działań wojennych, rozpowszechniania informacji logistycznych oraz instruk-

cji, zbierania pieniędzy, rekrutacji nowych członków, podtrzymywania więzi spo-

łecznych pomiędzy członkami grup terrorystycznych, ich zwolennikami (Medina, 

Hepner, 2013). 

Podobnym do cyberterroryzmu sposobem wykorzystania internetu, również 

istotnym w kontekście bezpieczeństwa i polityki państw, są tzw. cyfrowe działania 

wojenne (cyber warfare). Shakarian i in. (2013, s. 2) definiują wojnę cyfrową jako 

„...kontynuację polityki poprzez akcje podejmowane przez państwo, tudzież pod-

mioty niepaństwowe, w cyberprzestrzeni...”78. Do znanych przykładów wojny cy-

frowej zaliczyć należy: atak rosyjskich hakerów na system informatyczny Estonii 

w 2007 roku; rosyjską kampanię cyfrową mającą na celu serwisy rządowe i infor-

macyjne (pierwsza faza) oraz bankowe, energetyczne, przemysłowe (druga faza) 

Gruzji w 2008 roku; rosyjskie ataki na serwisy WWW ukraińskich ministerstw w 

grudniu 2016 roku. Istotność cyfrowych działań wojennych związana jest ze wzro-

stem znaczenia sieci – jej węzłów, które umożliwiają przepływ informacji. Sieć 

(internet, sieć WWW, inne sieci informacyjne) stała się kluczową infrastrukturą 

funkcjonowania nowoczesnego państwa (Andress, Winterfeld, 2013). Stąd też ataki 

cyfrowe jako uzupełniające, wyprzedzające realne działania wojskowe mają na celu 

obniżenie zdolności zaatakowanych do obrony, zdolności do reagowania poprzez 

osłabienie przepływu informacji.  

 

* * * 

 

Przedstawione w niniejszym rozdziale zagadnienia, procesy, są jednymi 

z wielu przejawów głębokich przemian jakie odbywają się w społeczeństwie, eko-

nomii, których to głównym czynnikiem sprawczym jest internet oraz coraz nowsze 

pola jego zastosowania. Wspólnym mianownikiem społeczeństwa informacyjnego, 

inteligentnych miast, kryptowalut, ekonomii współdzielenia etc jest występowanie 

procesów decentralizujących dotychczasowy ład społeczny, ekonomiczny i poli-

tyczny. Dobrymi słowami podsumowania może być stwierdzenie „na początku in-

                                                      
78 Khanna (2016, lok. 5662–5663) dokonuje następującego rozróżnienia „...fizyczne lokali-

zowanie serwerów i ruterów to geopolityka internetu, podczas gdy wojna cyfrowa to geopo-

lityka w internecie”. 
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ternet był miejscem do którego wchodziliśmy; teraz jest przestrzenią, w której jeste-

śmy, czymś tak powszechnym jak posiadanie środków wymiany (pieniądze), syste-

mu politycznego (rząd), systemu przekonań (religii). Internet ma więcej obywateli 

niż jakiekolwiek państwo...” (Khanna, 2016, lok. 5739–5742). Przedstawione przy-

kłady wyraźnie wskazują, że powszechność internetu to właśnie jego udział w wy-

mianie – nie tylko pieniędzy czy kryptowalut, ale również informacji; to wpływ na 

działania polityków, rządzących, a jednocześnie narzędzie ich działań; to sposób 

kształtowania sposobu myślenia, wpływu na normy społeczne.  

Z powyższego wynikają istotne implikacje dla geografii. Przede wszystkim 

wraz z rozwojem internetu, form korzystania z niego, znajdowania nowych zasto-

sowań, dużym przemianom ulegają niemal wszystkie dziedziny funkcjonowania 

człowieka w przestrzeni. Klasyczne problemy badawcze geografii społeczno–

ekonomicznej, np. lokalizacja działalności gospodarczej, przepływ towarów i usług, 

mobilność czasowo–przestrzenna ludzi, relacje człowiek – przestrzeń, wymagają 

coraz częstszego uwzględniania aspektów związanych z internetem. Należy więc 

wobec przedstawionych, wybranych, zjawisk, trendów zastanowić się czy nie jeste-

śmy świadkami powstawania „nowej”, cyfrowej geografii? Czy nie powstała, przy-

kładowo: nowa, „cyfrowa” geografia polityczna (patrz cyberbałkanizacja); nowa, 

„cyfrowa” geografia finansów (patrz kryptowaluty); nowa „cyfrowa” geografia eko-

nomiczna (patrz współdzielona konsumpcja)? Pozostaje oczywiście kwestią otwartą, 

czy w związku z upowszechnianiem się internetu i wzrostu jego przezroczystości 

(traktowania go jako rzecz naturalną, będącą oczywisty składnikiem życia codzien-

nego), „cyfrowość” poszczególnych subdyscyplin geografii będzie musiał być pod-

kreślana. Stanie bowiem się ona prawdopodobnie (o ile już się nie stała) naturalnym 

aspektem analiz, koncepcji, teorii powstających na gruncie nauk o przestrzeni. 
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6. Internet jako źródło danych 

Pojawienie się nowych, związanych z internetem zagadnień, jako potencjal-

nych pól eksploracji na gruncie geografii społeczno–ekonomicznej i pokrewnych 

dyscyplin wiedzy, nie jest wystarczające by można było prowadzić badania. Po-

trzebny jest jeszcze materiał faktograficzny i sposoby (metody i techniki) umożli-

wiającego jego opracowanie, a następie analizowanie. Z perspektywy źródeł infor-

macji i sposobów analiz z zakresu technologicznej płaszczyzny geografii internetu, 

zwłaszcza fizycznej infrastruktury, nie odbiegają one od tradycyjnie stosowanych do 

opisu infrastruktury. Chcąc jednak zagłębić się w aspekty funkcjonowania prze-

strzeni cyfrowej należy uwzględnić po pierwsze różnorodność źródeł danych i me-

tod ich pozyskania oraz dużą dynamikę zmian w zakresie zawartości, aktualności, 

pojawiania się nowych źródeł danych. 

W związku z przekształcaniem w cyfrowe bazy danych niemal każdej ak-

tywności człowieka, można zauważyć znaczące przemodelowania sposobów po-

znawania jego funkcjonowania. Nie dotyczy to tylko funkcjonowania w przestrzeni 

cyfrowej, ale również w świecie off–line. Na gruncie nauk społecznych badacze 

coraz częściej mają świadomość, że analiza cyfrowych śladów społeczeństwa jest 

pomocna, a coraz częściej niezbędna, do jego poznania. Jak zauważa Siuda (2016) 

sposoby analizowania sieci WWW można podzielić na dwie grupy: adaptacja trady-

cyjnych metod do świata on–line (np. ankiety internetowe) oraz rozwijanie nowych 

metod i technik dedykowanych i dostosowanych do świata on–line (np. analiza hi-

perłączy, mediów społecznościowych). Przykładowo po adaptacji tradycyjnych ujęć 

do badania cyberprzestrzeni na gruncie etnografii narodziła się netnografia, czyli 

forma etnografii przystosowana do badań światów społecznych, zapośredniczonych 

przez internet i inne technologie informacyjno–komunikacyjne (Kozinets, 2012; 

Jemielniak, 2013).  

Ogólnie ujmując, do głównych sposobów poznawania sieci WWW należy 

zaliczyć eksplorację zasobów internetowych (web mining). Koncentruje się ona na 

trzech grupach zagadnień: eksploracja danych strukturalnych – analiza hiperłączy 

(powiązania); eksploracji zawartości sieci – analiza zawartości serwisów WWW 

oraz eksploracji użytkowania sieci – odkrywanie wzorców zachowań użytkowników 

(Liu B., 2007; Markov, Larose, 2009). Eksploracja sieci WWW dostarcza bogatego 

zestawu danych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Jednak jak zauważa 

Henning (2013) poza aspektem ilości powstających danych, ważny jest dostęp do 

nich. Dostęp powinien być natychmiastowy i możliwy dla wszystkich zainteresowa-

nych (publiczny) przez internet. Dostęp publiczny do danych wiązać należy w dużej 

mierze z trendami do tworzenia zestawów otwartych danych, które gromadzone są 
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przez instytucje państwowe czy samorządowe79. Są one jednym z elementów two-

rzenia podstaw funkcjonowania inteligentnych miast. 

Należy podkreślić, że użyteczność eksploracji zasobów internetowch jest 

z perspektywy geografii bardzo duża. Tak samo jak w przypadku geografii społecz-

no–ekonomicznej, skupiającej się na zjawiskach występujących w przestrzeni geo-

graficznej, tak i w przypadku geografii internetu, wykorzystuje się takie same dane 

i metody ich pozyskania jak w pozostałych naukach społecznych, czy też ekonomii. 

W ujęciu geograficznym najistotniejszy jest jednak kontekst przestrzenny. Dlatego 

też ważną kwestią w przypadku traktowania przestrzeni cyfrowej jako źródła danych 

dla analiz przestrzennych, jest warunek posiadania przez badacza danych prze-

strzennych, umożliwiających „ulokowanie” zjawiska w przestrzeni geograficznej. 

Wymóg ten w znacznym zakresie ogranicza zakres dostępnych danych. 

W związku z tym, że brak jest jednej organizacji nadzorującej internet, brak 

jest również rejestrów poszczególnych komponentów sieci WWW. Komponenty 

te są zarządzane przez różne instytucje, osoby prywatne. W konsekwencji lokaliza-

cja tych zasobów może być różnie określana w zależności od zdefiniowania typu 

lokalizacji. Dlatego jednym z poważniejszych wyzwań jest wypracowanie spójnych 

kryteriów określania „lokalizacji w przestrzeni” elementów sieci WWW. Na przy-

kładzie serwisów WWW Dodge i Zook (2009) podają pięć typów geograficznej 

lokalizacji zasobów internetowych: leksykalna – serwis WWW znajduje się tam, 

gdzie odsyła nas treść (dla kogo jest przeznaczona); sprzętowa – lokalizacja fizyczna 

serwera; związana z produkcją – lokalizacja autora/osoby odpowiedzialnej za ser-

wis; związana z własnością – serwis WWW znajduje się tam gdzie znajduje się 

prawny właściciel; związaną z użytkownikiem – serwis WWW jest tam gdzie znaj-

duje się użytkownik zeń korzystający. Jak widać na podstawie powyższego, kwestia 

lokalizacja serwisu WWW nie jest jednoznaczna. Może wystąpić sytuacja, że 

wszystkie (większość) z przedstawionych typów lokalizacji będą wskazywać inne 

miejsce. 

Do podstawowych źródeł danych, umożliwiających eksplorację przestrzeni 

cyfrowej na różnych poziomach odniesienia przestrzennego i tematycznego, zali-

czyć należy: big data, hiperłącza, media społecznościowe, wyszukiwarki interneto-

we.  

 

6.1. Big data 

Lawinowo rosnąca liczba danych, ich dostępność w formacie cyfrowym, 

odwzorowywanie zachowań społecznych i ekonomicznych, spowodowały rozwój 

                                                      
79 Przykładem otwartych danych jest stale powiększający się zestaw danych w ramach serwi-

su „Otwarte dane Wrocław” – www.wroclaw.pl/open–data/. 
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zainteresowań tzw. Wielkimi Bazami Danych (big data)80 (Mayer–Schonberger, 

Cukier, 2013). Danymi wejściowymi w Wielkich Bazach Danych mogą być: dane 

z serwisów społecznościowych, dane z zapisów logowania się na serwerach, przesy-

łu danych, zdjęć satelitarnych, transakcji bankowych, plików MP3, zawartości ser-

wisów internetowych, skanów dokumentów, ścieżek GPS (Global Positioning Sys-

tem) etc. Według Tsou (2015), uwzględniając zakres zastosowań, można wyróżnić: 

dane opisujące życie społeczne, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące działalno-

ści komercyjnej przedsiębiorstw, dane transportowe, dane naukowe.  

To, że pojawiły się (nabrały znaczenia) Wielkie Bazy Danych, ściśle zwią-

zane jest ze zmianą znaczenia komputerów, sieci w społeczeństwie i gospodarce. 

Dawniej system komputerowy był cyfrowym egzo–szkieletem. Umożliwiał wspar-

cie gospodarki w świecie rzeczywistym, dzięki digitalizacji zjawisk i procesów 

z tego świata. Internet oraz WWW dodały nowy wymiar do ekonomii, życia spo-

łecznego81 – relacje, płatności, dostarczanie produktów, mogą w całości funkcjono-

wać w systemach komputerowych. Stąd też dane są kluczowym elementem wszel-

kich działalności i stały się cyfrowym systemem nerwowym (Dumbill, 2012). 

Jak podaje Sathi (2012) Wielkie Bazy Danych podlegają regule 4V, czyli 

volume, velocity, variety, vercity. 4V ukazuje podstawowe charakterystyki big da-

ta82, konkretyzując: 

1. Volume (rozmiar). Wytwarzamy obecnie w przeciągu jednego dnia więcej danych 

niż cała cywilizacja ludzka od momentu jej zarania do roku 2003. Obecnie co 

dwa lata podwaja się wolumen informacji, przy czym tylko około 22 % ma po-

tencjalną użyteczność (posiada etykiety, zawiera metadane) (Phillips–Wren, Ho-

skisson, 2015). 

2. Velocity (szybkość). Szybkość w przypadku big data należy rozpatrzyć w dwóch 

aspektach. Po pierwsze – przepustowość. Współcześnie przyrost danych powo-

duje, że potrzebne są nowe łącza i rozwiązania – np. równoległe przetwarzanie 

danych. Po drugie – opóźnienie. Wyzwaniem w analizach danych jest redukcja 

opóźnienia, gdyż umożliwia to zmniejszenie zwłoki w podejmowania decyzji. 

Konieczna jest więc analiza danych w czasie rzeczywistym.  

3. Variety (rozmaitość). Wielkie Bazy Danych są kompilowane z wielu źródeł (np. 

tekst, dźwięk, obraz lub e–maile, dokumenty, blogi). Stąd też jednym z istotnych 

problemów przy ich analizie jest mnogość różnych formatów zapisu danych, 

brak kompatybilności struktur zbiorów, czy różne znaczenie danych. Dodatkowo 

                                                      
80 W związku z upowszechnieniem się w języku polskim anglojęzycznego określenia big 

data, będzie ono w niniejszym opracowaniu traktowane jako synonim Wielkich Baz Danych. 
81 Jak zauważa Tsou (2015, s. 70) „termin big data odnosi się do wielkich idei, wielkiego 

wpływu i wielkich zmiana dla naszego społeczeństwa...”. 
82 Chcąc najprościej zdefiniować big data, odnosząc się do ich wielkości, można sięgnąć 

do definicji podanej przez Batty’ego (2013, s. 274): „wszystkie dane, których nie da się 

umieścić w arkuszu Excela”.  
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występują „szumy” związane z treścią niezwiązaną z danymi (np. reklama), 

co prowadzi do stanu rzeczy, w którym nawet do 70 % oryginalnych zestawów 

danych jest nieużyteczna dla badaczy, analityków (Tsou, 2015). Konsekwencją 

tego są wysokie koszty opracowania danych. 

4. Veracity (wiarygodność) – większość danych pochodzi ze źródeł niekontrolowa-

nych, o niskim zaufaniu oraz niskiej integralności danych. 

Użyteczność big data nie kończy się tylko na dostarczaniu ogromnego ze-

stawu danych. Big data posiadają potencjał do zmiany sposobu pozyskiwania in-

formacji o funkcjonowaniu człowieka83, w tym w przestrzeni. Umożliwiają bowiem 

kwantyfikację większej liczby przestrzeni społecznych (boyd, Crawford, 2012). 

Z perspektywy badań przestrzennych Anselin i Williams (2016)84 wyróżniają trzy 

podstawowe grupy źródeł danych:  

– dane pochodzące z różnych czujników (pogody, stanu środowiska, przepływu 

samochodów czy ludzi etc. – czyli internet rzeczy), które są niejako produktem 

ubocznym rozwoju i funkcjonowania inteligentnych miast; 

– tzw. „otwarte dane” (open data), zawierające szeroki wachlarz danych pochodzą-

cych z baz administrowanych przez samorządy (np. dane o zużyciu energii, natę-

żeniu ruchu pojazdów, przestępczości); 

– dane pochodzące z sieci WWW, głównie z serwisów społecznościowych (np. Fa-

cebook, Instagram, Twitter), serwisów umożliwiających informowanie o swojej 

lokalizacji (np. Foursquare), serwisów umożliwiające dzielenie się fotografiami 

(np. Flickr, Panoramio). 

Nieco odmienną kategoryzację źródeł danych w Wielkich Bazach Danych 

podaje Kitchin (2013), koncentrując się na tym jak i przez kogo tworzone są dane. 

Wyróżnia on źródła: 

1. Bezpośrednie – dane generowane przez cyfrowe formy nadzoru, w których to 

technologia, kontrolowana przez człowieka, koncentruje się na ludziach lub 

miejscach. 

2. Automatyczne – tworzone jako integralny, automatyczny proces związany 

z funkcjonowaniem niektórych urządzeń i systemów – ścieżki GPS, transakcje 

i interakcje w sieciach cyfrowych, dane pochodzące z czujników (pogody, ru-

chu), dane uzyskiwane poprzez skanowanie kodów, zapisów magnetycznych na 

obiektach (kody kreskowe, kody na dokumentach, karty komunikacyjne). Gene-

ralnie kategoria ta jest silnie związana z internetem rzeczy. 

3. Tworzone przez woluntariuszy (użytkowników). Są to dane z jednej strony będą-

ce wynikiem korzystania przez użytkowników z serwisów społecznościowych, 

interakcji; z drugiej są efektem crowdsourcingu – generowania danych przez 

                                                      
83 „Jesteśmy tym w co klikamy” (Tancer, 2009, lok. 348). 
84 W oryginalnym opracowaniu autorzy odnoszą się do studiów miejskich. Należy jednak 

uznać, że niezależnie od rodzaju obszaru wymieniona klasyfikacja będzie miała zastosowa-

nie. 
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użytkowników i składania ich do wspólnego repozytorium danych (np. Open 

Street Map). 

Przedstawione klasyfikacje nie wyczerpują zagadnienia. Można jednak na 

ich podstawie zwrócić uwagę na fakt, że big data (ich analizowanie) to w chwili 

obecnej ważny instrument zarządzania procesami w przestrzeni. Rozmiar i różno-

rodność danych jest efektem funkcjonowania miliardów urządzeń automatycznie 

rejestrujących dane oraz świadomego działania zainteresowanych konkretnymi dzia-

łaniami obywateli. Warto również podkreślić, że big data konstytuuje kolejny wy-

miar wykluczenia cyfrowego (boyd, Crawford, 2012).  

Wielkie Bazy Danych umożliwiają współcześnie stworzenie holistycznego 

obrazu społeczeństwa, również z odniesieniem się do przestrzennych aspektów jego 

funkcjonowania (Torrens 2010). Kreowanie tego obrazu, czyli proces tworzenia 

wiedzy geograficznej, dzięki rozwojowi big data, staje się coraz bardziej zalgoryt-

mizowane (Kwan, 2016). Oznacza to, że algorytmy (programy) komputerowe sta-

nowią w coraz większym stopniu o naszym poznaniu zjawisk przestrzennych, gdyż 

tworzenie, przetwarzanie i analizowanie danych jest bez nich w chwili obecnej nie-

możliwe. Należy jednak mieć świadomość, że połączenie potencjału jakie oferuje 

big data wraz z możliwościami wykorzystania odniesień przestrzennych powodują, 

że otwierają się nowe pola nie tylko wizualizacji zawartości sieci (m.in. Crampton 

i in., 2013), ale przede wszystkim dla analiz przestrzennych (m.in. Shelton i in., 

2012). Analizy przestrzenne oparte na tak dużej ilości danych, prowadzą do trans-

formacji geografii w kierunku „napędzanej danymi” (data–driven geography). 

W tym przypadku środowisko bogate w dane posiada duży potencjał w odkrywaniu 

przestrzeni, jak i modelowaniu zjawisk przestrzennych (Miller H.J., Goodchild, 

2015). 

Rozważając o związkach geografii z Wielkimi Bazami Danych należy od-

wołać się do faktu, że świat (przestrzeń) nie jest homogeniczny. Niemożliwym jest 

stworzenie losowej, reprezentatywnej próbki danych o przestrzeni. Dlatego badania 

geograficzne oparte są często na ograniczonej liczbie studiów przypadków, a gene-

ralizacja jest częściej kwestią wiary niż logiki (Goodchild, 2013). Big data prowa-

dzić więc mogą do częściowego wypełnienia luk w danych opisujących przestrzeń, 

kompleksowo odwzorowując część zjawisk społecznych i ekonomicznych. Jednak 

wspomniane zalgorytmizowanie oraz „zalew” danymi (nie tylko traktowanych ilo-

ściowo, ale również w kategoriach mnogości sposób jej pozyskania), zdaniem Gra-

hama M. i Sheltona (2013) może doprowadzić do nowego scjentystycznego (pozy-

tywistycznego) zwrotu w geografii (szerzej w naukach społecznych), redukując 

znaczenie krytycznych, jakościowych badań. Odnosząc się do samej geografii, 

w kontekście big data, należy zauważyć, że to właśnie ta dyscyplina nauki zawsze 

była związana z koniecznością analizy dużych zestawów danych (np. dane meteoro-

logiczne, zdjęcia satelitarne) (Kitchin, 2017).  
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Big data często (jak wskazano chociażby przy opisie źródeł danych) wiąza-

ne są z koncepcją smart city. Z jednej strony dane generowane przez czujniki i inne 

rejestratory potrzebne na rzecz funkcjonowania miasta tworzą big data; z drugiej 

bez odpowiedniego sposobu zarządzania bazami danych (zwłaszcza w czasie rze-

czywistym) nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania tego typu miast. Dodać 

należy również, że to właśnie geografia wnosi istotny udział do dyskusji o społecz-

no–przestrzennych implikacjach big data w codziennym funkcjonowaniu mieszkań-

ców miast, jak i całych systemów miejskich (Kitchin, 2017). 

Jednym ze sposobów pozyskiwania danych z zakresu big data, są informa-

cje pochodzące z telefonów komórkowych85, konkretnie z logowania się do stacji 

przekaźnikowych (bazowych)86. Louail i in. (2014) dokonali na tej podstawie analiz 

dla hiszpańskich miast. Ukazali, że dane pozyskiwane z telefonów komórkowych 

mogą mieć zastosowanie, nie tylko do analiz mobilności ludności w przestrzeni 

miasta, ale również do określenia struktury miasta (wyznaczenia centrów aktywno-

ści ludzi). W podobnych badaniach Kung i in. (2014) scharakteryzowali dojazdy do 

pracy w wybranych miejscowościach na świecie, poprzez dane pochodzące z logo-

wań telefonów komórkowych, uzupełniając je informacjami ze ścieżek GPS samo-

chodów. W kontekście analiz przemieszczania się pojedynczych osób (konkretnie 

turystów), Rzeszewski (2015b) zwraca uwagę na zalety i wady korzystania w tego 

typu badaniach z odbiorników GPS. Z jednej strony ten sposób pozyskiwania da-

nych dostarcza dużą ich liczbę, jednak szczególnie w środowisku miejskim ma 

ograniczaną dokładność lokalizacji – zwłaszcza o obrębie budynków. Ograniczenie 

to występować będzie głównie w badaniach na niewielkim obszarze. W analizie 

przemieszczeń pomiędzy osiedlami, dzielnicami czy miastami nie będzie ono od-

grywać istotnego znaczenia. Stąd też z innych badań wynika, że tego typu dane, 

poza określeniem dojazdów do pracy, mogą być alternatywą dla spisów narodowych 

(Šćepanović i in., 2015). Warto podkreślić jednak, że w opozycji do tego stwierdze-

nia, Shearmur (2015) stoi na stanowisku, że big data nie są w stanie zastąpić spisów 

powszechnych. Wynika to z faktu, że tego typu dane nie opisują społeczeństwa per 

se – całości populacji, lecz tylko użytkowników danej technologii. Kolejną kwestią 

jest ograniczona możliwość zestawienia danych opisujący jednostki z innymi ce-

chami (rodzina, gospodarstwo domowe, sąsiedztwo, praca). 

Przykłady korzystania z big data zawarte są w następujących opracowa-

niach: Yoshimura i in. (2014) ukazują wykorzystanie danych zebranych przez czuj-

                                                      
85 Julian Assange, twórca serwisu WikiLeaks, nieco przewrotnie (i w kontekście inwigilacji) 

stwierdza „telefon komórkowy to urządzenie namierzające, które pozwala na wykonywanie 

rozmów” (Assange i in., 2013, s. 58). 
86 Obszar obsługiwany przez pojedynczą stację przekaźnikową to komórka. Połączenie ko-

mórek daje możliwość mobilnego korzystania z telefonii. Zmieniając lokalizację użytkownik 

przemieszcza się pomiędzy komórkami – „zgłaszając” się danej stacji. Informacje o znajdo-

waniu się przez użytkownika w konkretnej komórce są w posiadaniu operatorów telefonii 

i mogą być użyczane na potrzeby badań naukowych. 
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niki Bluetooth do określenia zachowań przestrzennych osób odwiedzających Luwr; 

Sobolevsky i in. (2014) korzystają z potencjału danych pochodzących z transakcji 

bankowych przy pomocy kart kredytowych w Hiszpanii do wyznaczania regionów 

i określania zachowań przestrzennych ludności miejscowej i zagranicznej; Tao i in. 

(2014) – wykorzystują dane elektronicznych kart biletowych w Brisbane do określe-

nia zachowań pasażerów; Zheng i in. (2016) – na podstawie danych z GPS–ów tak-

sówek w chińskim mieście Guangzhou określają mobilność jego mieszkańców. Big 

data umożliwiają bardzo szybkie (małe opóźnienie pomiędzy powstaniem danych 

i ich wykorzystaniem) opisywanie zjawisk w przestrzeni. Interesującym jest opra-

cowanie, łączące analizę danych z logowania się do stacji przekaźnikowych telefonii 

komórkowej i danych z gry odbywającej się w rzeczywistości rozszerzonej 

(Pokémon Go), która osiągnęła status fenomenu światowego. Umożliwiło to okre-

ślenie aktywności graczy w czasie i przestrzeni. Opracowanie dostarczyło wiedzy 

o mobilności ludzi w mieście (Graells–Garrido i in., 2016). Uwzględniając, że 

w Chile (analizowano sytuację w stolicy Santiago) gra dostępna była dla graczy od 

3 sierpnia 2016, pojawienie się pogłębionych analiz pod koniec października 2016, 

wskazuje na bardzo krótkie opóźnienie czasowe w opracowaniu danych i ich anali-

zie, rzadko występujące w badaniach przestrzennych. 

Użyteczność big data w geografii związana jest między innymi ze wzrostem 

korzystania z technologii umożliwiających lokalizację użytkowników, co powoduje 

powstanie ogromnego zasób danych o miejscach przebywania oraz przemieszcze-

niach ludzi. W połączeniu z informacjami o powiązaniach, połączeniach pomiędzy 

użytkownikami w różnych lokalizacjach oraz danymi pochodzącymi z internetu 

przedmiotów, tworzą możliwości dokładnych analiz wielu zjawisk w ujęciu prze-

strzennym. Należy również dodać, że praktycznie wszystkie dane opisujące popula-

cję (np. o statusie ekonomicznym, zdrowiu) dzięki procesowi digitalizacji tworzą 

omawiane bazy danych. Przedstawione powyżej przykłady wskazują przede wszyst-

kim na różnorodność sposobów pozyskiwania danych i potencjalne pola ich wyko-

rzystania. Oczywiście big data to nie tylko internet, lecz ich rozwój jest ściśle zwią-

zany z technologiami mobilnymi, nawigacją satelitarną etc., czyli tymi samymi 

czynnikami, które kształtują świat internetu i sieci WWW.  

 

6.2. Webometria  

Analiza hiperłączy w kontekście ich struktury, powiązań pomiędzy serwi-

sami WWW jest domeną webometrii. Webometrię można zdefiniować jako badanie 

„ilościowych aspektów budowy i użytkowania zasobów informacyjnych, struktury 

i technologii sieci w ujęciu bibliometrycznym i infometrycznym” (Ingwersen, 

Björneborn, 2005, s. 341). Webometria określana jest również jako „nowy rodzaj 

analiz ilościowych” (Heimeriks, van den Besselaar, 2006, s. 2). Akcent położony 
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jest w tym przypadku bardziej na jej charakter jako narzędzia możliwego do wyko-

rzystania w wielu dziedzinach nauki. Wskazując na potencjalne sposoby i metody 

tego typu badań, Björneborn i Ingwersen (2001), podkreślają potencjał stojący przed 

tą dziedziną nauki. Zwracają uwagę, że podstawowym problemem jest etap zbiera-

nia danych, co wynika w dużej mierze z „anarchistycznego” zachowania miliardów 

użytkowników, czyli zarazem twórców sieci. Każdy może umieszczać hiperłącza do 

treści, które nie muszą być wzajemnie tematycznie związane. Problem ten należy 

uznać jednak obecnie za marginalny, gdyż w wyniku wzrostu zasobów sieci WWW, 

założyć można, że udział „złych” hiperłączy87 mieści się w granicach błędu staty-

stycznego – jest nieistotny przy analizie dużych zestawów danych. 

Warto podkreślić, że idea webometrii znalazła zastosowanie w badaniach 

nad naturą sieci (patrz rozdział 5.1.1). To właśnie w tych badaniach podstawą do 

analiz były powiązania pomiędzy serwisami WWW przez hiperłącza. Jak zauważyli 

Dorogovtsev i Mendes (2002) sieć WWW jest macierzą serwisów WWW wraz 

z hiperłączami, stanowiącymi wzajemne relacje pomiędzy serwisami. Analizując 

powiązania pomiędzy serwisami WWW, można więc przyczynić się do poznania 

zjawisk występujących w społeczeństwie, gospodarce etc. Thelwall (2009) przed-

stawia wybrane zagadnienia, które dzięki analizom webometrycznym nabierają no-

wego znaczenia, mogą zostać lepiej opisane. Należy do nich zaliczyć między innymi 

rozpowszechnianie się idei, opinii publicznej, nieformalną komunikację w świecie 

nauki. Zagadnienia te można odpowiednio rozszerzyć do: analiz przepływu infor-

macji i wiedzy w sieci WWW, zachowań użytkowników internetu, scjentometrii. 

Analizy hiperłączy znajdują głównie zastosowanie w scjentometrii (m.in. 

Thelwall, 2002a; 2002b; Thelwall i in., 2003; Harries i in., 2004; Vaughan i in., 

2007; Ortega, Aguillo, 2008a; 2008b; 2009; Maggioni, Uberti, 2009; Park H.W., 

2010). Były one wykorzystywane w większości przypadków do określenia powiązań 

pomiędzy szkołami wyższymi. W opracowaniach tych aspekt przestrzenny był po-

mijany lub marginalizowany. Nie uwzględniano położenia uczelni w przestrzeni, 

tudzież relacji sąsiedztwa z innymi uczelniami czy instytucjami. Popularność analiz 

hiperłączy w scjentometrii wynika głównie z utożsamiania ich z cytacjami bibliogra-

ficznymi. Hiperłącze zamieszczone na stronie WWW przekierowuje użytkownika 

do innej strony, co należy utożsamić z powołaniem się na daną stronę. Tak więc, 

według nomenklatury bibliometrycznej, strona, do której prowadzi łącze zostaje 

zacytowana. Takie cytowania są określane często mianem sitation (Nowak, 2008). 

Występujące różnice pomiędzy cytowaniami a sitations (hiperłączami) związane są 

głównie ze specyfiką internetu (por. Scharnhorst, Thelwall, 2005).  

Należy zauważyć, że w obrębie scjentometrii podejmowane są również ana-

lizy przestrzenne. Frenken i in. (2009) w ramach zainteresowań scjentometrii prze-

                                                      
87 Za „złe” hiperłącza należy uznać te, które prowadzą do treści nie związanych tematycznie 

z sugerowanym przekierowaniem. 
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strzennej (spatial scientometics) wymieniają głównie współpracę między naukow-

cami, ich mobilność oraz zróżnicowania przestrzenne cytowań. Warto zauważyć, że 

cytowanie opracowań naukowych (w konsekwencji również umieszczanie hiperłą-

czy), tak samo jak inna forma komunikowania się, jest działaniem społecznym. Stąd 

też hiperłącza odgrywają istotną rolę w nawigowaniu, „przemieszczaniu” uwagi 

z jednego miejsca w przestrzeni cyfrowej do drugiego (Halavais, 2008). Wpływa to 

na szersze możliwości analiz zagadnień związanych z siecią WWW niż tylko 

w obrębie wspomnianych zakresów. 

Poza analizami związanymi ze scjentometrią, webometria, a konkretnie ana-

liza hiperłączy, jest wykorzystywana do poznania struktury powiązań oraz znaczenia 

poszczególnych serwisów WWW w obrębie sieci WWW (np. Barnett i in., 2015)88, 

czy też powiązań pomiędzy serwisami koncentrującymi się wokół jednego zagad-

nienia, tak jak przykładowo ruch slow food (Hendrikx i in., 2017). Również tego 

typu analizy znalazły zastosowanie do określenia powiązań pomiędzy instytucjami 

z zakresu transferu wiedzy w polskim rolnictwie (Janc, 2013; 2015d). Wykorzysta-

nie hiperłączy do analiz z zakresu transferu wiedzy, rozprzestrzeniania się informa-

cji jest związane z tym, że mogą one być wykorzystane do określenia struktury ka-

nałów komunikacji oraz do wykrycia producentów i konsumentów informacji cy-

frowych (Maggioni, Uberti, 2009). 

Spośród analiz wykorzystujących hiperłącza do poznania relacji przestrzen-

nych należy wyróżnić opracowania Lin J. i in. (2007) oraz Takhteyeva i in. (2012). 

Analizowano w nich powiązania pomiędzy blogami. Zwraca się tamże uwagę, że 

występują istotne zależności pomiędzy relacjami w przestrzeni cyfrowej i przestrze-

ni geograficznej. Ściśle odnoszące się do aspektów przestrzennych są analizy Hala-

vaisa (2000) i Bharata i in. (2001), dążące do określenia związków pomiędzy serwi-

sami WWW podmiotów pochodzących z różnych państw. Analiza hiperłączy jest 

również pomocna w określeniu powiązań pomiędzy państwami (Park H.W., 2004), 

domenami internetowymi przypisanymi do poszczególnych państw (Brunn, Dodge, 

2001; Barnett i in., 2016) oraz w wyznaczeniu hierarchii miast (Brunn, 2005). Znaj-

duje również zastosowanie w przypadku badań powiązań pomiędzy serwisami sa-

morządów lokalnych (Holmberg, Thelwall, 2009; Holmberg, 2010). W polskich 

analizach hiperłącza wykorzystywane były do określenia powiązań serwisów WWW 

dla gminy województwa mazowieckiego (Owsiński i in., 2013) oraz dolnośląskich 

powiatów (Janc, 2011; 2012b; 2015b).  

Na podstawie obecnego zainteresowania analizami hiperłączy można 

stwierdzić, że ich badanie, wraz z całą webometrią, jest jednym z bardziej interesu-

jących sposobów analizowania zagadnień związanych z internetem. Istotną kwestią 

jest opracowanie oraz stosowanie jasnych i spójnych sposobów analiz zagadnienia. 

                                                      
88 Do grona tych opracowań należą również te, które zostały przywołane przy opisywaniu 

cech sieci (patrz rozdział 5.1.1). 
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Poza powszechnie stosowanym WIF (Web Impact Factor)89, ustawicznie rozwijane 

są kolejne sposoby analiz – podejścia, miary, wskaźniki. Warto również podkreślić, 

że zmiany w funkcjonowaniu sieci WWW, wymuszają dostosowywanie się webo-

metrii do nowych trendów. Analiza hiperłączy, w kontekście serwisów WWW, zda-

je się ustępować znaczeniu powiązaniom pomiędzy profilami osób, instytucji na 

serwisach społecznościowych, co jest wyrazem zmian w kontekście przejścia od 

Web 1.0 do 2.0. W samej webometrii należy spodziewać się coraz większego udzia-

łu metod związanych z analizą semantyczną, która dostarcza zdecydowanie więcej 

pól możliwych analiz w porównaniu do ilościowego opisywania samej struktury 

powiązań pomiędzy serwisami WWW czy też profilami na serwisach społeczno-

ściowych.  

W przypadku analiz hiperłączy istotnym zagadnieniem jest to, jak pozyskać 

materiał do badań. Wyróżnić należy kilka sposobów, przy czym należy podkreślić, 

że wszystkie z nich posiadają pewne ograniczenia – albo czasochłonność, albo słabą 

kontrolę na pracą programów pozyskujących potrzebne informacje. Po pierwsze, 

informacje o hiperłączach (ich liczbie, serwisach do których kierują, treści) mogą 

być uzyskiwane manualnie z podlegających badaniom serwisów WWW. Kolejnym 

sposobem jest korzystanie z robotów internetowych (web crawler), które są specjal-

nymi programami, mającymi za zadanie gromadzenie informacji o analizowanym 

zestawie serwisów WWW. Roboty internetowe mogą być tworzone na potrzeby 

konkretnych badań. Można również korzystać z ogólnodostępnych programów ma-

jących zaimplementowane określone funkcje, w tym pozyskiwanie informacji 

o hiperłączach. Obecnie jednymi z popularniejszych są: Webometric Analyst 2.0, 

SocSciBot. Trzecim sposobem gromadzenia informacji o hiperłączach jest korzysta-

nie z opcji dostępnych w wyszukiwarkach internetowych (np. Google, Bing). Dzięki 

odpowiedniemu zapytaniu można uzyskać informacje o hiperłączach prowadzących 

do konkretnego serwisu lub z niego wychodzących. W tym przypadku można postę-

pować na dwa sposoby manualnie albo wykorzystując skrypty automatyzujące pro-

cedurę pozyskiwania danych. Czwartym sposobem jest korzystanie ze specjalnych 

serwisów, które zajmują się analizami sieci WWW, w tym kolekcjonowaniem da-

nych o powiązaniach pomiędzy serwisami. Należy do nich zaliczyć między innymi 

Alexa, comScore. 

Finalnie należy wspomnieć, że w webometrii, poza analizą hiperłączy, wy-

korzystuje się coraz częściej inne sposoby „pomiaru” sieci. Jak zauważają Wu L. 

i Ackland (2014) użytkownicy „przemieszczają” się po sieci WWW, tworzą swoje 

własne „ścieżki”, stąd też analizy hiperłączy powinny być wspierane, wzbogacane 

poprzez analizy rzeczywistych wizyt („przemieszczeń”) z jednego do kolejnego 

serwisu (tzw. analiza clickstream). Podobnie Taneja (2016) zwraca uwagę na ko-

                                                      
89 WIF określa zainteresowanie danym serwisem WWW (Nowak, 2008). Obliczany jest jako 

stosunek hiperłączy przychodzących do danego serwisu w relacji do liczby jego stron. 
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nieczność analizowania struktury sieci WWW w oparciu o zachowaniach użytkow-

ników, tak jak w przypadku analiz widzów poszczególnych programów telewizyj-

nych. Takie podejście pozwala na odejście od bardziej technicznego ujęcia powią-

zań, do tego jak zachowują się użytkownicy90. Jest to o tyle istotne, że umożliwia 

poznanie powiązań w sieci WWW z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych 

(Wu A.X., Taneja, 2016), co jest interesujące z perspektywy rozwoju geografii in-

ternetu. Zachowania użytkowników, według Barnetta i Jianga K. (2016), pozwalają 

też na analizę zmienności zainteresowań poszczególnymi serwisami w zależności od 

występowania ważnych wydarzeń, zarówno cyklicznych (np. Święta Bożego Naro-

dzenia czy Black Friday) oraz mających charakter jednostkowych (ataki terrory-

styczne – np. w Paryżu 13 listopada 2015 roku).  

 

6.3. Media społecznościowe 

Media społecznościowe (social media), a konkretnie korzystanie z nich, są 

obecnie prawdopodobnie najważniejszą przyczyną używania internetu. Media spo-

łecznościowe można określić jako zestaw narzędzi internetowych, które wspierają 

interakcje społeczne pomiędzy użytkownikami. Termin ten jest często używany dla 

nadania kontrastu wobec bardziej tradycyjnych mediów, takich jak telewizja, książ-

ki, które dostarczają treści do dużej liczby ludzi (masowo), jednak nie wspierają, nie 

umożliwiają tworzenia i dzielenia się zawartością przez użytkowników (Hansen 

i in., 2010). Częścią mediów społecznościowych są serwisy społecznościowe. Ser-

wisy społecznościowe są ściśle związane z rozwojem Web 2.0, gdyż to one idealnie 

realizują postulat wymiany informacji, współpracy. Serwisy społecznościowe należy 

traktować jako pośrednie formy sieci społecznych, gdyż pozwalają one na rozległy 

poziom interakcji pomiędzy użytkownikami. W przypadku tego typu serwisów (por-

tali społecznościowych) interakcje są skupione wokół specyficznych usług, takich 

jak dzielnie się zawartością (Aggarwal, 2011). Należy podkreślić, że w związku 

z tak przyjętym określeniem, do sieci społecznych on–line zaliczyć można zarówno 

serwisy społecznościowe, które z samego założenia koncentrują się na podtrzymy-

waniu więzi społecznych użytkowników (np. Facebook), jak i serwisy, które kon-

centrują się głównie na dzieleniu się treściami elektronicznymi (np. Twitter, You-

Tube)91. 

Serwisy społecznościowe pozwalają minimalizować czas i koszty związane 

z podtrzymywaniem dużej liczby tzw. słabych więzi. Słabe więzi są społecznymi 

powiązaniami, które wymagają mało emocjonalnego zaangażowania, nie wymagają 

                                                      
90 Jest to ogólna tendencja w badaniach nad internetem, siecią WWW, albowiem podobne 

obserwowano w opisywanym podejściu do wykluczenia cyfrowego. 
91 W niniejszym opracowaniu stosuje się określenie serwisy społecznościowe dla wszystkich 

sieci społecznych on–line. 
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dużo poświęcanego czasu na ich podtrzymywanie (Granovetter, 1973). Jak zauwa-

żają Tsvetovat i Kouznetsov (2011) łatwiej jest zaktualizować status na Twitterze, 

przeczytać zaktualizowane informacje z profili znajomych, niż codziennie dzwonić 

do znajomych czy też rozmawiać z nimi w kontaktach bezpośrednich. Z drugiej 

strony, dzielenie się informacjami o sobie jest aspektem tworzenia własnego wize-

runku, bycia zauważanym przez pozostałych członków społeczności – „Aktualizuję, 

więc jestem” („I update, therefore I am”) (Keen, 2015, lok. 1867–1868). W kontek-

ście sieci „małego świata” implikacje dla użytkowników są ogromne: zakładając, że 

na profilu posiadamy 100 „przyjaciół” i jeżeli żaden z nich nie jest „przyjacielem” 

innych naszych „przyjaciół” (przy założeniu, że każdy ma również 100 „przyjaciół”) 

to na drugim stopniu mamy dostęp do 10 000 ludzi, a na trzecim już do 1 000 000 

(Kadushin, 2012). Doprowadziło to do ukonstytuowania się społecznej wersji prawa 

Moora’a – prawa Zuckenberga. Odwołuje się ono do faktu, że Facebook (również 

inne serwisy społecznościowe) stają się bardziej wartościowe (ekonomicznie, kultu-

rowo, społecznie) im więcej jest jego użytkowników. Konkretnie zaś, każdego roku 

użytkownicy Facebooka tworzą dwa razy więcej informacji niż w poprzedzającym 

roku (Keen, 2005). 

W chwili obecnej zdaje się, że analizy danych generowanych przez użyt-

kowników serwisów społecznościowych, są najdynamiczniej rozwijającą się częścią 

geografii internetu. Wynika to z dwóch faktów: po pierwsze, z dużej liczby użyt-

kowników i ich aktywności, która umożliwia stworzenie niemal kompleksowej bazy 

danych o ich zachowaniach, w tym przestrzennych; po drugie z udostępnienia tych 

danych przez część serwisów społecznościowych na zasadzie API92 (np. Twitter). 

Z perspektywy badań geograficznych użyteczne są szczególnie te serwisy, które 

umożliwiają dostęp do zgeolokalizowanych danych. Łącząc treść wpisu i lokalizację 

miejsca jego dokonania można analizować dane w ujęciu przestrzennym. Proble-

mem w przypadku tego typu analiz jest fakt, że nie wszystkie wpisy na serwisach 

społecznościowych zawierają informacje o lokalizacji użytkownika (np. w związku 

z brakiem zgody na udostępniania danych geolokalizacyjnych), lub informacja ta 

jest za bardzo ogólna (dotyczy regionu, państwa lub strefy czasowej). W przypadku 

Twittera pojawiają się kolejne problemy, tym razem związane z możliwością auto-

matycznego określania języka, w jakim dokonano wpisu. Graham M. i in. (2014) 

zwracają uwagę, że w związku z krótką formą tweetów (140 znaków), używaniem 

emotikonów93, kilku języków (poszczególnych słów) w jednym wpisie, stosowa-

                                                      
92 API (Application Programming Interface) to inaczej interfejs programistyczny aplikacji, 

który umożliwia dowolnemu użytkownikowi korzystać z jej funkcji przy pomocy swojej 

aplikacji. Dzięki API (konkretnie web API) można w praktyce pozyskiwać dane np. z serwi-

sów społecznościowych. 
93 Emotikon to ideogram złożony ze znaków tekstowych, stosowany w celu wyrażenia emo-

cji (np. :) to uśmiech). W praktyce często używa się również emotikony graficzne, które 

posiadają taką samą funkcję.  
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niem hasztagów94, sposoby klasyfikacji języka opierające się na algorytmach często 

zawodzą. Tym niemniej właśnie Twitter jest najlepszym przykładem jak bogate 

mogą być dane pochodzące z serwisów społecznościowych. Przy zaledwie 140 zna-

kach przeznaczonych na jeden wpis, metadane dostarczają 33 informacji związa-

nych z każdym tweetem (Mayer–Schonberger, Cukier, 2013).  

Część badań wykorzystujących dane z Twittera dotyczy kwestii związanych 

z językiem jakim posługują się jego użytkownicy. Przykładowo tego typu badania 

prowadzili m.in. Mocanu i in. (2013), ukazując polaryzację użytkowników Twittera 

w różnych skalach (Europy oraz wybranych miast świata); Gonçalves i Sánchez 

(2015) analizując zróżnicowanie dialektów języka hiszpańskiego na świecie; nato-

miast Bokányi i in. (2016) analizowali zróżnicowanie przestrzenne znaczenia se-

mantycznego wypowiedzi mieszkańców USA; Miranda i in. (2017) – miejsca ak-

tywności angielskojęzycznych i hiszpańskojęzycznych mieszkańców Nowego Jorku. 

Spośród pozostałych badań warto zauważyć między innymi: określenie zróżnicowa-

nia czasowego i przestrzennego tweetów dla Tokio (Fujita, 2013); eksplorację wpi-

sów w kontekście zainteresowań przestrzenią i jej znajomość (Xu C. i in., 2013); 

analizę tworzenia się wirtualnych społeczności, zaangażowanych w sprawy danego 

państwa (na przykładzie Syrii), pomimo przebywania poza jego granicami (Stefani-

dis i in., 2013); porównania pomiędzy dystansem fizycznym a społecznym użyt-

kowników (Stephens, Poorthuis, 2015); analizy przemieszczania się ludności (użyt-

kowników serwisu) w obrębie miasta (Jiang B. i in., 2016; Wang Q., Taylor, 2016), 

pomiędzy państwami (Hawelka i in., 2014; Blanford i in., 2015); analizy powiazań 

pomiędzy użytkownikami w skali globalnej – dla państw (Kulshrestha i in., 2012); 

określenie przestrzennego zróżnicowania szczęścia w USA poprzez analizę treści 

wpisów (Mitchell L. i in., 2013); kompleksową analizę geografii tweetów, łącznie 

z zagadnieniami językowymi, powiązaniami (Leetaru i in., 2013); analizę liczby 

tweetów związanych z miastami światowymi (Förster i in., 2014) oraz powiązań 

pomiędzy tymi miastami (Förster, Mainka, 2015), czy określenie zróżnicowań ak-

tywności użytkowników w czasie dla kilkunastu miast światowych (Adnan i in., 

2014). Jurdak i in. (2015) zauważają, że informacje pozyskiwane ze zgeokodowa-

nych tweetów, mają ten sam potencjał w zakresie określania mobilności ludzi 

w przestrzeni, jak informacje pochodzące z logowania się do stacji przekaźnikowych 

telefonii komórkowej. Do podobnych wniosków dochodzą Lenormand i in. (2014), 

analizując związki pomiędzy pojawianiem się tweetów i rozmieszczeniem sieci 

dróg. Prowadzi to do konkluzji, że dane z tego serwisu mogą być również pośrednią 

miarą natężenia ruchu.  

Zaprezentowane przykłady badań, w których wykorzystano dane pochodzą-

ce ze zgeokodowanych tweetów, to tylko niewielki wycinek prowadzonych obecnie 

                                                      
94 Hasztag (hashtag) to słowo bądź zlepek słów, które są poprzedzone symbolem #. Umożli-

wiają one tematyczne znakowanie wiadomości, fotografii etc. 
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analiz. Praktycznie nieograniczony dostęp do danych spowodował, że Twitter stał 

się jednym z głównych źródeł informacji o wielu zjawiskach przestrzennych. Nie 

należy jednak zapominać, że pomimo dużej liczby wpisów i reakcji na te wpisy oraz 

stosunkowo dużej liczby użytkowników, informacje pozyskiwane tą drogą opisują 

tylko część społeczeństwa, zazwyczaj o określonym statusie materialnym, kapitale 

kulturowym. Ten brak reprezentatywności zauważa Shelton (2016), podkreślając 

dodatkowo, że tylko około 5 % tweetów jest możliwych do zgeokodowania, i są to 

zazwyczaj wpisy z obszarów miejskich. 

Inne serwisy społecznościowe (lub platformy do dzielenia się różnymi tre-

ściami, np. zdjęciami), które były wykorzystywane do badań nad przestrzennymi 

aspektami funkcjonowania ludzi to m.in.:  

– Facebook – powiązania pomiędzy użytkownikami z różnych państw (Barnett, 

Benefield, 2017);  

– Foursquare – „gęstość” aktywności społecznej w wybranych miastach światowych 

(Phithakkitnukoon, Olivier, 2011), determinanty rozmieszczenia społeczności 

„zorientowanych cyfrowo” (Anselin, Williams, 2016); w połączeniu z danymi 

z Twittera, zastosowano dane odnośnie korzystania z Foursquaer’a do określenia 

czasowo–przestrzennej aktywności mieszkańców amerykańskich miast (Zhou X., 

Zhang L., 2016);  

– Flickr – trajektorie przemieszczania się ludzi (turystów) w przestrzeni czterech 

miast światowych (Becker i in., 2015), mobilność ludzi w Wielkiej Brytanii 

(Barchiesi i in., 2015) czy wyznaczenie obszarów „przyciągających” użytkowni-

ków przestrzeni wybranych miast (Hu Y. i in., 2015);  

– Panoramio – miejsca wykonywania fotografii przez turystów i mieszkańców 

w wybranych miastach świata (García–Palomares i in., 2015); 

– WiW (niedziałający już węgierski serwis społecznościowy) – powiązania prze-

strzenne pomiędzy użytkownikami na Węgrzech (Lengyel i in., 2015);  

– Weibo (chiński odpowiednik Twittera) – przepływy ludzi pomiędzy chińskimi 

miastami w kontekście zróżnicowań kulturowych mieszkańców (Wu W. i in., 

2016). 

Powyższy przegląd wybranych badań skłania do wniosku, iż różnorodność 

potencjalnych zastosowań danych pochodzących z mediów społecznościowych, 

wpływa na ukonstytuowanie się bardzo dużej liczby tematów, zagadnień, które mo-

gą być dzięki nim analizowane. Jest to konsekwencją wzrostu znaczenia i popular-

ności tej formy aktywności w sieci WWW. Warto również zwrócić uwagę na fakt, 

że sieć WWW może być rozpatrywana jako samoorganizujący się system społeczny. 

Stosując więc metody dedykowane analizie sieci społecznych (SNA) można opisać 

relacje między elementami sieci WWW (por. Lang i in., 2013; Chung i in., 2014), 
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czy też określić interdyscyplinarną współpracę pomiędzy jednostkami (Liu C. i in., 

2011)95.  

Pomimo tego, że, jak już wspomniano, względem wykorzystania danych 

pochodzących z serwisów społecznościowych można postawić zarzut, iż reprezentu-

ją one tylko zachowania części użytkowników (niekoniecznie reprezentatywnej) 

(m.in. Purcell, 2014), fakt, że są one generowane przez miliony ludzi z wielu krajów 

na całym świecie, jest wystarczającym, by uznać ich użyteczność w badaniach nad 

zachowaniami przestrzennymi ludzi (Hu Y. i in., 2015). Istotną barierą w rozwoju 

badań opierających się na analizach pochodzących z mediów społecznościowych 

jest dostęp do danych. Poza opisanym Twitterem oraz kilkoma innymi serwisami 

społecznościowymi (np. Foursquare, Flickr), najbardziej pożądanym byłoby szersze 

udostępnienie do badań naukowych danych pochodzących z Facebooka. Facebook 

posiada jednak własny zespół naukowców zajmujących się analizami zgromadzo-

nych danych. Stąd też między innymi firma niechętnie udostępniania na zewnątrz 

pozyskiwane i gromadzone dane. 

 

6.4. Wyszukiwarki internetowe 

Pojawienie się wyszukiwarki internetowej stało się ważnym momentem 

w możliwościach eksploracji zasobów Sieci i przyczyniło się do jej bardzo szybkie-

go rozwoju. Wcześniej wyszukiwanie w tych zasobach interesujących użytkownika 

treści, odbywało się zazwyczaj manualnie. Należało znać konkretny adres danego 

„miejsca” w sieci, lub też korzystano z gotowych list serwerów, które były dostępne 

przy pomocy internetu. Pierwsze narzędzie do przeszukiwania dostępnych serwisów 

internetowych (Archi) powstało w 1990 roku. Nie analizowało jednak ono zawarto-

ści serwisów, tylko aktualizowało ich adresy. Pierwszą wyszukiwarką był Web-

Crawler (powstały w roku 1994), który umożliwiał użytkownikowi wyszukiwanie 

jakiegokolwiek słowa w Sieci. Dominująca obecnie wyszukiwarka Google powstała 

w roku 1998, stając się niemal synonimem sformułowania „wyszukiwarka interne-

towa”. Współcześnie wyszukiwarki, wobec ogromnego wolumenu dostępnych in-

formacji, zasobów Sieci, odgrywają bardzo ważną rolę w lokalizowaniu, organizo-

waniu i rozpowszechnianiu informacji i wiedzy (Jiang M., 2014). 

Definicyjnie wyszukiwarka internetowa to „system wyszukiwania informa-

cji, który umożliwia znalezienie rozproszonych tekstów cyfrowych na podstawie 

słów kluczowych” (Halavais, 2012, s. 20). Markow i Larose (2009, s. 4) w swojej 

definicji zwracają uwagę na relacje na linii użytkownik – wyszukiwarka: „wyszuki-

warki internetowe przeszukują istniejącą (bez semantyki) strukturę sieci WWW 

i próbują znaleźć dokumenty, które pasują do kryteriów wyszukiwania użytkownika 

                                                      
95 SNA było stosowane również do określenia „społecznej geografii” blogosfery (Gopal, 

2007). 
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– to znaczy wprowadzić semantykę do procesu przeszukiwania sieci”. Przytoczone 

określenia wyszukiwarek internetowych dają również ogólny ogląd zasad ich dzia-

łania. Po pierwsze, robot internetowy rejestruje strony internetowe, przemieszczając 

się od jednej do kolejnej po hiperłączach (analogicznie jak w badaniach webome-

trycznych). Powstaje w ten sposób archiwum stron WWW, które może zostać pod-

dane indeksowaniu treści poprzez słowa kluczowe. W tym przypadku ważne jest 

uwzględnienie najważniejszych słów oraz ustalenie listy rankingowej stron (według 

najlepszego spełnienia kryteriów wyszukiwania), a następnie ich zaprezentowanie 

użytkownikowi96. 

Od dłuższego okresu czasu najważniejszą wyszukiwarką jest Google. Jej 

przewaga nad pozostałymi jest przytłaczająca. Jak podają Sanz i Stančík (2014) 

w roku 2011 83 % wszystkich wyszukiwań realizowanych przy pomocy internetu 

odbywało się poprzez Google. Warto zauważyć, że sukces wyszukiwarki Google, 

wynikający z zaimplementowania algorytmu Page Rank, związany jest z tym, że ów 

mechanizm dostosowany jest do bezskalowego charakteru sieci WWW (Ghoshall 

G., Barabási, 2011). Page Rank umożliwia uszeregowanie wyników wyszukiwania 

według struktury hiperłączy pomiędzy stronami WWW. Pozwala to wyodrębnić te, 

które przyciągają najwięcej uwagi użytkowników; są bardziej autorytatywne. 

Co istotne Page Rank (przypisany do stron internetowych) dzieli hiperłącza na waż-

niejsze i mniej ważne i jak zauważa Halavais (2012) ma tendencje do wzmacniania 

preferencyjnego przyłączenia. Idea funkcjonowania tego algorytmu wyraźnie odwo-

łuje się do cytowań dzieł naukowych. Finalnie należy dodać, że z perspektywy po-

zycjonowania wyników zapytań sam algorytm uległ wielu przekształceniom, utaj-

nieniu mechanizmów jego działania97. 

Znaczenie wyszukiwarki Google i innych oferowanych przez firmę usług 

wykracza poza sam fakt bycia użytecznym dla osób korzystających z internetu. Va-

idhyanathan (2012) używa terminu „Googlization of everything”. Sformułowanie to 

ma za zadanie podkreślenie faktu, że Google stało się więcej niż wyszukiwarką. Jest 

częścią kultury, katalogiem opinii, dostarcza odpowiedzi na pytania, rozwiązuje 

problemy i jest konglomeratem najważniejszych usług dostępnych on–line. Z dru-

giej strony należy mieć świadomość, że Google, tak jak i pozostałe wyszukiwarki, 

jest produktem specyficznych gospodarczych, społecznych i politycznych uwarun-

kowań – tworzy określoną społeczną rzeczywistość (Jiang M., 2014). W przypadku 

Google, zdaniem Schroedera (2014), jego siła związana jest z tym, że to właśnie 

                                                      
96 Pojęciowy schemat (wraz z opisem) organizacji pracy typowej wyszukiwarki internetowej 

przedstawiony jest w opracowaniu Halavaisa (2012). 
97 Warto zauważyć dlaczego pozycjonowanie danego serwisu WWW na jak najwyższym 

miejscu listy wyników prezentowanych użytkownikowi jest tak istotne. Lorigo i in. (2008) 

na podstawie m.in. badań okulograficznych (eye tracking) wskazują, że użytkownicy zainte-

resowani są tylko kilkoma wynikami wyszukań – znajdującymi się najwyżej w rankingu 

(u góry ekranu komputera). 
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technologia jednej firmy dominuje, a zarazem kształtuje, dużą część naszego co-

dziennego życia. Odwołując się więc do samej firmy, Paradiso (2011) nazywa Goo-

gle geopolitycznym supermocarstwem. Dzięki swojej zamożności, liczbie zgroma-

dzonych informacji oraz potencjałowi oferowanych narzędzi, w znaczącym stopniu 

kształtuje współczesną gospodarkę, relacje pomiędzy ludźmi oraz stara się wpływać 

na przyszły rozwój całej cywilizacji człowieka – poprzez wiele podejmowanych 

działań, takich jak na przykład rozwój autonomicznych pojazdów. Sama idea funk-

cjonowania przedsiębiorstwa wyrażona w słowach „skatalogować wszystkie infor-

macje świata”, wyraźnie wskazuje, że celem Google nie jest tylko dostarczenie na-

rzędzia do wyszukiwania w sieci WWW, ale pozyskanie i udostępnienie wszystkich 

możliwych informacji opisujących funkcjonowanie ludzi, firm i innych podmiotów 

na całej planecie (por. Battelle, 2007; Vise, Malseed, 2007; Stross, 2009). 

Siłą wyszukiwarki Google jest to, że staje się tym bardziej zasobna w wie-

dzę i jednocześnie użyteczna, im częściej jest używana. Jednak należy pamiętać, że 

Google jest cyfrowym odzwierciedleniem ludzi. Wpisywane zapytania, klikane od-

nośniki tworzą bazę wiedzy będącą efektem wiedzy i zachowań użytkowników (Ke-

en, 2007; 2015; Stross, 2009). W związku z tym Google może być podstawą analiz 

przemian społeczeństwa, tendencji związanych z popularnością, powstawaniem 

zjawisk, odzwierciedlających puls życia użytkowników tej wyszukiwarki, a więc de 

facto znakomitej części społeczności globu. Warto również podkreślić jak wygląda 

model funkcjonowania wyszukiwania Google ze strony rynkowej. Użytkownicy 

wykorzystują Google do znalezienia informacji, do rozrywki etc.; natomiast Google 

indeksuje serwisy WWW „dostarczycieli” treści, którzy chcą dzięki swoim serwi-

som dotrzeć do użytkowników. Reklamodawcy zaś starają się przyciągnąć uwagę 

użytkowników. Google subsydiuje dwa pierwsze aspekty (nie pobiera opłat za użyt-

kowanie), pobiera natomiast opłaty za trzeci (Rieder, Sire, 2013).  

W przypadku analiz danych pochodzący z wyszukiwarek internetowych na-

leży zdawać sobie sprawę, że nie ma obecnie wyszukiwarki, która mogłaby dostar-

czyć informacji z całego zakresy sieci WWW. Związane jest to z tzw. głęboką siecią 

(deep web)98. Sieć ta, jak podają Sui i in. (2015), jest 400–500 razy większa od sieci 

WWW indeksowanej przez wyszukiwarki internetowe. Można użyć porównania, że 

sieć WWW przypomina górę lodową, albowiem zdecydowanie większa jej część 

jest ukryta, niezauważalna przez większość użytkowników. Wyróżnić można cztery 

typy głębokiej sieci (typy „niewidzialności”), w zależności od przyczyny, która po-

woduje, że dana część sieci nie jest poddawana indeksowaniu przez wyszukiwarki 

internetowe (Sherman, Price, 2003):  

– nieprzezroczysta sieć – przyczynami jej powstania są: głębokość indeksowania 

(nie wszystkie strony z serwisu są indeksowane), częstotliwość indeksowania 

                                                      
98 Głęboka sieć określana jest również mianem niewidocznej sieci (invisible web). 
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(dopóki nowopowstała strona nie zostanie zindeksowana jest częścią deep web), 

niepołączony URL (brak hiperłączy na stronie WWW); 

– prywatna sieć – są to strony zabezpieczone hasłem (dostęp do nich wymaga poda-

nia nazwy użytkownika i hasła), zabezpieczone przed indeksowaniem (specjalne 

zapisy w kodzie strony informujące roboty indeksujące o braku zgody na indek-

sowanie); 

– zastrzeżona sieć – treści dostępne dla użytkowników zarejestrowanych lub wyma-

gające uiszczenia opłaty; często dotyczy to serwisu WWW, na których pewien-

zakres treści jest płatny (na przykład część artykułów na portalu economist.com, 

rp.pl, gazeta.pl); 

– właściwa niewidzialna sieć – strony WWW odnośnie których występuje brak 

technicznych możliwości na indeksowanie m.in. format zapisu (roboty indeksu-

jące zazwyczaj nie są w stanie zindeksować stron WWW nie zapisanych w for-

macie HTML). 

Z perspektywy danych, które są możliwe do pozyskania dzięki wyszukiwar-

ce Google, w badaniach przestrzennych dominuje wykorzystanie liczby wyników 

dla zapytań związanych z obiektami geograficznymi (zazwyczaj miastami). Wyniki 

te mogą służyć do określenia hierarchii miejscowości w cyberprzestrzeni, co dla 

portugalskich miast przedstawił Nunes (2006). Zakładając, że liczba wyników uzy-

skanych po wpisaniu nazwy danego miasta, obiektu geograficznego jest równoważ-

na z jego znaczeniem w cyberprzestrzeni – obecnością w mediach elektronicznych, 

można określać ich hierarchię. Częściej kwerenda Google wykorzystywana jest do 

określania powiązań pomiędzy miastami. W tym przypadku poszukuje się liczby 

rezultatów dla par miast. Taki sposób można przyrównać do analiz związanych 

z określaniem powiązań pomiędzy miastami poprzez współwystępowanie (shared 

presence) w miastach biur wybranych firm (Beaverstock i in., 2000), czy nazw 

miast w artykułach prasowych w części gazet poświęconej gospodarce (Taylor, 

1997). Tak więc w przypadku współwystępowania nazw miast na jednej stronie 

WWW, można analogicznie wnioskować o powiązaniach występujących pomiędzy 

tymi miastami. Analizy w tym zakresie były prowadzone między innymi przez: 

Devriendta i in. (2008; 2011), Brunna i in. (2010). Poza wynikami pochodzącymi 

z wyszukiwarki zastosowanie znajduje również eksploracja Map Google, konkretnie 

znaczniki miejsc (placemarks), które również wykorzystane zostały do określenia 

powiązań pomiędzy miastami (Zook i in., 2011). Google, jako wyszukiwarka, służy 

także do analiz zróżnicowań przestrzennych zapytań tworzonych przez mieszkań-

ców poszczególnych miast (Seth i in., 2011).  

Również w badaniach dla Polski wykorzystywane były wyniki pochodzące 

z wyszukiwarki Google. W opracowaniach Janca (2012a; 2014; 2015c) posłużyły do 

ukazania miejsca polskich miast w cyberprzestrzeni. Kwerenda Google, dla polskich 

regionów i powiatów była również podstawą określenia zasobów informacji o da-

nych jednostkach w odniesieniu do wybranych kategorii tematycznych (Brunn i in., 
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2016). Spośród innych należy wymienić opracowanie Wilusia (2001), który odwołał 

się do popularnych na początku XXI wieku portali pełniących również funkcje wy-

szukiwarek (m.in. AltaVista, Yahoo) w celu określenia liczby stron z występującymi 

nań nazwami miast. Również Brzosko–Sermak (2012), dla miast wschodniego po-

granicza Polski analizowała liczbę stron z nazwą danego miasta w tytule na podsta-

wie kwerendy google.pl. Przy czym warto podkreślić, że w tych przypadkach wyko-

rzystanie wyników wskazań wyszukiwarek nie jest głównym aspektem prezentowa-

nych badań. 

Rozpatrując znaczenie wyszukiwarki Google jako źródła informacji w ba-

daniach nad przestrzennymi aspektami internetu, należy mieć na uwadze, że poza 

nią, Google oferuje, tudzież oferowało99, wiele innych narzędzi. Jednym z nich jest 

Google Trends, które umożliwia określenie zmian w czasie zainteresowań użytkow-

ników wyszukiwarki poszczególnymi terminami. Można dzięki temu badać szereg 

zagadnień, między innymi z zakresu geografii medycznej – przewidywanie przy-

czyn śmierci na danym obszarze (Parker i in., 2017); zainteresowanie ważnymi spo-

łecznymi kwestiami (np. globalnym ociepleniem) (Cavanagh i in., 2014); relacje 

pomiędzy religijnością a wyszukiwaniem treści związanych z seksem (MacInnis, 

Hodson, 2015). Istotnym ograniczeniem tego sposoby analizy danych jest oferowa-

nie ich przez Google Trends w układzie regionów. Dla części państw jest to niewy-

starczające do prowadzenia analiz przestrzennych na satysfakcjonującym poziomie 

odniesienia przestrzennego. Również ograniczeniem jest to, że narzędzie to nie ofe-

ruje danych o konkretnej liczbie wyszukiwań. Są one zrelatywizowane – podawane 

w zakresie 0 do 100, gdzie 100 oznacza największe zainteresowanie danym termi-

nem w określonym przedziale czasu. Pomimo tych niedogodności badania Pew Re-

search Center pokazują ich użyteczność do odzwierciedlania kolejnego istotnego 

problemu – przemieszczania się migrantów/uchodźców z państw Afryki i Azji do 

Europy. Miejsce i czas wpisywania w języku arabskim do Google terminów związa-

nych z europejskimi państwami pokrywały się ze szlakami tych migracji w latach 

2015 i 2016 (Connor, 2017). Tego typu ujęcia wskazują na użyteczność Google 

Trends w badaniach naukowych, gdyż pokazują „cyfrowe ślady” zachowań dużych 

grup ludzi, również w ujęciu przestrzennym. Jednak w związku z brakiem dostępu 

do „surowych” danych należy traktować ich wykorzystanie w kategoriach ekspery-

mentalnych. 

W przypadku kwerendy Google oraz innych wyszukiwarek internetowych 

należy rozpatrzyć dwa główne sposoby pozyskania danych – manualnie oraz przy 

pomocy skryptów. Podobnie jak w przypadku hiperłączy, serwisów społecznościo-

wych, manualne pozyskiwanie informacji jest czasochłonne, może jednak umożli-

wić dokładniejszą analizę. Niezależnie od tego czy dane pozyskiwane są manualnie, 

                                                      
99 Do 2015 roku funkcjonował serwis Google Flu Trends. Podawał on estymowaną (na pod-

stawie zapytań kierowanych do wyszukiwarki internetowej) aktywność wirusa grypy dla 

kilkudziesięciu państw. 
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czy w sposób zautomatyzowany, w przypadku kwerendy Google (również innych 

wyszukiwarek) należy uwzględnić kilka potencjalnych problemów, wpływających 

na uzyskiwane wyniki. Po pierwsze, istotne jest to w jaki sposób wpisze się dane 

zapytanie. Uwzględnić tu należy możliwości tworzenia zapytań oferowane przez 

wyszukiwarkę, tzw. operatory wyszukiwania, gdzie przykładowo umieszczenie sło-

wa w cudzysłowie oznacza wyszukiwanie dokładnie tego słowa bez odmian (np. 

„Wrocław” – w tym przypadku strony zawierające słowo „wrocławski” nie zostaną 

uwzględnione). Należy podkreślić kolejny problem związany z wyszukiwaniem, 

zwłaszcza przy badaniach wymagających porównań międzynarodowych, którym 

jest zróżnicowanie językowe i alfabetyczne zasobów Sieci, różne sposoby pisownie 

tego samego słowa, terminu geograficznego. Przykładowo chcąc wyszukać informa-

cje o Warszawie, mamy kilka możliwości, w zależności od języka: „Warszawa”, 

„Warsaw”, „Warschau”. Pytając o Wrocław, musimy wybrać czy korzystać z pol-

skich znaków diakrytycznych, czy nie: „Wrocław” czy „Wroclaw”? Drugą ważną 

kwestią przy korzystaniu z kwerendy Google jest brak pełnego zrozumienia kontek-

stu pytania użytkownika przez algorytm wyszukiwania. Przykładowo, pytając 

o Warszawę, wyszukiwarka dostarczy listy wyników stron odwołujących się do 

miasta, samochodu, niszczyciela ORP Warszawa, kina Warszawa w Przeworsku itd. 

Zagadnienie to został zdiagnozowany w literaturze angielskojęzycznej jako „efekt 

Paris Hilton” (Brunn i in., 2010), w polskojęzycznej jako „efekt Ryszarda Kalisza” 

(Janc, 2012a). Trzecim problemem jest samo funkcjonowanie wyszukiwarki, m.in. – 

często zmieniające się algorytmy wyszukiwania oraz dostosowywanie wyników 

wyszukań do lokalizacji urządzenia, historii przeglądania stron WWW100.  

 

6.5. Pozostałe źródła danych 

Ważnym elementem badań nad siecią WWW jest poznanie zachowań jej 

użytkowników, a w konsekwencji możliwość poznania hierarchii węzłów sieci 

(serwisów WWW), ich popularności. Dane z tego zakresu są najczęściej gromadzo-

ne i oferowane poprzez serwisy internetowe przedsiębiorstw i instytucji zajmują-

cych się dostarczaniem ich innym podmiotom. Jest to w większości przypadków 

działalność komercyjna, stąd też występuje znaczne ograniczenie możliwości pozy-

skania informacji na rzecz prowadzenia badań naukowych (wysokie koszty zakupu 

danych). 

Alexa jest najlepiej znanym i darmowym (w pewnym zakresie) źródłem in-

formacji o zachowaniach internautów. Dane do tworzonego rankingu serwisów 

                                                      
100 Powstaje wówczas tzw. bańka filtrująca (filter bubble), czyli dostosowywanie wyników 

wyszukiwania, czy też dostarczanych profilowanych wiadomości, treści w zależności od 

wcześniejszych zachowań użytkownika, zainteresowań, poglądów, kręgu znajomych. Me-

chanizm powstawania „bańki filtrującej” przedstawił Roicki (2017). 
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WWW pozyskiwane są poprzez monitoring zachowań internautów i na tej podsta-

wie konstruowany jest ranking serwisów WWW. Tworzony jest on na zasadzie po-

miaru „ruchu w sieci”. Uwzględnia się zatem aktywność użytkowników związaną 

z danym serwisem (Lo, Sedhain, 2006). Alexa dostarcza również zestaw miar umoż-

liwiających dokładniejsze analizowanie zachowań użytkowników serwisów WWW, 

w tym np. współczynnik odbicia (bounce rate), średni dzienny czas spędzany przez 

użytkownika na stronie (daily time on site) oraz informacje o liczbie hiperłączy 

przychodzących do danego serwisu z innych. Wady i zalety Alexa w kontekście 

możliwości analiz nad określaniem rangi serwisów oraz przydatności miar opisują-

cych zachowania użytkowników omawiali m.in. Vaughan (2008), Vaughan i Yang 

(2012; 2013). Z opracowań tych wynika, że dane pochodzące z Alexa są ściśle 

związane z danymi opisującymi rzeczywiste funkcjonowania instytucji naukowych 

i przedsiębiorstw. W zestawieniu z innymi tego typu serwisami (np. comScore) dane 

pochodzące z Alexa są najlepsze. Związane jest to z tym, że obejmują najwięcej 

serwisów WWW, są najsilniej skorelowane z miarami efektywności instytucji. 

Część źródeł informacji o internecie, jego użytkownikach jest tworzona 

przez prywatne osoby, grupy osób zainteresowanych daną tematyką oraz „cyfro-

wych woluntariuszy” – użytkowników sieci WWW, dzielących się dobrowolnie 

informacjami o sobie jako internautach. Przykładem jest baza danych powstała w 

ramach projektu openGeo (opengeo.pl). Został on zainicjowany w styczniu 

2005 roku. Celem powstania projektu, a zarazem serwisu WWW, było zbieranie 

informacji na temat geograficznego położenia adresów IP na terenie Polski. Przez 

okres 18 miesięcy udało się zgromadzić informacje o ponad 3 milionach adresów. 

Następnie projekt został zawieszony, a reaktywowany w czerwcu 2008 roku. Do 

momentu kolejnego (raczej już ostatecznego) zawieszenia działalności w listopadzie 

2012 udało się zgromadzić ponad 9,5 mln zlokalizowanych w przestrzeni Polski 

adresów IP. Historia i idea funkcjonowania openGeo doskonale odzwierciedla spe-

cyfikę części internetowych źródeł danych o sieci WWW. Powstają one z potrzeby 

chwili, często w wyniku inicjatywy osób prywatnych bądź mniej lub bardziej sfor-

malizowanych grup. Okres funkcjonowania tego typu inicjatyw jest zazwyczaj krót-

ki – są one najczęściej po kilku latach „porzucane” przez twórców. Z informacji 

zawartych w ogólnodostępnej bazie danych projektu openGeo korzystano przy two-

rzeniu opracowań naukowych odnośnie rozwoju polskiego internetu. W części opra-

cowań korzystano z danych o liczbie adresów IP przypisanej do miejscowości 

w Polsce (Ilnicki, Janc, 2008; 2009; Siłka, 2014b), również dla powiatów woje-

wództwa mazowieckiego (Siłka, 2014a). 

Podobnym, jak wspomniany powyżej, przykładem jest los programu badaw-

czego, a zarazem serwisu, DIMES (www.netdimes.org), który prowadzony był 

przez naukowców z Uniwersytetu Tel Awiwu, przy udziale woluntariuszy z całego 

świata. Celem była analiza struktury i topologii internetu. W okresie od roku 

2007 do 2012 publikowane były co miesiąc zbiory danych odnośnie węzłów sieci 
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WWW oraz połączeń pomiędzy nimi. Warto podkreślić, że użyteczność oferowa-

nych danych była (w zakresie analiz historycznych – dalej jest) bardzo duża. Wyra-

żało się to dużym zainteresowaniem naukowców zajmujących się badaniem prze-

strzennych aspektów internetu wykorzystaniem ogólnodostępnych danych. Analizy 

powiązań pomiędzy państwami, regionami, miastami z wykorzystaniem danych 

o połączeniach pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci były prowadzone między 

innymi przez: Ilnickiego i Janca (2008; 2009), Siłkę (2011), Tranosa i Nijkampa 

(2013), Komornickiego i in. (2013), Tranosa i in. (2014), Deruddera i in. (2014). 

Wyniki z projektu DIMES (odnośnie liczby adresów IP w szczegółowej dezagrega-

cji przestrzennej) były również wykorzystane w jednym z raportów ESPON–u (Eu-

ropean Observation Network) (Territorial Dynamics in Europe..., 2013). Stosunko-

wo szerokie wykorzystanie danych z projektu DIMES (pominięto przytaczania lite-

ratury z zakresu informatyki, badań nad topologią sieci) wskazuje na potrzebę 

i istotność tego typu badań. Stąd też brak kontynuacji tego, i innych podobnych pro-

jektów, wskazuje na istotne ograniczenia badań nad internetem i przestrzenią cyfro-

wą – brak możliwości prowadzenia analiz dynamicznych w dłuższym horyzoncie 

czasowym. O ile tego typu analizy, w przypadku liczby internautów i innych pod-

stawowych statystyk (gromadzonych przez urzędy statystyczne), są zazwyczaj moż-

liwe, szczegółowe badania, zwłaszcza w odniesieniu do przestrzeni są utrudnione. 

Odmiennym przykładem od podanych powyżej jest jeden z ważniejszych 

serwisów WWW, a mianowicie Wikipedia (www.wikipedia.org). Jak wspomniano 

w niniejszym opracowaniu funkcjonuje ona na zasadzie crowdsourcingu – jest two-

rzona przez woluntariuszy. Dane z Wikipedii, również w związku z ich ogólną do-

stępnością, często są podstawą różnych analiz, w części o charakterze przestrzen-

nym101: Salvini i Fabrikant (2016) określili powiązania pomiędzy miastami na świe-

cie poprzez analizę współwystępowania nazw miast w artykułach; Graham M. i in. 

(2015) przedstawili, z których państw dokonywano najwięcej edycji haseł zawartych 

w Wikipedii; podobnie Hardy (2013) ukazał rozmieszenie geograficzne autorów 

dokonujących edycji w Wikipedii. Z analiz nie mających bezpośredniego związku 

z geografią, jednakowoż posiadających taki potencjał, należy wymienić opracowa-

nie Yasseri’ego i Brighta (2014), w którym ukazano, że analiza odsłon artykułów 

w Wikipedii związanych z politykami, może być podstawą do przewidywania wyni-

ków wyborów. Tego typu badania mogą w niektórych przypadkach zastępować (lub 

uzupełniać) badania sondażowe.  

Do innych serwisów WWW, a jednocześnie baz danych, powstałych w wy-

niku działania wolontariuszy można zaliczyć: WiGLE (Wireless Geographic Log-

ging Engine) – wigle.net oraz coninmap.org. Wigle.net jest serwisem, który zbiera 

informacje o punktach dostępowych do bezprzewodowego internetu – ich lokalizacji 

                                                      
101 Wykorzystanie Wikipedii jako źródła danych w szeroko rozumianych naukach społecz-

nych dokładnie opisuje Raburski (2016). 
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i podstawowych parametrach (ryc. 13). Pod koniec roku 2016 w bazie zgromadzono 

informacje o ponad 300 mln sieci, na podstawie ponad 4 mld obserwacji użytkowni-

ków. Obserwacje prowadzone są przy pomocy aplikacji na urządzenia mobilne Wi-

GLE WiFi. Dane mogą być również importowanie z innych aplikacji. Aplikacja, tak 

jak do niej podobne, umożliwia pozyskanie danych o podstawowych parametrach 

opisujących punkty dostępowe, między innymi takich jak: identyfikator karty sie-

ciowej urządzania, identyfikator sieci, standard szyfrowania danych oraz współrzęd-

ne geograficzne. Serwis WWW WiGLE oferuje API, stąd też możliwym jest pobra-

nie danych dla dowolnego okresu czasu i obszaru. Dane z tego serwisu były wyko-

rzystane między innymi do stworzenia modelu rozprzestrzeniania się wirusów kom-

puterowych poprzez sieci bezprzewodowe na przykładzie wybranych obszarów 

USA (Hu H. i in., 2009).  

 

  
A B 

Ryc. 13. Aplikacja WiGLE: widok ekranu smartfona podczas pozyskiwania danych o punktach dostępo-

wych do internetu bezprzewodowego (A) oraz uzyskane wyniki (fragment) zaimportowane do arkusza 

kalkulacyjnego (B). Źródło: opracowanie własne. 

 

Podobnym serwisem, z perspektywy filozofii funkcjonowania, jest Coin-

map.org. Jest to serwis WWW, którego użytkownicy zgłaszają fizyczne lokalizacje 

instytucji przyjmujących płatności w bitcoinach. Również i w tym przypadku użyt-

kownicy dzięki API są w stanie wygenerować zgromadzone dane (ryc. 14). Tak 

wygenerowana baza danych może być na przykład podstawą do określenia dyfuzji 

fizycznych punktów akceptacji kryptowaluty.  

Przytoczone przykłady pokazują, że aktywność użytkowników internetu 

w zakresie tworzenia danych dotyczy każdego aspektu jego funkcjonowania. Poja-

wienie się nowego zjawiska, wymaga od użytkowników zorganizowania się w celu 

skatalogowania i dystrybucji dostępnych informacji pośród wszystkich potencjal-

nych użytkowników. 
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Ryc. 14. Zapytanie API wraz z jego wynikami (fragment) dla serwisu coinmap.org.  

Źródło: opracowanie własne. 

W ostatnich latach zauważalny jest również przyrost liczby ogólnodostęp-

nych repozytoriów (data hub), np. datahub.io. Zawierają one dane z różnych źródeł 

i pełnią rolę biblioteki z danymi. Ich funkcjonowanie ułatwia dotarcie do rozproszo-

nych na tysiącach serwisów baz danych oraz przeszukiwanie ich według słów klu-

czowych, tematyki. W przypadku tego typu serwisów poza samym faktem przecho-

wywania i udostępniania danych, istotniejszym jest prawdopodobnie również udo-

stępnianie kodu programów, skryptów umożliwiających samodzielne konfigurowa-

nie zapytań i pobieranie danych z różnych zasobów. 

 

* * * 

 

Przedstawione w niniejszym rozdziale źródła danych oraz sposoby eksplo-

racji internetu i powiązanych z nim warstw informacyjnych (np. sieć WWW), nie są 

na pewno wyczerpujące. Podstawową zaletą internetu, jako przedmiotu badań jest 

to, że umożliwia on tworzenie obszernych baz danych opisujących jego funkcjono-

wanie. Często są to dane opisujące zjawiska w czasie rzeczywistym; dostępne bez 

inercji. Jest to bardzo ważne zarówno z przyczyn poznawczych, jak i działalności 

praktycznej. Możliwość analizowania zjawisk nowych jest kluczowym dla zrozu-

mienia funkcjonowania internetu i potencjalnych kierunków jego rozwoju. W przy-

padku praktycznych zastosowań danych opisujących internet (również sieć WWW, 

inne powiązane zjawiska), są one niezbędne do zarządzania, ułatwiania funkcjono-
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wania mieszkańców danego obszaru (np. w przypadku inteligentnych miasta), 

czy też generalnie ujmując zarządzania procesami społecznymi, gospodarczymi. 

Jak wykazał przegląd podstawowych źródeł danych możliwych do wyko-

rzystania w geografii internetu, podstawowym problemem jest sama natura interne-

tu. Szybko następujące zmiany w zakresie jego funkcjonowania, trudność w dotarciu 

do niektórych danych, konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy i narzędzi, 

problemy z lokalizacją zjawisk występujących w przestrzeni cyfrowej w przestrzeni 

fizycznej, wpływają na ograniczenie możliwości prowadzenia analiz dla części zja-

wisk, zwłaszcza w aspekcie dynamicznym. 
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7. Internet w ujęciu przestrzennym w Polsce – przegląd 

badań 

Dotychczas przedstawiono głównie stan wiedzy odnośnie geografii internetu 

wynikający z badań prowadzonych za granicą i publikowanych w literaturze świa-

towej. W przypadku polskich badań internetu dostrzec należy stosunkowo słabą ich 

reprezentację na gruncie geografii. Nie chodzi w tym przypadku tylko o aspekt ilo-

ściowy, ale również jakościowy – w sensie „wartości dodanej” do dotychczasowego 

stanu wiedzy. Jako niewielki należy określić polski wkład w ramach geografii inter-

netu do ogólnego zasobu wiedzy. Nie należy jednak deprecjonować wartości nau-

kowej dotychczasowego dorobku krajowego w tym zakresie, zwłaszcza w odniesie-

niu do możliwości poznania zjawisk w skali Polski. Stosunkowo mały wkład pol-

skiej geografii internetu wynika głównie z opóźnienia pojawiania się zjawisk, proce-

sów związanych z internetem, siecią WWW w stosunku do państw lepiej rozwinię-

tych technologicznie, nadających również kierunek nowym trendom związanym 

z produkcją i konsumpcją treści cyfrowych.  

Badania nad geografią internetu są prowadzone niemal we wszystkich waż-

niejszych ośrodkach geograficznych, co jest zjawiskiem pozytywnym. Negatywnym 

jest zaś niewątpliwie brak współpracy – próby stworzenia wspólnego programu 

badawczego. Jest to częściowo związane z faktem częstego traktowania przez geo-

grafów zagadnień związanych z internetem jako pobocznego nurtu zainteresowań 

i badań. Brak systematyczności w ich prowadzeniu, podejmowanie tej tematyki na 

potrzeby przygotowania jednego, dwóch krótkich opracowań, skutkuje brakiem 

wypracowania podstaw tej subdyscypliny w Polsce. Wyodrębniając nurty występu-

jące w polskiej geografii internetu, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na 

fakt, odzwierciedlania w tematyce badawczej chronologii rozwoju internetu. W mia-

rę zmiany sposobu jego funkcjonowania, pojawiania się nowych rozwiązań, opra-

cowania z zakresu geografii internetu zaczęły się nimi zajmować. 

Pionierskimi opracowaniami z zakresu geografii internetu były te, które 

zwracały uwagę na tworzenie się nowych usług związanych z coraz popularniej-

szym wówczas sposobem korzystania z internetu, a mianowicie kawiarenkami inter-

netowymi. Ilnicki (2002; 2004) zwracał uwagę, że kawiarenki internetowe były 

istotnym elementem kształtującym polskie społeczeństwo informacyjne. Wspo-

mniany autor stwierdził, że występuje nadwyżka koncentracji kawiarenek interne-

towych w odniesieniu do potencjału demograficznego polskich regionów. Stanowiło 

to podstawę konkluzji o niepodstawowości tej usługi w początkach kształtowania się 

społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Tematyka z zakresu geografii usług była 

kontynuowana przez Majdaka (2007), który przedstawił zróżnicowanie przestrzenne 
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sklepów internetowych w Polsce. Natomiast zachowania (preferencje) korzystają-

cych ze sklepów internetowych badała Rochmińska (2008). Pojawienie się przed-

stawionych badań związane jest ściśle ze zmianami dostrzeganymi w geografii usług 

(konkretnie geografii handlu). Powstała nowa geografia handlu, w której jedną 

z płaszczyzn zainteresowań jest tzw. geografia handlu wirtualnego (Dzieciuchowicz, 

2012). 

Nurtem badań, który pojawił się stosunkowo wcześnie, jest analizowanie 

liczby oraz zawartości serwisów internetowych należących do jednostek terytorial-

nych. W jednym z pierwszych tego typu opracowań Guzik (2004) opisał zróżnico-

wanie przestrzenne jednostek samorządu terytorialnego posiadających serwisy 

WWW. Analizy tego typu w początkowym okresie rozwoju internetu (jak na wa-

runki polskie), umożliwiały formułowanie wniosków odnośnie procesów tworzenia 

się podstaw funkcjonowania ludzi i instytucji w ramach społeczeństwa informacyj-

nego. Nieprzypadkowo badania przestrzenne zagadnień związanych z serwisami 

WWW były najczęściej sprowadzane do serwisów jednostek samorządu terytorial-

nego. Związane jest to z faktem posiadania przez samorząd zdefiniowanych granic 

obszaru, na którym prowadzi działalności, co w konsekwencji umożliwia przejście 

od wirtualności części serwisów WWW do ich zlokalizowania na konkretnym ob-

szarze, w miejscu. Z innych interesujących analiz samorządowych stron interneto-

wych w kontekście adaptacji nowości, należy wymienić opracowanie Cerana 

(2007), koncentrujące się na zróżnicowaniach przestrzennych wykorzystania przez 

samorządy szczebla lokalnego domeny .eu. 

W przypadku analiz serwisów samorządowych ze względu na ich zawartość 

merytoryczną, również funkcjonalność, należy wyróżnić opracowanie Bańskiego 

(2006). Analizując serwisy WWW 25 urzędów gminnych zlokalizowanych w ma-

łych miastach ukazuje on, że w momencie badania nie spełniały one swej podsta-

wowej roli, czyli interaktywności. Pełniły głównie rolę informującą, a nie były na-

rzędziem kontaktu pomiędzy władzami samorządowymi i mieszkańcami. W innych 

badaniach Owsiński i Pielak (2004) oraz Owsiński i in. (2013) analizowali serwisy 

WWW gmin województwa mazowieckiego. Wspomniane opracowania bazowały na 

metodzie oceniania serwisów WWW – WAES (Website Attribute Evaluation Sys-

tem, Wielokryterialny System Oceny Serwisów Internetowych). Podobnie dla wy-

branych polskich gmin, metoda ta została wykorzystana w badaniach Kozubek 

i Wernera (2009). Zbliżona do przytoczonych analiza (serwisy WWW gmin i powia-

tów w województwie wielkopolskim), przeprowadzona przez Minkowskiego i in. 

(2009), doprowadza do wniosku, że zdecydowana część jednostek samorządowych 

nie umożliwia pełnego zrealizowanie usług poprzez serwis WWW. Podobne wnio-

ski wynikają z opracowania Cerana i Sidoruka (2006), w którym autorzy zwrócili 

uwagę na niski poziom interaktywności oraz jakości serwisów internetowych. 

Ta tematyka wiąże się z szeroko pojmowanym pojęciem e–urzędu (e–government), 

które w aspektach przestrzennych było analizowane przez Perdała (2008). Wspo-
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mniany autor porównywał również pomiędzy sobą rozwój e–usług publicznych 

w największych polskich miastach (Perdał, 2014) oraz w Poznaniu (Perdał, 2016). 

Aspekt analizy treści serwisów WWW, był także obecny w kontekście możliwości 

pozyskiwania informacji turystycznych. Analizę dla Łodzi przeprowadził Wiluś 

(2002), zwracając uwagę na zakres informacji turystycznej zawartej na 15 serwisach 

związanych z tym miastem. Zagadnienia odwołujące się do funkcjonowania admini-

stracji można również odnaleźć w opracowaniach Siłki (2014a; 2014b), który przed-

stawił przestrzenne zróżnicowanie liczby złożonych deklaracji PIT przy pomocy 

internetu (drogą elektroniczną). 

Badania nad internetem były również prowadzone w kontekście posiadania 

i wykorzystania serwisów WWW przez różnego rodzaju instytucje, nie tylko samo-

rządowe. Olechnicka i Smętkowski (2007) analizowali posiadanie serwisów WWW 

oraz korzystanie z technologii informacyjno–komunikacyjnych w przedsiębior-

stwach województwa podlaskiego w zestawieniu z ich konkurencyjnością. W bada-

niach bliższych geografii kultury, Mordwa (2005) zajął się tematyką serwisów 

WWW łódzkich mniejszości religijnych. 

Jednym z ważniejszych problemów w geografii społeczo–ekonomicznej jest 

kwestia powiązań pomiędzy miejscowościami. W momencie ukonstytuowania się 

przestrzeni cyfrowej również ta tematyka pojawiła się w badaniach polskiej geogra-

fii internetu. W pionierskich opracowaniach z tego zakresu Ilnicki i Janc (2008; 

2009) zwrócili uwagę, że z perspektywy przestrzeni przepływów w Polsce zaznacza 

się dominująca rola stolicy, która znajduje się w centrum polskiej przestrzeni inter-

netu. W okresie, który obejmowały przytoczone analizy większość połączeń pomię-

dzy miejscowościami w Polsce była realizowana z udziałem Warszawy. Słabe były 

powiązane pomiędzy sobą inne miasta, nawet te odgrywające istotne znaczenie na 

arenie społecznej i ekonomicznej. Siłka (2011) opierając się na tej samej metodolo-

gii, stwierdza najsilniejsze związki wszystkich polskich metropolii z Warszawą. Do 

podobnych wniosków, na podstawie powiązań pomiędzy 40 największymi miastami 

w Polsce (przy wykorzystaniu kwerendy wyników z wyszukiwarki Google), docho-

dzi Janc (2012a; 2014; 2015c). W innym ujęciu były analizowane powiązania po-

między miejscowościami z obszaru Dolnego Śląska (ze sobą oraz miejscowościami 

spoza regionu) w kolejnych opracowaniach Janca (2011; 2012a; 2012b; 2015b). 

Podstawą określenia powiązań były hiperłącza zawarte na wybranych serwisach 

WWW przypisanych do poszczególnych miejscowości. W badaniach tych zauważo-

no występowanie istotnych związków pomiędzy powiązaniami w przestrzeni cyfro-

wej, a rzeczywistym obszarem oddziaływania danego ośrodka (stolica wojewódz-

twa, miasto powiatowe, miasto gminne) i konstytuowanie się związków z miejsco-

wościami spoza danego obszaru administracyjnego w zależności od specyfiki miej-

scowości, jej rangi. 

Kolejnym nurtem badań nad polską przestrzenią internetu jest analiza za-

gadnień związanych z wymiarem infrastrukturalnym oraz korzystaniem z internetu, 
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czyli odnoszących się do szeroko pojmowanego wykluczenia cyfrowego102. W przy-

padku wymiaru miasto – wieś zwrócono uwagę na występowanie różnic w dostępie 

do internetu. Jednak istotniejszym wymiarem jest kształtowanie się wykluczenie 

cyfrowego typu użytkownika (Janc, Czapiewski, 2013; 2014; Janc, Siłka, 2016). 

Zarówno z perspektywy zróżnicowań przestrzennych (w układzie gmin) oraz kate-

gorii obszarów (miasto – wieś) stwierdzono, że sam problem braku dostępu do in-

ternetu jest coraz mniejszy. Zauważalne są natomiast różnice w użytkowaniu sieci 

WWW. Wyrazem zainteresowań poziomem kompetencji użytkowników szeroko 

pojętych technologii informacyjno–komunikacyjnych są badania Dorockiego 

(2012), w których ukazano przestrzenne zróżnicowanie liczby egzaminów na Euro-

pejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Warto podkreślić, że badania nad 

wykluczeniem cyfrowym w Polsce, szczególnie w przypadku analiz zróżnicowań 

przestrzennych, są utrudnione, albowiem brak jest statystyk na poziomie powiatów, 

gmin odnośnie sposobów korzystania z internetu, kompetencji cyfrowych etc. Po-

dejmowane analizy w skali województw (Kozubek i in., 2011) dostarczają oczywi-

ście podstaw do formułowania ogólnych wniosków, nie umożliwiają jednak doko-

nania szczegółowej analizy porównawczej w ujęciu przestrzennym. Pojawiające się 

opracowania w tematyce wykluczenia cyfrowego dotyczą również przypadków po-

jedynczych miast (np. Palak, Kinal, 2015), tudzież grup zawodowych czy społecz-

nych (np. Czapiewski i in., 2012; Wiktorowicz, 2015). Są to często badania prowa-

dzone na gruncie socjologii, ekonomii – słabo wyeksponowane są więc aspekty 

zróżnicowań przestrzennych, chociażby w skali wewnątrzmiejskiej.  

W miarę rozwoju internetu i zmian w sposobach dostępu do sieci WWW, 

pojawiły się opracowania zwracające uwagę na ten aspekt. Należy zwrócić uwagę 

w tym przypadku na zagadnienia związane z internetem bezprzewodowym (tzw. 

hotspotami, czyli punktami dostępu do bezprzewodowego internetu). Retkiewicz 

(2008) zwraca uwagę na kontekst globalny (państwa świata) oraz lokalny (Polska 

oraz w skali miasta Torunia i Łodzi) rozmieszczenia hotspotów. Podobne badania 

przeprowadzili Janc i Ilnicki (2010), którzy w skalach: globalnej dla państw świata 

oraz lokalnej dla Polski, analizowali to zagadnienie. Wnioski z obydwu opracowań 

są zbliżone. O zróżnicowaniu przestrzennym liczby hotspotów decyduje poziom 

rozwoju technologicznego (w skali państw). W skali lokalnej występowanie dużej 

liczby punktów dostępu do bezprzewodowego internetu jest związane z miejscami 

podwyższonej aktywności gospodarczej oraz turystycznej. Punkty te znajdują się 

zazwyczaj w hotelach, restauracjach, kawiarniach etc. Biorąc pod uwagę fakt upo-

wszechnienia się punktów dostępu do bezprzewodowego internetu (są naturalnym 

„wyposażeniem” dla większości placówek usługowych), zdaje się, że aspekty ich 

                                                      
102 Aspekt infrastrukturalny – wykraczający poza analizy związne z wykluczeniem cyfro-

wym – obecny jest również w opracowaniu Wernera (2003), gdzie przedstawiono m.in. 

rozmieszczenie elementów infrastruktury internetu w Polsce. 
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przestrzennego rozmieszczenia przestały być obiektem zainteresowań geografów103. 

Przyczyniło się również do tego upowszechnienie kolejnego sposobu „łączenia się” 

z internetem, a mianowicie telefonii komórkowej.  

W analizach przestrzennych niektórych zjawisk wykorzystywane są infor-

macje pozyskane z serwisów społecznościowych – w przypadku Polski nasza–

klasa.pl (por. Bajerski 2008; Herbst 2009). Opracowanie Bajerskiego (2008) kon-

centruje się na opisie potencjalnych możliwości eksploracji danych pochodzących 

ze wspomnianego serwisu do wyznaczenia zasięgów oddziaływania przestrzennego 

szkolnictwa wyższego. W praktyce wykorzystano dane z serwisu nasza–klasa 

w badaniach Herbsta (2009), Herbsta i Roka (2016), gdzie posłużyły one do okre-

ślenia obszarów dominującego przyciągania studentów przez polskie miasta woje-

wódzkie oraz określenia losów absolwentów szkół wyższych – miejsca ich pobytu 

po zakończonej edukacji. Przytoczone opracowania nie kładły bezpośredniego naci-

sku na badania nad przestrzennymi aspektami funkcjonowania przestrzeni cyfrowej. 

W większym stopniu chodziło o wykorzystanie danych cyberprzestrzennych jako 

materiału badawczego, w tych dziedzinach, w których inne sposoby pozyskania 

danych zawodzą.  

W ostatnich latach, podobnie jak w literaturze zagranicznej, zauważalne są 

próby analiz przestrzennych z wykorzystaniem danych możliwych do pozyskania 

z mikroblogu Twitter. Beluch (2015), dzięki zgromadzonej bazie danych 1 mld twe-

etów, dokonuje między innymi analizy ścieżek życiowych mieszkańców Krakowa 

oraz analiz innych zagadnień w odniesieniu do wydarzeń spoza Polski. Podobnie, 

w oparciu o bazę danych dla pięciu europejskich miast, w tym dwóch polskich (Po-

znań i Kraków), Rzeszewski i Beluch (2017) analizują aktywność użytkowników 

Twittera (mieszkańców miast i osób spoza nich) w kontekście zachowań przestrzen-

nych. W innych badaniach Rzeszewski (2015a), na podstawie analiz tweetów, 

przedstawił cyberpejzaż Poznania podczas trwania Mistrzostw Europy w piłce noż-

nej – EURO 2012. Jak do tej pory nielicznie pojawiające się analizy zgeolokalizo-

wanych wpisów na Twitterze czy innych serwisach społecznościowych – np. Flickr 

czy Instagram w opracowaniach Rzeszewskiego (2015a; 2016) – nie wychodzą 

w większości poza studia pojedynczych przypadków. Są bardziej próbą eksploracji 

tego sposobu analiz przestrzeni niż systematycznymi badaniami prowadzącymi do 

uogólnień związanych z obserwowanymi procesami.  

Poza profilowanymi tematycznie badaniami, koncentrującymi się na wybra-

nych aspektach funkcjonowania internetu, nie brakuje również tych, które w sposób 

kompleksowy starają się przedstawić fenomen internetu w zakresie jego związków 

z przestrzenią. Należy tutaj w pierwszej kolejności wymienić opracowanie Retkie-

                                                      
103 W ośrodku wrocławskim realizowane były badania nad rozmieszczeniem przestrzennym 

hotspotów w skali wewnątrzmiejskiej. Mroczyński (2011) oraz Pająk (2014) w ramach wy-

konywania prac magisterskich analizowali rozmieszczenie hotspotów w centrum Wrocławia, 

dokonując na tej podstawie weryfikacji zasięgu obszaru CBD (Central Business District). 
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wicza (2013), który w ramach monografii porusza podstawowe problemy związane 

ze związkami pomiędzy cyberprzestrzenią a środowiskiem człowieka. Przez pry-

zmat literatury przedmiotu dokonana została między innymi dokładna analiza „prze-

strzenności” cyberprzestrzeni, miejsca w niej człowieka oraz podano przykłady ba-

dań nad cyberprzestrzenią z perspektywy geografii. Zagadnienia związane z oma-

wianiem potencjału analiz cyberprzestrzeni na gruncie geografii, wspomniany autor 

prezentował również w kilku innych opracowaniach (m.in. Retkiewicz, 2002; 2014), 

starając się wyznaczyć podstawy koncepcyjne badań nad cyberprzestrzenią i interne-

tem. 

W Polsce prowadzone są również badania na pograniczu geografii i innych 

dyscyplin naukowych, głównie socjologii. Przykładowo Kotus i Hławka (2010) 

analizowali społeczności sąsiedzkie funkcjonujące on–line na przykładzie forów 

internetowych o tematyce rynku nieruchomości. Badania te wskazują, że internet 

staje się ważnym narzędziem służącym do integrowania się społeczności sąsiedz-

kich w świecie on–line. Przekłada się to na wzrost aktywności w realnie podejmo-

wanych działaniach. Jednak zaangażowanie w tego typu działania w polskim społe-

czeństwie dotyczy głównie części społeczeństwa – ludzi młodych, dobrze wykształ-

conych.  

Jednym z ciekawszych nowych spojrzeń na związki geografii z przestrzenią 

cyfrową, są opracowania Ząbeckiego (2015a; 2015b). Autor koncentruje się na 

związkach pomiędzy geografią a grami wideo, zwracając uwagę na potencjalne duże 

pole badawcze tym zakresie. Również Janik (2015) podkreśla istotność badania 

relacji doświadczania przestrzeni miejskiej i środowiska gier wideo. Oczywiście 

sam związek z internetem w tego typu badaniach jest tylko pośredni, jednak z per-

spektywy analiz związków człowiek – świat wirtualny należy spodziewać się, po 

rozwinięciu zakresu analiz, istotnego wkładu w poznanie tych relacji. 

Przegląd tematyki dotychczasowych opracowań oraz zasygnalizowana ich 

fragmentaryczność (brak pogłębionych badań), skłaniają do wniosku o istniejącym, 

jednak nie do końca jeszcze wykorzystanym potencjale badań nad internetem na 

gruncie geografii w Polsce. Szczególnie jest to zauważalne w zestawieniu z szero-

kim zakresem badań prowadzonych w ramach geografii internetu za granicą.  

Nawiązać można również w tym miejscu do problemu zasygnalizowanego 

przy omawianiu źródeł danych związanych z internetem. Często ich efemeryczność, 

brak spójności pomiędzy danymi pozyskiwanymi na rzecz różnych projektów, skut-

kuje przyczynkowością prowadzonych badań nad geografią internetu w Polsce. Po-

mimo niedogodności, pojawienie się większej liczby opracowań jest kwestią czasu. 

Coraz większe znaczenie internetu w funkcjonowaniu ludzi, szczególnie silny roz-

wój technologii związanych z urządzeniami mobilnymi, które bazują na rozwiąza-

niach umożliwiających geolokalizację, skazują geografów na poważniejsze zaintere-

sowanie się danymi generowanymi i opisującymi funkcjonowanie człowieka na 

styku dwóch światów (on–line i off–line). 
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8.  Płaszczyzna technologiczna 

Jak wskazano w części teoretycznej w geografii internetu możemy wyod-

rębnić trzy płaszczyzny. Są one wzajemnie przenikającymi się, posiadającymi roz-

myte granice, zakresami różnych form i sposobów interakcji człowieka z internetem. 

Wybrane przykłady analiz w każdej z tych płaszczyzn, umożliwiają zwrócenie uwa-

gi na współzależność zjawisk związanych z przestrzennym ujęciem funkcjonowania 

internetu. W niniejszym rozdziale zawarto poza sensu stricte kwestiami technolo-

gicznymi również analizę wzorców korzystania z internetu. 

 

8.1. Infrastruktura 

Kluczowym elementem całej infrastruktury internetu są podmorskie kable, 

tworzące główny szkielet jego architektury. Ich znaczenie w wymianie danych po-

między państwami jest bardzo duże. Jak zauważa Warf (2013b) współcześnie dwie 

technologie zdominowały światowy system telekomunikacyjny: satelity i światło-

wody104. W przypadku danych przesyłanych drogą satelitarną koszty transmisji są 

niezależne od dystansu, stąd satelity jako źródło internetu są optymalne dla słabo 

zaludnionych obszarów, odległych od lądów wysp – tam gdzie występują relatywnie 

wysokie koszty stworzenia infrastruktury składającej się z kabli ze światłowodem. 

Obszary gęsto zaludnione (np. duże miasta) dzięki dużej koncentracji użytkowników 

umożliwiają większą opłacalność inwestycji w łącza światłowodowe. W przypadku 

tych obszarów należy zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że zagęszczenie transmisji 

danych wpływa na zaburzenia funkcjonowania transmisji satelitarnej. Na rzecz 

transmisji danych poprzez kable zawierające światłowody przemawiają argumenty 

związane z większym bezpieczeństwem transferu i większymi możliwościami prze-

syłu danych w jednostce czasu oraz jego wolumenu ilościowego. Istotność kabli 

podmorskich wynika z ich udziału w przesyłaniu danych – przesyła się nimi ponad 

                                                      
104 Warto zauważyć, że w dalszym ciągu trwają poszukiwania alternatywnych sposobów 

dostarczania internetu na obszary trudno dostępne. Oficjalnie od roku 2013 trwają pracę 

w ramach projektu Loon, które są prowadzone przez Google. Polega on na umieszczeniu na 

dużych wysokościach (ponad 20 km) balonów wyposażonych w urządzenia umożliwiające 

przesyłanie danych. Również Facebook prowadzi pracę nad dronami dostarczającymi inter-

net – tzw. projekt Facebook Aquila. Natomiast SpaceX (przedsiębiorstwo założone przez 

Elona Muska) planuje umieszczenie ponad 4 tys. satelitów nad ziemią, również w celu dotar-

cia z internetem do wszystkich obszarów Ziemi, ale także w dalszej przyszłości w celu za-

pewnienia dostępu do internetu osadnikom na Marsie. Kolejnym projektem tego typu jest 

Outernet (rozwijany przez firmę o tej samej nazwie), opierający się w działaniu o fale radio-

we transmitowane z satelitów. 
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90 % danych w wymianie międzynarodowej (Warf, 2006). Pierwszym kablem, któ-

ry wykorzystywał światłowody do transmisji danych był transatlantycki TAT–8, 

który powstał w 1988 roku, a przestał być wykorzystywany w roku 2002.  

Rycina 15 przedstawia przybliżony przebieg podmorskich kabli na świecie 

oraz punkty „wyjścia” (styku) na ląd (cable landing point), czyli miejsca połączenia 

się infrastruktury podmorskiej z lądową. Położenie podmorskich kabli jest uzależ-

nione od czynników stricte geograficznych: występowania trzęsień ziemi, podwod-

nych lawin, głębinowych prądów morskich, obszarów połowów dennych, obszarów 

działań militarnych (Warf, 2009). W przypadku punktów styku z lądem również 

istotna jest ich lokalizacja: nie mogą być za blisko miejsc intensywnego ruchu stat-

ków (zagrożenie uszkodzenia kabli), najlepsza jest lokalizacja na wybrzeżach piasz-

czystych o łagodnym spadku części podmorskiej (możliwość zakrycia kabli), nie 

mogą występować za silne prądy morskie (zagrożenie odsłonięcia kabli). Stąd też 

wybór miejsca ich występowania wymaga spełnienia wielu warunków. Liczba punk-

tów „wyjścia” dla kabli o przepustowości powyżej 1 Gbit/s105 wynosiła w połowie 

2016 roku 731, przy czym najwięcej ich znajdowało się w USA (70), Kanadzie (48), 

Wielkiej Brytanii (23), Danii (19) oraz Japonii, Rosji (18). W Polsce funkcjonowały 

dwa tego typu miejsca – w Kołobrzegu i Mielnie. Obydwa posiadają połączenie 

z Bornholmem, a następnie z Ystad (Szwecja) oraz Gedser (Dania).  

Wyraźnie zauważalne jest zagęszczenie podmorskich kabli w kilku kluczo-

wych obszarach świata. Należą do nich: Morze Śródziemne, Ocena Atlantycki – 

głównie połączenia Europa – północna cześć USA, Azja Południowo–Wschodnia. 

Warto odwołać się w tym miejscu do analizy Maleckiego i Wei (2009), którzy zau-

ważyli, że w ostatnich latach system podmorskich kabli uległ przejściu z układu 

postkolonialnego (euro– i amerykocentycznego), do takiego, który lepiej odzwier-

ciedla obecny stan aktywności ekonomicznej. Wyraźnie zaznacza się dobre połącze-

nie państw azjatyckich, w tym Indii i Chin oraz pozostałych państw wchodzących 

w skład BRICS106. Jedynym izolowanym kontynentem jest Antarktyda, która uza-

leżniona jest od internetu dostarczanego drogą satelitarną. W połowie 2016 roku 

liczbę kabli (powyżej 1 Gbit/s) można było określić na 285. Najdłuższym z nich – 

prawdziwie globalne połączenie – był SEA–ME–WE 3 (South–East Asia – Middle 

East – Western Europe), który posiadał długość 39 tys. km i 39 punktów styku 

z lądem. Łączy on Okinawę (Japonia) oraz Geoje (Korea Południowa), Perth (Au-

stralia) z Norden (Niemcy). Drugi w kolejności powinien być będący w budowie – 

kabel BRICS (przepustowość 12,8 Tbit/s), który łącząc m.in. Wladywostok (Rosja), 

Shantou (Chiny), Ćennaj (Indie), Kapsztad (RPA), Fortalezę (Brazylia) i finalnie 

Miami (USA), ma w zamyśle uniezależnić państwa BRICS od innych w zakresie 

                                                      
105 Transfer danych może być wyrażany w bitach (b) lub bajtach (B) na jednostkę czasu. 

Zazwyczaj przyjmuje się, że jeden bajt wynosi osiem bitów, stąd też szybkość transmisji 

wyrażona w bitach jest osiem razy wolniejsza niż określona w bajtach. 
106 BRICS – grupa państw rozwijających się: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA. 
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transmisji danych i umożliwić ich bezpośrednie połączenie się. Należy również 

podkreślić znaczący postęp jaki dokonał się w połączeniu Afryki w ostatnich latach. 

Jak podaje Miller J. (2017) przed rokiem 2009 tylko 16 afrykańskich państw posia-

dało połączenie z systemem kabli podmorskich, podczas, gdy w roku 2016 już 33, 

w tym siedem z nich posiadało dostęp do trzech lub więcej podmorskich kabli. 

 

 

Ryc. 15. Przybliżony przebieg kabli podmorskich (przepustowość powyżej 1Gbit/s) oraz rozmieszczenie 

punktów styku z lądem (stan na 25.06.2016). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Greg's 

Cable Map (cablemap.info). 

 

Warto jednak podkreślić, że pomimo bardzo szybkiego rozwoju internetu 

z perspektywy użytkowej, sama infrastruktura – szczególnie kable oraz rozmiesz-

czenie centrów danych, zdaje się nie nadążać za bardzo szybko zwiększającymi się 

potrzebami. Jak podaje Hecht (2016), wiele państw zależnych jest od dostępu do 

danych, które są przechowywane za granicą, co o ile jest czasami ekonomiczne, na 

pewno skutkuje opóźnieniem w przepływie danych. Przykładowo przesyłanie da-

nych pomiędzy Chile i Brazylią odbywa się przez Miami w USA; 85 % międzyna-
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rodowego ruchu w internecie państw Środkowego Wschodu odbywa się przez Euro-

pę. Poza kwestiami opóźnień w transmisji danych, istotne są niewątpliwe przytacza-

ne już w opracowaniu zagadnienia związane z działaniami amerykańskiego NSA, 

czyli wystąpienie potencjalnej możliwości przejmowania i kontroli danych obywate-

li jednego państwa przez instytucje należące do innego. 

Współcześnie kable podmorskie budowane są głównie przez konsorcja 

przedsiębiorstw. Jednym z przykładów współpracy pomiędzy firmami jest powsta-

jący (data uruchomienia – koniec 2017 roku) kabel MAREA, który ma połączyć 

USA i Europę (Hiszpanię). Jest on efektem współpracy pomiędzy Microsoftem, 

Facebookiem i Telefonicą (hiszpański operator usług telekomunikacyjnych). Ma on 

posiadać imponującą przepustowość 160 TBit/s, największą pośród transatlantyc-

kich kabli. Pośród instytucji partycypujących w tworzeniu i korzystaniu z podmor-

skich kabli znajdują się również te pochodzące z państw nieposiadających dostępu 

do morza lub zainteresowanych „skróceniem” połączenia. Przykładowo właścicie-

lami kabla Baltica, który łączy Polskę (Kołobrzeg) ze Szwecją i Danią, są TeliaSo-

nera (Szwecja), Orange Polska (Polska), TDC (Dania), Telenor (Norwegia), Slovak 

Telekom (Słowacja), Ukrtelecom (Ukraina). 

Generalnie ujmując kwestię dostępu do internetu (usługę dostępu) czyli pod-

łączenia do sieci – infrastruktury internetu, zapewnia dostawca usług internetowych 

– ISP. Aby ruch danych w internecie mógł odbywać się sprawnie, koniecznym jest 

funkcjonowanie tzw. punktów wymiany ruchu internetowego – IXP (Internet Ex-

change Point). Powstają one w wyniku porozumienia się różnych ISP i umożliwiają 

wymianę ruchu pomiędzy ich sieciami. Punkty IXP łączą więc w jedną sieć, sieci 

poszczególnych dostawców usług internetowych. Według danych Packet Clearing 

House na początku roku 2017 (2.02.2107) na świecie było 799 punktów IXP, z cze-

go 476 aktywnych. Największe IXP skupiają kilkaset dostawców usług interneto-

wych. Znajdujący się na pierwszym miejscu brazylijski PTTMetro zrzesza 817 ISP, 

natomiast znajdujący się na drugim miejscu holenderski Amsterdam Internet Ex-

change – 783. Na początku 2017 roku punkty wymiany ruchy internetowego znaj-

dowały się w 145 państwach (terytoriach zależnych) (ryc. 16). Uwzględniono w tym 

przypadku IXP o różnym statusie (m.in. aktywne, przestarzałe, planowane). 

W przypadku aktywnych występowały one w 129 państwach, planowane były wów-

czas w 25 w tym siedmiu, w których jeszcze nie występowały – głównie w pań-

stwach słabo rozwiniętych technologicznie, takich jak Afganistan, Algieria, Senegal, 

Mauretania. Zdecydowanym liderem w liczbie IXP było USA, gdzie zlokalizowano 

178 węzłów, spośród których na początku 2017 roku funkcjonowało 84. Druga 

w kolejności ze względu już tylko na aktywne IXP była Brazylia (27), następnie 

Rosja (21) oraz Niemcy i Argentyna (20). Polska zajęła wysokie dziewiąte miejsce 

w tym zestawieniu z dziesięcioma aktywnymi punktami wymiany ruchu interneto-

wego.  
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Ryc. 16. Liczba punktów wymiany ruchu internetowego (stan na 2.02.2017). Źródło: opracowanie własne 

na podstawie danych Packet Clearing House (www.pch.net). 

Uwaga: skalowanie liniowe. 

 

Kolejnym aspektem związanym z infrastrukturą umożliwiającą funkcjono-

wanie internetu są serwery internetowe. Serwery internetowe, jako komputery udo-

stępniające zasoby innym podłączonym do sieci, lub też będące pośrednikiem 

w przekazywaniu danych pomiędzy węzłami (komputerami), stanowią istotny ele-

ment internetu. Rycina 17 przedstawia rozmieszczenie tzw. bezpiecznych serwerów 

w odniesieniu do liczby ludności. Za bezpieczne serwery uznaje się, te które używa-

ją technologii szyfrującej w internetowym transferze danych. Najwięcej serwerów w 

odniesieniu do liczby ludności występowało w 2015 roku w mikropaństwach (lub 

małych terytoriach zależnych), to jest w Liechtensteinie (ponad 10 tys./1 mln ludno-

ści), na Bermudach (ponad 7 tys.), Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (ponad 

5 tys.), Monako (blisko 4 tys.). Generalny obraz zróżnicowań wskazuje na wyraźną 

przewagę państw europejskich, północnoamerykańskich oraz najlepiej rozwiniętych 

z obszaru Pacyfiku. Warto odnotować, że Korea Południowa dokonała w okresie 

15 lat największego postępu w omawianej dziedzinie spośród tej grupy państw. 

Z liczby 7 bezpiecznych serwerów na milion mieszkańców (w roku 2001), wartość 

tej miary wzrosła do ponad 2,3 tysiąca. Najsłabiej prezentują się państwa afrykań-

skie oraz część azjatyckich. W dużej ich części wartość analizowanej miary nie 

przekraczała kilku serwerów. Polska znajdowała się na 38 miejscu z liczbą 547 ser-

werów na milion mieszkańców.  
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Ryc. 17. Liczba bezpiecznych serwerów na milion mieszkańców w roku 2015. Źródło: opracowanie wła-

sne na podstawie danych Banku Światowego (data.worldbank.org). 

 

Lokalizacja obiektów działających w obrębie internetu jest możliwa dzięki 

adresom IP, które to są kolejnym elementem umożliwiającym funkcjonowanie in-

ternetu. Adresy IP umożliwiają „włączenie się” do internetu. Są wyrazem jego roz-

woju, zaspokojeniem potrzeb z nim związanych. Przyznanie adresów IP wynika 

z zapotrzebowania (faktycznego lub potencjalnego) ze strony użytkowników, a kon-

kretnie instytucji dostarczających usług dostępu do internetu.  

Zróżnicowanie przestrzenne adresów IP przypisanych do konkretnych pań-

stw wskazuje na występowanie wyraźnych dysproporcji pomiędzy najlepszymi pań-

stwami w tym zakresie a najgorszymi (ryc. 18). W roku 2016 najwięcej przyznanych 

adresów IP było w USA. Ich liczba wynosiła 1 613 mln, co stanowiło 44 % ogółu 

rozdysponowanej puli. Następne w kolejności były Chiny (338 mln), Japonia 

(203 mln), Wielka Brytania (122 mln), Niemcy (119 mln) oraz Korea Południowa 

(112 mln). Pomimo ogromnej dominacji USA należy zauważyć, że we wcześniej-

szych latach była ona zdecydowanie większa – w roku 1989 państwo to skupiało 

85 % adresów IP. Wówczas to, drugie obecnie Chiny, nie posiadały jeszcze żadne-

go. Druga w 1989 roku Kanada posiadał blisko 8 %, natomiast Japonia blisko 6 %. 

Tak więc tylko te trzy państwa korzystały z niemal całej puli adresów IP. Pozostała 

część była rozdysponowana pomiędzy 21 państwa spoza czołowej trójki. W roku 

2000 sytuacja uległa niewielkiej zmianie – USA wykorzystywały 76 % całej puli, 

przy równoczesnym spadku udziału Japonii (4,6 %) i Kanady (3,7 %), a na dziewią-

tej pozycji pojawiają się Chiny z udziałem poniżej 1 %. W następnych latach udział 

USA sukcesywnie malał (2005 – 64 %, 2010 – 47 %), przy wzroście Chin (2005 –

 3,5 %, 2010 – 8,6 %) oraz pozostałych państw coraz intensywniej rozwijających 

usługi dostępu do internetu. Osłabienie dominującej pozycji lidera zestawień oraz 
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innych państw, które w początkowej fazie rozwoju internetu posiadały duże udziały 

w puli adresów IP, wynika ze wzrostu liczby państw przyłączających się do interne-

tu. W roku 2016 aż 238 państw oraz terytoriów zależnych posiadało przyznany ad-

res IP, podczas gdy w roku 2000 było ich 143. W przypadku pozycji Polski na tle 

pozostałych państw świata, zajmowała ona w 2016 roku 22 miejsce pod względem 

liczby adresów IP. Na koniec tego roku Polska posiadał 20,8 mln przyznanych adre-

sów IP, co stanowiło 0,57 % puli ogólnoświatowej.  

 

 

Ryc. 18. Liczba adresów IP w roku 2016 (stan na 31 grudnia). Źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych RIPE NCC (www.ripe.net), ARIN (www.arin.net), AFRINIC (www.afrinic.net), APNIC 

(www.apnic.net), LACNIC (www.lacnic.net). 

Uwaga: skalowanie pierwiastkowe. 

 

Opisana przewaga USA w zakresie liczby adresów IP wynika z historii in-

ternetu oraz obecnej pozycji tego państwa jako lidera we wprowadzaniu nowych 

rozwiązań umożliwiających jego rozwój. Należy jednak zwrócić również uwagę na 

fakt, że w początkowej fazie rozwoju internetu, czyli w latach 80 i 90 XX wieku 

przydzielono amerykańskim instytucjom bardzo dużą liczbę adresów IP. Uwzględ-

nić trzeba, że w ramach wersji protokołu IPv4 dokonywano podziału puli adresów 

na trzy klasy: A, B, C107. Pojedynczy zestaw adresów w ramach klasy A obejmował 

pulę blisko 17 milionów adresów IP, klasy B – około 65 tys., klasy C – 254. Oczy-

wiście najwięcej występowało zestawów klasy C (ponad 2 mln), najmniej bo tylko 

128 – klasy A. Adresy klasy A przydzielane były dużym przedsiębiorstwom (m.in. 

                                                      
107 Obecnie w związku z coraz powszechniejszym wykorzystaniem standardu IPv6 stosuje 

się nomenklaturę zgodną z bezklasową metodą przydzielania adresów IP – CIDR (Classless 

Inter–Domain Routing). Metoda ta umożliwia podział puli adresów IP na większą liczbę ich 

zakresów, nie tylko trzech. 
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General Electrics, IBM, AT&T, Apple), uczelniom wyższym (np. Massachusetts 

Institute of Technology) oraz amerykańskim instytucjom rządowym (m.in. Depar-

tament Obrony Stanów Zjednoczonych). Konsekwencją takiej polityki jest fakt nie-

wykorzystywania części adresów z tak dużej puli, co wobec wyczerpywania się 

dostępnych adresów IPv4 skłoniło na przykład Uniwersytet Stanforda do rezygnacji 

z przyznanego mu zestawu klasy A.  

Uwzględniając tylko państwa z relatywnie dużą liczbą adresów IP należy 

zwrócić uwagę, że miara względna (IP na mieszkańca) również wskazuje na domi-

nację USA – ponad 5 adresów IP na jednego mieszkańca. Kolejne w tym zestawie-

niu państwa odznaczają się liczbą powyżej jednego adresu IP na mieszkańca (Szwe-

cja i Norwegia – ponad 3, Holandia blisko 2,8, Islandia – 2,6). W Polsce wartość ta 

wynosi 0,5. Niektóre państwa odznaczające się dużą liczbą IP, charakteryzują się 

niską wartością miary względnej: Chiny (0,25 adresu IP na mieszkańca), Brazylia 

(0,4), Meksyk (0,2), Indonezja (0,07), Indie (0,03). Zauważalnym jest zatem, że 

uwypuklony został ponownie tradycyjny podział świata. Pomimo znacznej poprawy 

w analizowanej kwestii dla części państw później zaczynających intensywny rozwój 

internetu, przewaga najlepszych w dalszym ciągu jest duża. 

W związku z koniecznością stopniowego przechodzenia ze standardu IPv4 

na IPv6, stopień zaawansowania tego procesu dostarcza interesujących wniosków 

odnośnie współzależności pomiędzy rozwojem internetu a poziomem rozwoju spo-

łeczno–ekonomicznego. Generalnie liderami zmiany standardów są państwa euro-

pejskie. Według Akamai108 na koniec roku 2016 liderem była Belgia z ponad 48 % 

udziałem adresów IP w standardzie IPv6 w ogólnej liczbie adresów IP. Następne 

w kolejności była Grecja (30,4 %) i Szwajcaria (27,3 %). Udział powyżej 20 % 

osiągały również dwa duże państwa – USA i Niemcy. Generalnie tylko w 70 pań-

stwach zaczęto wdrażać nowy standard, przy czym w połowie z nich udział nie 

przekraczał 2 %. Interesującym jest, że pośród państw o słabej adaptacji nowego 

standardu znajdują się nie tylko te o niskim potencjale technologicznym, czy słabo 

rozwinięte gospodarczo, ale również będące liderami w innych aspektach rozwoju 

internetu. Korea Południowa czy Dania były państwami o udziale adresów IPv6 

zbliżonym do 2 %, co jest rezultatem gorszym nie tylko od Polski (3,1 %), ale rów-

nież od Zimbabwe (2,7 %) czy Indii (16,4 %). Należy uwzględnić, że na różny sto-

pień zaawansowania przejścia z IPv4 do IPv6 wpływ ma wiele czynników, w tym 

takie jak strategia poszczególnych ISP dostarczających usług internetowych na da-

nym obszarze, ich współpraca.  

Adresy IP są „niematerialnym” aspektem infrastruktury internetowej. Ich 

rozdzielenie i wykorzystanie niesie informacje o poziomie rozwoju internetu; może 

być traktowane jako wyznacznik możliwości skorzystania z internetu, gdyż większa 

                                                      
108 Statystyki odnośnie adaptacji standardu IPv6 są podawane również przez firmę Google 

(www.google.com/intl/en/ipv6/). 
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ich liczba oznacza większą liczbę użytkowników, podłączonych urządzeń. Z drugiej 

strony wyraża możliwości w zakresie produkcji treści, gdyż każdy serwis WWW 

posiada własny adres IP. W kontekście rozwoju internetu rzeczy, wzrost liczby 

urządzeń podłączonych do sieci, oznacza wzrost zapotrzebowania na adresy IP. Stąd 

też miarę względną (IP na mieszkańca) należy interpretować w kategoriach przygo-

towania do dalszego rozwoju internetu.  

Kolejnym aspektem infrastrukturalnym jest zróżnicowanie rozmieszczenia 

sieci Wi–Fi (ryc. 19). W tym przypadku uznano za sieci Wi–Fi nie tylko prywatnie 

i publicznie funkcjonujące rutery Wi–Fi, ale również mobilne rutery, czy też smart-

fony działające w trybie rutera. Najwięcej punktów dostępu do bezprzewodowego 

internetu występowało w roku 2017 w USA – w sumie blisko 53,5 mln, co stanowi-

ło 45 % ogółu zidentyfikowanych sieci na świecie. Kolejnymi w kolejności pań-

stwami były Niemcy 8,8 mln sieci, Wielka Brytania 7,9 mln, Holandia 6 mln. Polska 

w tym zestawieniu znajdowała się na 10 pozycji z liczbą ponad 1,9 mln zidentyfi-

kowanych sieci Wi–Fi. Koncentracja punktów dostępu do internetu bezprzewodo-

wego jest więc równie duża jak w przypadku pozostałych aspektów funkcjonowania 

internetu. W analizowanym przypadku dziesięć państw o największej liczbie sieci 

Wi–Fi skupiało ich w sumie 79 %; najlepsza dwudziestka – 90 %. Należy podkre-

ślić, że prezentowane dane odnoszą się zarówno do sieci Wi–Fi o charakterze pu-

blicznym, udostępniane klientom instytucji oraz działających tylko na potrzeby pra-

cowników instytucji i wykorzystywanych w mieszkaniach prywatnych. Można więc 

stwierdzić, że internet bezprzewodowy nie jest już tylko uzupełnieniem oferty usłu-

gowej różnych instytucji (barów, kawiarni, lotnisk), ale również codziennym sposo-

bem łączenia się z internetem w mieszkaniu czy pracy, również w ruchu (samocho-

dzie, środkach komunikacji miejskiej, parku etc). Możliwe jest to dzięki funkcjono-

waniu tzw. mobilnych ruterów, które pozwalają na transfer danych w dowolnym 

miejscu, gdzie jest dostęp do sygnału sieci telefonii komórkowej. Zauważalna silna 

koncentracja punktów dostępu do bezprzewodowego internetu w Ameryce Północ-

nej oraz Europie wyraźnie wskazuje pośrednio na powszechność korzystania rów-

nież z urządzeń mobilnych do łączenia się z internetem.  

W przypadku uwzględnienia liczby sieci Wi–Fi w przeliczeniu na 

100 mieszkańców (uwzględniono tylko państwa o udziale powyżej 0,1%), zauwa-

żalna jest wyraźna przewaga państw bardzo dobrze rozwiniętych społeczno–

ekonomicznie, głównie z Europy i Ameryki Północnej. Największa wartość wskaź-

nika była w Holandi 36 sieci/100 mieszkańców, następnie w Dani – 26, Norwegii – 

20, Estonii i USA – 17. Dla Polski wartość ta wynosi 5, natomiast dla państw azja-

tyckich i południowoamerykańskich poniżej 1.  
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Ryc. 19. Liczba sieci Wi–Fi według stanu na 8.03.2017. Źródło: opracowanie własne na podstawie da-

nych WiGLE – Wireless Geographic Logging Engine (wigle.net). 

Uwaga: skalowanie pierwiastkowe. 

 

Poza samym zróżnicowaniem przestrzennym warto zwrócić uwagę na do-

konujące się zmiany w podejściu do bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. 

W początkowym okresie rozwoju sieci bezprzewodowych większość z nich nie była 

szyfrowana (w roku 2002 – ponad 60 %), dopiero pod koniec roku 2006 zaczęła 

przeważać liczba sieci zapewniających przynajmniej podstawowe zabezpieczenie 

przed korzystaniem przez osoby nieupoważnione. Finalnie na początku roku 2017 

tylko 6 % sieci Wi–Fi było pozbawionych jakichkolwiek zabezpieczeń.  

Jak wspomniano w części teoretycznej opracowania jednym z istotnych 

czynników wpływających na efektywne korzystanie z technologii informacyjno–

komunikacyjnych, w tym szczególnie internetu, są wiedza i umiejętności użytkow-

ników, które mogą być kwantyfikowane poprzez poziom wykształcenia. Dobrym 

przykładem ilustrującym różnice w korzystaniu z internetu pomiędzy osobami legi-

tymującymi się różnym poziomem wykształcenia jest znajomość kwestii związa-

nych z bezpieczeństwem używania internetu pośród użytkowników w USA. Badania 

Pew Research Center ukazały, że lepiej wykształceni użytkownicy internetu (ukoń-

czone studia wyższe) zdecydowanie więcej wiedzą o bezpieczeństwie korzystania 

z internetu niż słabiej wykształceni (szkoła średnia i poniżej). Respondenci wypo-

wiadali się między innymi odnośnie takich kwestii jak: korzystanie z internetu bez-

przewodowego, umiejętności rozpoznawania zagrożeń w internecie, korzyści z ko-

rzystania z VPN109. Różnica pomiędzy poszczególnymi grupami użytkowników 

                                                      
109 VPN (Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) – rozwiązanie umożliwiające 

zachowanie anonimowości w internecie (patrz rozdział 11.3.2). 
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w prawidłowych odpowiedziach wynosiła od kilkunastu do 34 p.p. (Olmstead, 

Smith A., 2017b).  

Należy również przypomnieć, że znaczenie sieci Wi–Fi, szczególnie dostęp-

nych publicznie jako tzw. hotspoty, jest bardzo duże zwłaszcza na obszarach wiej-

skich. Wiąże się to z opisywanym problemem ostatniej mili. W państwach o słabej 

penetracji internetem, a jednocześnie dużej populacji zamieszkującej obszary wiej-

skiej, podejmowane są działania, które mają zapewnić dostęp do korzyści oferowa-

nych przez internet. Przykładowym działaniem jest inicjatywa rządu indyjskiego 

Digital Village. Ma ona doprowadzić do zainstalowania ponad tysiąca hotspotów na 

obszarach wiejskich, co ma umożliwić dostęp do internetu głównie poprzez urzą-

dzenia mobilne (Hughes, 2017). Również w Polsce w latach 2004–2011 funkcjono-

wały trzy edycje programu e–Vita, w ramach którego powstały między innymi pu-

bliczne punkty dostępu do internetu na obszarach wiejskich. 

Kwestią łączącą bezpieczeństwo sieci i korzystanie z publicznych punktów 

dostępu do internetu jest zagadnienie tego, w jakim celu użytkownicy korzystają 

z Wi–Fi. Jak pokazują badania przeprowadzone w USA, 54 % ogółu użytkowników 

internetu korzysta z internetu bezprzewodowego oferowanego przez publiczne 

punkty dostępu. W roku 2016 pośród osób korzystających z tej formy dostępu do 

internetu 71 % korzystało z poczty elektronicznej, 66 % z mediów społecznościo-

wych, 21 % dokonywało zakupów on–line, 20 % korzystało z bankowości mobilnej 

(Olmstead, Smith A., 2017a). Dane te świadczą o tym, że publiczne punkty dostępu 

do internetu bezprzewodowego są intensywnie wykorzystywane przez użytkowni-

ków internetu. Jednak z perspektyw wykorzystania hotspotów wyraźnie zauważalny 

jest brak świadomości niebezpieczeństw wynikających z korzystania z publicznych 

sieci. Są one szczególnie narażone na ataki przestępców mające na celu przejęcie 

ważnych danych (np. hasła logowania do usług bankowych, do serwisów społeczno-

ściowych). Jeden z raportów odnośnie świadomości użytkowników o niebezpie-

czeństwie korzystania z publicznego dostępu do internetu bezprzewodowego wska-

zuje, że większość użytkowników w Wielkiej Brytanii (77 %), nie postrzega korzy-

stania z tego sposobu dostępu do internetu jako bardziej niebezpiecznego niż korzy-

stania z łącza w domu (Is public Wi–Fi..., 2016). 

 

8.2. Użytkownicy internetu 

Odnosząc się do liczby użytkowników, równie istotne (i wzajemnie powią-

zane) są dwie kwestie: ich liczba bezwzględna i względna. W przypadku liczby in-

ternautów w poszczególnych państwach należy mieć na uwadze duże zmiany 

w okresie ostatnich kilkunastu lat. Zmiany te mają (mogą mieć) istotny wpływ na 

kształt całej sieci WWW, m.in. tworzone treści, zagadnienia gospodarcze. Według 

stanu na koniec roku 2016 na świecie było ponad 3,5 miliarda użytkowników inter-
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netu (według Internet Live Stats)110. Stanowiło to już blisko połowę populacji Ziemi. 

Liczba użytkowników internetu w 2016 roku była największa w Chinach i wynosiła 

ponad 720 mln. Można więc stwierdzić, że populacja użytkowników internetu w 

Chinach jest równa całej populacji Europy. Z pozostałych państw o dużej liczbie 

internautów należy wymienić (w kolejności malejącej): Indie (462 mln), USA (287 

mln), Brazylię (139 mln), Japonię (115 mln) i Rosję (103 mln). Polska z blisko 30 

milionami użytkowników znajdowała się na 26 pozycji. Liczby te nabierają istotne-

go znaczenia, gdy uświadomimy sobie, że chińscy internauci stanowią ponad 20 % 

ogółu użytkowników internetu na świecie. W okresie ostatnich kilkunastu lat wzrost 

liczby użytkowników był bardzo duży, gdyż na całym świecie w roku 2000 było ich 

nieco ponad 400 milionów. Tempo to było nierównomierne w różnych państwach. 

W USA w roku 2016 liczba internautów wynosiła 2,35 stanu z roku 2000, w Chi-

nach – 32, w Indiach – 83.  

Penetracja internetu, czyli liczba użytkowników internetu w odniesieniu do 

liczby ludności, wskazuje na rozmiar wykluczenia cyfrowego (pierwszego poziomu) 

oraz na przyszłe, potencjalne kierunki zmian w zakresie liczby internautów. Zróżni-

cowanie przestrzenne udziału internautów w ogóle mieszkańców danego państwa 

(ryc. 20), wyraźnie wskazuje na obszary o dużej penetracji. Są to państwa północnej 

części globu wraz z Australią i Nową Zelandią. Państwa o bardzo niskim poziomie 

korzystania z internetu leżą głównie w Afryce oraz Azji. Największymi udziałami 

osób korzystających z internetu odznaczały się państwa małe, dobrze rozwinięte 

gospodarczo – Islandia, Bermudy (98 %), Luksemburg, Andora, Norwegia, Lichten-

stein, Dania (97 %). Na przeciwnym biegunie znajdowały się państwa, w których 

udział internautów był bardzo mały. Poniżej 4 % użytkowników internetu w popula-

cji występowało w niektórych państwach afrykańskich.  

W kontekście liczby użytkowników internetu i penetracji najistotniejsze 

wnioski wynikają z wartości dla państw o dużej liczbie ludności. Państwa, w któ-

rych wcześniej internet stał się popularny, osiągnęły wysoki udział użytkowników 

internetu: Wielka Brytania – 92 %, Niemcy – 88 %, Francja – 85 %, USA – 75 %, 

Rosja – 73 %. Potencjał do wzrost liczby internautów jest już więc stosunkowo nie-

wielki, w przeciwieństwie do dużego grona państw z Azji, Afryki, Ameryki Połu-

dniowej. W największych ludnościowo państwach udział użytkowników internetu 

w populacji wynosił (w nawiasie podano liczbę ludności – stan na 2015 według 

Banku Światowego): Chiny 50 % (1 371 mln), Nigeria 47 % (182 mln), Indie 26 % 

(1 311 mln), Indonezja 22 % (257 mln), Pakistan 18 % (189 mln), Bangladesz 14 % 

                                                      
110 Najczęściej użytkownikiem internetu jest osoba, która ma dostęp do internetu w domu, 

niezależnie od używanego urządzenia, czy generalnie samego faktu korzystania z internetu. 

Istotną kwestią jest to, że dane te dotyczą wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku. 

Definicja taka, przyjęta przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, powoduje, że 

miary odwołujące się do niej nie uwzględniają częstotliwości korzystania, lecz dostęp do 

internetu.  
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(161 mln). Przy wzroście dostępu do internetu w tych państwach dojdzie do dużego 

zwiększenia się udziału użytkowników spoza kręgu państw europejskich i północ-

noamerykańskich, który i tak wynosi już połowę ogółu. 

 

 

Ryc. 20. Liczba użytkowników internetu na 100 mieszkańców w roku 2015. Źródło: opracowanie własne 

na podstawie danych Banku Światowego (data.worldbank.org). 

 

Rycina 21 przedstawia liczbę ludności zestawioną z udziałem osób korzysta-

jących z internetu dla wybranych grup państw (według podziału regionów świata 

stosowanego m.in. przez Bank Światowy). Wyraźnie zauważalna jest „rezerwa” 

najbardziej ludnych rejonów świata w zakresie wzrostu udziału użytkowników. 

W związku z uwarunkowaniami natury ekonomicznej i technologicznej, nie należy 

spodziewać się szybkich zmian w najgorzej prezentującej się Afryce Subsaharyj-

skiej. Jednak w przypadku Azji Wschodniej nawet kilkuprocentowe wzrosty prze-

kładać się będą na relatywnie duże zmiany w ogólnej strukturze użytkowników in-

ternetu na świecie.  

Poza samym aspektem użytkowania (dostępu) internetu należy odnieść się 

do dostępu do internetu szerokopasmowego. Dla danych pochodzących z Banku 

Światowego, definiowany jest on jako umożliwiający transfer danych z szybkością 

równą lub większa niż 256 kbit/s111. W tym przypadku na czołowych miejscach 

znajdowały się również małe, gęsto zaludnione, stosunkowo dobrze rozwinięte 

z perspektywy społeczno–ekonomicznej i technologicznej państwa (również teryto-

ria zależne) takie jak: Monako (47 %), Bermudy, Kajmany (46 %) oraz większe 

Szwajcaria (45 %), Dania (43 %), Holandia (42 %), Francja (41 %), Korea Połu-

dniowa (40 %). Najsłabiej prezentowały się ponownie głównie państwa afrykańskie, 

                                                      
111 Jest to definicja przyjęta przez ITU. 
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część azjatyckich oraz z basenu Morza Karaibskiego, w których dostęp do internetu 

szerokopasmowego miało mniej niż 0,01 % mieszkańców. Warto wspomnieć, że dla 

ogółu populacji świata wartość ta wynosiła w roku 2015 11,3 %. Należy zwrócić 

uwagę, że w przypadku zróżnicowań w skali świata nie mamy więc do czynienia 

z zanikaniem wykluczenia cyfrowego pierwszego poziomu. Dla mieszkańców czę-

ści państw dostęp do internetu, szczególnie internetu szerokopasmowego, jest 

w dalszym ciągu nieosiągalny. 

 

  

Ryc. 21. Użytkownicy internetu w relacji do liczby ludności w regionach świata w 2015 roku. Źródło: 

opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego (data.worldbank.org). 

 

Ważne wnioski, odnośnie szybkości transferu danych, pochodzą z opraco-

wania Hilberta (2016), który przeanalizował kształtowanie się zmian w dostępie do 

internetu dla 172 państw w okresie blisko 30 lat. Dla samego dostępu do internetu 

wartość współczynnika Giniego112 wykazuje wyraźny spadek. W przypadku szybko-

ści transmisji danych nie zmienia się istotnie (utrzymuje się na zbliżonym pozio-

mie), jednak wartość jego podlega fluktuacjom. Wynikają one ze skomplikowanych 

relacji pomiędzy nieustającym postępem technologicznym i dyfuzją technologii. 

Uogólniając to zagadnienie: pojawienie się nowych technologii w związku z tym, że 

                                                      
112 Współczynniki Giniego wykorzystywany jest do określania nierówności w rozwoju spo-

łeczeństw, głównie z perspektywy dochodów. Mieści się on w zakresie od 0 do 1, przy czym 

wyższe wartości oznaczają nierównomierność rozkładu, wartość 0 całkowitą równomier-

ność. 
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ma miejsce w najlepiej rozwiniętych państwach, przyczynia się do wzrostu nierów-

ności; następnie w wyniku dyfuzji innowacji do państw słabiej rozwiniętych docho-

dzi do zmniejszania się nierówności. Jednak konkurencja, coraz większe potrzeby 

użytkowników powodują (w nawiązaniu do „efektu Czerwonej Królowej”113), po-

wstawanie kolejnych innowacji. Według raportu firmy Akamai (Akamai’s State of 

the Internet..., 2016) w trzecim kwartale 2016 roku średnia szybkość internetu była 

największa w Korei Południowej (26,3 Mbit/s), następnie w Hongkongu 

(20,1 Mbit/s), Norwegii (20,0 Mbit/s) i Szwecji (19,7 Mbit/s). Średnia dla całego 

świata wynosiła 6,3 Mbit/s. Najsłabiej wypadały Jemen (0,7 Mbit/s), Syria 

(1,1 Mbit/s) i Libia (1,2 Mbit/s). Polska w tym zestawieniu znajdowała się na 

37 miejscu (11,7 Mbit/s) i była wyprzedzona m.in. przez takie europejskie państwa 

jak Słowację, Węgry, Litwę, Rumunię oraz znajdującą się aż na 10 miejscu na świe-

cie Łotwę (16,9 Mbit/s). Warto również odnotować zmiany jakie nastąpiły wzglę-

dem trzeciego kwartału 2015 roku. Bardzo duży przyrost zanotowała Kenia – 335 % 

(do poziomu 11,0 Mbit/s), Indonezja – 115 % (do poziomu 6,4 Mbit/s). Można więc 

stwierdzić, że poprawa w zakresie infrastruktury (podmorskie kable) przekłada się 

na lepsze parametry funkcjonowania internetu – transmisji danych, gdyż to właśnie 

w wymienionych państwach w ostatnim okresie dokonał się istotny postęp w zakre-

sie połączeń via podmorskie kable. Jak pokazują badania Hjorta i Poulsena (2017) 

pojawienie się w państwach afrykańskich połączeń poprzez podmorskie kable 

wpływa nie tylko na poprawę jakości połączenia, ale również wzrost liczby użyt-

kowników (m.in. dzięki obniżeniu kosztów międzynarodowego transferu danych). 

Przyczynia się również do wzrostu poziomu aktywności zawodowej na obszarach, 

gdzie pojawił się, dzięki podmorskim kablom, szybszy internet. Należy jednak mieć 

świadomość, że zapewnienie dostępu do internetu o dobrych parametrach przesyłu 

dla większej liczby użytkowników w tych państwach, nie zależy tylko od faktu pod-

łączenia do podmorskich kabli. Istotne jest również stworzenie infrastruktury 

w głębi lądu, co nie zawsze jest łatwe, a przede wszystkim tanie. 

 

8.3. Zmiany w zachowaniach użytkowników internetu 

8.4.1 Od komputera do smartfona 

Zmiany w korzystaniu z internetu są bardzo szybkie, zwłaszcza w przypad-

ku zmian znaczenia poszczególnych typów urządzeń służących do łączenia z inter-

netem. Koncentrując się na tych zmianach należy na wstępie stwierdzić, że najistot-

                                                      
113 Efekt Czerwonej Królowej odwołuje się do sytuacji z powieści Lewisa Carolla Po drugiej 

stronie lustra: „...trzeba biec z całą szybkością (...) ażeby pozostać w tym samym miejscu” 

(Caroll, 2012, s.218). Oznacza on, że konkurencja wymusza wprowadzanie ciągłych zmian – 

innowacji. 
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niejszym trendem ostatnich lat było przechodzenie od korzystania z urządzeń sta-

cjonarnych do komputerów przenośnych i finalnie smartfonów. Wzrost popularności 

smartfonów jest pochodną wzrostu korzystania z telefonów komórkowych. W okre-

sie 10 lat – pomiędzy 2005 a 2015 rokiem liczba abonentów telefonii komórkowej 

wzrosła z 2,2 mld do 7,2 mld, czyli w przeliczeniu na 100 mieszkańców Ziemi 99 

posiada telefony komórkowe. Nie oznacza to, że każdy ma telefon komórkowy, 

gdyż w państwach wysoko rozwiniętych wartość ta jest zdecydowanie wyższa niż 

100, w najsłabiej rozwiniętych wynosi dużo mniej. Wraz ze wzrostem liczby telefo-

nów komórkowych znacząco w skali globalnej spadła liczba osób z dostępem do 

telefonii stacjonarnej z 1,2 mld w roku 2005 do 1 mld w roku 2015. Tak więc od 

wielu lat liczba użytkowników telefonów komórkowych przewyższa liczbę użyt-

kowników telefonii stacjonarnej. Oczywiście nie każdy telefon komórkowy czy 

smartfon umożliwia połączenie z internetem, gdyż nie zawsze występuje taka moż-

liwość lub brak jest chęci użytkownika do korzystania z internetu. Według danych 

Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej w roku 2015 można było określić licz-

bę telefonów komórkowych (lub smartfonów) wykorzystywanych do łączenia się 

z internetem na 3,6 mld. Zbliżone dane zawarte są w raporcie Ericsson Mobility 

Report... (2016), gdzie liczbę telefonów komórkowych w roku 2015 określono na 

7,3 mld (7,7 mld w 2016), przewidując ich wzrost do 8,9 mld w roku 2022. W tym 

wyodrębniono 3,3 mld (3,9 mld w 2016) smartfonów. Liczby te, w związku z kil-

koma czynnikami, nie oznaczają liczby użytkowników, jednak wyraźnie wskazują 

na kierunek rozwoju sposobów korzystania (łączenia się) z internetu. Na brak moż-

liwości utożsamiania liczby abonentów telefonii komórkowej z liczbą użytkowni-

ków wpływa m.in. korzystanie w części państw z kilku urządzeń lub subskrypcji 

przez jedną osobę (wykorzystywanie różnych telefonów, subskrypcji do różnych 

celów, korzystanie z urządzeń łączących dwie subskrypcje – dwie karty SIM114), 

występowania nieaktywnych subskrypcji – nieużywanych numerów telefonów.  

W roku 2015 najwięcej abonentów telefonii komórkowej w odniesieniu do 

liczby ludności występowało głównie w państwach o niesprzyjających uwarunko-

waniach do rozwoju tradycyjnej telefonii (ryc. 22). Chodzi tutaj o państwa o dużym 

udziale w powierzchni pustyń, obszarów niezamieszkałych: Kuwejt (232 telefony 

komórkowe na 100 mieszkańców), Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan 

(187), Bahrajn (185), Jordania (179), Arabia Saudyjska (177). Telefonia komórkowa 

jest tam najważniejszą technologią służącą do komunikowania się mieszkańców. 

Telefonia tradycyjna, stacjonarna jest w nich bardzo słabo rozwinięta. Przykładowo 

w Arabii Saudyjskiej tylko 12 osób na 100 ma do niej dostęp, w Kuwejcie 13, Zjed-

noczonych Emiratach Arabskich 24. W innych państwach z wysoką penetracją tele-

fonią komórkową, które można zaliczyć do dobrze rozwiniętych z perspektywy spo-

                                                      
114 Karta SIM (Subscriber Identity Module) umożliwia identyfikację abonenta w obrębie 

danej sieci telefonii komórkowej. 
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łeczno–ekonomicznej (np. Austria, Włochy, Polska, Szwajcaria), liczba telefonów 

komórkowych także znacznie przekracza 100 urządzeń na 100 mieszkańców. 

W tych przypadkach również telefonia stacjonarna jest zazwyczaj dobrze rozwinięta 

(np. w Austrii 42). Przy czym liczba abonentów telefonii stacjonarnej wyraźnie spa-

da w okresie ostatnich lat, przykładowo we Włoszech z 48 na 100 osób w roku 2000 

do 33 w roku 2015, w Szwajcarii z 75 do 50. 

 

 

Ryc. 22. Liczba abonentów telefonii komórkowej na 100 mieszkańców w roku 2015. Źródło: opracowanie 

własne na podstawie danych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (www.itu.int). 

 

Najgorzej w przypadku liczby abonentów telefonii komórkowej wypadają 

słabo rozwinięte ekonomicznie państwa Afryki, Ameryki Południowej, Azji. 

W Erytrei tylko 7 osób na 100 posiada telefon komórkowy, przy jeszcze gorszej 

penetracji telefonią stacjonarną (1 osoba na 100); w Korei Północnej telefony ko-

mórkowe posiada 13 osób na 100 (stacjonarne 5 na 100). Nieco lepiej wypadają 

Republika Środkowoafrykańska, Sudan Południowy czy Kuba (pomiędzy 20–30 

abonentów na 100 mieszkańców).  

Znaczenie wykorzystania smartfonów do łączenia się z internetem może być 

określone poprzez ilość danych, przesłanych w wyniku korzystania z tych urządzeń. 

Jak podaje Ericsson Mobility Report... (2016) w roku 2016 (trzeci kwartał) średnio 

na jeden aktywny smartfon przypadało 1,9 GB transferu danych na miesiąc, z prze-

widywanym transferem w roku 2022 rzędu 11 GB/miesiąc. Prognozowany procen-

towy wzrost dla smartfonów w tym okresie ma być większy (35 %), niż dla urzą-

dzeń podłączonych do stałego łącza (20 %). W roku 2016 dosyć duże różnice 

w przypadku transferu danych występowały pomiędzy poszczególnymi częściami 

świata. W Ameryce Północnej zanotowano transfer rzędu 5,1 GB/miesiąc na aktyw-

ny smartfon (przewidywany transfer w roku 2022 – 25 GB/miesiąc), w Europie Za-
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chodniej – 2,7 GB/miesiąc, natomiast w Afryce i na Środkowym Wschodzie – 

1,3 GB/miesiąc.  

Podane dane wskazują na przewidywany wzrost znaczenia mobilnego inter-

netu. Same jednak miary odnośnie transferu danych przeliczone na urządzenie nie 

pokazują istotnego kontekstu przestrzennego. Uwzględniając wolumen danych prze-

syłany w poszczególnych częściach świata w skali miesiąca wyraźnie dominuje 

najludniejsza część świata, czyli państwa zachodniej części basenu Oceanu Spokoj-

nego (m.in. Chiny, Japonia, Indie, Indonezja, Australia). Generują one 3,6 EB da-

nych na miesiąc, przy 1,8 EB na miesiąc dla Ameryki Północnej czy 0,7 EB/miesiąc 

dla Ameryki Łacińskiej (Ericsson Mobility Report..., 2016) (ryc. 23). Takie ujęcie 

wskazuje wyraźnie, że pomimo przewagi w zakresie przesyłania/odbierania danych 

w przeliczeniu na użytkownika w Ameryce Północnej czy Europie, po uwzględnie-

niu potencjału ludnościowego, największym globalnym udziałem odznaczają się 

najludniejsze państwa azjatyckie. Niesie to istotne konsekwencje dla kształtu prze-

strzeni przepływów, zwłaszcza jeżeli uwzględnić stosunkowo niski jeszcze obecnie 

udział ludności z dostępem do internetu w tych państwach. Warto zwrócić szczegól-

ną uwagę na dwa państwa o największym potencjale demograficznym: Chiny i In-

die. W skali globu charakteryzują się one stosunkowo małą liczbą użytkowników 

smartfonów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Jednak dokładniejsze analizy 

wyraźnie wskazują, że wraz ze wzrostem poziomu rozwoju społeczno–

ekonomicznego dochodzi do dużych zmian. Należy jednocześnie stwierdzić wystę-

powanie dużych różnic w zakresie posiadania i wykorzystania smartfonów pomię-

dzy obydwoma państwami. W Chinach 94 % populacji w wieku 18–34 lat posiadało 

w 2016 roku smartfony, podczas gdy w Indiach tylko 29 %. Udział dla Indii był 

mniejszy niż udział posiadaczy smartfonów w populacji powyżej 50 lat w Chinach – 

30 % (Poushter, 2017). 

W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych, należy dodać, że w niektó-

rych państwach do połączenia z internetem wykorzystywane są jeszcze stosunkowo 

często telefony komórkowe. Wskazując podstawową różnicę pomiędzy telefonami 

komórkowymi a smartfonami należy zwrócić uwagę, że są one prostsze (przez to 

tańsze), bazują na firmowych systemach operacyjnych, ograniczonej liczbie aplika-

cji. W przypadku korzystania z internetu mają ograniczony zakres, obsługują starsze 

standardy sieci komórkowych, co wiąże się z mniejszymi zdolnościami do przesyła-

nia danych. Telefony komórkowe są popularne głównie w państwach słabo rozwi-

niętych ekonomicznie, z dużym udziałem ludności o małej sile nabywczej. Z jednej 

strony w tym przypadku ważne są aspekty finansowe oraz związane z brakiem po-

trzeby zaawansowanego korzystania z internetu. Dodać należy do tego również nie-

dostateczne umiejętności związane z obsługą bardziej skomplikowanych urządzeń. 

Warto również zauważyć, że mniej skomplikowane urządzenia zapewniają dostęp 

do internet w starszych standardach, co nie obniża jednak ich użyteczności. Przykła-

dowo w Indiach blisko 90 % użytkowników urządzeń mobilnych na przełomie lat 



Geografia internetu – Krzysztof Janc 

 

144 

2016/2017 korzystało z sieci w standardzie 2G, gdyż umożliwiający dostęp do sze-

rokopasmowego internetu standard 3G, był dla nich za drogi (Bhattacharya, 2017). 

Z drugiej strony istotne są aspekty związane z długością pracy urządzenia. Wobec 

częstych przerw w dostawach energii elektrycznej, tudzież jej stałego braku, lepiej 

sprawdzają się urządzenia wymagające rzadszego podłączania do źródła energii, 

czyli „tradycyjne” telefony komórkowe. 

 

 

Ryc. 23. Ilość danych przesyłana i odbierana (w sumie) przez smartfony w latach 2010–2022 (prognoza) 

w PB na miesiąc. Źródło: opracowanie własne na podstawie Ericsson Mobility Report... (2016). 

 

Dobrym uzupełnieniem analizy ilości danych przesyłanych via urządzenia 

mobilne jest aspekt czasu poświęcanego na korzystanie z internetu. Jak wskazują 

dane pochodzące z serwisu comScore, w USA już w roku 2016 ponad połowa 

(57 %) czasu spędzanego z wykorzystaniem internetu miało miejsce przy użycie 

smartfonów. Jednak co istotniejsze, wartość ta rozkładała się następująco: 7 % ko-

rzystanie z sieci WWW, 50 % korzystanie z aplikacji mobilnych (Lella, 2016). Po-

dobnie sytuacja wyglądała w grudniu 2016 roku w Wielkiej Brytanii. Według rapor-

tu UK Digital Market... (2017) 50 % czasu poświęcanego na „bycie on–line”, reali-

zowanego było poprzez smartfony, podczas gdy komputery stacjonarne posiadały 

udział 34 %. Osiągnięty został zatem kolejny ważny etap rozwoju internetu – sieć 

WWW (serwisy internetowe) przestała być głównym celem „odwiedzin” internau-

tów. Znaczenie aplikacji na urządzenia mobilne znalazło odzwierciedlenie w zapro-

ponowanym przez Gardnera i Davis (2013) określeniu młodzieży, zależnej od apli-

kacji w ocenie faktów, podejmowanych wyborów jako generacja aplikacji (app ge-

neration). Rozmiar owej zależności, ilustruje fakt, że przeciętny użytkownik smart-
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fona używa go (sprawdza, korzysta) więcej niż 100 razy dziennie (Kilham, 2016)115. 

Na podstawie innych analiz, dotyczących 60 państwowych rynków (niestety poza 

RPA nie uwzględniono innych państw afrykańskich), prognozuje się, że w 2018 

roku 79 % czasu spędzanego na korzystaniu z internetu będzie odbywać się dzięki 

urządzeniom mobilnym (Zenith forecasts 75 %... , 2016). Wskazuje to wyraźnie na 

tempo i głębokość zmian.  

W przypadku przemian w zakresie środków dostępu do internetu należy 

uwzględnić, że dokonujący się postęp w tym zakresie w ostatnim okresie był bardzo 

duży. Powstawanie coraz większej liczby urządzeń określanych mianem „inteligent-

nych” przełożył się na wzrost zróżnicowań w zakresie korzystania z internetu. We-

dług raportu GWI Device... (2016) użytkownicy internetu nie tylko korzystają 

z komputerów stacjonarnych, przenośnych, tabletów czy smartfonów, ale również 

z inteligentnych telewizorów (około ⅓), konsoli do gier, czytników książek elektro-

nicznych, inteligentnych zegarków, opasek czy biżuterii. Wszystkie z tych urządzeń 

mają możliwość łączenia się internetem.  

 

8.4.2. Przeglądarki internetowe 

Interesującym aspektem, wskazującym zarówno na zmiany technologiczne 

oraz przekształcenia postaw użytkowników internetu, są trendy w korzystaniu 

z przeglądarek internetowych, zarówno w przypadku komputerów, jak i urządzeń 

mobilnych. W związku z faktem funkcjonowania różnych przeglądarek dla kompu-

terów i smartfonów rozpatrzono je osobno. Według danych StatCounter116, w stycz-

niu 2017 roku najpopularniejszą przeglądarką na urządzenia mobilne było Chrome 

z udziałem 45 %. Chrome jest przeglądarką firmy Google, stanowi więc zawsze 

integralną częścią smartfonów opartych na systemie operacyjnym Android, który 

również jest produktem Google. Na kolejnych miejscach znajdowały się: Safari – 

18 % (przeglądarka firmy Apple – wbudowana w urządzenia tej firmy, m.in. iPho-

ne), UC Browser – 16 % (przeglądarka dla systemu Android), Opera (dostosowana 

do wielu systemów operacyjnych) i Samsung Internet (6 %). Odmiennie sytuacja 

wyglądała w styczniu 2010 roku. Wówczas na pierwszym miejscu znajdowała się 

przeglądarka Safari – 33 %; druga była Opera – 25 %, trzecia – przeglądarka wbu-

dowana w urządzenia Nokii – 18 %. Widać w tym przypadku wyraźne przejście od 

dominacji przeglądarki dedykowanej urządzeniom firmy Apple do tych, które funk-

cjonują w urządzeniach opartych na systemie Android. Warto podkreślić, że począt-

                                                      
115 Townsend A.M. (2013, lok. 176–179) określa smartfon jako „zestaw służący przetrwaniu 

w wielkim mieście, cyfrowy wielofunkcyjny szwajcarski scyzoryk, który pomaga szukać, 

nawigować, komunikować się i koordynować działania z każdym człowiekiem i obiektem 

dookoła”. 
116 Statystyki pochodzące z serwisu StatCounter powstają na zasadzie analizy liczby odwie-

dzin na serwisach WWW (częstotliwość używania), nie zaś unikalnych wizyt. 
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kowa dominacja Safari wiązała się z tym, że urządzenie Apple – iPhone, było jed-

nym z pierwszych smartfonów (do sprzedaży trafił w 2007 roku), który osiągnął 

sukces rynkowy, dzięki bardzo dobrym parametrom sprzętu i łatwości korzystania z 

internetu. W 2010 rok rynek urządzeń mobilnych oferujących możliwość skorzysta-

nia z internetu był mniejszy niż w roku 2017. StatCounter podaje statystyki dla 21 

przeglądarek (większość z marginalnym udziałem). W roku 2017 notowanych jest 

już w zestawieniu 25 rożnych przeglądarek.  

Dla komputerów (stacjonarnych i przenośnych) najpopularniejszą przeglą-

darką w roku 2010 (stan na styczeń) był Internet Explorer (wbudowana w kompute-

ry z systemem Windows) – 55 %117. Drugi Firefox miał udział rzędu 32 %, a dalsze 

w kolejności (m.in. Opera, Safari, Chrome) miały zdecydowanie mniejsze udziały. 

W roku 2017 sytuacja uległa daleko idącej zmianie – Internet Explorer posiadał już 

tylko udział 10 %, a zdecydowanym liderem była przeglądarka firmy Google, czyli 

Chrome – 62 %. Drugie miejsce zajmował Firefox (15 %), czwarte Safari (5 %). 

Zauważalne jest więc przejście od dominacji przeglądarki jednej z największych 

firm związanych z nowoczesnymi technologiami – Microsoftu, do przeglądarki in-

nego giganta – Google. Wskazuje to na wyraźny wzrost znaczenia tej drugiej firmy, 

która od momentu przejęcia dominującej roli na rynku wyszukiwarek interneto-

wych, zaczęła również wyraźnie zaznaczać swoją obecność niemal we wszystkich 

możliwych produktach i usługach związanych z internetem (np. systemy operacyjne 

na urządzenia mobilne). 

W przypadku korzystania z przeglądarek na urządzeniach mobilnych należy 

zauważyć silnie zaznaczające się zróżnicowania w skali świata (ryc. 24, 25). W roku 

2010 Safari przeważało głównie w państwach Ameryki Północnej i Europy Zachod-

niej. Spośród relatywnie dużych państw przeglądarka firmy Apple dominowała 

w Kanadzie (87 %), Szwajcarii (80 %), Danii (77 %). W USA – ojczyźnie iPhona, 

udział ten wynosił co prawda tylko 54 %, jednak związane to było z dużym udzia-

łem (19 %) przeglądarki dedykowanej smartfonom BlackBerry. Smartfony tej firmy 

wprowadzono na rynek wcześniej niż iPhone (w 1999 roku) i dzięki skupieniu się 

w swojej funkcjonalności na poczcie elektronicznej, zyskały uznanie pośród osób 

„uzależnionych” od szybkiego dostępu do niej, m.in. przedsiębiorców, urzędników, 

przedstawicieli wolnych zawodów. Dominacja przeglądarki Safari w najbogatszych 

państwach świata, wiązał się ze stosunkowo wysoką ceną produktów firmy Apple 

oraz początkowym ograniczeniem ekspansji tylko na te rynki. Nieprzypadkowo 

więc w państwach afrykańskich oraz części azjatyckich udział tej wyszukiwarki 

wynosił ledwie kilka procent. W państwach Europy Wschodniej, części Afryki 

i Azji dominującą przeglądarką była Opera. Możliwość jej instalacji na smartfonach 

                                                      
117 Praktyka firmy Microsoft, czyli automatyczne włączenie przeglądarki Internet Explorer 

do systemów Windows, była elementem tzw. „wojny przeglądarek” w latach 90 XX wieku, 

czyli rywalizacji produktu firmy Microsoft z popularną wówczas przeglądarką Netscape 

(Hofmokl, 2009). 



Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 41 

 

147 

z systemem operacyjnym Android, przełożyła się na sukces na rynkach, na których 

ta tańsza względem iPhona alternatywa, zdobyła uznanie konsumentów. Natomiast 

niskimi udziałami Opery (kilka procent) odznaczały się państwa z dominacją Safari.  

 

 

 

 

Ryc. 24. Udział rynkowy przeglądarek internetowych na smartfonach w roku 2010. Źródło: opracowanie 

własne na podstawie StatCounter (gs.statcounter.com). 

Uwaga: uszeregowane od góry według globalnego udziału na świecie; nw – nie występuje. 
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Ryc. 25. Udział rynkowy przeglądarek internetowych na smartfonach w roku 2017. Źródło: opracowanie 

własne na podstawie StatCounter (gs.statcounter.com). 

Uwaga: uszeregowane od góry według globalnego udziału na świecie; nw – nie występuje, UC – UC 

Browser. 

 

Dychotomiczny obraz udziałów rynkowych dwóch opisanych przeglądarek 

występuje na obszarze Europy, gdzie wyraźna granica pomiędzy jej częścią zachod-
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nią i wschodnią odzwierciedla inne wymiary zróżnicowań społeczno–

ekonomicznych kontynentu. Siła nabywcza mieszkańców państw dawnego bloku 

wschodniego odgrywa w tym przypadku istotną rolę. Trzecią względem popularno-

ści w roku 2010 była firmowa przeglądarka Nokii, którą można uznać za komple-

mentarną względem Opery. Szczególnie w państwach azjatyckich posiadała ona 

silną pozycję, nawet powyżej 70%. Interesująco wypadają w tych porównaniach 

państwa Ameryki Południowej. W większości z nich żadna z przeglądarek nie osią-

gnęła dominującej pozycji, wzajemnie uzupełniały się dwie lub trzy przeglądarki. 

Przykładowo w Brazylii udział wyglądał następująco: Safari 19 %, Opera 26 %, 

Nokia 46 %. Warto zwrócić uwagę, że pomimo wyraźnej dominacji trzech wymie-

nionych przeglądarek w niektórych państwach lub grupach państw popularność 

zdobywały niszowe (z perspektywy świata) przeglądarki. Wspomniane BlackBerry 

posiadało aż 42 % udział w Australii, NetFront w państwach Ameryki Łacińskiej 

(udziały około 20 %). Użytkownicy polscy preferowali w roku 2010 Operę (53 %) 

przed Safari (21 %) i przeglądarką Nokii (15 %). 

W roku 2017 udziały przeglądarek internetowych w państwach świata wy-

glądały już zdecydowanie odmiennie niż 7 lat wcześniej. Poza opisywaną zmianą 

w globalnej popularności doszło do zmian w udziale w poszczególnych państwach 

i grupach państw. Najpopularniejsza przeglądarka Chrome silnie zaznaczyła swoje 

udziały w Ameryce Łacińskiej, zdecydowanej części Europy oraz państwach azja-

tyckich, zyskując tam udział rynkowy ponad 70 %. Generalnie aż w 203 państwach 

i terytoriach zależnych udział ten osiągnął wartość powyżej 10 %. Safari utrzymało 

swoją pozycję w Ameryce Północnej (ponad 50 %), Japonii (68 %) oraz zwiększyło 

udział w Australii (53 %). Wyraźnie zaznaczył się jednak spadek udziałów w pań-

stwach zachodnioeuropejskich, głównie na rzecz Chrome. Pomimo tego przetrwał, 

jednak zatracił swoją ostrość, podział na kontynencie europejskim. Szczególnie Pol-

ska wyróżniała się niskimi udziałami (2 %) we wschodniej części Europy. Nawet 

w porównaniu do pozostałych państw regionu, gdzie udziały przekraczały znacznie 

10 % (w państwach z zachodniej i północnej Europy zazwyczaj ponad 30 %) była to 

bardzo niska wartość. 

Trzecią według globalnej popularności wyszukiwarką była UC Browser, 

przy czym jej wysoka pozycja wynikała głównie z popularności w Indiach (53 %), 

co przy ponad 300 mln użytkowników smartfonów w tym państwie przełożyło się 

na duży udział na świecie. UC Browser jest przeglądarką opracowaną w Chinach 

(przez firmę Alibaba), darmową i posiadającą wersje na wszystkie znaczące systemy 

operacyjne. Jej ekspansja jest skierowana głównie na państwa azjatyckie oraz afry-

kańskie. Największe udziały uzyskuje w słabo rozwiniętych społeczno–

ekonomicznie państwach. Należy dodać, że pomimo spadku globalnego udziału, 

Opera w dalszym ciągu dominowała wyraźnie w niektórych państwach, szczególnie 

afrykańskich. Generalnie aż w 16 afrykańskich państwach udział ten wynosił mini-

mum 50 %. Z innych charakterystycznych przeglądarek należy wymienić przeglą-
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darkę firmową Samsunga. Zdobyła ona popularność w kraju pochodzenia – Korei 

Południowej (27 %), ale również osiągnęła relatywnie spore udziały (kilkanaście 

procent) w państwach europejskich (w sumie na całym świecie było 65 państw 

z udziałem ponad 10 %). Było to efektem zdobycia ogromnej popularności smartfo-

nów tej firmy na świecie. Posiadanie szerokiego wachlarza produktów, zarówno 

tanich, jak i skierowanych do wymagających użytkowników, pozwoliło koreańskiej 

firmie na osiągnięcie sukcesu na skalę światową. Warto dostrzec również, że 

w ostatnim czasie w niektórych państwach popularność zaczęły zyskiwać lokalne 

projekty. Wymienić można w tym przypadku rosyjską przeglądarkę Yandex Brow-

ser, która używana była w roku 2017 tylko w Rosji (6 %) i państwach ściśle z nią 

związanych (Białoruś, Ukraina, Kazachstan).  

Mniej wyraźne zróżnicowania przestrzenne występują dla udziału rynkowe-

go przeglądarek używanych na komputerach stacjonarnych i przenośnych (ryc. 26, 

27). W roku 2010 w większości państw świata dominował Internet Explorer, posia-

dający udziały ponad 70 % w 33 państwach, w tym aż 97 % w Korei Południowej. 

Najmniej popularny był on wówczas głównie w państwach europejskich, gdzie 

we wschodniej jej części notował udziały poniżej 30 %. Sam podział w obrębie Eu-

ropy w dużej części nawiązywał do podziału w wymiarze wschód – zachód konty-

nentu, z zauważalnymi jednak stosunkowo niskimi udziałami w Niemczech, Austrii, 

części państw nordyckich. W państwach tych najpopularniejszą przeglądarką był 

Firefox, osiągając ponad 50 % udziału. Największą popularnością w zakresie użyt-

kowania odznaczał się Firefox w państwach azjatyckich o niskim poziomie rozwoju 

ekonomicznego. Trzecia z przeglądarek – Chrome (wydana dopiero w 2008 roku), 

uzyskiwała relatywnie duże udziały w państwach takich jak Albania (20 %), Tune-

zja (19 %), Sri Lanka (15 %). Silne w zestawieniu przeglądarek na smartfony Safari, 

w przypadku komputerów stacjonarnych i przenośnych odnotowało kilku–

kilkunastoprocentowe udziały, z tylko 9 % w USA. Z innych charakterystycznych 

przeglądarek należy wymienić Operę zyskującą duże uznanie w państwach byłego 

bloku wschodniego. Dwanaście pierwszych miejsc względem udziału procentowego 

zajmują byłe republiki ZSRR, a kolejne dwa Słowacji i Polska (12 %). W Chinach 

swój udział zaznaczyła wyszukiwarka pochodząca z tego kraju – Maxthon (8 %), 

która jak się okazało, pełniła również funkcje szpiegowskie, wysyłając na chińskie 

serwery informacje naruszające prywatność użytkowników.  
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Ryc. 26. Udział rynkowy przeglądarek internetowych na komputerach stacjonarnych i przenośnych w roku 

2010. Źródło: opracowanie własne na podstawie StatCounter (gs.statcounter.com). 

Uwaga: uszeregowane od góry według globalnego udziału na świecie; nw – nie występuje, IE – Internet 

Explorer, FF – Mozilla Firefox. 
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Ryc. 27. Udział rynkowy przeglądarek internetowych na komputerach stacjonarnych i przenośnych w roku 

2017. Źródło: opracowanie własne na podstawie StatCounter (gs.statcounter.com). 

Uwaga: uszeregowane od góry według globalnego udziału na świecie; nw – nie występuje, IE – Internet 

Explorer, FF – Mozilla Firefox. 

 

Względem roku 2010, w 2017 doszło do zmiany w zakresie globalnej popu-

larności przeglądarek. W przypadku dominującej przeglądarki Chrome największy 
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udział posiadała ona głównie w państwach Ameryki Łacińskiej. W sumie osiągnęła 

udziały ponad 70 % w 60 państwach. Praktycznie w całej Europie, poza Francją 

i Niemcami, posiadała minimum połowę udziału rynkowego. Firefox zaznaczał 

swoją obecność głównie w państwach afrykańskich. Internet Explorer w większości 

państw osiągał udziały rzędu kilku, kilkunastu procent, zachowując w miarę duży 

udział w kilku mniejszych państwach oraz Korei Południowej (34 %) i Japonii 

(24 %). Tak jak 7 lat wcześniej, Safari zachowuje podobne udziały, przy znaczącym 

spadku Opery, która dalej była popularna w tych samych państwach, jednak już przy 

udziałach niewiele ponad 10 %. Zdecydowanie wyraźniej niż w przypadku wersji 

mobilnej, zaznacza się pozycja rosyjskiej wyszukiwarki Yandex Browser, która 

w Rosji osiągnęła udział 13 %, w Turkmenistanie 12 %, a w pozostałych państwach 

regionu kilka procent. Ciekawie prezentuje się w tym zakresie rynek chiński. Poza 

popularnymi w skali świata, pojawia się kilka lokalnych przeglądarek – Sogou 

Explorer (6 %), QQ Browser (5 %), opisany wcześniej Maxthon (1 %). W Polsce 

struktura była następująca: Chrome 57 %, Firefox 27 %, Opera 6 %, Internet Explo-

rer 4 %. 

 

8.4.3. System operacyjny 

Kolejnym aspektem korzystania z internetu jest rodzaj systemu operacyjne-

go z jakiego korzystają internauci. Cecha ta jest co prawda tylko pośrednio związana 

z korzystaniem z internetu, jednak umożliwia zwrócenie uwagi na ogólne tendencje 

związane ze zmianami korzystaniu z komputerów i internetu. 

Podobnie jak w przypadku przeglądarek internetowych, do zbliżonych 

wniosków doprowadza analiza systemów operacyjnych pod jakimi działają kompu-

tery i smartfony. Jak wskazano wcześniej, fakt korzystania z danej przeglądarki, jest 

często związany z korzystaniem z konkretnego systemu operacyjnego. W przypadku 

ogólnych zmian jakie zaszły w analizowanym okresie (2010–2017), należy odnoto-

wać wzrost znaczenia systemu operacyjnego Android w przypadku smartfonów. 

W roku 2010 najpopularniejszym systemem operacyjnym był Symbian (34 %), któ-

ry był wspólną produkcją takich firm jak Nokia, Motorola, Siemens, Sony Ericsson. 

W związku z tym obecny był na smartfonach tych marek. Taki sam jak Symbian 

udział na światowym rynku posiadał iOS (33 %), czyli system operacyjny dedyko-

wany smartfonom firmy Apple. Android posiadał niewielki udział (4 %), mniejszy 

od systemu operacyjnego dedykowanego smartfonom firmy BlackBerry (10 %). 

W roku 2017 sytuacja uległa daleko idącej zmianie – Android zdominował rynek 

osiągając 72 % udziału, 20 % posiadał iOS. Można stwierdzić, że te dwa systemy 

operacyjne stanowiły o całość rynku, gdyż pozostałe posiadały śladowe udziały. 

Interesujący jest przypadek smartfonów BlackBerry, których udział w ostatnim 

kwartale 2016 spadł do niemal 0 %, ze sprzedażą 207 tys. sztuk urządzeń obsługi-

wanych poprzez system tej firmy. Dla porównania urządzenia działające na systemie 
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Android sprzedały się w tym czasie w liczbie blisko 353 milionów sztuk (Gartner 

Says Worldwide..., 2017). Dla komputerów stacjonarnych i przenośnych sytuacja 

w roku 2017 wyglądała podobnie jak dla smartfonów – praktycznie tylko dwa sys-

temy zdobyły uznanie pośród użytkowników internetu. Windows (różne wersje) 

posiadł udział 85 %, zaś OSX (macOS), czyli system operacyjny dostępny dla kom-

puterów firmy Apple – 11 %. W porównaniu do roku 2010 doszło do niewielkiego 

spadku znaczenia Windowsa (2010 rok – 92 %), przy wzroście OSX – z poziomu 

6 %.  

Dla systemów operacyjnych przeznaczonych na komputery brak jest wyraź-

nych zróżnicowań. Dominacja systemu Windows jest niemal absolutna we wszyst-

kich państwach świata i sytuacja ta nie zmienia się od lat. Natomiast w przypadku 

systemu operacyjnego przeznaczonego dla komputerów firmy Apple, największe 

udziały (z pominięciem małych państw) występują w Szwajcarii, USA, Kanadzie, 

Norwegii, Australii. 

Ciekawiej niż w przypadku systemów operacyjnych dla komputerów pre-

zentuje się zróżnicowania przestrzenne dla systemów operacyjnych na smartfonach 

(ryc. 28, 29). Posiadający największy globalny udział w roku 2010 Symbian, domi-

nował w większości państw świata, z wyłączeniem Ameryki Północnej i części pań-

stw europejskich. Aż w 53 państwach posiadał udział ponad 70 %. Również w dużej 

części państw świata był obecny system operacyjny dla urządzeń Apple. Zyskał on 

największe uznanie w Ameryce Północnej (Kanada – 88 %, USA – 54 %), Europie 

Zachodniej (np. Szwajcaria – 80 %), Japonii (77 %). Ponownie, jak w przypadku 

przeglądarek, kontynent europejski był podzielony na dwie części – zachód z naj-

większymi udziałami dla iOS i pozostałą część z dominacją Symbiana. Warto do-

dać, że w części państw o niskim poziomie rozwoju społeczno–ekonomicznego silną 

pozycję miał system operacyjny związany ze smartfonami Sony Ericsson. W sumie 

aż w 64 państwach udział wynosił ponad 10 %. Struktura udziałów dla Polski przed-

stawiała się następująco: Symbian 36 %, Sony Ericsson 26 %, iOS 21 %. Można 

więc stwierdzić, że w przypadku systemów operacyjnych dla smartfonów w Polsce 

nie dominował znacząco żaden z nich. 

W roku 2017 dominujący system przeznaczony na smartfony, czyli Andro-

id, niemal całkowicie zdominował rynki wielu państw – ponad 130 państw z 70 % 

udziałem. Największą popularność zdobył w Omanie (96 %), Polsce, Boliwii 

(92 %). Pośród dużych państw Android nie odgrywał dominującej roli w USA, Ka-

nadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Japonii i państwach nordyckich. W nich zazna-

czały się duże udziały iOS. Wyraźnie dominował on w Japonii (71 %), Szwajcarii 

(60 %), a w USA posiadał 54 %. Warto podkreślić, w przypadku tego systemu, że 

w części państw udziały względem roku 2010 zmieniły się wyraźnie na jego nieko-

rzyści: we Francji zanotowano spadek o 38 p.p., w Kanadzie o 35 p.p., Niemczech 

o 34 p.p., Danii o 30 p.p., Szwajcarii o 25 p.p. Największy jednak spadek (w pań-

stwach o dużym rynku smartfonów) zanotowano w Korei Południowej – aż 53 %. 
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Było to związane ze wzrostem znaczenia smartfonów koreańskich firm (Samsung118, 

LG), których działanie opiera się na systemie Android. W USA udział procentowy 

iOS–a pozostał na tym samym poziomie.  

 

 

 

Ryc. 28. Udział rynkowy systemów operacyjnych na smartfonach w roku 2010. Źródło: opracowanie 

własne na podstawie StatCounter (gs.statcounter.com). 

Uwaga: uszeregowane od góry według globalnego udziału na świecie; nw – nie występuje. 

 

Warto zwrócić uwagę, że pomimo znaczącego wzrostu w ostatnich latach 

Androida, iOS (a więc de facto smartfony firmy Apple), zaczął zdobywać coraz 

większą popularność w części państw azjatyckich i europejskich, takich jak: Wiet-

nam (przyrost o 53 p.p.), Kambodża (31 p.p.), Irak (21 p.p.), Rosja, Chiny (19 p.p.). 

Powiększanie się udziału osób dobrze sytuowanych, wzrost powiązań z innymi pań-

stwami, przełożyły się na wzrost udziału iPhone’ów na rynkach tych państw. Sys-

                                                      
118 Samsung w roku 2016 sprzedał najwięcej smartfonów na świecie – 306,5 mln sztuk, co 

stanowiło 20 % udziału w rynku. Na drugim miejscu znalazła się firma Apple (udział 14 %), 

natomiast na trzech kolejnych miejscach chińskie firmy: Huawei, Oppo, BBK Communica-

tion Equipment z łącznym udziałem 19 % (Gartner Says Worldwide..., 2017). 
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tem Symbian, będący jeszcze w roku 2010 największym na rynku, pozostał z kilku-

procentowymi udziałami w słabo rozwiniętych ekonomicznie państwach afrykań-

skich i azjatyckich. W tej samej grupie państw kilku–kilkunastoprocentowe udziały 

posiadał system Nokii S40 (Series 40). Można więc stwierdzić, że występowanie 

zauważalnego udziału tego typu systemów operacyjnych, świadczy o słabej pozycji 

państw w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Używanie smartfonów 

starszych generacji z mniej „wydolnymi” systemami operacyjnymi to nie tylko kwe-

stia wybierania przestarzałych (tańszych) rozwiązań przez użytkowników z racji 

słabszej siły nabywczej, ale również opóźnienia w stosunku do państw czołówki 

względem umiejętności posługiwania się nowymi rozwiązaniami. 

 

 

 

Ryc. 29. Udział rynkowy systemów operacyjnych na smartfonach w roku 2017. Źródło: opracowanie 

własne na podstawie StatCounter (gs.statcounter.com). 

Uwaga: uszeregowane od góry według globalnego udziału na świecie; nw – nie występuje. 

Interesująco wyglądałą sytuacja systemów operacyjnych firmy Microsoft na 

urządzenia mobilne – Windows (różne wersje). Ich udział osiągał zauważalny po-

ziom w państwach stosunkowo słabo rozwiniętych społeczno–ekonomicznie (np. 

Republika Środkowoafrykańska, Zimbabwe, Gabon – ponad 5 %), jak i w Finlandii 
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6 % – co jest związane z wykorzystywaniem tych systemów przez smartfony fiń-

skiej firmy Nokia. Generalnie przy uwzględnieniu faktu, że w ostatnim kwartale 

2016 roku sprzedaż nowych smartfonów z systemami Android oraz iOS stanowiła 

w sumie 99,6 % udziału w rynku (Gartner Says Worldwide..., 2017), to uprawnio-

nym jest stwierdzenie, że duże udziały innych systemów operacyjnych świadczą 

o korzystaniu z przestarzałych urządzeń. W przypadku dalszej (dłuższej) dominacji 

tych systemów (Android, iOS), istotnym aspektem różnicującym użytkowników 

będzie jego wersja. 

Na podstawie przedstawionych analiz odnośnie popularności przeglądarek 

i systemów operacyjnych można sformułować kilka ogólnych wniosków. Po pierw-

sze wyraźnie zauważalne są istotne zmiany jakie wystąpiły w okresie 2010–2017. 

Uwzględniając, że nie jest to okres bardzo długi, fundamentalne zmiany w zakresie 

popularności przeglądarek oraz systemów operacyjnych wskazują na dużą dynamikę 

tego aspektu korzystania z ICT. Drugą kwestią jest występowanie wyraźnych ukła-

dów przestrzennych, do czego przyczyniają się głównie uwarunkowania natury eko-

nomicznej, ale również kulturowej. Stąd też dogłębna analiza trendów w zakresie 

wzrostu, spadku popularności poszczególnych przeglądarek, systemów operacyj-

nych może przynieść wiedzę odnośnie wielu aspektów funkcjonowania społeczeń-

stwa, jego postaw względem innowacji, zamożności, związku działań zaawansowa-

nych technologicznie z rynkiem konsumenckim, przemian ekonomicznych, jak 

i również geopolityki. Ważnym wnioskiem, nawiązującym do opisywanych w ni-

niejszym opracowaniu właściwości sieci, jest odwołanie się do efektów sieciowych. 

Jak zauważa Hofmokl (2009) użytkownicy dokonując zakupu urządzeń (kompute-

rów czy też współcześnie smartfonów), decydują się na wybór najpopularniejszego 

systemu operacyjnego. Zapewnia to chociażby kompatybilność pomiędzy formatami 

zapisu danych różnych dla użytkowników pracujących wspólnie, wymieniających 

się informacjami etc. 

 

8.4.4. Język przestrzeni cyfrowej 

Jak wspomniano, wzrost liczby użytkowników internetu w poszczególnych 

państwach wpływa na kształt sieci WWW. Jednym z przejawów różnicujących 

użytkowników internetu jest język. W przypadku tego zagadnienia można rozpa-

trzyć dwa jego aspekty: liczbę użytkowników posługujących się danym językiem 

oraz wielkość zasobów sieci WWW, w zależności od zawartych treści w danym 

języku.  

W połowie roku 2016 najwięcej użytkowników internetu posługiwało się ję-

zykiem angielskim (949 mln), co stanowiło 26 % ogółu użytkowników internetu. 

Drugim najpopularniejszym językiem był chiński, konkretnie mandaryński 

(752 mln), trzecim – hiszpański (277 mln), czwartym – arabski (168 mln). W pierw-

szej dziesiątce występowały jeszcze dwa języki azjatyckie (ryc. 30). W sumie dzie-
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sięcioma najpopularniejszymi językami posługiwało się 78 % internautów. W przy-

padku odniesienia liczby użytkowników internetu do liczby osób posługujących się 

danym językiem (penetracja), zauważyć należy, że jest ona najwyższa dla języka 

japońskiego (91 %) i niemieckiego (88 %). Języki te są używane głównie w pań-

stwach o wysokim poziomie rozwoju społeczno–ekonomicznego i technologiczne-

go: japoński – praktycznie tylko w Japonii, niemiecki w dobrze rozwiniętych eko-

nomicznie państwach europejskich. Najniższa (z czołowej dziesiątki) jest penetracja 

dla języka francuskiego (26 %), co związane jest z jego popularnością w Afryce 

Północnej i Środkowej, czyli na obszarach gdzie znajdują się państwa o bardzo ni-

skim udziale internautów w ogóle społeczeństwa. W tym aspekcie zwraca uwagę 

również niski udział dla języków malajskiego i arabskiego. Jednak z drugiej strony 

użytkownicy języka arabskiego charakteryzowali się największą dynamiką przyro-

stu. Wynosiła ona w okresie 2000 – 2016 6,6 tys.  %, przy wartości dla całego świa-

ta 900 %. Dużą dynamiką, pośród 10 najpopularniejszych języków, odznaczały się 

również język rosyjski (3,2 tys.  %), chiński (2,2 tys.  %), portugalski (1,9 tys.  %) 

oraz malajski (1,8 tys.  %). Wyraźnie więc zauważalnym jest duży przyrost użyt-

kowników języków używanych w państwach BRICS oraz innych nie należących do 

czołówki gospodarczej, ale dynamicznie się rozwijających. Nie bez znaczenia było 

w tym przypadku również późniejsze włączenie się posługujących się wymieniony-

mi językami do społeczności użytkowników internetu. Języki popularne w pań-

stwach, w których jest bardzo wysoki udział internautów, zanotowały słabą dynami-

kę zmian – japoński 144 %, niemiecki 205 %. Język angielski zanotował przyrost 

574 %. W dużej mierze odpowiada za to przyrost użytkowników internetu w byłych 

brytyjskich terenach zależnych, m.in. Indiach, Pakistanie, Nigerii. Liczba bez-

względna osób posługujących się językiem angielskim jest tam stosunkowo duża. 

Mimo to niewielki przyrost dla języka angielskiego w zestawieniu z innymi, wska-

zywać może na dokonującą się zmianę (z perspektywy użytkowników) z internetu 

anglocentrycznego na bardziej różnorodny językowo. Poza przedstawionymi dany-

mi, wskazuje na to fakt, że grupa wszystkich języków spoza czołowej dziesiątki 

(22 % użytkowników na świecie) osiągnęła przyrost rzędu 1,1 tys.  %. 

Zmiany jakie zaszły w popularności języków w okresie 2004–2016119 po-

zwalają odnieść się do osłabiania dominacji języka angielskiego w światowym in-

ternecie. Po pierwsze należy zwrócić uwagę na spadek udziału użytkowników po-

sługujących się tym językiem. W połowie roku 2004 język angielski posiadał udział 

37 %, czyli trzy razy więcej niż drugi – chiński (12 %). W roku 2016 ta przewaga 

wynosiła tylko 6 %. Kolejną kwestią jest to że dziesięć najpopularniejszych języków 

w roku 2004 skupiało 88 % użytkowników internetu, czyli o 10 % więcej niż w roku 

2016. Trzecią kwestią są przemiany w strukturze najpopularniejszych języków. 

                                                      
119 Z roku 2004 dostępne są najstarsze archiwalne wersje strony (Internet World Stats) pre-

zentujące statystyki języków, jakimi posługują się użytkownicy internetu. 
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W roku 2004 w zestawieniu pojawiały się takie języki jak: koreański, włoski, holen-

derski. Dla wszystkich z tych języków ówczesna penetracja była na poziomie mini-

mum 40 %. Przy stosunkowo (w skali świata) niewielkiej liczbie użytkowników 

(zazwyczaj ograniczonej do jednego państwa), brak ich w zestawieniu z roku 2016 

jest konsekwencją wzrostu znaczenia języków popularnych w słabiej rozwiniętych 

ekonomicznie i technologicznie państwach oraz tych wykraczających swoim zasię-

giem (popularnością) poza jedno państwo.  

 

 

Ryc. 30. Najpopularniejsze dziesięć języków jakimi posługują się użytkownicy internetu (stan na 

30.06.2016). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Internet World Stats 

(www.internetworldstats.com). 

Uwaga: wielkość koła zeskalowana względem liczby użytkowników danego języka. 

 

Kolejnym aspektem, któremu warto się przyjrzeć jest udział serwisów 

WWW w danym języku. W roku 2017 zdecydowanie dominował język angielski 

osiągając ponad połowę udziału (ryc. 31)120. Należy jednak zaznaczyć, że w przy-

padku prezentowanych danych uwzględniano wszystkie wersje językowe serwisów 

WWW. Duża część serwisów, poza wersją serwisu skierowaną do użytkowników 

konkretnego języka, posiada wersję anglojęzyczną. Na początku roku 2017 angielski 

można było uznać za „język internetu” (52 %). Na kolejnym miejscu znajdowały się 

język rosyjski, dla którego stwierdzono 6,5 % udział pośród serwisów WWW. Zbli-

żone udziały (około 5 %) posiadały trzy kolejne języki, a mianowicie japoński, nie-

                                                      
120 Prezentowane zestawienie opracowywane jest na podstawie 10 mln najpopularniejszych 

serwisów WWW na świecie według rankingu Alexa. Dane dla roku 2011 opracowywano na 

podstawie 1 mln najpopularniejszych serwisów WWW. 



Geografia internetu – Krzysztof Janc 

 

160 

miecki, hiszpański. Język chiński z 2 % serwisów WWW, osiągał niewiele większy 

udział niż język polski z udziałem 1,7 %. W przypadku omawianego zjawiska istot-

ne jest również odniesienie do zmian w czasie. Względem roku 2011 udział języka 

angielskiego uległ obniżeniu o 4,5 p.p., gdyż wynosił wówczas 56,6 %. Dla dużej 

części pozostałych języków zmiany były zazwyczaj w zakresie od kilku dziesiątych 

procenta do jednego procenta.  

 

 

Ryc. 31. Zawartości serwisów WWW według języków (stan na 22.02.2017). Źródło: opracowanie własne 

na podstawie danych W3Techs (w3techs.com). 

 

 Należy zauważyć, że wspomniane znaczenie lokalnych języków jest duże 

w kontekście likwidowania, czy też zmniejszania rozmiaru wykluczenia cyfrowego 

na świecie. Dla wzrostu korzystania z internetu potrzebny jest również wzrost treści 

i usług dostępnych w językach, którymi na co dzień posługują się mieszkańcy po-

szczególnych państw. Wzrost liczby użytkowników posługujących się lokalnymi 

językami przekłada się na wzrost treści tworzonych w tych językach. Przykładem 

może być sytuacja w Indiach. W roku 2015 spośród blisko 270 mln użytkowników 

internetu 127 mln korzystało z treści w lokalnych językach. Dynamika wzrostu tych 

użytkowników była zdecydowanie wyższa niż generalny wzrost liczby użytkowni-

ków internetu (Internet in Local..., 2015). Uwzględniając, że pośród mieszkańców 

Indii 88 % nie porozumiewa się w języku angielskim, podstawą pod wzrost liczby 

internautów musi być więc wzrost treści dostępnych w sieci WWW w lokalnych 

językach. Podobna sytuacja występuje w państwach Afryki Subsaharyjskiej. Kende 

i Quast (2016), zauważają, że brak treści w lokalnych językach ogranicza zaintere-

sowanie potencjalnych użytkowników internetem. Znajomość dominującego w sieci 

WWW języka angielskiego jest w dużej części państw subsaharyjskich na słabym 
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poziomie – w większości posługuje się nim około 10–20 % populacji. Co istotne, 

w części państw znajomość nawet urzędowego języka jest pośród mieszkańców 

bardzo słaba. Biorąc więc pod uwagę potencjał ludnościowy większości państw 

afrykańskich, czy też azjatyckich wzrost treści w lokalnych językach jest konieczno-

ścią w rozwoju sieci WWW. Oznacza to bowiem wyjście poza część społeczeństwa, 

która korzysta z internetu do kontaktów, zdobywania informacji w wymiarze mię-

dzynarodowym i zwrócenie większej uwagi na wymiar lokalny. Wyrazem sprostania 

temu wyzwaniu jest tworzenie przez ważne, duże serwisy informacyjne wielu wersji 

językowych. Przykładowo brytyjski serwis BBC posiadał na początku 2017 roku 

poza wersją anglojęzyczną, 28 wersji językowych (m.in. suahili, hausa, urdu, hindi, 

tamilską, perską). Coraz częściej opiniotwórcze serwisy WWW posiadają chińską 

lub arabską wersję językową. 

 

8.4.5. Serwisy WWW 

Określenie liczby serwisów WWW, ich tematyki, języków jest trudnym za-

daniem, gdyż „zmierzenie” rozmiaru sieci WWW jest praktycznie niemożliwe. Co-

dziennie powstają nowe serwisy WWW, codziennie są likwidowane inne. Szacun-

kowe oceny rozmiaru sieci WWW wykazują duże rozbieżności. Według serwisu 

Netcraft w styczniu 2017 roku sieć WWW liczyła 1 800 mln serwisów WWW, na-

tomiast serwis Internet Live Stats na dzień 27.02.2017 roku podawał liczbę 

1 156 mln serwisów. Szacunki te nie uwzględniają oczywiście tzw. ukrytej sieci, 

gdyż nie poddaje się ona indeksowaniu. Dynamika rozwoju sieci WWW jest bardzo 

duża. Od roku 1990, kiedy to pojawił się pierwszy serwis internetowy (serwis 

CERN – miejsce pracy Barnersa–Lee), ponad milion serwisów WWW funkcjono-

wało już w roku 1997 (według danych Internet Live Stats), ponad 100 mln w 2007, 

natomiast granica miliarda została przekroczona w roku 2014.  

Liczba serwisów WWW sprawia, że ich analiza pod względem struktury, 

popularności jest bardzo istotna z perspektywy walorów poznawczych, również na 

gruncie geografii internetu. Kwestią, która jest najistotniejsza w przypadku prowa-

dzenia analiz ich zróżnicowań, jest sposób organizacji zasobów sieci WWW, czyli 

system nazw domen internetowych – DNS (Domain Name System). Jest on hierar-

chiczny. Domenami najwyższego poziomu, czyli takimi powyżej których nie funk-

cjonują już żadne inne, są domeny TLD (Top–Level Domains). Domeny najwyższe-

go poziomu generalnie dzielą się na dwa typy:  

1. Krajowy – ccTLD (country code TLD). Domeny przeznaczone dla podmiotów 

związanych z dana jednostką terytorialną. Składają się zawsze z dwóch liter–

kodów, np. .pl dla Polski, .us dla USA, .ir dla Iranu, .jp dla Japonii etc. Od roku 

2010 zaczęto wprowadzać możliwość tworzenia adresów internetowych, w kon-

sekwencji domen, w alfabetach innych niż łaciński (np. cyrylica, chiński). We-

dług IANA (Internet Assigned Numbers Authority) pod koniec lutego 2017 roku 



Geografia internetu – Krzysztof Janc 

 

162 

funkcjonowało 311 domen ccTLD, w tym 56 w alfabetach innych niż łaciński. 

Zmiany są odpowiedzią na większe zapotrzebowanie względem dostępu do treści 

w lokalnych językach – z Azji czy Afryki. Ich wprowadzenie może mieć funda-

mentalny wpływ na tendencje do zwiększania fragmentacji internetu. 

2. Funkcjonalny – gTLD (generic TLD). Domeny pierwotnie przypisane do amery-

kańskich serwisów WWW reprezentujących różne typy instytucji, np. .gov dla 

instytucji rządowych, .edu dla edukacyjnych, .com dla podmiotów komercyj-

nych. Są to tzw. stare domeny gTLD. W roku 2013 do użycia wprowadzono no-

we domeny (tzw. nowe domeny funkcjonalne – new gTLD) które przypisane są 

do konkretnych treści, rodzaju działalności np. .beer dla browarów i miłośników 

piwa, .pink dla tych, którzy lubią różowy kolor, .tatoo dla miłośników tatuaży. 

W związku z tym pod koniec lutego 2017 roku wszystkich dostępnych domen 

gTLD było ponad 1,2 tys. i lista ich nie jest zamknięta. Podobnie jak w przypad-

ku domen w alfabetach niełacińskich, wprowadzenie do funkcjonowania nowych 

domen gTLD jest wyrazem otwarcia się internetu na istotne zmiany, dostosowa-

nie do coraz bardziej różnorodnych potrzeb jego użytkowników. 

Warto zauważyć, że w przypadku domen funkcjonalnych możemy wyróżnić 

w ich puli tzw. sponsorowane gTLD. Utrzymywane (sponsorowane) są one przez 

społeczność, tudzież instytucję reprezentującą konkretny rodzaj działalności, specy-

fikę funkcjonowania (np. geograficzne, etniczne, zawodowe). W lutym 2017 roku 

było ich 15, w tym, przykładowo: .aero sponsorowana przez IATA (International 

Air Transport Association), czyli Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Po-

wietrznych; .cat sponsorowana przez fundację Fundacio puntCAT, zajmującą się 

promocją języka i kultury katalońskiej; .post zarządzaną przez Światowy Związek 

Pocztowy (Universal Postal Union). Poza wymienionymi typami domen funkcjonu-

je jeszcze domena typu infrastrukturalnego – .arpa, oraz domeny testowe. W lutym 

2017 roku status domen testowych posiadało 11 domen, wszystkie z nich były do-

menami w alfabetach niełacińskich. 

Odnosząc się do analizy przestrzennej zagadnienia należy uwzględnić 

wszelkie zastrzeżenia względem przypisywania domen do konkretnego państwa 

(por. Shiode, Batty, 2000; Zook, 2000; 2005; Dodge, Zook, 2009; Janc, 2016): 

1. Sama nazwa domeny funkcjonalnej nie wskazuje do jakiego państwa można 

przypisać dany serwis WWW. Co istotne popularność poszczególnych domen 

funkcjonalnych jest różna w różnych państwach. W części państw podmioty pre-

ferują właśnie domeny funkcjonalne, kosztem domen ccTLD. 

2. W odniesieniu do domen ccTLD należy zauważyć, że dla dużej ich części nie 

funkcjonują ograniczenia terytorialne dla podmiotów je rejestrujących. Konse-

kwencją tego jest występowanie zjawiska domain hack. Oznacza ono korzystanie 

z danej domeny przez podmioty z innych państw niż przypisane do niej, w celu 

stworzenia atrakcyjnego adresu serwisu WWW. Z jednej strony chodzi o wyko-

rzystanie domen jako części wyrazu np. chronolo.gy (użycie domeny Gujany), 
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phon.es (użycie domeny Hiszpanii). Drugim aspektem domain hack jest wyko-

rzystanie skojarzeń z daną domeną ccTLD, np. .tv (Tuvalu) – telewizja121, .dj 

(Dżibuti) – dyskdżokej. 

Stąd też przedstawione na rycinie 32 zróżnicowania przestrzenne należy 

traktować w zakresie domen ccTLD jako wyznaczniki popularności domen pocho-

dzących z danego państwa (terytorium), nie zaś jako wymiar produkcji treści zwią-

zanych z danym państwem. 

 

 

Ryc. 32. Liczba zarejestrowanych domen ccTLD oraz wybranych gTLD w dniu 28.02.2017 roku.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DomainTools (research.domaintools.com). 

Uwaga: skalowanie pierwiastkowe. 

Pod koniec lutego 2017 pośród domen dominowała wyraźnie domena typu 

gTLD .com z ogólną liczbą rejestracji unikalnych nazw serwisów WWW z tą dome-

ną 127,8 mln, co stanowiło ponad 41 % ogółu domen. Na drugim miejscu znajdowa-

ła się domena .tk, czyli przypisana do terytorium zależnego Nowej Zelandii – Toke-

lau. Liczba zarejestrowanych domen (ponad 180 mln) jest nieproporcjonalnie wyso-

ka względem liczby mieszkańców (około 1,5 tys.). Spowodowane jest to bezpłat-

nym (w pewnym zakresie) udostępnianiem domeny dla wszystkich zainteresowa-

nych. Brak jest jakichkolwiek kryteriów przy rejestracji domeny. Podobnie zresztą 

                                                      
121 Wilson M.I. (2001) zauważa, że domena Tuvalu jest prawdopodobnie najważniejszym 

zasobem tego małego państwa. W początkowym okresie funkcjonowania internetu była ona 

jedną z bardziej pożądanych domen ccTLD. 
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sytuacja wygląda z domeną .cf, przypisaną do Republiki Środkowoafrykańskiej. Jest 

to, jak wynika z wcześniejszych analiz, bardzo słabo rozwinięte z perspektywy pod-

staw funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego państwo, posiada jednak ponad 

600 tys. zarejestrowanych domen. Trzecie miejsce miała domena .net, czyli domena 

typu funkcjonalnego oryginalnie związana z usługami świadczenia dostępu interne-

tu, obecnie stosowana do tworzenia nazw serwisów WWW również poza tym zna-

czeniem. Dwie kolejne domeny, to domeny ccTLD przypisane odpowiednio do 

Niemiec (.de) oraz Chin (.cn). Dziesięć najpopularniejszych domen stanowi aż 72 % 

wszystkich zarejestrowanych. Zwraca uwagę, że pośród najpopularniejszych domen 

funkcjonalnych znajduje się jedna związana ściśle z Chinami. Domena .wang wyko-

rzystana została do zarejestrowania nazw ponad 800 tys. serwisów WWW. Wang to 

jedno z najpopularniejszych nazwisk chińskich, również odpowiednik króla, oraz 

część wyrażenia „wangluo” czyli chińskiego określenia internetu. Polska domena .pl 

znajdowała się na 21 miejscu w zestawieniu – 2,2 mln zarejestrowanych domen. 

Zwraca również uwagę, że domena ccTLD przeznaczona dla USA (.us), zajmuje 

dopiero 19 miejsce (2,4 mln zarejestrowanych domen). Zdecydowanie jest ona nie-

doreprezentowana względem poziomu rozwoju internetu i ogólnej produkcji treści 

w USA. Jest to pochodną preferowania przez podmioty z tego państwa domen 

gTLD. 

W przypadku tzw. starych domen gTLD potwierdza się ich silna dominacja 

w USA. Wskazują na to dane odnośnie hostingu, czyli przechowywania i obsługi 

danego serwisu na serwerze. Według danych NetTrack w przypadku domeny .com, 

serwisy WWW z tą domeną najczęściej znajdują się na serwerach w USA (56 %), 

w dalszej kolejności w Japonii (5 %), Niemczech, Chinach (niewiele ponad 4 %), 

Francji (4 %). Druga z najpopularniejszych starych domen gTLD czyli .net, odzna-

cza się również dominacją USA (45 %), przy następującym udziale kolejnych pań-

stw: Japonia – 11 %, Niemcy – 6 %, Francja – 5 %, Chiny – 3,5 %. Dwie kolejne 

domeny gTLD, powstałe jako jedne z pierwszych w tej kategorii, odznaczają się 

jeszcze większą przewagą serwisów przechowywanych i obsługiwanych na teryto-

rium USA. Serwisy WWW w domenie .edu w 92 % korzystają z amerykańskiego 

hostingu, natomiast w domenie .gov aż w 99 %. 

W zestawieniu najpopularniejszych domen wyraźnie zaznaczają swoją 

obecności te wykorzystywane do domain hack. Domena Wysp Kokosowych (.cc) 

reprezentowana jest przez 1,7 mln serwisów WWW, co wobec liczby mieszkańców 

(około 600 osób), wskazuje na silną nadreprezentowalność. Wykorzystywana jest 

ona między innymi przez podmioty związane z nieuznawaną na arenie międzynaro-

dowej Turecką Republiką Cypru Północnego, kluby kolarskie (cycling club), kościo-

ły i organizacje chrześcijańskie (catolic church). Podobnie domena .pw (Palau) 

z liczbą ponad 1 mln zarejestrowanych domen wykorzystywana jest przykładowo 

przez przedsiębiorców, profesjonalistów (professional web); jest ona dostępna bez 
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żadnych ograniczeń formalnych, co również przyczyniło się do jej stosunkowo sil-

nej pozycji pośród pozostałych domen.  

Częściowo z domain hack związane jest zjawisko hostingu domen ccTLD 

poza granicami przypisanego do niej państwa. Hosting, jest kluczowy jeżeli chodzi 

o zapewnienie sprawnego funkcjonowania danego serwisu WWW. Stąd też, poza 

faktycznym przypisaniem danego serwisu do państwa innego niż wskazuje domena, 

drugim czynnikiem tego zjawiska jest chęć skorzystania z dobrej, bezpiecznej, cza-

sami tańszej infrastruktury w innych państwach. Według danych serwisu NetTrack 

(stan na 6.03.2017) 22 państwa i terytoria zależne w zupełności korzystały z zagra-

nicznego hostingu (poniżej 1 % serwisów „przechowywanych” na własnym teryto-

rium). Większość z nich to państwa o bardzo słabym poziomie rozwoju technolo-

gicznego, między innymi Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, 

Mali, Somalia, Gabon. Również w tej grupie znajdują się popularne na całym świe-

cie domeny .tv, .io, .cc, .tk, .me. Co ciekawe, poza domenami ccTLD przypisanymi 

do państw/terytoriów małych i słabo rozwiniętych ekonomicznie i technologicznie, 

do jednostek z małym udziałem własnego hostingu należą takie państwa jak: Brazy-

lia (44 %), Kanada (38 %), Katar (28 %), Grecja (24 %). Dominującą lokalizacją dla 

hostingu jest USA, które to dla niektórych domen ccTLD zapewnia bardzo duży 

udział: dla domeny .gt (Gwatemala) – 74 %, .mx (Meksyk) – 73 %, . tt (Trynidad 

i Tobago) 72 %. Poza państwami amerykańskimi, USA odgrywa również bardzo 

duże znaczenie dla domen państw zdecydowanie dalej leżących: . ng (Nigeria) – 

67 %, .af (Afganistan) – 64 %, .lk (Sri Lanka) – 64 %. USA nie jest najważniejszym 

państwem zapewniającym usługi hostingu tylko w nielicznych przypadkach. Ma to 

miejsce przykładowo dla domeny .nu (Niue) – 38 % serwisów WWW znajduje się 

na serwerach w Szwecji. Związane jest to z tym, że w języku szwedzkim „nu” ozna-

cza „teraz” i ten fakt jest wykorzystywany w domain hack. Widoczne są również 

związki „postkolonialne” – .ao (Angola) w dużej części jest obsługiwana przez ser-

wery w Portugalii (36 %), .tn (Tunezja) – we Francji (81 %)122. Generalnie łącząc 

zarówno hosting domen gTLD, jak i ccTLD, zaznacza się wyraźna dominacja USA, 

które dzięki zlokalizowanym na ich terytorium serwerom obsługują 42 % serwisów 

WWW na świecie; kolejne Niemcy – 8 %, Japonia 5,5 %, Francja 4,5 %. Polska 

z 1 % zajmuje w tym zestawieniu 16 pozycję, wyprzedzając między innymi takie 

duże państwa jak Iran, Brazylię, i nieznacznie (o 0,03 %) ustępując Indiom. 

Warto zwrócić uwagę na sytuację domen w alfabetach niełacińskich. Najpo-

pularniejszą była .рф (czyli Federacja Rosyjska), osiągając liczbę zarejestrowanych 

domen blisko 800 tys. (40 miejsce w zestawieniu wszystkich domen). Drugą i trze-

cią w kolejności były chińskie domeny .中国 (Chiny w uproszczonym piśmie chiń-

skim) oraz .中國 (Chiny w tradycyjnym piśmie chińskim), osiągające liczbę około 

                                                      
122 W przypadku domeny .pl 68 % serwisów WWW jest zlokalizowana i obsługiwana 

w kraju, 11 % w Niemczech, 8 % we Francji, 7 % w USA. 
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240 tys. zarejestrowanych domen każda. Wszystkie z pozostałych domen tego typu 

nie przekroczyły wartości 100 tys. Należy podkreślić, że domeny zapisywane cyry-

lica, odwołujące się do państwowości (.рф) lub społeczności rosyjskojęzycznej 

(.рус), osiągnęły liczbę blisko 900 tys., co w zestawieniu z tradycyjną domeną (.ru – 

5,3 mln) stanowiło znaczący udział. Świadczy to o wyraźnych tendencjach do wy-

bierania w tym państwie nazw domen we własnym, bliższym użytkownikom alfabe-

cie. 

Interesująco prezentuje się sytuacja z nowymi domenami, a konkretnie to 

w jakich państwach zyskały popularność – zostały zarejestrowane. Według danych 

serwisu Namestat (na dzień 1 marca 2017) domena .xyz (najpopularniejsza z no-

wych domen) rejestrowana była głównie przez chińskie podmioty (65 %). Podobnie 

sytuacja wyglądała z domeną .top – udział Chiny to 79 %, .win – 90 %, .loan – 

96 %. Należy jednak podkreślić, że nie jest to zauważalne dla wszystkich domen. 

Ważne jest znaczenie, przesłanie danej domeny – również umocowanie w kulturze. 

Przykładowo: domena .blackfriday (okres wyprzedaży w sklepach, początek sezonu 

zakupów przed Bożym Narodzeniem) zdobyła głównie uznanie w USA (36 %), 

Brazylii (18 %), Wielkiej Brytanii (9 %); domena .bible (Biblia) popularna była 

w USA (53 %) i Kanadzie (36 %); domena .lgbt (skrótowiec od Lesbian, Gay, Bi-

sexual, Transgender – opisujący ogół mniejszości seksualnych) – popularna była 

w USA (57 %), Niemczech (7 %), Wielkiej Brytanii (5 %). Oczywistą jest popular-

ność domen ściśle związanych z danym językiem, państwem właśnie w tym pań-

stwie: .gmbh (GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung, spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) jest najpopularniejsza w Niemczech (87 %) oraz Austrii (6 %), 

domen .kiwi w Nowej Zelandii (99 %), domena .boutique we Francji (30 %). 

Aspekt geograficzny w przypadku zarejestrowanych domen jest obecny 

również w przypadku domen związanych z miastami. Najpopularniejszą spośród 

funkcjonujących pod koniec lutego 2017 roku 32 domen tego typu, była odnosząca 

się do Nowego Jorku (.nyc) z niewielką jednak liczbą rejestracji w skali świata – 

70 tys. Następne w kolejności były domeny Berlina (.berlin), Londynu (.london), 

Tokio (.tokyo), Amsterdamu (.amsterdam), zatem największych i najważniejszych 

miast świata. Również w tym przypadku widoczna jest skłonność podmiotów rosyj-

skich do rejestrowania serwisów o nazwach zapisywanych cyrylicą. Domena Mo-

skwy w zapisie łacińskim (.moscow) ma niewiele większą liczbą zarejestrowanych 

serwisów niż w cyrylicy (.mocква). 

Poza zestawieniem samej liczby wszystkich serwisów WWW względem 

domen należy zwrócić uwagę na strukturę domen w zestawieniach najpopularniej-

szych serwisów WWW. O ile bowiem sama liczba zarejestrowanych serwisów in-

formuje o popularności względem konkretnych domen, o tyle skorzystanie z rankin-

gów umożliwia zwrócenie uwagi na faktyczną pozycję domen z perspektywy ich 

znaczenia dla użytkowników, zainteresowania użytkowników poszczególnymi do-

menami. Oczywiście również i w tym przypadku przy analizie zagadnienia obowią-
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zują ograniczenia związane ze specyfiką preferowania poszczególnych domen oraz 

domain hack. Dwoma analizowanymi serwisami dostarczającymi codziennie zesta-

wienie najpopularniejszych na świecie serwisów są ranking Majestic oraz Alexa. 

Istotnym jest, że każdy z rankingów w inny sposób określa hierarchię serwisów 

WWW. Jak wspomniano (rozdział 6.2), Alexa koncentruje się na analizie zachowań 

internautów. Ranking Majestic, powstaje natomiast na zasadach ściśle webome-

trycznych – uwzględnia hiperłącza przychodzące do danego serwisu WWW. 

W przypadku obydwu rankingów należy w pierwszej kolejności podkreślić, 

że w odniesieniu do ogólnej liczby domen występuje kilka różnic. Udziały najważ-

niejszych tzw. starych domen funkcjonalnych były wyższe w przypadku rankingów 

niż w ogóle rozdysponowanych domen. Będąca na pierwszym miejscu we wszyst-

kich przypadkach domena .com w rankingach Alexa i Majestic stanowiła około 

49 %, czyli o 8 p.p. więcej niż w ogólnej liczbie wszystkich domen. Podobnie sytua-

cja wyglądała z domeną .org – odpowiednio większy udział o 1,2 p.p oraz 3,1 p.p. 

Przyczyną tego stanu jest po części zdecydowanie słabsza pozycja w rankingach 

nowych domen funkcjonalnych, które istniejąc stosunkowo krótko nie zdołały osią-

gnąć statusu często odwiedzanych, połączonych z innymi. Stąd też pomimo tego, że 

domen .xyz to około 2 % zarejestrowanych domen (8 miejsce w zestawieniu), to już 

przy uwzględnieniu rankingów popularności od strony użytkowników, czy też rangi 

połączeń z innymi serwisami, wypadała słabo – udział w zestawieniach rankingo-

wych rzędu niecałych 0,3 %; pozycja w zestawieniu dla Alexa – 41, dla Majestic – 

32. Podobnie sytuacja prezentowała się dla pozostałych znaczących nowych domen 

funkcjonalnych: .top, .loan (aż 411 miejsce w zestawieniu Majestic), .win. Szcze-

gólnie wyraźna była dysproporcja dla domeny .tk, drugiej w liczbie zarejestrowa-

nych domen. W przypadku rankingów jej udział wynosił tylko 0,05 %, co odpowia-

da za 88 miejsce w zestawieniu dla Alexa i 84 dla Majestic. Przedstawione różnice 

wpływają na wartości współczynników korelacji rang Spearmana pomiędzy udzia-

łami domen w rankingach i ogółem funkcjonujących. Dla domen ogółem i rankingu 

Alexa współczynnik korelacji wynosi 0,68; tyle samo dla domen ogółem i rankingu 

Majestic. W przypadku wartości współczynnika korelacji dla obydwu rankingów 

wynosi ona 0,86, co wskazuje na istotne podobieństwa obydwu rankingów w zakre-

sie oceny miejsca poszczególnych domen w hierarchii. 

Powyższe przykłady wskazują, że ilość zarejestrowanych domen nie musi 

oznaczać ich ważności z perspektywy użytkowników. W przypadku domeny .tk 

i innych udostępnianych nieodpłatnie, nie są one zazwyczaj w centrum zaintereso-

wania dużych przedsiębiorstw, podmiotów. W związku z niskimi barierami dla ko-

rzystania przez klientów indywidualnych, oraz małe podmioty, serwisy WWW za-

wierają treści nie mające szans na zdobycie szerszego uznania – wygenerowanie 

ruchu w sieci WWW. Dodatkowo to, że zarejestrowano dany adres internetowy nie 

oznacza, że powstaje aktywnie funkcjonujący serwis WWW. Część adresów stano-

wią tzw. zaparkowane domeny. Parkowanie domen umożliwia utrzymywanie danej 
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nazwy bez posiadania serwisu WWW. Celem jest zazwyczaj utrzymanie domeny 

w celu jej odsprzedania lub „przechowanie” przed planowanym okresem jej rozwoju 

(dodania treści etc). Również może być ona wykupywana przez podmioty posiada-

jące nazwy w innych domenach w celu odsyłania do nich – jest to forma zabezpie-

czenia się przed tzw. cybersquattingiem123. Przykładowo według serwisu nTLDStats 

domena .win posiadała na początku marca 2017 roku 72 % zaparkowanych domen, 

.xyz – 67 %, .wang – 65 %, .club – 61 %, .top – 53 %, .loan – 27 %. 

Poza samym udziałem poszczególnych domen należy zwrócić uwagę na to 

jakie konkretnie serwisy dominują w sieci WWW oraz jak wyglądały zmiany 

w ostatnich latach. Tabela 3 prezentuje zestawienie najpopularniejszych serwisów 

WWW według rankingu Alexa i Majestic dla roku 2017 (koniec lutego). Pierwsza 

dwudziestka serwisów WWW (uszeregowana według rangi dla rankingu Alexa) 

zdominowana jest przez serwisy amerykańskie oraz chińskie, przy czym te drugie 

zajmują gorsze pozycje. Według ranking Alexa najpopularniejszym serwisem był 

google.com, podobnie w przypadku rankingu Majestic. Dodatkowo (dla rankingu 

Alexa) jego pozycję wzmacnia obecność w tym zestawieniu dwóch lokalnych wersji 

serwisu – japońskiej oraz indyjskiej. W najlepszej trójce w obydwu rankingach wy-

stępują trzy takie same serwisy, różniąc się tylko pozycją. Na dalszych miejscach 

rankingu zauważalne są znaczące różnice. Szczególnie duże są one dla serwisów 

chińskich. O ile w przypadku rankingu bazującego na zachowaniach użytkowników 

są one w czołówce, to w rankingu opartym na powiązaniach hiperłączami znajdują 

się na odległych pozycjach. Należy zauważyć, że chińskie serwisy WWW wobec 

słabej, często wynikającej z cenzury/blokady, pozycji na tym rynku zagranicznych 

(głównie amerykańskich) serwisów, uzyskują swoją pozycję głównie dzięki poten-

cjałowi rynku wewnętrznego. Przykładowo według danych Alexa – Baidu, Taobao 

oraz QQ w 92 % są odwiedzane przez użytkowników z Chin. Pozostali użytkownicy 

pochodzą z sąsiadujących państw azjatyckich oraz USA, co związane jest z liczną 

chińską diasporą. Faktyczny brak konkurencji dla chińskich serwisów, lepsze ich 

umocowanie w kulturze (np. język) przyczyniają się do ich wysokiej pozycji. Zatem 

w jednym rankingu wobec małej liczby linków z zagranicznych serwisów WWW, 

pozycja chińskich jest słaba, jednak w innym rankingu, dzięki dużej liczbie osób 

korzystających z serwisów pochodzących z Chin, uzyskują one bardzo dobre lokaty. 

W czołówce znajduje się jeszcze rosyjskie vk.com, najpopularniejszy serwis spo-

łecznościowy w Rosji i części państw z dużym udziałem ludności rosyjskojęzycznej. 

Generalnie poza wyszukiwarkami internetowymi, to właśnie serwisy społeczno-

ściowe stanowią najważniejsze serwisy WWW.  

 

                                                      
123 Cybersquatting to rejestrowanie domen kojarzonych z nazwami znanych firm, osób etc. 

przez osoby, które następnie odsprzedają te domeny z dużym zyskiem. 
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Tab. 3. Najpopularniejsze serwisy WWW na świecie według rankingu Alexa i Majestic (stan na 

28.02.2017). Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Alexa (www.alexa.com) i Majestic (ma-

jestic.com). 

domena rodzaj państwo Alexa Majestic 

google.com wyszukiwarka internetowa USA 1 1 

youtube.com serwis społecznościowy USA 2 3 

facebook.com serwis społecznościowy USA 3 2 

baidu.com wyszukiwarka internetowa Chiny 4 60 

yahoo.com portal USA 5 20 

wikipedia.org encyklopedia internetowa USA 6 6 

google.co.in wyszukiwarka internetowa USA/Indie 7 612 

qq.com serwis społecznościowy Chiny 8 66 

taobao.com sklep internetowy Chiny 9 235 

amazon.com sklep internetowy USA 10 24 

google.co.jp wyszukiwarka internetowa USA/Japonia 11 445 

live.com portal USA 12 77 

vk.com serwis społecznościowy Rosja 13 109 

twitter.com serwis społecznościowy USA 14 4 

hao123.com portal Chiny 15 1199 

instagram.com serwis społecznościowy USA 16 13 

sohu.com portal Chiny 17 249 

sina.com.cn portal Chiny 18 135 

360.cn portal Chiny 19 690 

linkedin.com serwis społecznościowy USA 20 8 

 

Zwracając uwagę na zmiany popularności serwisów WWW w okresie 2010–

2017 (na podstawie rankingu Alexa), podkreślić należy dwa fakty. Po pierwsze 

utrzymanie się w niezmiennym składzie trzech najpopularniejszych serwisów 

WWW – przy czym w roku 2010 to Facebook był na drugim miejscu, a YouTube na 

trzecim. Niezmiennie więc najważniejszymi węzłami sieci WWW są amerykańskie 

serwisy WWW, firm będących ikonami jej rozwoju w XXI wieku. Dominacja Goo-

gle jest podkreślana obecnością lokalnych wersji. W roku 2010 było ich cztery 

w zestawieniu, w 2017 – dwie. Jednak w analizowanym okresie doszło do osłabienia 

pozycji USA w zakresie udziału amerykańskich serwisów w dwudziestce najlep-

szych serwisów WWW. W roku 2010 w czołowej dwudziestce znajdowały się czte-

ry chińskie serwisy, w 2017 już siedem. W roku 2010 brak było serwisu rosyjskiego. 

Zanotować należy awans chińskiego serwisu Baidu z miejsca szóstego na czwarte; 

spadek amerykańskiego serwisu Blogspot z miejsca ósmego aż na 44 w roku 2017; 

podobnie serwis msn.com (serwis Microsoftu) z miejsca 11 spadł na pozycję 32. 
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Ostatni przykład jest jednym z wielu sygnałów o zmniejszaniu się znaczenia firmy 

Microsoft, wskutek między innymi poprawy jej rywali (np. Google). 

Wzrost znaczenia chińskich serwisów WWW wyraźnie widać na tle ich od-

powiedników – pierwowzorów. Przykładowo serwis Sina Weibo, czyli odpowiednik 

(klon) portalu Twitter pod koniec roku 2016 zbliżył się liczbą użytkowników do 

swojego międzynarodowego rywala. Co istotniejsze, w odróżnieniu od Twittera, 

chiński serwis od roku 2015 zaczął przynosić zyski, podczas gdy amerykański ser-

wis notuje od wielu lat duże straty (Huang, 2017). Innym aspektem dokonujących 

się zmian jest rywalizacja pomiędzy amerykańskimi i chińskimi serwisami WWW 

(usługami z nimi związanymi). Dobrze widoczne jest to w przypadku e–handlu, 

w którym chiński Alibaba rywalizuje z amerykańskim Amazonem o najbardziej 

przyszłościowe rynki, między innymi jeden z bardziej perspektywicznych, czyli 

indyjski (Russel, 2017). Zdobycie dominującej pozycji na tym rynku, z racji jego 

dużego potencjału ludnościowego, może przyczynić się do istotnej zmiany w glo-

balnym rankingu popularności. 
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9. Poziom rozwoju internetu 

9.1. Skala globalna 

Uwarunkowania zróżnicowania korzystania z internetu są dobrze udoku-

mentowane w literaturze przedmiotu (patrz rozdział 5.4.1). Należy jednak zwrócić 

uwagę na kilka istotnych związków pomiędzy liczbą użytkowników internetu, 

a miarami opisującymi poziom rozwoju społecznego, ekonomicznego czy technolo-

gicznego. W związku z tym w ramach niniejszego opracowania przeprowadzono 

badania mające na celu określenie tych współzależności. W pierwszej kolejności 

przy wykorzystaniu metody składowych głównych uzyskano jedną miarę (składo-

wą) opisująca poziom rozwoju internetu (tab. 4). Uwzględniono w tym przypadku 

takie wskaźniki jak: użytkownicy internetu na 100 mieszkańców, użytkownicy in-

ternetu szerokopasmowego na 100 mieszkańców, liczba bezpiecznych serwerów na 

milion mieszkańców. W związku z małą liczbą IXP, dużym zróżnicowaniem w za-

kresie faktycznego wykorzystania przyznanej puli adresów IP w poszczególnych 

państwach wyłączono te cechy z postępowania.  

 

Tab. 4. Macierz składowych głównych (rotacja Varimax) dla poziomu rozwoju internetu – dane na rok 

2015. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego (data.worldbank.org). 

wskaźnik zmienność wspólna po 

wyodrębnieniu 

wyjaśniana warian-

cja ( %) 

użytkownicy internetu na 100 mieszkańców 0,90 

78,9 

użytkownicy internetu szerokopasmowego na 

100 mieszkańców 

0,96 

liczba bezpiecznych serwerów na milion miesz-

kańców 

0,80 

 

Kolejnym etapem analizy było określenie współzależności pomiędzy po-

ziomem rozwoju internetu, a miarami opisującym zarówno jego determinanty 

(udział ludności miejskiej, PKB per capita według parytetu siły nabywczej), jak 

i zjawiska z nim powiązane: liczba bankomatów na 100 tys. mieszkańców, liczba 

abonentów telefonii komórkowej na 100 mieszkańców oraz zużycie energii elek-

trycznej w KWh per capita. Tak więc pierwsza grupa miar służy wyjaśnieniu po-

ziomu rozwoju internetu. Druga natomiast opisuje zjawiska współwystępujące. Wy-

bór wskaźników został podyktowany w przypadku determinant istotnością wpływu 

PKB per capita na większość zjawisk w zakresie geografii społeczno–ekonomicznej 

oraz sygnalizowaną „miejskością” internetu (rozdział 5.3.1). Dla miar związnych 
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z poziomem rozwoju internetu kluczem dla ich wyboru były założenie, że pierwszy 

ze wskaźników możemy przyjąć za wyznacznik poziomu rozwoju usług, drugi za 

jedną z miar określających poziom rozwoju ekonomicznego. Liczbę telefonów ko-

mórkowych uwzględniono ze względu na odgrywanie przez nie coraz istotniejszej 

roli w komunikowaniu się pomiędzy ludźmi. Ze względu na wątpliwości związne 

z porównywalnością wskaźników opisujących kwestie rozwoju społecznego (np. 

poziom wykształcenia) pominięto je. Współczynniki korelacji liniowej pomiędzy 

miarami (tab. 5) wskazują na występowanie silnych związków pomiędzy cechami. 

Z cech, które możemy uznać za uwarunkowania rozwoju internetu, silniejsza współ-

zależność, w przypadku korelacji z poziomem rozwoju internetu, występuje dla 

PKB per capita. W przypadku kolejnych miar, opisujących zjawiska związne z po-

ziomem rozwoj internetu, warto zauważyć współzależność z liczbą bankomatów 

oraz zużyciem energii elektrycznej. Należy równocześnie dodać, że związki te nie 

muszą oznaczać bezpośredniego warunkowania się zjawisk opisywanych poszcze-

gólnymi miarami. Są one związne również z ogólnymi procesami rozwoju technolo-

gicznego i społeczno–ekonomicznego. 

 

Tab. 5. Macierz korelacji liniowej Pearsona pomiędzy poziomem rozwoju internetu i wybranymi cechami 

społeczno–ekonomicznymi – dane na rok 2015. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku 

Światowego (data.worldbank.org). 
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rozwój internetu 1,00      

ludność miejska 0,57 1,00     

PKB per capita 0,72 0,64 1,00    

zużycie energii * 0,67 0,49 0,64 1,00   

bankomaty 0,66 0,53 0,56 0,37 1,00  

telefonia komórkowa  0,36 0,46 0,57 0,31 0,48 1,00 

* – dane za rok 2013.  

 

Pośród pozostałych zależności pomiędzy cechami, zwraca uwagę najsłabszy 

związek dla poziomu rozwoju internetu i liczby abonentów telefonii komórkowej. 

Uwzględniając wyraźnie zaznaczający się trend do korzystania z internetu przy po-

mocy smartfonów (patrz rozdział 8.4.1), należałoby spodziewać się silniejszych 

związków. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w fakcie, że telefonia ko-

mórkowa na niektórych obszarach jest podstawowym i jedynym środkiem łączności. 

Wobec niższych kosztów tworzenia infrastruktury telefonii komórkowej w zesta-

wieniu z telefonią stacjonarnej, zdobyła ona popularność w państwach o dużym 
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udziale obszarów o niskiej gęstości zaludnienia, trudnych do ustanowienia i utrzy-

mania infrastruktury sieciowej (duże dystanse pomiędzy osadami, niekorzystne 

ukształtowanie terenu). Dotyczy to zwłaszcza państw azjatyckich (Półwysep Arab-

ski) oraz afrykańskich. Również warto dodać, że ponoszenie dodatkowych kosztów 

na umożliwienie transferu danych zapewniającego dostęp do internetu, nie zawsze 

jest celowe, gdyż nie ma odpowiedniego popytu na tego rodzaju usługi. O sile 

związku stanowią więc zarówno czynniki związne z potrzebami, jak i kosztami. 

Tym bardziej, że w Afryce niektóre usługi, wymagające zazwyczaj dostępu do in-

ternetu, są realizowane przy pomocy telefonów komórkowych. Sztandarowym przy-

kładem jest kenijska usługa M–Pesa oferująca możliwość wykonywania transferów 

finansowych bez posiadania konta bankowego.  

W celu dokładniejszego przyjrzenia się związkom pomiędzy analizowanymi 

cechami skorzystano z analizy reszt z regresji pochodzących z modeli regresji skon-

struowanych według zasady: zmienna zależna – poziom rozwoju internetu, zmienna 

niezależna – udział ludności miejskiej (wariant pierwszy), PKB per capita (wariant 

drugi)124 (ryc. 33). W pierwszym przypadku interpretacja wartości reszt jest następu-

jąca: dodatnie reszty wskazują na wyższy poziom rozwoju internetu niż wynikałoby 

to z poziomu rozwoju ekonomicznego dla danego państwa, natomiast reszty ujemne 

wskazują na niższy poziom rozwoju internetu względem poziomu rozwoju ekono-

micznego. Wartości reszt bliskie 0, wskazują na proporcjonalny poziom rozwoju 

obydwu cech. Analogicznie należy interpretować wartości reszt z regresji w przy-

padku modelu, w którym zmienną niezależną był udział ludności miejskiej. Należy 

uwzględnić, że porównywane są wartości faktyczne dla danego państwa z wyesty-

mowanymi na podstawie modelu uwzględniającego wartości dla wszystkich państw.  

W przypadku wartości reszt dla udziału ludności miejskiej, największe do-

datnie występują dla najmniejszych państw i to zarówno dla tych w pełni zurbani-

zowanych (np. Monaco), jak i o niewielkim udziale ludności miejskiej (np. Liech-

tenstein, Trynidad i Tobago). Podobnie jednak, niektóre większe państwa odznacza-

ją się dużą wartością dodatnią reszt. Zaliczyć należy do nich głównie Szwajcarię, 

Holandię, Norwegię, Koreę Południową, Danię, Niemcy. Są to państwa, w przypad-

ku których możemy stwierdzić, że znajdują się w awangardzie ze względu na po-

ziom rozwoju internetu. Wszystkie z nich odznaczają się dużym udziałem ludności 

miejskiej (najmniej ma Szwajcaria – 74 %), na podstawie czego można sformułować 

dwa wnioski. Po pierwsze, również obszary wiejskie w tych państwach odznaczają 

się wysokim poziomem rozwoju internetu. Potwierdzają to dane dla państw europej-

skich. Według raportu Bridging the digital divide... (2015) w wymienionych pań-

stwach udział ludności korzystającej z internetu w mieście i na obszarach wiejskich 

jest na wysokim i zbliżonym poziomie (w Holandii na takim samym). Po drugie, 

                                                      
124 W opracowaniu nie zaprezentowano dokładnych parametrów modeli, gdyż wartości do-

pasowania i charakter wpływu zmiennych niezależnych na zależną dla modelu jednozmien-

nego są pochodną współczynnika korelacji liniowej Pearsona zaprezentowanego w tabeli 5.  
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w nawiązaniu do idei „miejskości” internetu, to w miastach pojawiają się w pierw-

szej kolejności innowacje. Również styl życia wymaga wszechstronnego korzysta-

nia z internetu. W państwach odznaczających się dużymi dodatnimi resztami z re-

gresji znajdują się miasta będące w czołówce światowych metropolii, znane z inno-

wacyjnych postaw społecznych etc. Polska wraz z liczną grupą państw, głównie 

z Europy Wschodniej i Azji, odznacza się adekwatnym do udziału ludności miej-

skiej poziomem rozwoju internetu. Państwa o ujemnych wartościach reszt z regresji 

występują głównie w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Są to często państwa 

biedne i opierające swój rozwój jeszcze w dużej części na rolnictwie. Znajdują się 

jednak również pośród nich państwa stosunkowo dobrze rozwinięte (np. Kuwejt, 

Brazylia). Warto zauważyć, że występują w tym przypadku państwa o bardzo du-

żym udziale ludności miejskiej – wspomniana Brazylia, Peru. W nich duża liczba 

ludności miejskiej oznacza równocześnie bardzo duże dysproporcje w statusie spo-

łecznym i materialnym, co przekłada się na niski poziom korzystania z internetu, 

rozwoju infrastruktury z nim związanej. Nieadekwatny względem udziału ludności 

miejskiej poziom rozwoju internetu prowadzi do podobnych konkluzji jak dla ze-

stawienia liczby ludności z udziałem osób korzystających z internetu. W przypadku 

poprawy sytuacji w zakresie dostępu do internetu nawet tylko w największych mia-

stach (z perspektywy opłacalności inwestycji wydaje się to logiczne), nastąpi zna-

czący przyrost liczby internautów z tych państw, co przełoży się na istotne zmiany 

w globalnej strukturze użytkowników internetu. 

Dla wartości reszt z regresji dla modelu ze zmienną niezależną PKB per ca-

pita, obraz zróżnicowań przestrzennych jest zbliżony do wcześniejszego. Jednak 

zauważalne są zmiany zwłaszcza na kontynencie amerykańskim, gdzie należy 

stwierdzić mniejsze odchylenia względem ogólnoświatowej zależności niż w przy-

padku udziału ludności miejskiej. Największe wartości dodatnie reszt uzyskują Ko-

rea Południowa, Islandia, Holandia i Dania (w pierwszej dziesiątce znajduje się 

osiem europejskich państw). Są to państwa o wysokich wartościach PKB per capita 

– niższych jednak niż w państwach Zatoki Perskiej, czy niektórych małych pań-

stwach (np. Luksemburg, Singapur). Wysoki standard życia, duży udział usług 

w strukturze gospodarki, przekładają się na wysoki poziom rozwoju internetu. Pań-

stwa o słabszym rozwoju internetu niż wynikałoby to z ich poziomu PKB, należą do 

dwóch grup. Po pierwsze, są to państwa najuboższe – głównie afrykańskie i azjatyc-

kie, w których brak jest w społeczeństwie potrzeby, jak i możliwości posiadania 

dostępu do internetu. Drugą grupę państw stanowią bogate państwa, opierające swój 

dochód w dużej mierze na eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego (np. Katar, 

Brunei, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskiego). Nieadekwatność rozwoju inter-

netu względem PKB per capita wynika po części z bardzo dużej przewagi tych pań-

stw nad innymi w zakresie tej miary. Stąd też pomimo dobrego poziomu rozwoju 

internetu, wyraźnie zaznacza się ich odstępstwo od ogólnej zależności dla wszyst-

kich państw. Polska, podobnie jak w przypadku udziału ludności miejskiej, charak-
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teryzuje się proporcjonalnym do rozwoju ekonomicznego poziomem rozwoju inter-

netu. 

 

 

Ryc. 33. Wartości reszt z regresji dla modeli ze zmienną zależną poziom rozwoju internetu: A – zmienna 

niezależna udział ludności miejskiej; B – zmienna niezależna PKB per capita (parytet siły nabywczej). 

Dane na rok 2015. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego (da-

ta.worldbank.org). 

 

Poza przedstawionymi aspektami rozwoju internetu i sieci WWW, które od-

noszą się najczęściej do jednego, wybranego zagadnienia należy zauważyć, że na 

potrzeby oceny państw świata tworzone są również ujęcia syntetyczne. Mają one na 

celu porównanie poziomu rozwoju internetu oraz zagadnień ściśle z nim związanych 

(determinant, efektów).  

Jedno z ujęć wielowskaźnikowych jest obecne w opracowywanym przez 

Światowe Forum Ekonomiczne raporcie (World Economic Forum – WEF) The Glo-
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bal Information Technology Report... (2016). Prezentowany w ramach tego opraco-

wania Wskaźnik Gotowości Sieciowej (The Networked Readiness Index – NRI), ma 

za zadanie w sposób kompleksowy opisać przygotowanie poszczególnych państw 

świata w zakresie gotowości do osiągania korzyści z pojawiających się nowych 

technologii i kapitalizacji tych możliwości. NRI uwzględnia cztery grupy wskaźni-

ków: jakość środowiska dla wykorzystania i tworzenia technologii; gotowość sie-

ciowa w znaczeniu infrastruktury ICT, dostępności, umiejętności; adaptacja i wyko-

rzystanie technologii przez trzy grupy użytkowników: instytucje publiczne, przed-

siębiorstwa, obywateli; ekonomiczny i społeczny wpływ nowych technologii. 

W sumie NRI składa się aż z 53 wskaźników125, które prezentowane są dla 139 pań-

stw, terytoriów zależnych (ryc. 34). 

 

 

Ryc. 34. Networked Readiness Index 2016*. Źródło: opracowanie własne na podstawie World Economic 

Forum (reports.weforum.org). 

* – wartość 1 oznacza najniższy poziom rozwoju internetu, wartość 7 – najwyższy. 

 

Zróżnicowanie państw świata pod względem NRI nawiązuje do zróżnico-

wań pojedynczych miar opisujących rozwój internetu. Dominująca pozycja państw 

tzw. globalnej północy w odniesieniu do południa, nie wynika w przypadku tej mia-

ry tylko z samego rozwoju internetu, czy szerzej rozwoju technologicznego, ale 

również w dużej mierze z ogólnego poziomu rozwoju społeczno–ekonomicznego. 

Najlepszym państwem według ogólnego wskaźnika NRI w 2016 był Singapur. Wy-

przedzał on państwa nordyckie (Finlandię, Szwecję, Norwegię) oraz USA. Najlep-

sze afrykańskie państwo (RPA) znajdowało się na 65 pozycji. Polska zajmując 42 

pozycję była bezpośrednio wyprzedzana przez takie państwa jak Rosja, Cypr, Ka-

                                                      
125 Spis wszystkich wskaźników użytych do konstrukcji zawarty jest w publikacji Global 

Information Technology Report... (2016). 
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zachstan. Słabością Polski była po pierwsze jakość środowiska (48 pozycja na świe-

cie), na co wpływ miały nieefektywne przepisy związane z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej, słaba jakość działań rządu na rzecz innowacyjności. Drugim sła-

bym obszarem była adaptacja i wykorzystanie technologii przez różne grupy użyt-

kowników (49 pozycja), gdzie najsłabiej prezentowało się wykorzystanie i wizja 

wykorzystania ICT przez instytucje rządowe. Najgorzej prezentowała się Polska 

w ekonomicznym i społecznym wpływie nowych technologii (59 pozycja), co wy-

nikało m.in. ze słabego wpływu internetu i powiązanych technologii na dostęp do 

usług publicznych, związanych z edukacją, zdrowiem oraz umożliwiających two-

rzenie nowych produktów, usług, modeli funkcjonowania działalności gospodarczej. 

Przytoczony przykład Polski wskazuje, że ujęcia tego typu, przy uwzględ-

nieniu cech jakościowych, znacznie poszerzają zrozumienie powiązań pomiędzy 

poszczególnymi komponentami/płaszczyznami społeczeństwa informacyjnego. 

Umożliwiają określenie na ile sam rozwój internetu, sieci WWW od strony infra-

strukturalnej czy użytkowników przekłada się na rzeczywisty wpływ na funkcjono-

wanie społeczeństwa, gospodarki.  

 

9.2. Wykluczenie cyfrowe – Polska 

Jak wykazała analiza w skali świata, Polska należy do stosunkowo dobrze 

rozwiniętych państw z perspektywy korzystania z internetu i rozwoju jego infra-

struktury. Należy jednak określić jak wyglądają zróżnicowania wewnątrz kraju.  

Stan infrastruktury telekomunikacyjnej, liczbę i rozmieszczenie poszczegól-

nych jej elementów, urządzeń przeznaczonych do korzystania z internetu jest 

przedmiotem corocznej inwentaryzacji prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elek-

tronicznej. Jedną z miar umożliwiającą określenie dostępu do internetu w wymiarze 

infrastrukturalnym jest penetracja budynkowa. Jest ona określona jako udział posesji 

(niezależnie od typu oraz liczby lokali mieszkalnych w budynku), dla których przed-

siębiorcy telekomunikacyjni zadeklarowali występowanie zakończeń własnych sieci 

kablowych lub obecność zainstalowanych stacjonarnych bezprzewodowych termina-

li dostępowych dla usług szerokopasmowych (Raport pokrycia terytorium..., 2016). 

Należy mieć świadomość, że penetracja budynkowa nie oznacza faktycznego korzy-

stania z dostępu do internetu przez mieszkańców, lecz praktyczną możliwość dotar-

cia z usługą podstawowego dostępu stacjonarnego. Kolejną uwagą jest to, że 

w przypadku penetracji budynkowej uwzględnia się wszystkie budynki, niezależnie 

od liczby osób je zamieszkujących – jednorodzinne, wielorodzinne, niemieszkanio-

we. W przypadku zróżnicowania przestrzennego penetracji budynkowej w wyraźnie 

lepszej sytuacji znajdują się gminy południowej części Polski – od województwa 

małopolskiego po dolnośląskie; duża część zachodniej części kraju oraz gminy miej-

skie i znajdujące się wokół dużych miast z wyraźnie zaznaczającym się układem 
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Warszawa – Łódź (ryc. 35). Potwierdzają to zbiorcze dane dla województw, w któ-

rych najlepiej prezentuje się dolnośląskie (88,5 %), opolskie (85,5 %), zachodnio-

pomorskie (84,5 %) i śląskie (84 %). Generalnie gminy miejskie osiągają często 

wartość 100 % lub do niej zbliżoną. W przypadku znacznych obszarów penetracja 

budynkowa jest na niskim poziomie. Są to głównie wschodnie i centralne obszary 

kraju. W układzie gmin najsłabiej wypadają Adamówka (podkarpackie) – 6,4 % 

oraz dwie gminy świętokrzyskie Szydłów (7,4 %) i Fałków (8,4 %). Są to więc re-

prezentanci dwóch najsłabszych w omawianej dziedzinie województw: świętokrzy-

skiego (56 %) oraz podkarpackiego (66 %).  

 

 

Ryc. 35. Penetracja budynkowa zasięgami internetu stacjonarnego stan na 31.12.2015. Źródło: opraco-

wanie własne na podstawie danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl). 

 

Obraz ten w dużej mierze koresponduje ze strukturą sieci osadniczej w Pol-

sce – obszary o niskej penetracji budynkowej cechują się co prawda największą 

gęstością osadnictwa wiejskiego (przeciętnie 2–3 wsie na 10 km2), jednak w więk-

szości są to niewielkie osady, rzadko mające więcej niż 200 mieszkańców. Jak 

wskazują dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej to właśnie najmniejsze miej-

scowości pozbawione są dostępu do internetu stacjonarnego. Spośród 30,8 tys. miej-

scowości nieposiadających na swoim terenie węzłów dostępowych126 59 % była 

                                                      
126 Węzły dostępowe to urządzenia telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunika-

cyjnych, zapewniających fizyczne podłączenie sieci agregującej ruch pochodzący od użyt-

kowników końcowych (Polska Szerokopasmowa, 2012). 
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zamieszkiwana przez mniej niż 100 osoby (81 % miejscowości w tej kategorii wiel-

kościowej), kolejne 40 % znajdowało się w przedziale wielkościowym od 100 do 

500 – 50 % miejscowości w tej kategorii wielkościowej nie posiadało węzła dostę-

powego. W przypadku deklarowanego przez operatorów zasięgu sieci kablowych 

lub terminali radiowych 8 264 (15,5 %) miejscowości ich nie posiadała. W przypad-

ku uwzględnienia jeszcze zasięgów operatorów sieci komórkowych liczba ta spada 

do 4 299 (8 %). W tym drugim przypadku praktycznie wszystkie miejscowości na-

leżą do kategorii wielkościowej do 100 mieszkańców. Co istotne znaczna część tych 

miejscowości składa się tylko z kilku budynków (czasami należących do jednego 

gospodarstwa domowego), tak więc skala zjawiska nie jest duża. Przytoczone dane 

wskazują na to, że problem ostatniej mili jest obecny w Polsce i dotyczy zwłaszcza 

najmniejszych miejscowości. Znajduje to potwierdzenie również w wartościach 

współczynników korelacji pomiędzy penetracją budynkową, a gęstością zaludnienia 

oraz udziałem ludności miejskiej. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla 

penetracji budynkowej ogółem w gminach, a gęstością zaludnienia wynosi 0,39, dla 

udziału ludności miejskiej 0,51. 

Poza samą praktyczną możliwością dotarcia z usługą dostępu do internetu, 

ważne jest również jak kształtuje się dostęp do internetu o przepustowości minimum 

30 Mb/s. W tym przypadku najlepsza sytuacja występowała w województwie ślą-

skim (42 %), dolnośląskim (41 %) i opolskim (40,5 %). Część gmin (nie tylko 

z wymienionych województw) posiada penetrację budynkową zbliżoną do 90 %. Na 

drugim biegunie znajdowały się głównie gminy ze wschodniej i centralnej części 

Polski, w których penetracja budynkowa internetem o dużej przepustowości kształ-

towała się na poziomie zbliżonym do 0. Aż w 53 gminach wartość ta wynosi poniżej 

1 %, w 162 – poniżej 5 %. 

Porównując rozkłady penetracji budynkowej dla internetu niezależnie od 

przepustowości i dla przepustowości minimum 30Mbs, należy podkreślić ich od-

mienność (ryc. 36). Rozkład dla penetracji ogółem odznacza się asymetrią lewo-

stronną (współczynnik skośności wynosi –0,55), przy medianie równej 70,5 %, 

średniej arytmetycznej wynoszącej 69 %; natomiast dla penetracji dostępu o przepu-

stowości minimum 30 Mbs – silną asymetrią prawostronną (współczynnik skośności 

wynosi 0,88), mediana wynosi 23,3 %, a średnia arytmetyczna 25,7 %. Można więc 

stwierdzić, że w przypadku penetracji budynkowej niezależnie od przepustowości, 

mamy do czynienia z etapem dopełniania do wysokich udziałów. Internet o wyższej 

przepustowości w dalszym ciągu odznacza się tym, iż osiąga wysokie wartości 

w stosunkowo niewielkiej liczbie gmin. Generalnie możliwość skorzystania przez 

użytkowników z podłączenia się do internetu stacjonarnego jest w dużej części gmin 

stosunkowo wysoka, przy jednocześnie niewielkiej możliwości skorzystania z inter-

netu o wyższej przepustowości.  

Należy podkreślić, że penetracja budynkowa internetu stacjonarnego nie 

stanowi o całokształcie możliwości korzystania z internetu w danej lokalizacji. 
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W przypadku uwzględnienia dostępu do internetu poprzez transfer danych oferowa-

ny przez operatorów telefonii komórkowej, należy spodziewać się zdecydowanie 

większej możliwości skorzystania z dostępu do sieci. Jak stwierdzono w Raporcie 

pokrycia terytorium... (2016) większość miejscowości, w których żaden operator nie 

świadczył usług pod koniec roku 2015, znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie 

punktów testowych dla częstotliwości LTE. Oznacza to włączenie tych obszarów 

w planowane inwestycje, mające na celu zaoferowanie mieszkańcom usług dostępu 

do internetu. 

 

 

Ryc. 36. Histogramy rozkładu dla penetracji budynkowej dla internetu niezależnie od przepustowości i dla 

przepustowości minimum 30Mbs w roku 2015. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl). 

Uwaga: jednostki odniesienia – gminy. 

 

Zróżnicowanie przestrzenne liczby adresów IP przypisanych do poszczegól-

nych miejscowości (ryc. 37) wyraźnie nawiązuje do sieci osadniczej i hierarchii 

ośrodków miejskich. Należy jednak dodać, że uzyskany obraz powstał na podstawie 

bazy danych (MaxMind), w której zgeolokalizowanych (przypisanych do miejsco-

wości) adresów IP było ponad 11,7 mln, przy wszystkich odniesieniach do Polski 

zawartych w bazie (razem z przypisanymi ogólnie do kraju) – 20,9 mln127.  

                                                      
127 Według danych wykorzystanych do konstrukcji ryciny 18, pod koniec roku 2016 Polsce 

przyznano 20,8 mln adresów IP. Tak więc liczba ogólna adresów IP w bazie MaxMind jest 

prawidłowa. 
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Ryc. 37. Liczba adresów IP (zgeolokalizowanych) w Polsce – stan na 7.02.2017. Źródło: opracowanie 

własne na podstawie danych MaxMind (www.maxmind.com). 

Uwaga: skalowanie pierwiastkowe. 

 

W przypadku liczby adresów IP wyraźnie zaznacza sie przewaga Warszawy, 

która z liczbą ponad 1,9 mln (16 % zgeolokalizowanych adresów IP w Polsce), po-

siada ich trzykrotnie więcej niż drugi w kolejności Kraków (624 tys.). Następne są 

Poznań i Wrocław (ponad 472 tys.), Łódź i Gdańsk (niecałe 360 tys.). Przy general-

nym zachowaniu hierarchii ośrodków osadniczych (określonej na podstawie liczby 

ludności), również w przypadku liczby adresów IP, należy zauważyć zdecydowanie 

większą koncentrację adresów IP niż ludności w największych miastach. Przy wy-

mienionym powyżej udziale Warszawy w zakresie adresów IP, udział liczby ludno-

ści zamieszkującej miasto wynosi 4,5 %, czyli blisko cztery razy mniej. W przypad-

ku Krakowa udział adresów IP wynosił ponad 5 %, natomiast ludności niecałe 2 %; 

dla Poznania i Wrocławia relacja kształtuje się na poziomie 2 do 1 na korzyść adre-

sów IP. Sytuacja ta jest konsekwencją większej liczby użytkowników zarówno in-

dywidualnych, jak i instytucjonalnych; miejskością internetu. Mamy wiec do czy-

nienia z analogiczną sytuacją, jaka występowała w przypadku państw świata. Pań-

stwa lepiej rozwinięte technologicznie, będące w awangardzie z perspektywy korzy-

stania z internetu, odznaczały się również nadwyżką (w relacjach udziału) adresów 

IP nad liczbą ludności. Warto jednak zauważyć, że w przypadku danych ludnościo-

wych w Polsce występują istotne różnice pomiędzy stanem rzeczywistym a zawar-
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tym w statystyce publicznej128. Stąd też wszelkie odniesienia do liczby ludności 

niewątpliwie obarczone są błędem, jednak nie powinno to rzutować na ogólne, opi-

sane powyżej, zależności. 

Dostęp do internetu, a w konsekwencji możliwość określenia wykluczenia 

cyfrowego, nie może bazować tylko na możliwości skorzystania z internetu, ale 

musi odwoływać się do faktycznego korzystania. Stąd też należy rozpatrzyć jak 

wyglądała sytuacja z perspektywy udziału gospodarstw domowych129 posiadających 

dostęp do internetu, niezależnie przez jakie urządzenie połączenie jest realizowane 

(np. komputer stacjonarny, urządzenia mobilne). W przypadku wykluczenia cyfro-

wego w wymiarze miasto – wieś należy zauważyć, że dystans pomiędzy poszcze-

gólnymi kategoriami obszarów w zakresie dostępu do internetu uległ w okresie 

ostatnich kilkunastu lat znacznemu zmniejszeniu (ryc. 38). Uwzględniając miarę, 

którą stanowi odniesienie wartości dla danej cechy na obszarach wiejskich do war-

tości w tym samym roku w miastach (zarówno dużych – ponad 100 tys. mieszkań-

ców, jak i mniejszych – poniżej 100 tys. mieszkańców), można wykazać jak doko-

nywały się owe przemiany. Im wartość miary, jest wyższa, tym mniejszy dystans 

obszarów wiejskich do miast (wartość 1 oznacza taki sam poziom na wszystkich 

obszarach). W roku 2004 w przypadku dostępu do internetu w gospodarstwach do-

mowych obszary wiejskie odznaczały się udziałem rzędu 15 %, natomiast miasta 

o liczbie powyżej 100 tys. mieszkańców 34 %. Różnica 20 p.p. została zredukowana 

do zaledwie 5 p.p. w 2016 roku. Wówczas to na obszarach wiejskich dostęp do in-

ternetu deklarowało blisko 78 % gospodarstw domowych, przy 83 % w większych 

miastach. Prowadzi to do konkluzji, że wykluczenie cyfrowe z perspektywy dostępu 

do internetu w odniesieniu do kategorii obszaru zanika. Potwierdzają to dane odno-

śnie przyczyn niekorzystania z internetu zawarte w raporcie Społeczeństwo informa-

cyjne... (2016). Brak technicznych możliwości podłączenia się do internetu zadekla-

rowano w poniżej 1 % gospodarstw domowych w Polsce. Istotniejszy jest natomiast 

aspekt finansowy, podkreślany przez 21 % respondentów w przypadku kosztów 

samego dostępu (we wszystkich kategoriach obszarów wartości są zbliżone), i 28 % 

(30 % na wsi) w przypadku kosztów sprzętu. Oczywiście należy mieć świadomość 

dużego zróżnicowania obszarów wiejskich w zakresie cech społeczno–

ekonomicznych mieszkańców. Zróżnicowanie w zakresie penetracji budynkowej 

wyraźnie wskazuje, że obszary podmiejskie wokół największych miast posiadały 

zdecydowanie lepszą sytuację niż peryferyjnie położone obszary o niskiej gęstości 

zaludnienia. W przypadku internetu szerokopasmowego niwelowanie „luki” pomię-

                                                      
128 Jak podaje na przykładzie województwa mazowieckiego Śleszyński (2011), szczególnie 

duże różnice występują dla dużych miast wraz z obszarami podmiejskimi i dla obszarów 

peryferynych. 
129 Wywiady będące podstawą corocznych raportów GUS w zakresie korzystania z internetu 

przeprowadzone są w gospodarstwach domowych, w skład których wchodzą osoby w wieku 

16–74 lat (przynajmniej jedna osoba w tym wieku na gospodarstwo). 
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dzy obszarami wiejskimi a miastami, zwłaszcza największymi, było jeszcze bardziej 

spektakularne. W roku 2004 tylko 1 % gospodarstw z obszarów wiejskich posiadało 

dostęp do internetu szerokopasmowego, przy 14 % gospodarstw z miast powyżej 

100 tys. mieszkańców. W przypadku zmian w dostępie pomiędzy rokiem 2004 

a 2016 uwagę zwracają dwa istotne fakty. Po pierwsze, zmniejszeniu uległo zróżni-

cowanie pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami do 8 p.p.; po drugie udział go-

spodarstw z dostępem do internetu szerokopasmowego zbliżył się do udziału gospo-

darstw z dostępem do internetu ogółem. Należy również podkreślić, że dystans ob-

szarów wiejskich względem miast jest mniejszy gdy przyrównać je do miast o licz-

bie ludności poniżej 100 tys.  

 

  
A B 

Ryc.38. Porównanie obszarów wiejskich z miastami w zakresie dostępu do internetu w gospodarstwach 

domowych w latach 2004–2016: A – dostęp do internetu; B – dostęp do internetu szerokopasmowego130. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl). 

 

Wobec znacznego zniwelowania wykluczenia cyfrowego pierwszego stop-

nia w Polsce (w odniesieniu do kategorii obszarów en bloc), należy zauważyć, że 

wyraźne różnice pomiędzy użytkownikami wiejskimi a miejskimi objawiają się 

w aspektach funkcjonalnych korzystania z internetu. Rycina 39 uwzględnia różnice 

pomiędzy udziałami procentowymi użytkowników internetu zamieszkujących po-

szczególne kategorie obszarów (wieś – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 

wieś – miasta poniżej 100 tys. mieszkańców) w zakresie celu korzystania z interne-

tu. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w ogólnym ujęciu najczęściej użyt-

                                                      
130 Rycina jest uaktualnioną wersją podobnych porównań opublikowanych w pracach Janca 

i Czapiewskiego (2013; 2014) oraz Janca i Siłki (2016). 
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kownicy internetu korzystają z poczty elektronicznej, zakupu różnych towarów, 

serwisów społecznościowych. Nieduża liczba internautów wykorzystuje internet do 

poszerzania swoich kompetencji poprzez kursy internetowe; również poszukiwanie 

pracy via internet nie jest popularną czynnością. Kolejną prawidłowością jest nie-

wielka różnica pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich, a mieszkańcami miast 

o liczbie ludności nie przekraczającej 100 tys. w kilku sposobach korzystania z in-

ternetu. 

 

 

Ryc. 39. Korzystanie z internetu w 2016 roku w Polsce. Źródło: opracowanie własne na podstawie da-

nych GUS (www.stat.gov.pl). 

Uwaga: ukazano różnice udziałów pomiędzy danymi kategoriami miejsca zamieszkana. 

 

Stosunkowo niewielkie są różnice pomiędzy użytkownikami mieszkającymi 

na wsi i w miastach w zakresie wykonywanych czynnościach związanych z komu-

nikowaniem się: wysyłanie/odbieranie poczty elektronicznej, korzystanie z serwi-

sów społecznościowych oraz telefonowanie przez internet. Jedną z podstawowych 

funkcji internetu jest używanie go w celu komunikowania się, stąd też korzystanie 

z opcji wymiany informacji z innymi użytkownikami internetu jest powszechne. 

Pośród użytkowników internetu aż 86 % mieszkańców dużych miast korzystało 

z poczty elektronicznej, wobec 73 % użytkowników mieszkających na wsi. Interesu-

jąco kształtuje się odsetek osób korzystających z serwisów społecznościowych, gdyż 

we wszystkich kategoriach obszarów był on bardzo zbliżony (w zakresie 59 –61 %), 

przy niewielkiej przewadze obszarów wiejskich. Świadczy to o powszechności tej 

formy korzystania z internetu. Wobec faktu, że we wszystkich pozostałych czynno-

ściach występuje wyraźna przewaga mieszkańców miast, można również stwierdzić, 

że dla mieszkańców wsi serwisy społecznościowe spełniają istotne funkcje, umożli-
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wiające osłabienie izolacji przestrzennej w zakresie kontaktów, wymiany informacji 

ze znajomymi etc. W przypadku dokonywania zakupów oraz korzystania z banko-

wości on–line, zaznacza się już przewaga na korzyść mieszkańców miast. Szczegól-

nie wyraźna jest ona dla bankowości: użytkownicy z dużych miast – 67,5 %; ze wsi 

– 40 %. Podobnie kształtują się różnice dla kontaktów z administracją publiczną 

(różnica 24 p.p. na korzyść dużych miast) oraz korzystaniem z serwisów umożliwia-

jących rezerwację noclegów, wycieczek (różnica 20 p.p.). Można więc twierdzić, że 

użytkownicy z obszarów wiejskich w mniejszym stopniu wykorzystują internet 

w tych czynnościach, które są bardziej zaawansowane. Wymagają one większej 

ogólnej wiedzy odnośnie funkcjonowania sieci WWW (znajomość zasad bezpie-

czeństwa, działania systemów rezerwacyjnych), również potrzeb związanych 

ze stylem życia. Wobec słabszej dostępności do placówek bankowych, biur podroży 

i innych tego typu placówek na wsi, ich mieszkańcy powinni czerpać więcej korzy-

ści z pośrednictwa internetu niż mieszkańcy miast, tak się jednak nie dzieje. Rów-

nież w przypadku działań podejmowanych na rzecz zwiększenia swoich kwalifikacji 

i poszukiwania pracy zaznacza się różnica pomiędzy mieszkańcami poszczególnych 

kategorii obszarów. Należy więc zauważyć występowanie w Polsce wykluczenia 

cyfrowego użytkownika, gdyż o ile w przypadku samego dostępu do internetu moż-

na stwierdzić wyrównanie dystansu pomiędzy miastem a wsią, różnice są wyraźnie 

widoczne w sposobach jego wykorzystania.  

Powyższe wnioski potwierdzają wyniki badań prowadzonych w ramach 

Diagnozy Społecznej 2015. Batorski (2015) przy pomocy analizy czynnikowej do-

konał wyodrębnienia trzech sposobów korzystania z internetu:  

– wszechstronność i zaawansowane użytkowanie;  

– głównie komunikacja i podstawowe zastosowania internetu; 

– nakierowane głównie na rozrywkę.  

Z zaobserwowanych relacji wynika, że w zależności od kategorii obszarów, 

poczynając od wsi a kończąc na dużych miastach, wzrasta wszechstronność wyko-

rzystywania internetu do zaawansowanych czynności, czyli tych, które wymagają 

dużego zasobu wiedzy i umiejętności (np. tworzenie własnych stron internetowych, 

dokonywanie zakupów on–line za granicą). Podobnie sytuacja wygląda w przypad-

ku komunikacji (poczta elektroniczna, komunikatory), odwrotnie jest natomiast dla 

rozrywki – w większym stopniu na ten rodzaj korzystania z internetu są nastawieni 

mieszkańcy wsi niż miast, zwłaszcza dużych. Do pełni obrazu wykluczenia cyfro-

wego użytkownika należy dodać, że wszechstronność korzystania z internetu zwią-

zana jest w Polsce z wyższym poziomem wykształcenia, młodszym wiekiem, wyż-

szymi dochodami.  

Finalnie rozważając kwestie związane z korzystaniem z internetu, można 

odnieść się do popularności serwisów WWW z perspektywy użytkowników. We-

dług danych firmy Gemius w lutym 2017 roku najpopularniejszym serwisem WWW 

w Polsce była polska wersja wyszukiwarki Google (google.pl), osiągając 95 % za-
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sięg pośród polskich internautów – czyli blisko 26 mln. W miesiącu tym zanotowa-

no 7,5 mld odsłon tego serwisu. Pozostałe trzy miejsca zajęły czołowe serwisy 

WWW na świecie: facebook.com, youtube.com, google.com. Jednak na dalszych 

pozycjach znajdowały się już w większości serwisy funkcjonujące w domenie .pl: 

onet.pl (64 % zasięg), allegro.pl (57 %), wp.pl (52 %). W sumie w zestawieniu 20 

najpopularniejszych serwisów WWW, tych w domenie .pl było 15. Wyraźna jest 

więc w Polsce tendencja do korzystania z lokalnych serwisów WWW, prezentują-

cych treści w języku polskim. Szczególnie istotne jest to, że spośród serwisów han-

dlowych/aukcyjnych Polacy preferują powstały w Polsce i głównie funkcjonujący 

na tym rynku serwis Allegro131. 

                                                      
131 Według wartości transakcji jego sprzedaży pod koniec 2016 roku, wartość Allegro wyno-

siła wówczas 3,25 mld USD. 
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10.  Płaszczyzna ekonomiczna 

Ekonomiczna geografia internetu obejmuje szereg zagadnień dotyczących 

związków pomiędzy gospodarką a internetem. Związków tych należy głównie upa-

trywać we wpływie internetu, nowych rozwiązań na dotychczasowe funkcjonowanie 

gospodarki, jej przekształcenia. Takie zagadnienia jak e–praca, e–handel czy prze-

pływy finansowe realizowane poprzez kryptowaluty są doskonałymi przykładami 

przemian jakie dokonują się w zagadnieniach będących przedmiotem badań geogra-

fii ekonomicznej. Wskazują na to jak przekształcana jest nie tylko sama gospodarka, 

ale również przestrzenne warunki jej funkcjonowania oraz powiązania pomiędzy 

poszczególnymi miejscami, układami terytorialnymi. 

 

10.1. E–handel 

Handel internetowy (e–handel) stosunkowo szybko stał się jednym z waż-

niejszych sposobów wykorzystywania internetu. Przedsiębiorcom pozwolił na szyb-

szy dostęp do większego grona klientów niż w przypadku tradycyjnie funkcjonują-

cych sklepów, czy sprzedaży wysyłkowej. Klientom umożliwił dostęp do dużej licz-

by produktów, również z odległych lokalizacji, przy jednoczesnym zapewnieniu 

możliwości wyboru pośród takiego samego asortymentu, zarówno w dużym mie-

ście, jak i na peryferyjnie położonej wsi. 

Korzystanie ze sklepów internetowych jest w większości państw czynnością 

powszechną. W USA w roku 2016 blisko 80 % dorosłych co najmniej raz dokonało 

zakupów on–line, a 15 % minimum raz w tygodniu korzystało ze sklepów interne-

towych (Smith, Anderson, 2016). W przypadku Europy korzystanie z zakupu towa-

rów czy usług przy pomocy internetu jest zróżnicowane (ryc. 40). Największy udział 

dorosłych, którzy w roku 2016 dokonali zakupów on–line, występował w Wielkiej 

Brytanii (83 %) oraz Danii (82 %). Również w pozostałych państwach nordyckich 

(poza Islandią) oraz Niemczech, Holandii, Luksemburgu znacząca część populacji 

(ponad 70 %) w ten sposób nabywała towary lub usługi. Najsłabiej prezentowały się 

(z państw dla których dostępne były dane dla 2016 roku) Rumunia (12 %), Macedo-

nia (15 %), Turcja i Bułgaria (17 %). Polska z 42 % znajdowała się poniżej średniej 

dla państw Unii Europejskiej (55 %). Zróżnicowanie korzystania z e–handlu jest 

konsekwencją udziału użytkowników internetu w ogóle populacji oraz poziomu 

rozwoju ekonomicznego państw. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomię-

dzy udziałem osób korzystających z zakupów przez internet, a udziałem użytkowni-

ków internetu w roku 2016 wynosił (dla 31 państw) 0,95, dla użytkowników korzy-

stających codziennie (w okresie 3 miesięcy) – 0,91. Niewiele słabsza była współza-
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leżność pomiędzy korzystającymi z e–handlu i PKB per capita, gdyż wynosiła 0,78 

(dla roku 2015, 30 państw). Kolejną charakterystyką opisującą korzystania z zaku-

pów przez internet jest wzrost jego znaczenia, czyli zwiększenie się liczby osób 

dokonujących w ten sposób zakupów. W latach 2007–2016 największy wzrost do-

konał się w Estonii: 47 p.p., co oznaczało blisko 7 razy więcej osób kupujących on–

line niż w roku 2007. Również wysoki był przyrost liczby kupujących w Słowacji 

(40 p.p.), Belgii (36 p.p.), Łotwie (33 p.p.). W 2007 roku w państwach najlepiej 

rozwiniętych społeczno–ekonomicznie udział osób dokonujących zakupów towarów 

i usług przez internet był już wysoki: Norwegia 63 %, Dania 56 %, Holandia 55 %, 

Wielka Brytania i Szwecja 53 %. W państwach tych osiągnięto też wzrost w zakre-

sie 20–30 p.p. W Polsce zanotowano zwiększenie się udziału osób dokonujących 

zakupów on–line o 26 p.p. co oznaczało 2,5–krotny wzrost względem roku bazowe-

go. 

 

 

Ryc. 40. Udział osób, które minimum raz dokonały zakupów przez internet w okresie 12 miesięcy w roku 

2016*. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (ec.europa.eu/eurostat). 

* – Serbia – 2015, Islandia, Szwajcaria – 2014, Czarnogóra – 2012. 

 

Przykład Europy (państw UE, stowarzyszonych, kandydujących) umożliwia 

również podanie podstawowych motywów wpływających na niekorzystanie z zaku-

pów przez internet. Za podstawowe przyczyny tego stanu mieszkańcy Europy uznali 

(dane na rok 2015) preferowanie osobistego dokonywania zakupów. Istotnym jest 

dla nich zobaczenie produktu, lojalność wobec lokalnych sprzedawców. Szczególnie 

wyraźnie zauważalne było to w państwach postsocjalistycznych i południowej Eu-

ropy: Macedonia – 50 % mieszkańców, Rumunia 49 %, Cypr 41 %. W przypadku 
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UE udział osób preferujących osobiste zakupy wynosił 23 %, dla Polski 28 %. 

W państwach zachodnioeuropejskich wartość ta kształtowała się na poziomie kilku-

nastu procent. Drugą w kolejności przyczyną były obawy wobec bezpieczeństwa 

płatności on–line – średnia dla UE 8 %, przy największej wartości w Portugalii 

26 %. Co istotne mieszkańcy Polski tylko w 2 % podawali tę przyczynę, podobnie 

jak Estończycy, czy mieszkańcy Wielkiej Brytanii oraz Czech (3 %). Podstawą róż-

nic w podejściu do e–handlu jest również zasób wiedzy, wyrażany przez pryzmat 

poziomu wykształcenia. Przykładowo w Polsce korzystanie z zakupów poprzez 

internet było popularniejsze pośród osób z wykształceniem wyższym. Pośród osób 

z wyższym poziomem wykształcenia, 51 % korzystało z zakupów poprzez internet. 

Osoby z wykształceniem podstawowym w mniejszym stopniu były zainteresowana 

tą formą handlu (31 %) (Płatności cyfrowe..., 2017). 

E–handel ściśle związany jest z korzystaniem z płatności internetowych. Je-

go efektywność, łatwość obsługi i niezawodność jest fundamentem sprzedaży towa-

rów i usług via internet. Nieprzypadkowo mieszkańcy państw europejskich wska-

zywali na obawy względem bezpieczeństwa płatności przy dokonywaniu transakcji 

on–line. W przypadku płatności za zakupy on–line, zauważalne jest również prefe-

rowanie przez użytkowników z poszczególnych państw korzystania z rozwiązań 

opracowanych przez lokalne firmy. Jak wskazują dane GlobalWebIndex w przypad-

ku Chin najpopularniejszymi serwisami płatności są AliPay (39 %) oraz WeChatPay 

(33 %) (GWI Device Q3 2016, 2016). Pierwszy jest związany z grupą Alibaba, drugi 

z firmą Tencent – właścicielem między innymi platformy komunikacyjnej QQ. 

Względem internetu, jak zauważono w części teoretycznej opracowania, 

wielkie nadzieje są żywione względem zwiększenia możliwości rozwoju ekono-

micznego obszarów wiejskich. Związane jest to głównie z możliwością prowadzenia 

działalności gospodarczej przy pomocy internetu. Zazwyczaj w tym kontekście 

zwraca się uwagę na możliwości pracy zdalnej, jednak rozwój e–handlu przyczynił 

się również do ożywienia gospodarczego niektórych obszarów. Bardzo dobrym 

przykładem rzeczywistego wpływu internetu na rozwój lokalny (konkretnych miej-

scowości) są tzw. wsie Taobao132. Są to wsie spełniające następujące kryteria: 

mieszkańcy spontanicznie zaczęli prowadzić działalność związaną z e–handlem, 

głównie przy użyciu serwisu Taobao; całkowity roczny wolumen transakcji wynosi 

minimum 10 mln juanów (około 1,5 mln USD); minimum 10 % gospodarstw do-

mowych jest aktywnie zaangażowanych w e–handel lub zostało uruchomianych 

przez mieszkańców minimum 100 aktywnych sklepów internetowych. Na koniec 

roku 2015 tego typu wsi w Chinach było 780 (An Introduction to Taobao Villages, 

                                                      
132 Taobao (taobao.com) jest serwisem WWW należącym do Alibaba Group. Umożliwia on 

zakupy on–line (podobnie jak Allegro, eBay czy Amazon) na zasadzie C2C (consumer–to–

consumer), czyli daje sposobność sprzedaży artykułów małym przedsiębiorstwom i indywi-

dualnym przedsiębiorcom. Klientami Taobao są głównie użytkownicy posługujący się języ-

kiem chińskim. 
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2016), a już na koniec sierpnia 2016 roku – 1 311 (Research Report on China’s..., 

2017). Poza samym aspektem ekonomicznym (miejsca pracy, źródła dochodu), na-

leży podkreślić, że wsie Taobao są przykładem na dokonujące się pod wpływem 

internetu zmiany społecznych podstaw wiejskiego życia – wartości wiejskich, rytmu 

i przestrzeni życia wiejskiego (Lin G. i in., 2016). 

W kontekście rozwoju działalności gospodarczej w internecie, należy zasta-

nowić się nad wpływem internetu na znaczenie poszczególnych jednostek prze-

strzennych (państw, regionów) w globalnej gospodarce. Można stwierdzić, że po-

mimo częściowego uwolnienia działalności gospodarczej od dyktatu przestrzeni, 

w generalnym ujęciu znaczenie tradycyjnie dominujących jednostek (np. miast świa-

towych) nie ulega i prawdopodobnie w najbliższym horyzoncie czasu nie ulegnie 

zmianie. Przedstawione zależności wskazują na silne uzależnienie korzystania z e–

handlu od poziomu rozwoju społeczno–ekonomicznego. Również w przypadku 

zwiazków pomiędzy światem on–line a off–line z perspektywy e–handlu, można 

odwołać sie do słów Bonnetta (2015, s. 188): „Światowa tendencja do rozrastania 

się przestrzeni magazynowej przeczy przekonaniu, że żyjemy w ‘wirtualnych cza-

sach’ (...). Z jednej strony mamy więc wirtualną gotówkę, pieniądze przepływające 

na ekranach komputerów, a z drugiej – prężnie rozwijającą się kulturę magazyno-

wania...”. Rozwój przepływów finansowych w przestrzeni cyfrowej, kupna towarów 

poprzez internet, nie oznacza oderwania handlu od przestrzeni, tylko transformację, 

której efekt zależny jest od sprawnego funkcjonowania różnych podmiotów w prze-

strzeni rzeczywistej. 

 

10.2. E–praca 

Praca przez internet (e–praca, telepraca) od początku funkcjonowania inter-

netu była postrzegana jako ważny czynnik zmieniający rynek pracy, zwłaszcza 

w zakresie usług. Postrzeganie jej jednak jako formy pracy wypierającej tradycyjne 

sposoby świadczenia usług nie ma obecnie poparcia w danych statystycznych. Przy-

kładowo w USA w roku 2015 blisko 4 mln Amerykanów, czyli niecałe 3 % osób 

aktywnych na rynku pracy, pracowało w systemie telepracy minimum połowę czasu 

poświęcanego na swoje obowiązki zawodowe (The 2017 State of Telecommuting..., 

2017). Tym niemniej cześć rynku usług, nie wymagająca kontaktu osobistego, ulega 

przekształceniom, dając podstawy do formułowania tez o funkcjonowaniu nowego 

typu gospodarki – gig economy (patrz rozdział 5.3.2). Istotnym jest również zwróce-

nie uwagi na fakt, że telepraca likwiduje, tudzież zmniejsza znaczenie kilku „niedo-

godności” związanych z pracą wykonywaną poza domem. Poza niwelowaniem ne-

gatywnych aspektów związanych z dojazdami do pracy, Graham M. i in. (2017) 

zwracają uwagę na możliwość pokonania wykluczenia z rynku pracy części grup 

społecznych. Nie chodzi w tym przypadku tylko o osoby niepełnosprawne, ale rów-
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nież dyskryminowanie ze względu na płeć, religię, przynależność do grupy etnicz-

nej. Segregacja ta może być „pokonana” poprzez dostęp do zewnętrznych rynków 

pracy – mniej restrykcyjnych. Możliwe jest również wykonywanie telepracy na ryn-

ku wewnętrznym, dzięki związanej z tą formą pracy anonimowością. 

W celu przedstawienia jak kształtuje się rynek pracy wykonywanej przez in-

ternet, można odwołać się do danych odnośnie wskaźnika Online Labour Index 

(OLI), opracowywanego w ramach iLabour Project. OLI jest opracowywany na 

podstawie danych pochodzących z 40 najważniejszych angielskojęzycznych plat-

form umożliwiających zawieranie kontraktów na pracę on–line. Pokrywają one 

60 % „ruchu” na tego typu angielskojęzycznych serwisach. Wartość wskaźnika jest 

obliczana na podstawie oferowanej codziennie liczby nowych ofert pracy. Wskaźnik 

jest normalizowany względem wartości z maja 2016, którą przyjęto za 100 (Kässi, 

2016). Wartość wskaźnika w okresie od początku zbierania danych (maj 2016) do 

maja 2017 rośnie do 140 (na podstawie średniej kroczącej dla 28 dni). Warto jednak 

zaznaczyć, że obserwowane są znaczne jego wahania w cyklu tygodniowym. Naj-

mniej ofert pracy pojawia się w niedzielę i poniedziałek, najwięcej zazwyczaj 

w czwartek i piątek. Według danych iLabour Project w kwietniu i maju 2017 roku 

wartości OLI w poniedziałki spadały poniżej 100 (w kwietniu nawet poniżej 80, pod 

koniec tygodnia wynosiła ona ponad 160.  

Rycina 41 prezentuje sumę liczby ofert pracy, które pojawiły się w blisko 

rocznym okresie na platformach indeksowanych na potrzeby opracowania OLI. 

Specyfika analizowanych źródeł (język angielski) wpływa w oczywisty sposób na 

uzyskane wyniki. Najwięcej ofert pracy w analizowanym okresie pojawiło się 

w USA. Z ogólnej liczby 5,6 mln aż 50 % były ofertami pochodzącymi z tego pań-

stwa. Na kolejnych miejscach znajdowały się Wielka Brytania (blisko 7 %), Indie 

(6 %), Australia i Kanada (ponad 5 %). We wszystkich z tych państw język angiel-

skim jest jedynym lub jednym z wielu języków oficjalnych. Kolejne państwa 

(Niemcy, Singapur, Izrael) odstawały od czołówki – ich udział wynosił dla każdego 

z nich niewiele ponad 1 %. Polska znajdowała się na 38 pozycji pośród 143 państw 

(udział ofert pracy 0,25 %). W przypadku USA, poza wieloma czynnikami powią-

zanymi z poziomem rozwoju internetu, należy zwrócić uwagę, że zakresy prefero-

wanych prac ściśle nawiązują do odgrywania przez to państwo wiodącej roli w dzia-

łalnościach związanych z oprogramowaniem, przetwarzaniem danych, multimedia-

mi. Pozornie tylko zaskakująca może być pozycja Indii, gdyż dzięki silnemu rozwo-

jowi działalności związanych z technologiami informacyjno–komunikacyjnymi oraz 

silnej pozycji na rynku outsourcingu z nimi związanego, Indie generują duże zapo-

trzebowanie na pracę on–line. Również należy podkreślić rolę niższych kosztów 

świadczenia tego typu usług. W ujęciu ogólnym (dla całego świata) najwięcej było 

ofert pracy z rozwoju oprogramowania i technologii (37 %), następnie z działalności 

kreatywnej oraz związanych z multimediami (22 %), wprowadzaniem da-

nych/identyfikacją obrazów (15 %). Specyfika pracy on–line i krótkich kontraktów 



Geografia internetu – Krzysztof Janc 

 

192 

(takie zazwyczaj przeważają w gig economy) wpływają więc na to, jakie oferty pra-

cy dominują w analizowanym zestawieniu. W każdym z tych przypadków praca 

może być wykonywana bez kontaktu osobistego, niezależnie od lokalizacji podmio-

tu zlecającego i wykonującego. Kässi i Lehdonvirta (2016) zauważają, że jest to 

również związane z długą historią – tradycją, outsourcingu usług związanych z in-

formatyką, możliwości zestandaryzowania procesów z nim związanych. Podkreśla 

się również, że stosunkowo mały udział ofert pracy związanych z usługami prawni-

czymi, architektonicznymi, konsultacyjnymi, szkoleniowymi itd (w analizowanym 

okresie niecałe 4 %), jest związany z koniecznością występowania większego zaufa-

nia, znajomości lokalnych uwarunkowań, a więc w konsekwencji preferowania kon-

taktów bezpośrednich. 

 

 

Ryc. 41. Liczba ofert pracy on–line w okresie od 20.07.2016 do 10.05.2017. Źródło: opracowanie własne 

na podstawie iLabour Project (ilabour.oii.ox.ac.uk). 

Uwaga: skalowanie pierwiastkowe. 

 

W przypadku odniesienia liczby ofert pracy on–line do liczby osób używa-

jących internetu, również zaznacza się przewaga najlepiej rozwiniętych ekonomicz-

nie i technologicznie państw. Dla państw z liczbą ofert przekraczającą w analizowa-

nym okresie 10 tys., na pierwszym miejscu znajdował się Singapur (19 ofert na 

1000 użytkowników internetu), następnie Australia (16), USA (12), Kanada, Izrael 

(9), Nowa Zelandia i Irlandia (8). W Polsce wartość ta wynosiła 0,5, czyli mniej niż 

w Indiach (blisko 1) oraz innych państwach azjatyckich (np. Filipiny, Bangladesz) 

czy europejskich (Czechy, Ukraina, Rumunia). Warto zauważyć, że jak pokazują 

badania nad globalnym rynkiem e–pracy (Graham M. i in., 2017), występuje brak 

symetrii pomiędzy lokalizacją (w skali państw) zamawiających i wykonujących 

pracę. Pomimo, bowiem faktu, że najwięcej ofert pracy pochodzi, ogólnie ujmując, 
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z państw globalnej północy, wykonawcami są zazwyczaj pracownicy pochodzący 

z państw słabo rozwiniętych ekonomicznie – głównie azjatyckich. Praktycznie tylko 

w USA zdecydowana większość pracy jest wykonywana przez pracowników z ryn-

ku wewnętrznego. 

Dane odnośnie liczby ofert pracy on–line pozwalają również na wyróżnienie 

specjalizacji poszczególnych obszarów. Przy uwzględnieniu tylko państw, w któ-

rych liczba ofert w analizowanym okresie wynosiła ponad 10 tys. (45 państw), naj-

większy udział ofert z zakresu prac związanych z rozwojem oprogramowania i tech-

nologii występował w Brazylii (69 %), Czechach (51 %), Danii (49 %), Malezji, 

Meksyku (48 %). Interesującą prawidłowość można stwierdzić w przypadku dzia-

łalności kreatywnych oraz związanych z multimediami. Największe udziały ofert 

on–line z tego zakresu występują w dobrze rozwiniętych społeczno–ekonomicznie 

państwach: Norwegii (27 %), Australii i Austrii (26 %), Kanadzie i Niemczech 

(24 %). Świadczy to więc o fakcie większego zapotrzebowania na prace kreatywne 

w państwach wysokorozwiniętych. Również zauważalna jest prawidłowość w przy-

padku usług związanych z tłumaczeniami i pisaniem tekstów. Największy udział 

tego typu ofert pracy występował w Wietnamie (53 %), następnie Filipinach (26 %), 

Indonezji, Turcji, Rosji, Ukrainie (24 %).  

Telepraca jest niewątpliwe jednym z ważniejszych aspektów analiz w obrę-

bie ekonomicznej płaszczyzny geografii internetu. Zrozumienie przemian na rynku 

pracy, związanych z wykorzystaniem internetu, zwłaszcza w aspektach relacji prze-

strzennych miejsce zatrudnienia – miejsce wykonywania pracy, miejsce lokalizacji 

pracodawcy/klientów – miejsce lokalizacji pracownika/świadczącego usługę, po-

winno przynieść wiedzę odnośnie ogólnych trendów w funkcjonowaniu gospodarki. 

Warto również zauważyć, że telepraca jest możliwa, zdobywa większe uznanie pra-

codawców, głównie dzięki ciągłemu rozwojowi technologicznemu, nowym sposo-

bom wykorzystania internetu. Nowe rozwiązania umożliwiają redukcję wpływu tych 

czynników, które obniżają skuteczności i celowość e–pracy. Przykładowo: możli-

wość przesyłania obrazu i głosu w czasie rzeczywistym (np. program Skype), umoż-

liwia odbywanie „spotkań” służbowych; korzystanie z VPN i innych rozwiązań 

anonimizujących, zwiększa bezpieczeństwo transferu danych z komputerów znajdu-

jących się poza siedzibą firmy. Oczywistym jest, że telepraca jest możliwa tylko 

wtedy, gdy wykorzystywane łącze internetowe jest stabilne i zapewnia odpowiedni 

do wykonywanej pracy transfer danych. Tak więc dalszy rozwój e–pracy i prze-

kształcanie ogólnego rynku pracy będą niewątpliwie uzależnione od tego w jakim 

kierunku będzie zmierzał rozwój internetu. 

 



Geografia internetu – Krzysztof Janc 

 

194 

10.3. Kryptowaluty 

Kryptowaluty stały się w ostatnich latach istotnym elementem tworzącej się, 

ewoluującej gospodarki cyfrowej. Serwis CoinMarketCap w dniu marcu 2017 roku 

prowadził notowania dla 676 kryptowalut. Znajdująca się w obiegu ogólna wartość 

kryptowalut według kapitalizacji giełdowej wynosiła 23,3 mld USD, w czym udział 

bitcoina wynosił 66,6 %, zaś następnej kryptowaluty etherum 20,3 %, kolejnej dash 

2,9 %. Wskazuje to wyraźnie na znaczenie bitcoina pośród innych walut, w czym 

kluczowy jest okres funkcjonowania i zdobycie zaufania użytkowników oraz duża 

liczba podmiotów akceptujących ten środek płatniczy. Przykładowo w dniu 25 mar-

ca 2017 roku dokonano ponad 249 tys. transakcji z wykorzystaniem bitcoina, czyli 

średnio 10,3 tys. operacji na godzinię. Według danych serwisu Blockchain pod ko-

niec marca 2017 roku na świecie było 12,8 mln użytkowników portfeli dla bitcoi-

nów133 związanych z tym serwisem (Blockchain Wallet), rok wcześniej 6,6 mln, 

w roku 2015 – 3,2 mln, 2014 – 1,4 mln, 2013 – 163 tys., 2012 – 3,5 tys. Warto pod-

kreślić, że poza Blockchain Wallet funkcjonuje jeszcze wiele innych portfeli, stąd 

też przedstawione wartości nie powinny być traktowane jako liczba wszystkich 

użytkowników.  

Uwzględniając dane dla 16 kryptowalut134 można określić podstawowe ce-

chy zróżnicowania przestrzennego rozmieszczenia ich węzłów. Węzły każdej 

z kryptowalut są kluczowym elementem działania całej ich sieci. Służą weryfikacji 

i przekazywaniu transakcji. Stanowią one jednocześnie podstawowy ich filar. Każda 

sieć wymaga odpowiedniej liczby węzłów, w których zawarte są pełne łańcuchy 

bloków. Ich geograficzna dystrybucja świadczyć może o popularności danej kryp-

towaluty w konkretnym państwie, gotowości podjęcia przez użytkowników z dane-

go państwa odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci. Na rycinie 42 przedstawio-

no rozmieszczenie węzłów sieci dla trzech kryptowalut, o największej liczbie wę-

złów (według serwisu BitInfoCharts). Dla wszystkich kryptowalut zachowany jest 

podobny wzorzec zróżnicowań przestrzennych: duża przewaga USA nad pozosta-

łymi państwami, spośród których najlepiej wypadają państwa europejskie, Rosja, 

Chiny, Japonia. Najsłabiej prezentują się we wszystkich przypadkach państwa afry-

kańskie. Warto jednak pamiętać, że węzły sieci przechowują cały łańcuch bloków. 

Są one niezbędne w przypadku funkcjonowania całej sieci, jednak do sprawnego ich 

działania niezbędny jest dobry transfer danych (konieczne jest łącze szerokopasmo-

we) oraz zapewnienie stabilności ich działania (np. brak kłopotów z zasilaniem 

energią elektryczną). Wiąże się to z wymogiem zapewnienia minimum 6 godzin 

                                                      
133 Portfele bitcoinów, czy też innych kryptowalut, są specjalnymi programami, aplikacjami, 

które umożliwiają ich zarządzaniem i przechowywaniem. Pełnią analogiczną rolę jaką 

w przypadku tradycyjnych walut, odgrywają konta bankowe. 
134 Dla tylu kryptowalut serwis BitInfoCharts podaje dokładne informacje odnośnie roz-

mieszczenia węzłów. 
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funkcjonowania węzła podczas doby. Rozmiar pełnego łańcucha bloków sieci bitco-

in wynosił na początku 2017 roku ponad 100 GB, co stawia wymagania wobec od-

powiedniej przestrzeni dyskowej na dane. Również aby skonfigurować węzeł wy-

magana jest większa wiedza niż w przypadku zwykłego, codziennego używania 

kryptowaluty. Jak wynika z wcześniejszych analiz w państwach o niskim poziomie 

rozwoju ekonomicznego i społecznego te warunki (dostęp do internetu szerokopa-

smowego, odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności, stabilność funkcjonowania 

źródeł energii) są stosunkowo rzadko spełnione. 

W przypadku bitcoina udział procentowy węzłów zlokalizowanych w USA 

w marcu 2017 roku wynosił 28 % (ponad 11 tys. węzłów), zdecydowanie więcej niż 

dla drugich Niemiec (9 %, 3,7 tys. węzłów) i trzecich Chin (6 %, 2,4 tys. węzłów). 

O popularności bitcoina świadczy fakt, że jego węzły znajdowały się aż w 151 pań-

stwach. Dokładne analizy powiązań pomiędzy węzłami sieci bitcoin oraz rozmiesz-

czeniem użytkowników tej kryptowaluty przeprowadzone przez Lischke i Fabiana 

(2016), pokazały, że największymi rynkami są USA oraz Niemcy. Generalnie, jak 

zauważono wcześniej, na rozmieszczenie węzłów wpływają między innymi czynni-

ki związane z poziomem rozwoju infrastruktury internetu. Podobnie jak w przypad-

ku innych zjawisk związanych z internetem w początkowym okresie zaznaczała się 

dominacja użytkowników z USA, która stopniowo zaczęła się zmniejszać w wyniku 

wzrostu znaczenia użytkowników z innych państw. 

Dla kryptowaluty dash udział USA w liczbie węzłów wynosił 26 % (blisko 

3 tys. węzłów), Rosji – 17 %, Niemiec – 1 %. Ta kryptowaluta, trzecia pod wzglę-

dem kapitalizacji rynkowej, posiadała węzły w 117 państwach, co wobec faktu, że 

pierwszy blok utworzono na początku roku 2014, wskazuje na szybkie tempo zdo-

bywania przez nią popularności. Kolejna waluta – litecoin, była w marcu na siód-

mym miejscu pośród kryptowalut ze względy na kapitalizację (ponad 200 mln 

USD). Węzły funkcjonowały w 103 państwach, przy udziale USA 26 %, Chin 9 %, 

Niemiec 6 %.  

W przypadku kilku, mniej popularnych kryptowalut, można dostrzec od-

mienne wzorce rozmieszczenia przestrzennego. Kryptowaluta novacoin jest jedyną, 

która w analizowanym zestawie 16 kryptowalut, zdetronizowała USA z pierwszego 

miejsca pod względem liczby węzłów. Novacoin jest szczególnie popularna w Rosji. 

Z 338 węzłów 40 % zlokalizowanych było właśnie w tym kraju, a 12 % na Ukrainie. 

Dopiero na trzecim miejscu znajdowało się USA z 30 węzłami. W sumie węzły 

znajdowały się w 33 państwach. W przypadku kryptowaluty auroracoin na drugim 

miejscu pod względem liczby węzłów znajdowała się Islandia. Spowodowane jest to 

tym, iż auroracoin została stworzona właśnie jako islandzka alternatywa dla bitcoi-

na, a co ważniejsze jako alternatywa względem islandzkiej korony. W zamyśle 

twórca (twórcy) waluty przydzielił każdemu z mieszkańców Islandii taki sam udział 

z połowy ogólnej puli „monet”.  
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Ryc. 42. Rozmieszczenie węzłów sieci wybranych kryptowalut (stan na 25.03.2017). Źródło: opracowanie 

własne na podstawie danych BitInfoCharts (bitinfocharts.com). 

Uwaga: skalowanie pierwiastkowe, takie samo dla wszystkich rodzajów kryptowalut. 

 

Lokalność niektórych kryptowalut widoczna jest przy uwzględnieniu lokali-

zacji (orientacyjnej) portfela użytkownika (według danych serwisu CrypotoID). 
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Przykładowo, dla kryptowaluty e–Gulden 44 % portfeli przypisanych jest do Holan-

dii. Z nazwy mająca konotację europejską, kryptowaluta europeacoin 36 % portfeli 

przypisanych ma do Niemiec; kryptowaluta master swiscoin to 58 % portfeli z Taj-

landii. Zauważalnym jest więc, że poza z założenia globalnymi kryptowalutami, 

zaczynają pojawiać się waluty, które powstają w celu funkcjonowania w obrębie 

społeczności danego państwa, regionu, miasta. Nie są one w tych przypadkach już 

tylko tworzone (emitowane) przez osoby prywatne czy też grupy takich osób, ale 

przez oficjalne instytucje. Wymienić tutaj można jako przykład, plany emisji kryp-

towaluty przez szwajcarski kanton Ticino – ticinocoin. Jej obieg w założeniu ma 

ograniczać się do kantonu. Służyć ma do płatności za lokalne usługi i produkty (Ti-

cino plans to..., 2017). Również władze brytyjskiego miasta Kingston upon Hull 

wyszły z inicjatywą emisji hullcoina. W tym przypadku kryptowaluta posiada cechy 

waluty DIY, gdyż służy wynagradzaniu wolontariuszy, którzy wykonują różne prace 

na rzecz lokalnej społeczności (Walsh, 2016). Warto zauważyć, że powstanie kryp-

towaluty może być również traktowane jako jeden z elementów „upaństwowienia” 

społeczności nieposiadających własnego państwa. Przykładem może być mazacoin, 

kryptowaluta uznana za oficjalną walutę Siuksów Ogalala oraz innych suwerennych 

amerykańskich plemion. Ze względu na stosunkowo krótki horyzont funkcjonowa-

nia większości kryptowalut nie można wyciągać daleko idących wniosków odnośnie 

przemian globalnej gospodarki, czy zmian podstaw funkcjonowania społeczności 

w jakimkolwiek wymiarze. Można jednak stwierdzić, że powstawanie licznych no-

wych kryptowalut135 jest kolejnym przejawem rozwoju internetu w kierunku coraz 

większego jego różnicowania. Oczywiście spośród powstających walut wiele z nich 

wcześniej lub później znika z rynku, inne tracą swój lokalny charakter i stają się 

walutami o zasięgu globalnym. 

Obecnie kryptowaluty, zwłaszcza bitcoin, stają się na tyle istotnym elemen-

tem rynków finansowych, że mogą, pomimo swej wirtualności, być dobrym wy-

znacznikiem procesów i zjawisk w świecie off–line. Świetnym przykładem na ścisłe 

związki pomiędzy gospodarką, wydarzeniami i decyzjami politycznymi jest zmiana 

kursu (notowań) bitcoina. Szymankiewicz (2014) podaje, że wzrost zainteresowań 

bitcoinem i jednoczesny wzrost jego kursu ściśle związany był z wieloma wydarze-

niami. Przykładowo: blokada kont bankowych i bankomatów na Cyprze (kwiecień 

2013), spowodowała, że inwestorzy zwrócili się ku bitcoinowi jako walucie nie pod-

legającej centralnemu nadzorowi. W tym samym roku przedstawiciele wielkich firm 

zaczęli ogłaszać akceptację bitcoina jako środka płatniczego (m.in. Virgin Galactic); 

płatność w bitcoinach została zaakceptowana przez chińską wyszukiwarkę interne-

tową Baidu (listopad/grudzień 2013). W tym okresie również miały miejsce wyda-

rzenia wpływające na obniżenie kursu, w konsekwencji zagrożenie funkcjonowania 

                                                      
135 Jedną z kryptowalut jest TrumpCoin, która, co interesujące, pod koniec marca 2017 po-

siadała najwięcej portfeli zlokalizowanych w Nigerii (według serwisu CryptoID). 
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bitcoina, takie jak: niewydolność systemu związana z gwałtownym zainteresowa-

niem użytkowników, zamknięcie witryny Silk Road, czy oświadczenie rządów po-

szczególnych państw o nieuznawaniu bitcoina jako środka płatniczego136. Również 

takie wydarzenia jak Brexit, czy osłabienie chińskiego juana w 2016 roku, spowo-

dowały zmiany kursu bitcoina (wzrost). Związane to było z chęcią znalezienia przez 

niektórych przedsiębiorców, inwestorów alternatywy dla niestabilnych walut 

(Wong, 2016b). 

Warto zwrócić uwagę na aspekt celów korzystania przez użytkowników 

z transakcji przy pomocy bitcoina. W pierwszej fazie rozwoju tej kryptowaluty 

(2009 – 2013) była ona wykorzystywana najczęściej do uprawiania hazardu on–line 

oraz przekazywania różnych darowizn (np. wspieranie niezależności mediów), stop-

niowo ewoluując w kierunku korzystania z bitcoina jako środka wymiany w zakupie 

towarów i usług. W zależności od pochodzenia użytkowników, struktura wykorzy-

stania bitcoina była różna. Największy udział transakcji związanych z hazardem 

występował w Chinach (87 %) oraz USA (66 %). W państwach europejskich dużą, 

w stosunku do państw z innych kontynentów, popularnością charakteryzowały się 

transakcje związane z wymianą – transakcje walutowe oraz zakup towarów i usług. 

Częściowo było to związane z panującym ówcześnie kryzysem gospodarczym 

i poszukiwaniem alternatywnych sposobów inwestycji i oszczędzania (Lischke, 

Fabian, 2016). Analizy przeprowadzone przez Tasca i in. (2016) wykazały, że 

w ujęciu globalnym w okresie 2009–2015 można było wyróżnić trzy okresy związa-

ne z różną specyfiką transakcji przy pomocy bitcoinów. Pierwszy (01.2009 – 

03.2012), w którym większość transakcji związanych było z „wydobywaniem”137 

bitcoinów – okres akumulacji kryptowaluty, mały udział transakcji komercyjnych. 

Drugi okres (04.2012 – 10.2013) charakteryzował się dużym udziałem transakcji 

związanych z hazardem oraz zakupami (najczęściej nielegalnych towarów i usług – 

narkotyków, kradzionych przedmiotów) w darknecie („okres grzechu”). W trzecim 

okresie (11.2013 – 02.2015), między innymi w wyniku „wyłączenia” Silk Road oraz 

coraz większej powszechności korzystania i akceptowania kryptowalut, doszło do 

zdywersyfikowania sposobów korzystania oraz do wzrostu udziału legalnych płat-

ności, wymiany walut. Można więc stwierdzić, że gospodarka bitcoina nabrała cech 

dojrzałego rynku. 

Wzrost popularności bitcoina i powszechności jego akceptowania w świecie 

on–line, przełożyły się na wzrost inicjatyw umożliwiających „przejście” z cyber-

przestrzeni do przestrzeni geograficznej – możliwości jego funkcjonowania na tych 

                                                      
136 Puri (2016) na podstawie analizy dla 12 państw (w tym Polski) udowadnia, że zmiany 

kursu bitcoina są ściśle zależne od zainteresowania internautów tą kryptowalutą (określone-

go na podstawie Google Trends). 
137 Wydobywanie (kopanie) bitcoinów to tworzenie łańcucha bloków, weryfikowania tran-

skacji. Za tą działalność, niezbędną do funkcjonowania kryptowalut, „górnik”, tworząc moc 

obliczeniową sieci, jest wynagradzany – otrzymuje bitcoiny. 
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samych prawach jak tradycyjnych walut. Doskonale jest to zauważalne w przypadku 

pojawiania się i funkcjonowania fizycznych punktów umożliwiających transakcje 

z wykorzystaniem kryptowalut, ich wymianę na inne waluty. 

Według serwisu Coin ATM Radar w marcu 2017 roku w 56 państwach 

funkcjonowało ponad 1,1 tys. urządzeń umożliwiających zakup bitcoinów (banko-

maty, bitomaty, Bitcoin ATM), lub też w przypadku niektórych urządzeń również 

wypłatę gotówki w zamian za bitcoiny (bankomaty dwustronne). Warto zwrócić 

uwagę na tempo przyrostu ich liczby. W siedem miesięcy od uruchomienia pierw-

szego bankomatu tego typu (październik 2013), funkcjonowało już 100 podobnych 

urządzeń. Po kolejnych 3 miesiącach było 200 bankomatów umożliwiających doko-

nywanie transakcji wymiany/zakupu bitcoinów. Średnio co jeden dzień zaczynało 

funkcjonować 1,6 bitomatu. W przypadku zróżnicowania przestrzennego zaznacza 

się wyraźna dominacja USA (ryc. 43). Pod koniec marca 2017 aż 692 bitomatów, 

czyli 61 % ogółu, zlokalizowanych było w tym państwie. Druga w kolejności była 

Kanada z udziałem 13 % bankomatów umożliwiających transakcje przy pomocy 

bitcoinów. Należy nadmienić, że to właśnie w Kanadzie, konkretnie w Vancouver, 

został uruchomiony pierwszy bitomat. Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmowa-

ły państwa europejskie: Wielka Brytania (60 bankomatów), Hiszpania (33), Finlan-

dia (21), Austria (20).  

Dla analizowanych danych należy zauważyć, że w strukturze bitomatów 

dominowały jednokierunkowe, gdyż stanowiły one 66 % ogółu. Nieliczne urządze-

nia umożliwiały dokonywanie transakcji w innych niż bitcoin kryptowalutach. Tyl-

ko dziewięć bitomatów umożliwiało operacje z użyciem kryptowaluty ethereum, 

sześć – litecoina, cztery – dogecoina. W tych przypadkach obsługiwane są również 

transakcje w podstawowej kryptowalucie – bitcoinie. W przypadku rozmieszczenia 

bankomatów umożliwiających transakcje przy pomocy kryptowalut, zauważalny jest 

ich brak w państwach, odnośne których można by spodziewać się występowania 

bitomatów. Szczególnie widoczne jest to w przypadku Niemiec, czyli państwie 

o dużej liczbie węzłów oraz użytkowników bitcoina. W tym (podobnie jak w wielu 

innych przypadkach) wpływ na taki stan rzeczy mają regulacje prawne przyjęte 

przez państwo. Aby uruchomić bitomat wymagana jest licencja bankowa, której 

wykupienie kosztuje około 100 tys. euro. Stanowi to znaczną barierę dla podmiotów 

zainteresowanych udostępnieniem tej usługi. Przykład ten pokazuje, że pomimo 

założenia braku ograniczeń w funkcjonowaniu kryptowalut, w przypadku działań na 

styku cyberprzestrzeni i przestrzeni rzeczywistej istotną rolę zaczynają odgrywać 

instytucje sprawujące nadzór, regulujące funkcjonowania gospodarki na poziomie 

państwa138. 

                                                      
138 Wpływ regulacji państwowych na działalność w cyberprzestrzeni jest dobrze widoczny na 

przykładzie sytuacji z początku roku 2017 w Polsce. Wówczas to w związku ze zmianami 

w prawie polskim odnośnie gier hazardowych (m.in. konieczność rejestracji i odprowadzania 
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Ryc. 43. Rozmieszczenie bankomatów umożliwiających transakcję kupna/sprzedaży bitcoinów – stan na 

26.03.2017. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Coin ATM Radar (coinatmradar.com). 

Uwaga: skalowanie pierwiastkowe. 

 

Poza samymi bitomatami w ostatnim czasie nastąpił dość intensywny roz-

wój innych usług umożliwiających korzystanie z bitcoinów poza przestrzenia cy-

frową. Coraz popularniejsze są usługi polegające na możliwości wypłaty gotówki 

w klasycznych bankomatach (w Polsce m.in. InPay). Polegają one tym, że po doko-

naniu transakcji wymiany w serwisie WWW wysyłany jest kod na telefon komór-

kowy, dzięki któremu można wypłacić gotówkę z jednego z wielu funkcjonujących 

tradycyjnych bankomatów (w Polsce np. sieci Euronet). Kolejnym przykładem 

przenikania się kryptowalut oraz świata off–line jest rosnąca liczba podmiotów, po-

siadających swoje fizyczne lokalizacje (prowadzących działalność również poza 

przestrzenią cyfrową), które akceptują płatności w kryptowalutach.  

Pod koniec marca 2017 roku funkcjonowało na świecie ogółem blisko 9 tys. 

punktów usługowych, które akceptowały płatność w bitcoinach. Zlokalizowane były 

one w 120 państwach, co świadczy o zdecydowanie większej ich popularności niż 

bitomatów (notabene uwzględnionych również w tym zbiorczym zestawieniu). 

                                                                                                                                         
podatków w Polsce), duża część firm bukmacherskich działających on–line wycofała się z 

rynku polskiego.  



Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 41 

 

201 

W przypadku kategorii instytucji, w których występuje możliwość płacenia bitco-

inami najwięcej występowało ich pod koniec marca 2017 w kategorii zakupy 

(31,5 %). Na drugim miejscu znajdowały się restauracje i bary (25 %), następnie 

bitomaty (11,5 %) oraz obiekty oferujące zakwaterowanie (10 %)139. Udziały pozo-

stałych kategorii (kawiarnie, kluby nocne itp., obiekty sportowe, sklepy spożywcze, 

usługi transportowe, atrakcje turystyczne), kształtowały się na poziomie kilku pro-

cent. Mamy więc do czynienia z podobną sytuacją jak w przypadku innych innowa-

cji, nowych rozwiązań pojawiających się w funkcjonowaniu instytucji usługowych – 

np. dostępu do publicznego internetu bezprzewodowego (patrz Janc, Ilnicki, 2010). 

Nowe środki płatności stają się jedną z możliwości (obok płatności kartą kredytową, 

zbliżeniowo, przy pomocy smartfonów), którą placówki usługowe włączają do swej 

oferty. Tempo przyrostu liczby punktów akceptujących bitcoiny było szczególnie 

szybkie w początkowej fazie. Pierwsze obiekty tego typu zaczęły funkcjonować już 

w pierwszym kwartale 2013 roku. Do końca tego roku funkcjonowało, według da-

nych serwisu Coinmap, 1,7 tys. instytucji akceptujących kryptowaluty, na koniec 

roku 2014 – 5,4 tys., 2015 – 7,2 tys., 2016 – 8,4 tys.  

Zróżnicowanie przestrzenne rozmieszczenia punktów akceptujących płatno-

ści w bitcoinach (ryc. 44) jest w dużej mierze odzwierciedleniem zróżnicowania 

poprzednich cech związanych z kryptowalutami. Najwięcej analizowanych punktów 

znajdowało się w USA – 31 % ogółu. Na drugim miejscu była Kanada (5 %), na-

stępnie Włochy (poniżej 5 %), Niemcy, Wielka Brytania (4 %). Zwraca uwagę duża 

popularność instytucji akceptujących kryptowaluty we Włoszech oraz Czechach, 

które z liczbą punktów 196, wyprzedzały dużo większą pod względem liczby ludno-

ści i liczby użytkowników internetu Polskę (156). Warto podkreślić, że z Czech 

pochodzi jedna z czołowych firm produkujących bitomaty i terminale do płatności 

bitcoinami (General Bytes), co ma wpływ na popularność płatności bitcoinami po-

śród czeskich instytucji. Niewątpliwym fenomenem z perspektywy zagadnień zwią-

zanych z internetem jest występowanie trzech punktów akceptujących płatność 

w bitcoinach w Korei Północnej. Pomimo niemal całkowitej blokady sieci WWW, 

niedostępności połączenia internetowego dla większości mieszkańców tego państwa, 

kryptowaluta jako środek płatniczy funkcjonuje w jednym z najbardziej zamknię-

tych państw świata. Od 2015 roku płatność bitcoinami możne być realizowana 

w barze i dwóch restauracjach w Pjongjang. Poza Koreą Północną punkty usługowe 

akceptujące bitcoiny można znaleźć również w Palestynie i wielu innych państwach 

o stosunkowo słabych podstawach funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. 

                                                      
139 W przypadku danych pochodzących z serwisu Coinmap spośród 8 881 wszystkich obiek-

tów, w których istnieje możliwość płacenia bitcoinami, informacje o kategorii obiektu do-

stępne były tylko dla 3 789 (stan na 30.03.2017). W związku z tym, oraz faktem, że baza 

danych nie ma charakteru absolutnego (obiekty są zgłaszane przez użytkowników), dane nie 

pokrywają się z podobnymi z innych źródeł. Przykładowo liczba bitomatów została określo-

na na 437 w skali świata, co nie odpowiada danym z serwisu Coin ATM Radar. 
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Ryc. 44. Punkty akceptacji płatności w bitcoinach (stan na 30.03.2017). Źródło: opracowanie własne na 

podstawie danych serwisu Coinmap (coinmap.org). 

Uwaga: skalowanie liniowe. 

 

Specyfika rozmieszczenia punktów akceptacji płatności w kryptowalutach 

jest dobrze widoczna w przypadku uwzględnienia zróżnicowań przestrzennych 

w kontekście lokalnym, czyli w tym przypadku w skali Polski (ryc. 45). Najwięcej 

tego typu obiektów znajdowało się w Warszawie (30), w następnej kolejności 

w Krakowie (13) oraz Wrocławiu (12). Również pozostałe powiaty grodzkie zajmu-

ją wysokie miejsca w zestawieniu. W sumie pośród 56 powiatów, w których funk-

cjonuje minimum jeden punkt akceptacji bitcoinów, 30 stanowią miasta na prawach 

powiatu. Dynamika wzrostu liczby podmiotów akceptujących bitcoiny była podobna 

jak w przypadku trendu ogólnoświatowego. Na koniec roku 2013 funkcjonowały 

44 podmioty, na koniec 2014 – 110, 2015 – 130, 2016 – 142. Wyhamowanie tempa 

przyrostu od roku 2015, może być zrekompensowane obserwowanym na początku 

roku 2017 wzrostem – do końca marca zaczęło funkcjonować 13 obiektów tego 

typu, czyli więcej niż w całym roku 2016. 

Warto również podkreślić, że pośród punktów oferujących możliwość płat-

ności bitcoinami znajdują się podmioty o bardzo szerokim profilu działalności – nie 

tylko związane z informatyką, internetem, czy też nakierowane na młodych klien-

tów. Znajdują się pośród nich między innymi: gabinet fizjoterapii, usługi remonto-

we, usługi stomatologiczne, kancelarie prawnicze, antykwariat, piekarnia, usługi 

detektywistyczne oraz w miarę szeroki zakres usług związanych z zakwaterowaniem 

(pola namiotowe, agroturystyka, hostele), gastronomią. Wskazuje to na wszech-

stronność kryptowalut jako środka płatniczego. Oczywiście w chwili obecnej ich 

popularność jest jeszcze w stosunku do innych sposobów płatności niewielka, jed-

nak uwzględniając krótki czas funkcjonowania kryptowalut, należy spodziewać się 
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ich większej ekspansji i upowszechnienia. Niewątpliwie przyczyniać się do tego 

powinny: wzrost dostępu do internetu, zwiększająca się różnorodność urządzeń ko-

rzystających z internetu, ich upowszechnienie oraz wzrost wiedzy i umiejętności 

użytkowników internetu. 

 

 

Ryc. 45. Punkty akceptacji płatności w bitcoinach w Polsce (stan na 30.03.2017). Źródło: opracowanie 

własne na podstawie danych serwisu Coinmap (coinmap.org). 

Uwaga: skalowanie pierwiastkowe. 

 

Podsumowując zaprezentowany obraz rozwoju i zróżnicowań przestrzen-

nych zagadnień związanych z kryptowalutami, należy odnieść się do sformułowania 

Mougayar’a (2016), który stwierdza, że technologia łańcucha bloków, której obec-

nie najlepszym, najbardziej znanym przykładem jest bitcoin, to kolejna (po sieci 

WWW) warstwa „przykrywającą” internet (traktowany jako infrastruktura). Będąc 

więc jeszcze w początkowej fazie rozwoju, blockchain przechodzi fazę transforma-

cji (zmian sposobów wykorzystania), ekspansji – zarówno ilościowej (np. wzrost 

liczby kryptowalut, użytkowników), jak i jakościowej (nowe sposoby wykorzystania 

idei łańcucha bloków). Kryptowaluty zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę 

w gospodarce, szczególnie jako alternatywa wobec walut fiducjarnych (nie mają-

cych oparcia w dobrach materialnych, odwołujących się do zaufaniu do instytucji 

emitującej). Warto również podkreślić, że już obecnie dostrzec można tendencje do 

różnicowania się użytkowników, podejścia poszczególnych państw odnośnie kryp-
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towalut, co jest nawiązaniem do podobnych tendencji w zjawiskach związanych 

z wykorzystaniem internetu i sieci WWW. 

 

10.4. Lokalizacja ma znaczenie 

W geografii badania zagadnień związanych z lokalizacją – poszukiwaniem 

miejsc oferujących określone korzyści dla funkcjonowania ludzi, jaki i ich działal-

ności gospodarczej, posiadają wieloletnią tradycję. W koncepcjach zajmujących się 

lokalizacją rolnictwa, przemysłu oraz związanych z prowadzeniem działalności 

usługowej, przy poszukiwaniu optymalnej lokalizacji odwoływano się do szeregu 

czynników. Za Domańskim (1990) można w najogólniejszym ujęcie wyróżnić trzy 

ich grupy: (1) środowiskowe (zasoby i walory poszczególnych obszarów), (2) prze-

strzenne (m.in. odległość, dostępność, położenie względem innych obszarów), 

(3) ekonomiczne, społeczno–kulturowe i polityczne. Należy więc zadać sobie pyta-

nie: czy rozwój internetu, przesunięcie części zakresu funkcjonowania gospodarki 

do przestrzeni cyfrowej, wpłynęło na inne podejście do lokalizowania kluczowych 

dla funkcjonowania gospodarki cyfrowej komponentów? 

Jednym z istotnych elementów związnych z ekonomiczną płaszczyzną funk-

cjonowania internetu jest przetwarzanie, przechowywanie danych, które jest możli-

we dzięki funkcjonowaniu centrów danych. Lokalizacja centrów danych – wzrost 

ich liczby – jest obecnie coraz częściej związana ze zwiększeniem oferty skierowa-

nej do użytkowników internetu, najczęściej dużych przedsiębiorstw oraz do prywat-

nych osób. Centra danych, czyli budynki, w których znajduje się infrastruktura 

związana z przechowywaniem i przetwarzaniem danych (np. serwery), są kluczo-

wym elementem sprawnie działającego internetu, usług możliwych do realizacji 

dzięki niemu. Przejście do zwiększania oferty związanej z przechowywaniem da-

nych w tzw. chmurze, rozwój funkcjonowania produktów informatycznych w for-

mule SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa)140, dążenia do 

zachowania kontroli nad danymi, przyczyniły się do wzrostu liczby centrów danych. 

Kwestią bezsprzeczną jest znaczenie w tym przypadku wpływu wzrostu liczby osób 

korzystających z internetu oraz coraz większego uzależnienia gospodarki od tej sie-

ci. Bliskość miejsc, z którymi łączy się klient w celu skorzystania z usługi, zapewnia 

mniejsze opóźnienie, gdyż mniejszy dystans oznacza szybszy przepływ danych, 

mniejszą liczbę węzłów pośredniczących w przekazywaniu pakietów informacji.  

                                                      
140 SaaS jest modelem oferowania oprogramowania komputerowego, w którym korzysta się 

z niego nie poprzez instalację na komputerze użytkownika, ale poprzez internet. Wszelkie 

komponenty oprogramowania przechowywane, rozwijane, aktualizowane są na serwerach 

instytucji dostarczającej usługę. 
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Rycina 46 przedstawia lokalizację centrów danych kilku najbardziej zna-

nych firm związanych z internetem141. Generalnie większość lokalizacji występuje 

na kontynencie amerykańskim i europejskim, zaznacza się jeszcze obecność kilka 

państw azjatyckich. Brak jest centrów danych należących do analizowanych firm 

w Afryce. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku Europy centra danych skupiają się 

na dwóch obszarach, czyli w tradycyjnym regionie rozwojowym kontynentu (plus 

Irlandia) oraz na północy. Tylko w kilku państwach trzy (spośród czterech prezen-

towanych firm), zlokalizowały razem swoje centra danych. Są to: Australia, Irlandia, 

Kanada, Singapur. Dużo obiektów danych każdej z firm w USA to konsekwencja 

faktu, że przedstawione centra danych należą do firm amerykańskich. Również 

istotnym jest wielkość rynku związanego z przetwarzaniem danych oraz stosunkowo 

bliski położenie centrów danych tej samej firmy oferujących podobne usługi. Zloka-

lizowanie obiektów w odległości kilkuset kilometrów od siebie ma na celu zapew-

nienie redundancji142 oraz ciągłości dostarczania usług.  

W przypadku ekspansji, czyli „wychodzenia” z lokalizacją centrów danych 

poza macierzyste państwa zauważalna jest prawidłowość. Lokalizowanie ich blisko 

ważnych rynków, nie jest tylko domeną największych firmy amerykańskie, ale rów-

nież podobnie zaczynających działać firm chińskich. Na potrzeby działania chmury 

Alibaby (o nazwie Aliyun), pod koniec roku 2016 funkcjonowało 14 centrów da-

nych, w tym w takich państwach jak: Niemcy, Japonia, ZEA, Australia, USA (Nott, 

2016). Można więc stwierdzić, że w momencie ekspansji działalności danej firmy na 

arenę światową, koniecznym jest również zlokalizowanie fizycznych obiektów na 

obszarze państw strategicznych z perspektywy rynku usług.  

Warto zauważyć, że przy lokalizacji centrów danych, korzyści oferowane 

lokalnemu rynkowi pracy czy też podniesienie prestiżu danego obszaru, nie są tak 

duże jak przy innych inwestycjach. Trafnie podkreśla to Sudjic (2017, s. 79–80): 

„Wszystkie [miasta] chcą mieć lotniczy węzeł komunikacyjny, giełdę, elitarny uni-

wersytet oraz stację telewizyjną. Raczej nie interesują się przyciąganiem farm ser-

werów (...), która może stanowić ważny element infrastruktury cyfrowej, lecz oferu-

je niewiele miejsc pracy”. Jak wskazuje analiza rozmieszczenia centrów danych, są 

one zlokalizowane w miejscowościach (lub ich pobliżu), które posiadają wiele pre-

stiżowych inwestycji – siedzib międzynarodowych korporacji. Są one klientami firm 

prowadzących centra danych. 

                                                      
141 Trzy z nich (Amazon, Google, IBM) są największymi z dostarczycieli usług przetwarza-

nia w chmurze, przy czym Amazon posiadała w 2016 roku aż 37 % udziału rynkowego okre-

ślonego na podstawie liczby firm korzystających z jego usług (Coles, 2017). Facebook nie 

świadczy tego typu usług, umieszczono go jednak w zestawieniu ze względu na jego znacze-

nie w gospodarce cyfrowej jako dominującego serwisu społecznościowego na świecie. 
142 Redundancja polega na umieszczaniu w sieci dodatkowych elementów (w tym przypadku 

centrów danych) w celu podniesienia niezawodności jej działania. W przypadku awarii jed-

nego z węzłów sieci, inny przejmuje jego zadania. 
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Ryc. 46. Rozmieszczenie centrów danych wybranych firm (Amazon, Google, Facebook, IBM) – stan na 

koniec kwietnia 2017. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Amazon Web Services 

(aws.amazon.com), Google (www.google.com), IBM (www.ibm.com), Facebook (newsroom.fb.com). 

 

Istotnym czynnikiem lokalizacji centrów danych jest dostęp do taniej energii 

elektrycznej. Źródło energii powinno być w stanie zaspokoić duże zapotrzebowanie 

na nią, jednocześnie być stabilnym. Jak podaje Stross (2009), Google, lokalizując 

swoje pierwsze centrum przetwarzania danych, postanowiło zlokalizować je w po-

bliżu miejsca, w którym produkowano energię elektryczną. Stąd też jego lokalizacja 

przy elektrowni wodnej w stanie Oregon. Zagadnienia energetyczne są zresztą trak-

towane priorytetowo również ze względu na kwestie wizerunkowe firm. Przy wybo-

rze miejsca lokalizacji centrów danych uwzględnia się dostęp do odnawialnych źró-

deł energii. Wybór przez Facebooka lokalizacji dla centrum danych w Danii, był 

motywowany możliwością polegania w całości na odnawialnych źródłach energii 

oraz umożliwieniu, dzięki chłodnemu klimatowi, naturalnej klimatyzacji (Skydsga-

ard, 2017). Klimatyzacja (chłodzenie) jest bowiem istotnym czynnikiem wpływają-

cym na pobór energii elektrycznej w tego typu działalności143. Podobnie przy lokali-

                                                      
143 Kraje północne traktowane są jako bardzo dobre miejsce do lokalizacji centrów danych. 

Oficjalny serwis fiński, mający za zadanie zachęcać do inwestowania w tym kraju – Invest 

in Finland, reklamuję Finlandię jako najlepsze miejsce do lokalizowania centrów danych, 

podkreślając możliwości korzystania z taniej energii elektrycznej. Możliwe jest to poprzez 
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zacji innego centrum danych tej firmy (Fort Worth, USA), uzyskanie 100 % energii 

z odnawialnych źródeł energii oraz możliwość wykorzystania naturalnej klimatyza-

cji, było podkreślane jako istotny atut lokalizacji (Williams, 2017). Francuska firma 

zajmująca się dostarczaniem usług hostingowych OVH (posiadała na początku 2017 

roku 20 centrów danych, w tym w Warszawie), informuje, że 98 % jej pomieszczeń 

z serwerami nie jest chłodzona sztuczną klimatyzacją. W centrach danych tej firmy 

w 70 % do chłodzenia używa się systemów chłodzenia wodą, a pozostałe 30 % to 

naturalna klimatyzacja powietrzem. Takie rozwiązanie pozwoliło obniżyć koszty 

energii elektrycznej o połowę (OVH: expert in..., 2017). Oszczędności związane 

z energią elektryczną są jedną korzyścią, drugą może być wykorzystanie emitowa-

nego ciepła do ogrzewania mieszkań, wody użytkowej. Przykładowo, energia ciepl-

na emitowana przez centrum danych rosyjskiej firmy Yandex, zlokalizowane 

w fińskiej miejscowości Mäntsälä, wykorzystywana jest do ogrzewania mieszkań 

w tej miejscowości, co przyczyniło się do redukcji kosztów ogrzewania o 5 % (Yan-

dex data center..., 2016). 

Sverdlik (2016) wskazuję, że w przypadku lokalizacji centrów danych nale-

ży uwzględniać również, poza liczbą użytkowników czy dostępem do energii elek-

trycznej, słabą infrastrukturę sieciową oraz wysokie koszty korzystania z internetu 

(taka sytuacja ma miejsce w większości państw afrykańskich, części azjatyckich), 

które są czynnikami niesprzyjającymi lokalizacji centrów danych. Aspekt infrastruk-

turalny jest zauważalny w przypadku Singapuru, który jest jednym z istotniejszych 

miejsc w Azji z perspektywy połączeń ze światem podmorskimi kablami. Kolejnym 

ważnym kryterium lokalizacji jest stabilność obszaru pod względem klimatycznym 

i sejsmicznym (Alberding, 2015), która winna umożliwić minimalizację ryzyka wy-

stąpienia katastrof naturalnych.  

Istotne są również, kwestie geopolityczne. Wspomniana firma OVH, pod-

kreśla, że jej centra danych zlokalizowane są poza obszarem funkcjonowania Patriot 

Act. Wszystkie jej lokalizacje na początku 2017 roku znajdowały się poza teryto-

rium USA (OVH: expert in..., 2017). Należy wyjaśnić, że Patriot Act, to amerykań-

ska ustawa uchwalona po zamachach z roku 2001. Daje ona szerokie możliwości 

rządowym agendom w USA w zakresie inwigilacji internetu (patrz rozdział 5.4.2). 

Oczywistym jest również preferowanie lokalizacji centrów danych na obszarach 

wolnych od konfliktów zbrojnych, ze stabilną sytuacją wewnętrzną. 

Wszystkie z przedstawionych determinant mają swoje odzwierciedlenie 

w kryteriach jakie są brane pod uwagę podczas opracowywania rankingu ryzyka 

lokalizacji centrów danych (Data Centre Risk Index..., 2016). Autorzy rankingu 

konstruując wskaźnik ryzyka lokalizacji centrów danych, uwzględnili dziesięć miar, 

przypisując im różne wagi. Największą posiada możliwość wystąpienia katastrofy 

                                                                                                                                         
występowanie naturalnego chłodzenia przez cały rok, możliwości odsprzedaży odpadów 

termicznych lokalnym przedsiębiorstwom energetycznym (Invest in Finland, 2017). 
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naturalnej (ponad 15 %), stabilność polityczna (blisko 13 %), bezpieczeństwo ener-

getyczne (ponad 12 %). Inne uwzględnione kryteria to: koszty energii, przepusto-

wość łączy, łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, wysokość podatku od 

przedsiębiorstw, proporcja energii odnawialnej, dostępność do wody oraz PKB per 

capita. Najlepiej w zestawieniu dla roku 2016 prezentowały się państwa nordyckie 

(4 z nich występowały w czołowej piątce). Najlepsza w grupie 37 państw była Is-

landia. Ich (państw nordyckich) silna pozycja wynikała głównie z dobrych uwarun-

kowań naturalnych – duży udział dostępności do odnawialnej energii i wody. Polska 

znajdowała się na 22 miejscu w zestawieniu, w grupie państw o średnim ryzyku 

lokalizacji centrów danych. Najsłabiej prezentowała się w kosztach energii elek-

trycznej, bezpieczeństwie energetycznym oraz aspektach gospodarczych (PKB per 

capita).  

Warto również podkreślić, że wybór miejsca na lokalizację centrum danych 

jest dlatego kluczowy, że należy jego funkcjonowanie planować w dłuższej perspek-

tywie czasu. Jak podkreślają Ounifi i in. (2015) okres funkcjonowania (żywotność) 

centrów danych określa się na około 20 lat. 

Przedstawione zagadnienia wskazują na interesującą i pozornie paradoksal-

ną zależność: wzrost znaczenia działalności on–line pogłębia jej zależność od czyn-

ników ściśle zdeterminowanych światem off–line. Lokalizacja centrów danych firm 

świadczących usługi bazujące na przesyłaniu danych via internet, w konkretnym 

miejscu staje się kluczowa. Bliskość do klientów, zapewnienie dostaw energii, bez-

pieczeństwo, sprostanie regulacjom prawnym poszczególnych państw, wskazuje, na 

występowanie analogicznej sytuacji jak w tradycyjnych ujęciach w geografii eko-

nomicznej. Czynniki lokalizacyjne działalności gospodarczej były kluczowe i po-

święcano im wiele uwagi – również obecnie rozmieszczenie fizycznych elementów 

związanych ze świadczeniem usług internetowych wymaga spełnienia konkretnych 

kryteriów lokalizacyjnych. Tak więc przedstawione kryteria lokalizacji centrów 

danych wpływają na ukonstytuowanie się kolejnego wymiaru podziału pomiędzy 

państwami zamożnymi, dobrze rozwiniętymi technologicznie, w miarę stabilnymi 

politycznie a pozostałymi, co widoczne jest w rozmieszczeniu centrów danych kilku 

największych firm ICT. 
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11. Płaszczyzna społeczna 

Zagadnienia związane ze społeczną geografią internetu są bardzo różnorod-

ne i praktycznie określenie ich zakresu jest trudne i niecelowe. Każda bowiem forma 

korzystania z internetu ma podłoże, konsekwencje, umocowanie społeczne. Do naj-

ważniejszych jednak zagadnień w ramach tej płaszczyzny geografii internetu należy 

zaliczyć: funkcjonowanie mediów społecznościowych, podejmowanie dzięki wyko-

rzystaniu internetu wspólnych wyzwań w ramach crowdsourcingu, kwestie wolności 

ekspresji, wypowiedzi i przeciwdziałania cenzurze internetu. Media społecznościo-

we, jako kluczowy element Web 2.0, mają głównie za zadanie tworzenie i podtrzy-

mywanie więzi pomiędzy ludźmi. Stały się ważnym elementem wpływającym na 

kształtowanie się tych więzi, podejmowania działań kolektywnych, rozprzestrzenia-

nia się informacji. Podobnie wszelkie działania kolektywne, związane chociażby 

ze wspólnym tworzeniem zasobów wiedzy, są wyrazem procesów społecznych 

i mają istotne implikacje dla funkcjonowania poszczególnych społeczności oraz 

zmian sposobów docierania do informacji i jej tworzenia. Kwestie związane z cen-

zurą internetu stanowią coraz częściej przedmiot zainteresowań przedstawicieli wie-

lu dyscyplin naukowych, gdyż internet zaczynając wkraczać w coraz więcej zakre-

sów funkcjonowania człowieka, stał się głównym środkiem wpływu na życie spo-

łeczne, ekonomiczne. Analizy przestrzenne wymienionych zagadnień przyczyniają 

się do poznania zmiennych uwarunkowań funkcjonowania społeczeństw, związków 

pomiędzy nimi i kierunków rozwoju. 

 

11.1. Korzystanie z mediów społecznościowych 

Użytkowników mediów społecznościowych, na podstawie liczby aktywnych 

profili, było w roku 2017 ponad 2,78 mld, z czego 2,54 mld korzystało z nich przy 

użyciu urządzeń mobilnych (Digital in 2017, 2017). Jak ważne są w codziennym 

funkcjonowaniu internautów serwisy tego typu, świadczą dane o czasie spędzanym 

na korzystaniu z nich. Zajmowały one w roku 2016 ogólnie 30 % czasu on–line 

użytkowników, ze średnią dzienną godziny i 50 minut144. Jest to wobec roku 2012, 

w którym czas ów wynosił 15 minut, bardzo duża zmiana (Mander, 2016).  

Od wielu lat najpopularniejszym serwisem społecznościowym jest Facebo-

ok. Według danych tej firmy na koniec roku 2016 (średnie dane dla grudnia) posia-

dał on 1,23 mld użytkowników, którzy korzystali z usług firmy codziennie; nato-

                                                      
144 Rekordzistami są Filipińczycy spędzający średnio na korzystaniu z mediów społeczno-

ściowych ponad cztery godziny dziennie (Digital in 2017, 2017). 
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miast w skali miesiąca Facebook posiadał 1,86 mld użytkowników. Należy zwrócić 

uwagę na fakt, że zdecydowana większość użytkowników korzystała z Facebooka 

przy pomocy urządzeń mobilnych – 1,15 mld użytkowników korzystających co-

dziennie i 1,74 mld korzystających minimum raz w miesiącu. W zestawieniu z tymi 

danymi, Twitter posiadał w tym samym czasie 313 mln użytkowników korzystają-

cych minimum raz w miesiącu, natomiast YouTube – 1 mld (według danych serwisu 

Socialbakers). Instagram osiągnął 600 mln tego typu użytkowników pod koniec 

roku 2016 (Instagram hits..., 2016). Z innych popularnych (według danych DMR) 

serwisów społecznościowych należy wymienić: Tumblr 550 mln, Reddit 234 mln, 

SnapChat 158 mln, Pinterest 150 mln, oraz chińskie Sina Weibo 297 mln i rosyjskie 

vk.com – 260 mln zarejestrowanych użytkowników. Ciekawie prezentują się dane 

dla komunikatorów internetowych, które służą głównie komunikowaniu się między 

sobą użytkowników, posiadają jednak pewne cechy serwisów społecznościowych. 

Najpopularniejsze (około 1 mld użytkowników) były WhatsApp oraz Facebook 

Messenger, jednak tuż za nimi znajdowały się chińskie QQ (899 mln użytkowni-

ków) oraz WeChat (818 mln).  

W przypadku udziału rynkowego serwisów społecznościowych zwraca 

uwagę, że dominujący w skali świata Facebook, osiąga najwyższe udziały głównie 

w państwach afrykańskich, południa Azji i części Ameryki Łacińskiej oraz w przy-

padku Europy głównie w państwach bałkańskich (ryc. 47). W Laosie, Bośni i Her-

cegowinie, Pakistanie, Tajlandii, Kambodży, Wietnamie Facebook posiada 99 % 

udziału w zakresie liczby osłon wszystkich serwisów społecznościowych. Taka do-

minacja Facebooka w dużej części państw o niskim poziomie rozwoju społeczno–

ekonomicznego oraz niskiej penetracji internetu informuje równocześnie o wystę-

powaniu swoistego typu wykluczenia cyfrowego użytkownika. Korzystanie z jedne-

go serwisu społecznościowego, brak wszechstronniejszego wykorzystania dostępnej 

oferty z tego zakresu, może świadczyć z jednej strony o słabym przygotowaniu do 

korzystania z internetu. Z drugiej strony, wskazuje na fakt niskich potrzeb związa-

nych z różnorodnym korzystaniem z sieci WWW, w tym bardziej sprofilowanych na 

różne zastosowania i grupy docelowe serwisów społecznościowych. Należy jednak 

(a może przede wszystkim) uwzględnić również aspekt dostępu do internetu, a kon-

kretnie działań Facebooka w celu zapewnienia dostępu w najuboższych regionach 

świata. Wymienić można dwa projekty tej firmy prowadzące do monopolizacji ryn-

ku serwisów społecznościowych w niektórych państwach. Pierwszym jest Facebook 

Zero. Jest to projekt, którego celem jest umożliwienie darmowego korzystania 

z Facebooka (tylko wersji tekstowej) na smartfonach. Usługa ta jest dostarczana 

przy współpracy z operatorami sieci komórkowych145. Facebook Zero dostępny jest 

w kilkudziesięciu państwach, głównie w słabo rozwiniętych ekonomicznie. Warto 

dodać, że podobne rozwiązania oferują Twitter oraz Google, jednak nie zdobyły one 

                                                      
145 W Polsce Facebook Zero do zestawu swoich usług wprowadziła sieć Play. 
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dużej popularności. Drugim projektem jest internet.org. Zasada działania jest po-

dobna jak w przypadku Facebook Zero, jednak użytkownicy mają dostęp nie tylko 

do serwisu społecznościowego, ale generalnie do internetu – w ograniczonym zakre-

sie. Co istotne w ramach internet.org użytkownicy mieli początkowo dostęp tylko do 

wybranych serwisów WWW (oczywiście zaakceptowanych przez Facebooka). 

W późniejszym czasie pozwolono na rozwijanie innych projektów, umożliwiających 

udostępnianie materiałów w ramach internet.org przez tych, którzy spełnią odpo-

wiednia wymagania. Internet.org na początku 2017 roku był dostępny w 62 pań-

stwach afrykańskich, azjatyckich (również Oceanii) oraz z Ameryki Łacińskiej146. 

W trzecim kwartale 2016 użytkowników internet.org było 40 mln (Constine, 2016). 

Należy mieć świadomość, że wspomniane projekty nie są altruistycznymi działa-

niami, lecz próbą zwiększenia liczby użytkowników Facebooka. W państwach, 

w których udział osób korzystających z internetu jest na niskim poziomie, jedną 

z niewielu możliwości skorzystania z jakiegokolwiek serwisu społecznościowego są 

wymienione projekty. Przyczynia się to do tworzenia bazy Facebooka w zdobywa-

niu nowych użytkowników bez „dzielenia” się nimi z innymi serwisami społeczno-

ściowymi. 

 

 

Ryc. 47. Udział rynkowy serwisu społecznościowego Facebook w styczniu 2017 roku. Źródło: opracowa-

nie własne na podstawie StatCounter (gs.statcounter.com). 

 

W państwach o wysokiej penetracji internetu, dobrze rozwiniętych społecz-

no–ekonomicznie dominuje zazwyczaj Facebook, jednak powszechnym jest korzy-

stanie z wielu serwisów społecznościowych. W USA udział Facebooka wynosił 

70 %, Pinterest osiągnął 20 %, Twitter 6 %; zaznaczyły również swój udział Tumblr 

                                                      
146 Pełna lista państw dostępna jest na stronie internetowej projektu info.internet.org. 
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oraz Reddit. W innych państwach również popularne są Instagram, YouTube 

czy LinkedIn. Serwisy te powstały w USA, chociaż obecnie są dostępne w wielu 

wersjach językowych. W Polsce wszystkie z nich obecne są w zestawieniu, przy 

dominacji Facebooka – 71 %. 

Najniższym udziałem rynkowym Facebooka odznaczały się państwa, w któ-

rych jest on lub był przez jakiś okres czasu blokowany (Turkmenistan, Iran, Chiny). 

Kolejną grupą państw są te, w których mieszkańcy z przyczyn kulturowych (głów-

nie język), tudzież ideologicznych (wybieranie lokalnych serwisów) preferują inne 

serwisy społecznościowe. Do tych państw można zaliczyć należące do Wspólnoty 

Niepodległych Państw, głównie Białoruś (36 %), Rosję (40 %), Kazachstan (50 %). 

Należy jednak zauważyć, że według danych StatCounter, lokalne serwisy społecz-

nościowe osiągają niższy udział odsłon niż Facebook. Popularny w strefie rosyjsko-

języcznej serwis vk.com posiada w państwach Wspólnoty Niepodległych Państw 

(WNP) udziały rzędu 20–30 %. W Chinach udział swój zaznaczają serwisy Youku 

(chińska wersja YouTube), Sina Weibo147. 

Warto również podkreślić, że w przypadku zmian względem roku 2010, do-

strzec można wzrastający udział Facebooka w większości państw, oraz zanik części 

lokalnych serwisów społecznościowych, które nie sprostały konkurencji najwięk-

szych światowych serwisów tego typu. Dominujący w 2010 roku na Węgrzech ser-

wis iWiW (77 %), który osiągał jeszcze istotne udziały w państwach sąsiednich 

(Rumunia, Ukraina), w 2014 roku został zamknięty. Podobny los spotkał również 

serwisy amerykańskie, które wobec wzrostu Facebooka i innych nowszych serwi-

sów społecznościowych, utraciły swoje znaczenie. Przykładowo Orkut, serwis spo-

łecznościowy firmy Google, popularny był jeszcze w roku 2010 w wielu państwach: 

Paragwaju (78 %), Gujanie Francuskiej (50 %) oraz innych z Ameryki Łacińskiej 

i Azji. W roku 2014 jego działalność została wygaszona. Również w analizowanym 

okresie na znaczeniu stracił między innymi popularny serwis społecznościowy 

MySpace. Przykłady te obrazują, że w przypadku serwisów społecznościowych 

doszło do istotnych zmian, które jednak nie dotyczyły kilku największych. Stale 

wzrastająca presja oferowania nowych rozwiązań, wzrostu funkcjonalności działają-

cych serwisów, oczekiwań ze strony reklamodawców oraz użytkowników wpływają 

na ciągłe przemiany – pojawianie się nowych serwisów, przy jednoczesnym zanika-

niu innych. Wieloletnia dominacja Facebooka jest związana z prawami sieci – ko-

rzyści dla użytkowników wzrastają wraz ze wzrostem ich liczby. Dlatego wejście na 

globalny rynek nowych serwisów społecznościowych, wobec silnej pozycji (liczby 

użytkowników) Facebooka jest utrudnione. 

                                                      
147 Przedstawiony obraz udziału rynkowego poszczególnych serwisów społecznościowych 

różnić może się od innych w zależności od definiowania serwisów społecznościowych i od 

sposobu pomiaru ich popularności, aktywności użytkowników. Przykładowo w danych Stat-

Counter nie ma uwzględnionego, popularnego w Rosji i państwach WNP serwisu Odnoklas-

sniki.ru (ok.ru). 
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To, w jakim stopniu ogólnie pojmowane media społecznościowe wpływają 

na codzienne zachowanie użytkowników internetu, dobrze obrazują dane pochodzą-

ce z badań amerykańskich użytkowników. Popularność Facebooka jest bardzo duża 

i od lat jest on najpopularniejszym z serwisów społecznościowych. W USA 79 % 

użytkowników internetu, czyli 68 % Amerykanów, korzystało z Facebooka, nato-

miast 32 % internautów z Instagrama, 31 % z Pinteresta, 29 % z LinkedIn, 24 % 

z Twittera (dane na 2016 rok). Również częstotliwość korzystania z Facebooka była 

największa – ¾ jego użytkowników korzystała z niego codziennie, gdy w przypadku 

Instagrama było to około połowa (Greenwood i in., 2016). Interesującym jest, że 

użytkownicy Facebooka, pośród swoich znajomych na serwisie społecznościowym, 

66 % znają osobiście. W odróżnieniu, użytkownicy Twittera znają tylko 15 % osób 

(Duggan, Smith A., 2016). Wyraźnie zauważalna jest więc specyfika poszczegól-

nych mediów społecznościowych: Facebook skoncentrowany jest głównie na pod-

trzymywaniu relacji pomiędzy znajomymi (taki był notabene cel jego powstania), 

Twitter częściej jest wykorzystywany w sieciach zawodowych. Stąd też wspomnia-

ne zawężanie się w korzystaniu z mediów społecznościowych do jednego, stanowi 

o słabym wykorzystaniu potencjału sieci WWW. Dlatego w USA ponad połowa 

użytkowników internetu używa więcej niż jednego serwisu społecznościowego. 

Jeżeli jest to jeden, to w tym przypadku najczęściej Facebook (88 %). Przykładowo 

65 % użytkowników Twittera używa jednocześnie Instagrama, 54 % LinkedIn, 93 % 

Facebooka. Podobnie sytuacja prezentuje się dla pozostałych serwisów społeczno-

ściowych (Greenwood i in., 2016). Specyfika różnych serwisów społecznościowych 

i korzyści z korzystania z więcej niż jednego widoczna jest w danych odnośnie po-

zyskiwania wiadomości przez użytkowników serwisów społecznościowych. W tym 

przypadku 70 % użytkowników serwisu Reddit wykorzystuje go w tym celu, 66 % 

użytkowników Facebooka, 59 % Twittera. Inne z serwisów społecznościowych zde-

cydowanie w mniejszym stopniu pełnią rolę dostarczania wiadomości o wydarze-

niach etc. Snapchat – 17 %, LinkedIn – 19 %, YouTube – 21 %, Instagram – 23 % 

(Gottfried, Shearer, 2016).  

Popularność poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich znaczenie 

dobrze obrazują rankingi popularności (określonej przez liczbę pobrań) aplikacji na 

smartfony. Według danych Applyzer aplikacja na urządzenie mobilne Facebooka 

w przypadku Google Play (sklep z aplikacjami na urządzenia z systemem Android) 

była na 1 miejscu dla aplikacji społecznościowych w 82 państwach spośród 121 

uwzględnionych w rankingu (stan na 24.03.2017). Tylko w kilku państwach znaj-

dowała się dalej niż na 5 pozycji (Białoruś, Kazachstan, Rosja). Warto podkreślić, 

że w zestawieniach dla ogółu aplikacji Facebook znajdował się zazwyczaj na dru-

gim miejscu. Wyprzedzany był jednak przez Facebook Messenger, czyli aplikację 

do wysyłania wiadomości do znajomych z Facebooka oraz spoza tego grona. Z in-

nych aplikacji, Snapchat posiadał najwięcej pobrań spośród mediów społecznościo-

wych w 14 państwach, w 117 znajdował się w pierwszej dziesiątce; Instagram był 
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najpopularniejszy w 15 państwach, w pierwszej dziesiątce w 122 państwach; Pinte-

rest był obecny w pierwszej dziesiątce aplikacji społecznościowych w 99 pań-

stwach. 

Warto odnieść się również do niezmiernie istotnej kwestii liczby powiązań 

pomiędzy użytkownikami mediów społecznościowych w powstałych sieciach rela-

cji. Liczba osób traktowanych jako znajomi w przypadku Facebooka wynosiła 

w roku 2014 średnio 338, przy medianie 200. Przy czym im użytkownicy byli młod-

si, tym więcej posiadali znajomych (Smith A., 2014). Odnosząc się do samego faktu 

liczby „znajomych”, warto zwrócić uwagę na tzw. liczbę Dunbara148, która oznacza, 

że średnia liczba osób, z którymi jesteśmy w stanie utrzymywać więzi społeczne 

wynosi 148 (Standage, 2013). Tak więc korzystający z serwisów społecznościowych 

(Facebooka) przekraczają tą liczbę, co świadczy o wykraczaniu powiązań w świecie 

on–line poza te możliwe do utrzymania w świecie rzeczywistym. Jest to związane 

z faktem „sztuczności” części relacji w przestrzni cyfrowej. Polubienia profili itp. 

nie wynikają zawsze z bezpośrednich kontaktów. 

W zestawieniu z tym obrazem warto zwrócić uwagę na podstawowe cechy 

polskich użytkowników mediów społecznościowych. Oczywiście kluczowym jest 

ustalenie ich liczby. W tym przypadku w zależności od firmy prowadzącej badania 

dane się różnią. Według danych serwisu Sotrender, Facebook miał w lutym 2017 

roku blisko 15,5 mln użytkowników, natomiast według firmy Gemius w połowie 

roku 2015 osiągnął liczbę ponad 20 mln użytkowników. Przewaga nad następnymi 

serwisem była znacząca (według danych PaidSocial.pl na koniec 2015): Instagram – 

2,3 mln użytkowników, Twitter i LinkedIn – poniżej 1 mln. Co ciekawe, Gemius 

szacował liczbę polskich użytkowników Twittera na 3,3 mln już w roku 2015. Tak 

duże rozbieżności wynikają z różnych sposobów szacowania liczby użytkowni-

ków149. Wpływa to na występowanie trudności w przypadku porównań w zakresie 

popularności, czy jej zmian dla poszczególnych serwisów społecznościowych. Nale-

ży również mieć świadomość, że tego typu dane uwzględniają nie pojedyncze osoby 

korzystające z poszczególnych mediów społecznościowych, ale liczbę zarejestrowa-

nych profili. Nawet w ramach jednego portalu, poszczególni użytkownicy mogą 

posiadać kilka profili. Również część może być nieużywana po dokonaniu rejestra-

cji. Profile posiadają również podmioty różnego rodzaju. 

W przypadku serwisów społecznościowych często zwraca się uwagę na 

kontekst zaangażowania, uwagi ich użytkowników jako swego rodzaju walucie. 

Można stwierdzić nawet, że rzeczywiście obecnie liczba polubień, liczba osób ob-

                                                      
148 Liczba ta związana jest z budową ludzkiego mózgu, konkretnie objętości tzw. kory nowej, 

która odpowiada m.in. za procesy poznawcze, pamięć, odbieranie i przetwarzanie wrażeń 

zmysłowych. 
149 Również okresowe usuwanie tzw. fake accounts, czyli fałszywych kont. Nie są one 

związne z istniejącą osobą, lecz są tworzone najczęściej w celu podnoszenia liczby polubień, 

liczby znajomych dla „prawdziwych” kont. 
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serwujących profile jest towarem podlegającym obrotowi na rynku. Na rycinie 48 

przedstawiono przykładowe oferty sprzedaży odsłon, polubień, komentarzy na profi-

lach mediów społecznościowych. Profile o większej liczbie polubień, wzbudzają 

większe zaufanie pośród ewentualnych kontrahentów, nabywców usług. Pozytywne 

komentarze umożliwiają utwierdzanie klientów w jakości oferty etc. Kupowanie 

polubień jest oczywiście działaniem nieetycznym, obrazuje jednocześnie jak istotne 

jest w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, osób publicznych czy też pry-

watnych posiadanie profilu o dużej liczbie polubień, pozytywnych komentarzy. 

 

 
 

  

Ryc. 48. Przykładowe oferty sprzedaży usług polubienia postów, profili serwisów społecznościowych na 

serwisie aukcyjnym Allegro (oferty aktualne w dniu 19.02.2017). Źródło: opracowanie własne – zrzuty 

ekranowe Allegro (allegro.pl). 

 

Media społecznościowe stanowiąc jednocześnie narzędzie komunikacji, sta-

ły się dla przedsiębiorstw, osób publicznych bardzo często najważniejszym sposo-

bem podtrzymywania więzi z klientami, fanami, koncentrowania uwagi na sobie, 

swoich produktach, czyli generalnie zapewnieniu podstaw funkcjonowania w nie-

których rodzajach działalności gospodarczej. Szczególnie dla przedstawicieli tzw. 

klasy kreatywnej obecność w przestrzeni cyfrowej, jest w dużej części przypadków 

warunkiem niezbędnym do sukcesu na realnej arenie ekonomicznej. Warto wspo-

mnieć, że pośród celebrytów, polityków, innych osób publicznych, aktywny jest na 

Twitterze papież Franciszek (@Pontifex), którego oficjalny profil posiada aż dzie-
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więć wersji językowych (w tym polską, arabską i najpopularniejszą – hiszpańską). 

Interesującym jest, że konto Franciszka jest również popularne w państwach, w któ-

rych dominuje islam (np. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska). Jest to 

związane z dużą liczbą chrześcijańskich pracowników (np. Filipińczyków), którzy 

dzięki wpisom papieża mają kontakt z religią, w niektórych państwach nielegalną 

(O'Loughlin, 2015). 

Analiza danych pochodzących z mediów społecznościowych pozwala od-

krywać wiele istotnych aspektów funkcjonowania ich użytkowników, a więc zna-

komitej części społeczeństwa (patrz rozdział 6.3). Wyraźnie zauważalny jest zwią-

zek pomiędzy „dzieleniem” się informacjami o miejscu swojego pobytu a najatrak-

cyjniejszymi miejscami na świecie. Na pierwszym miejscu ze względu na liczbę 

wzmianek, według oficjalnych danych Instagrama z 2016 roku, znajdowały się parki 

rozrywki Disneya, na drugim parki rozrywki Universal Studios. Kolejne miejsca 

zajmowały miejsca–ikony największych miast: Central Park, Time Square w No-

wym Jorku, wieża Eiffla, muzeum Luwr w Paryżu (Penn, 2016). Status tych miejsc, 

związany z funkcją symboliczną lub ludyczną jest na tyle znaczący, że znajduje to 

odzwierciedlenie w ich cyberpejzażu. 

Serwisy społecznościowe, a konkretnie zachowania ich użytkowników, sta-

nowią więc istotny element podkreślania rangi danego miejsca w hierarchii w prze-

strzeni geograficznej, jak i cyfrowej. Przy czym należy uwzględnić również specyfi-

kę użytkowników danych serwisów społecznościowych. Doskonale ilustruje ten fakt 

rozmieszczenie miejsc, które były raportowane przy pomocy serwisu społeczno-

ściowego Foursquare. Foursquare jest dedykowany urządzeniom mobilnym. Jest 

połączeniem serwisu społecznościowego i aplikacji umożliwiającej ocenianie od-

wiedzonych miejsc. Umożliwia między innymi meldowanie (check–in), czyli infor-

mowanie innych użytkowników o miejscu pobytu. Przyczynia się to do możliwości 

analizowania nie tylko hierarchii miejsc, ale również przestrzenno–czasowych 

zmian funkcjonowania mieszkańców i osób odwiedzających miasto. 

W przypadku Warszawy w okresie kwiecień 2012 – wrzesień 2013 najwięk-

sza liczba miejsc, w których meldowali się użytkownicy Foursquare’a występowała 

w Śródmieściu (36 % wszystkich lokalizacji), następnie na Mokotowie (15 %), Woli 

(9 %). Najmniej lokalizacji związanych z meldunkami występowało w Rembertowie 

i Wesołej (ryc. 49). Poza koncentracją obiektów w centrum miasta widocznych jest 

kilka cech ich rozmieszczenia w przestrzeni Warszawy. Po pierwsze skupienie wy-

stępuje w specyficznych miejscach, które odznaczają się koncentracją osób mobil-

nych, dobrze wykształconych, preferujących posługiwanie się smartfonem. Są to 

między innymi Lotnisko Chopina w Warszawie, tak zwany Mordor, czyli kompleks 

biurowy przy ulicy Domaniewskiej i w najbliższym jej otoczeniu, okolice stacji 

końcowej metra Kabaty, okolice Dworca Wileńskiego. Kolejną cechą jest występo-

wanie miejsc, w których meldowali się użytkownicy Foursquare’a wzdłuż głównych 
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ulic, między innymi Puławskiej (droga do Piaseczna), aleji Armii Krajowej, aleji 

Krakowskiej.  

 

  
A B 

Ryc. 49. Foursquare – miejsca zameldowań w Warszawie (A) liczba zameldowań w poszczególnych 

lokalizacjach o liczbie 20 i więcej zameldowań (B) – suma z okresu kwiecień 2012 – wrzesień 2013. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global–scale Check–in Dataset150. 

Uwaga: dla (B) skalowanie liniowe. 

 

Uwzględniając przynależność do kategorii obiektów, które cieszyły się zain-

teresowaniem użytkowników Foursquare’a, należy podkreślić, że najwięcej z nich 

było związanych z gastronomią (27 %) – m.in. bary, restauracje; handlem (16 %) – 

m.in. sklepy, centra handlowe; transportem (10 %) – m.in. lotnisko, przystanki ko-

munikacji miejskiej. W przypadku liczby meldunków przypisanych do obiektów 

z poszczególnych kategorii przewaga gastronomi (19 % ogółu meldunków) nad 

pozostałymi kategoriami jest już zdecydowanie mniejsza, gdyż dla komunikacji 

zanotowano 14 % wszystkich meldunków. Na trzecim miejscu znalazły się w tym 

przypadku miejsca związane z edukacją (m.in. uczelnie, szkoły średnie), co świad-

czy, że analizowany serwis społecznościowy cieszy się popularnością pośród ludzi 

młodych. 

Dla liczby meldunków związanych z poszczególnymi miejscami największa 

ich liczba występował dla portu lotniczego (Lotnisko Chopina), następnie dla dwor-

ca kolejowego (Warszawa Centralna) oraz położonego koło niego centrum handlo-

                                                      
150 Dane te zostały udostępnione przez Yanga – były podstawą dwóch opracowań odnośnie 

zachowań użytkowników Foursquere’a w 415 najpopularniejszych miastach świata (Yang 

i in., 2015; 2016). 
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wego Złote Tarasy. Następne w kolejności były C.H. Arkadia, okolice stacji metra 

Służew i toru wyścigów konnych Służewiec, Stadion Narodowy. Dominacja dwóch 

głównych miejsc związanych z transportem wskazuje na charakter serwisów spo-

łecznościowych, szczególnie w przypadku tych, które umożliwiają dzielenie sie 

swoją lokalizacją. Użytkownicy starają się poinformować, gdzie znajdują się w da-

nym momencie, przemieszczając się (początek lub koniec podróży). Będąc mobil-

nymi, korzystając z urządzeń mobilnych, informują znajomych (i nie tylko) o przy-

byciu do danego miejsca. Kolejną cechą jest poinformowanie o przebywaniu 

w miejscach, które stały się współczesnymi miejscami spotkań, spędzania czasu 

wolnego, czyli centrach handlowych. Z perspektywy hierarchii miejsc w mieście 

najważniejszymi będą więc te, które przyciągają dużą liczbę ludzi, niekoniecznie 

mieszkańców miasta, lecz również ich użytkowników, częściowo osób chwilowo 

przebywających w mieście.  

Podsumowując analizy wybranych aspektów funkcjonowania mediów spo-

łecznościowych, należy zauważyć, że obserwowane korzyści z korzystania z nich 

wykraczają zdecydowanie poza sam aspekt utrzymywania kontaktu, pozyskiwania 

informacji o wydarzeniach, otaczającym świecie151. Fakt ten wpływa na istotność 

(konieczność) podejmowania pogłębionych analiz odnośnie zachowań użytkowni-

ków mediów społecznościowych również na gruncie geografii. Szczególnie, że 

istotnym aspektem zwiazanym z funkcjonowaniem mediów społecznościowych jest 

ich rzeczywisty i potencjalny wpływ na przestrzeń rzeczywistą. Należy mieć bo-

wiem świadomość, że jakiekolwiek zmiany w zachowniach przestrzennych (np. 

w mobilności) użytkowników mediów społecznościowych, ich wpływ na działalno-

ści różnych podmiotow posiadać powinien przełożenie na procesy społeczno–

ekonomiczne.  

 

11.2. Crowdsourcing 

11.2.1. Wikipedia 

Wikipedia, największy projekt noszący znamiona crowdsourcingu, powstała 

15 stycznia 2001 roku, szybko stając się jednym z najważniejszych węzłów sieci 

WWW. W kwietniu 2017 roku152 Wikipedia posiadała 287 wersji językowych, 

                                                      
151 Analizy Arala i Nicolaidesa (2017) wskazują, że media społecznościowe wpływają rów-

nież (poprzez „zarażanie”) na zachowania prozdrowotne (rekreacyjne uprawianie sportu). 
152 Część statystyk dla poszczególnych wersji Wikipedii prezentowanych w niniejszym opra-

cowaniu dotyczy 266 języków (stan na 28.02.2017). Aktualniejsze dane w związku z trwają-

cymi pracami nad uruchomieniem nowego serwisu ze statystykami Wikipedii zawierały 

mniejszy zestaw zmiennych. 
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z czego 276 było czynnych, a 11 zamkniętych153. Występowało jeszcze 101 wersji 

testowych zawierających minimum 5 stron. W sumie Wikipedia posiadała pod ko-

niec lutego 2017 43,9 mln artykułów. W miesiącu tym średnio dziennie powstawało 

prawie 14 tys. artykułów. Liczba Wikipedystów, czyli osób zaangażowanych 

w tworzenie haseł, wynosiła wówczas 2,4 mln (uwzględniono również tzw. boty, 

czyli programy automatycznie tworzące treści w Wikipedii). W ciągu tego miesiąca 

przybyło ponad 12 tys. nowych edytorów. O znaczeniu Wikipedii świadczy dyna-

mika jej rozwoju (ryc. 50). Liczba artykułów w styczniu 2001 roku wynosiła 26, 

w kwietniu osiągnęła wartość 1,1 tys., w październiku 2002 roku – 115 tys, w paź-

dzierniku 2004 roku – 1,1 mln. Podobną dynamiką odznaczał się liczba osób two-

rzących i edytujących hasła. Wikipedystów z minimum 10 edycjami było w styczniu 

2001 roku siedmiu, we wrześniu 2002 roku – 1,1 tys., w listopadzie 2005 roku – 

102 tys., we wrześniu 2009 – ponad milion.  

 

 

Ryc. 50. Rozwój Wikipedii w okresie styczeń 2001 – luty 2017: liczba Wikipedystów z wykonanymi przy-

najmniej 10 edycjami (A), liczba nowych Wikipedystów z 10 edycjami na miesiąc (C), liczba artykułów (B), 

średnia liczba nowych artykułów dziennie (D). Źródło: opracowanie własne na podstawie Wikimedia 

Statistics (stats.wikimedia.org). 

 

Na początku 2017 roku nadal można było obserwować trend wzrostowy 

w liczbie nowopowstających artykułów, co związane było nie tylko ze wzrostem 

liczby haseł w obrębie wcześniej istniejących wersji Wikipedii, ale również z usta-

                                                      
153 Całkowicie zamknięte i usunięte z serwerów Wikipedii zostały 3 wersje językowe, w tym 

nieistniejącego języka klingońskiego (sztuczny język stworzony na potrzeby serialu science 

fiction – Star Trek). 
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wicznym powstawaniem nowych wersji językowych. Przyczyniają się one do wy-

stępowania okresów ożywionej działalności w tworzeniu nowych haseł. Również do 

znaczących wzrostów przyczyniały się wprowadzane nowe rozwiązania umożliwia-

jące usprawnienie procesu edytowania haseł. Największa średnia liczba nowopow-

stałych artykułów na dzień wystąpiła w sierpniu 2013 roku (blisko 30 tys.), podob-

nie wysokie wartości osiągnięto w lipcu i wrześniu tego roku. Związane było to 

z wprowadzeniem w lipcu nowego (łatwiejszego) sposób edytowania haseł, wraz 

z umożliwieniem edycji z urządzeń mobilnych. Podobnie wysokie wartości zaob-

serwowano w marcu tego roku (blisko 26 tys.), co związane było z wprowadzeniem 

scentralizowanej bazy danych dla podstawowych informacji oraz połączeń (linków) 

pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi Wikipedii.  

W przypadku miesięcznych przyrostów liczby osób zajmujących się edyto-

waniem haseł do połowy roku 2007 obserwowano ciągły ich wzrost, z maksimum 

w marcu tego roku (blisko 25 tys.). Następnie zaczął następować powolny spadek, 

przy czym ani razu liczba nowych Wikipedystów nie spadła poniżej 10 tys. Przed-

stawiony trend nie zmienia faktu ciągłego przyrostu osób zaangażowanych w two-

rzenie Wikipedii. Wskazuje jednak na to, że po początkowej fazie bardzo dużych 

wzrostów, liczba nowych osób angażujących się w rozwój projektu nie wzrasta już 

tak dynamicznie. Jest to konsekwencją nabrania przez Wikipedię coraz bardziej 

dojrzałego kształtu, oraz istotnego faktu wcześniejszego zaangażowani się w projekt 

osób posiadających odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności. 

Z perspektywy geograficznej najistotniejszym aspektem jest liczba, rozwój 

i funkcjonowanie poszczególnych wersji Wikipedii. W lutym 2017 roku największą 

Wikipedią była jej angielskojęzyczna wersja, która posiadała blisko 5,4 mln artyku-

łów. Pierwsze miejsce tego języka jest konsekwencją kilku czynników, pośród któ-

rych za najważniejsze należy uznać popularność języka (1,5 mld osób porozumie-

wających się w tym języku154). Kolejne miejsca zajmowały: język cebuano – uży-

wany głównie na Filipinach (ponad 4 mln artykułów), szwedzki (3,8 mln), niemiecki 

(2 mln), niderlandzki (1,9 mln), francuski (1,8 mln). Polska wersja Wikipedii posia-

dała ponad 1,2 mln artykułów, co oznaczało 11 miejsce w rankingu edycji pod 

względem liczby artykułów. Spośród wszystkich edycji 13 miało ponad 1 mln haseł. 

Aż 131 wersji językowych Wikipedii zawierało poniżej 10 tys. haseł. Wyraźnie 

zauważalna jest „inflacja” niektórych wersji językowych, którą można określić na 

podstawie stosunku liczby artykułów w odniesieniu do liczby użytkowników danego 

języka. Pomijając języki, którymi posługuje się niewielka grupa użytkowników (np. 

sztuczne języki wolapik, ido – kilkaset lub kilka tysięcy użytkowników; języki bli-

skie wymarcia – manx, kornijski, wepski, czejeński itp.), największą inflacją odzna-

                                                      
154 Liczba użytkowników poszczególnych języków podawana w statystykach Wikipedii jest 

estymowaną liczbą osób posługujących się danym językiem zarówno jako ojczystym, jak 

i wyuczonym. 
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czają się155: język warajski (421 artykułów na 1000 osób) – używany głównie na 

Filipinach, szwedzki (378), cebuano (203), czeczeński (160), estoński (154) 

(ryc. 51). W odniesieniu do innych popularnych wersji Wikipedii wartości te kształ-

tują się na następującym poziomie: angielska – 3,5 artykułów na 1000 użytkowni-

ków, rosyjska – 5, francuska – 9, niemiecka – 11, polska – 28, niderlandzka – 70. 

Inflacja artykułów wynika z korzystania z automatycznych metod tworzenia 

treści. W przypadku Wikipedii poza tworzeniem haseł przez ludzi, również zaznacza 

się aktywność specjalnych programów (botów) tworzących i modyfikujących po-

szczególne hasła. Boty wykorzystywane są do automatycznego lub półautomatycz-

nego dodawania, zmieniania nowych stron z hasłami, treści, w tych przypadkach 

kiedy ręczne edytowanie wymaga bardzo dużo czasu. Pierwszym zastosowaniem 

bota było dodanie w 2002 roku w angielskiej wersji Wikipedii blisko 34 tys. artyku-

łów o amerykańskich miastach (Lih, 2009). Od tej pory zresztą to właśnie artykuły 

geograficzne (dotyczące miast, jednostek podziału terytorialnego) są często doda-

wane przez boty, gdyż przy ich tworzeniu można korzystać z gotowych baz danych 

(np. spisy powszechne), a tłumaczenie pomiędzy językami jest stosunkowo łatwe. 

Największym udziałem artykułów tworzonych przez boty odznaczały się w lutym 

2017 wersje Wikipedi dla języków: cebuano (99 % edycji), pali (98 %) – język mar-

twy używany w celach liturgicznych przez buddystów w Azji Południowo–

Wschodniej, wolapik (97 %), malgaskiego (96 %) – używany głównie na Madaga-

skarze, języka warajskiego (95 %). Łącząc to z inflacją artykułów, należy zauważyć, 

że duża część artykułów w języku szwedzkim, cebuano, warajskim powstała przy 

pomocy bota o nazwie Lsjbot. Został on stworzony przez jednego ze szwedzkich 

Wikipedystów i posiada zdolność do tworzenia 10 tys. artykułów dziennie156. 

W przypadku cebuańskiej Wikipedii wyróżnić można przykładowo okres od paź-

dziernika 2015 roku do lutego 2017, w którym średnio dziennie powstawało po kil-

ka tysięcy artykułów, gdy w innych okresach powstawał zazwyczaj jeden dzien-

nie157. Podobne okresy aktywności botów zaznaczają się w przypadku innych języ-

ków o dużym udziale automatycznych edycji. 

W rozwoju Wikipedii wyraźnie zauważalna jest ewolucja od treści tworzo-

nych przez ludzi, do treści tworzonych przez programy. Tego typu przejście należy 

rozpatrzyć w szerszym kontekście coraz większego wpływu oprogramowania na 

funkcjonowanie ludzi. Automatyczne tworzenie treści, często występuje poza kon-

                                                      
155 Uwzględniono języki z minimum milionem osób posługujących się nim. 
156 Automatyczne tworzenie artykułów prowadzi czasami do „rozmywania” zawartości danej 

edycji językowej. Utworzenie przez Jsbot 50 tys. artykułów o francuskich gminach w języku 

cebuano wpłynęło na zachwianie równowagi pomiędzy treściami lokalnymi a odnoszącymi 

się do mało istotnych (z perspektywy mieszkańców Filipin) treści. 
157 To, że właśnie język cebuano został „wsparty” przez wymienionego bota jest związne 

z przyziemną przyczyną – jest on ojczystym żony jego twórcy. 
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tekstem funkcjonowania danej grupy ludzi158. W przypadku analizowanej inflacji 

artykułów względem liczby użytkowników, rolę botów wyraźnie można zauważyć 

w przypadku, gdy uwzględni się liczbę Wikipedystów przyczyniających się do roz-

woju poszczególnych edycji Wikipedii. Największa ich liczba występuje dla angiel-

skiej wersji Wikipedii (ponad 1,1 mln w lutym 2017 roku). Zdecydowanie mniej 

było Wikipedystów związanych z niemiecką Wikipedią – 181,5 tys., hiszpańską – 

124 tys., francuską – 122 tys., japońską – 104 tys. Osób zaangażowanych w tworze-

nie polskiej wersji było ponad 36 tys. Dla wersji odznaczających się dużą liczbą 

artykułów, jednak wspieranych w znaczącym udziale przez boty, liczba osób zaan-

gażowanych w tworzenie treści była znikoma – dla języka cebuano 297, warajskiego 

– 261. Również w przypadku aktywności Wikipedystów w wartościach bezwzględ-

nych dominuje angielskojęzyczna edycja. Liczba osób dokonujących średnio w mie-

siącu ponad 5 edycji (dla okresu od grudnia 2016 do lutego 2017) wynosiła dla niej 

ponad 31 tys. Dla Wikipedii niemieckojęzycznej było ich ponad 900, francuskoję-

zycznej 770. Dla polskiej wartość ta wynosiła 265. 

 

 

Ryc. 51. Podstawowe parametry (liczba artykułów, edycje wykonane przez boty) opisujące pięćdziesiąt 

największych wersji językowych Wikipedii – stan na luty 2017. Źródło: opracowanie własne na podstawie 

Wikimedia Statistics (stats.wikimedia.org). 

Uwaga: wielkość koła zeskalowana według liczby artykułów. 

                                                      
158 Warto również zwrócić uwagę na kwestię tzw. „wojen botów”, czyli wzajemnego popra-

wiania artykułów przez boty. Wobec braku mechanizmów „zgody” pomiędzy programami 

dochodzi do wielokrotnego wzajemnego poprawiania wpisów (Tsvetkova i in., 2017). 
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Poza samą liczbą artykułów w poszczególnych wersjach Wikipedii należy 

odnieść się do danych opisujących korzystanie z nich oraz zaangażowanie w ich 

tworzenie (ryc. 52). Miarą odnoszącą się do zaangażowania jest liczba edycji przy-

padających na jeden artykuł. Największym zaangażowaniem edytorów odznaczają 

się artykuły w języku: angielskim (średnio 94 edycji na artykuł), serbsko–

chorwackim (91), hebrajskim (63), hiszpańskim (56), niemieckim (52). Tak więc 

można wyróżnić w generalnym ujęciu dwie grupy wersji Wikipedii z perspektywy 

analizowanej miary. Pierwszą stanowią języki o dużym zasięgu (duża liczba użyt-

kowników, również poza macierzystymi państwami), dla których wersje Wikipedii 

powstały jako jedne z pierwszych. Języki te są popularne w państwach o wysokim 

poziomie rozwoju społeczno–ekonomicznego, dużej liczbie użytkowników interne-

tu, dużej liczbie osób zaangażowanych w tworzenie treści artykułów. Częste edycje 

wynikają również z dobrego dostępu do aktualnej wiedzy, wymaganiami użytkow-

ników względem aktualności treści159. Drugą grupę języków (reprezentowaną przez 

serbsko–chorwacki i hebrajski pośród edycji z największą liczbą artykułów) można 

określić jako grupę języków wzbudzających kontrowersję pośród osób nimi się po-

sługujących lub mogące być polem aktywności użytkowników chcących modyfiko-

wać treści zgodnie z poglądami niekoniecznie podzielanymi przez pozostałych. Wi-

kipedia serbsko–chorwacka, pomimo funkcjonowania serbskiej, chorwackiej, bo-

śniackiej, jest bardzo popularna w państwach byłej Jugosławii, jednak ze względu 

na skomplikowane relacje i historię (szczególnie wydarzenia z końca XX wieku), 

wiele zagadnień jest ambiwalentnych i różnie postrzeganych z perspektywy przed-

stawicieli poszczególnych nacji posługujących się językiem serbsko–chorwackim.  

Małą średnią liczbą edycji artykułów odznaczają się te wersje językowe, 

których znaczna część została stworzone przez boty, mała jest liczba osób zaanga-

żowanych w tworzenie haseł. Jest to w dużej mierze związane z popularnością języ-

ków z tych edycji w państwach o słabym dostępie do internetu, słabych zasobach 

kapitału ludzkiego i ogólną mniejszą liczbą użytkowników tych języków. 

Korzystanie z poszczególnych wersji Wikipedii, określone poprzez średnią 

godzinową liczbę odsłon artykułów (globalnie w całej edycji danego języka), jest 

ściśle związane z zaangażowaniem w tworzenie jej treści. Występująca współzależ-

ność (współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla 50 największych edycji wynosi 

0,59), skłania więc do zwrócenia uwagi na te same czynniki kształtujące korzystanie 

z poszczególnych wersji Wikipedii. W tym przypadku jednak brak jest znaczącego 

wpływu czynników opisanych na przykładzie edycji serbsko–chorwackiej. Edycja 

angielskojęzyczna była w lutym 2017 zdecydowanym liderem z blisko 6 mln odsłon 

artykułów na godzinę. Kolejna, rosyjska wersja, odznaczała się wielokrotnie mniej-

                                                      
159 Również należy zauważyć, że w związku z dużą liczbą osób posługujący się tymi języ-

kami, dla których nie są one językami ojczystymi oraz funkcjonowaniem tych języków 

w rożnych odmianach, założenie „neutralności językowej” (dostosowanie do audytorium 

międzynarodowego) wiąże się z licznymi edycjami natury językowej (Massa, Scrinzi, 2013). 
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szą liczbą odsłon – blisko 820 tys. na godzinę; niemiecka – 770 tys., hiszpańska – 

730 tys. Polska wersja Wikipedii zajmowała dziewiątą pozycję z blisko 220 tys. 

odsłon. Warto podkreślić również, że jak wskazują badania Samoilenko i in. (2016), 

przy współpracy nad opracowywaniem poszczególnych artykułów, zauważalny jest 

wpływ dwujęzyczności, pokrewieństwa języków, wspólnej religia. Są to istotne 

czynniki wpływające na współdzielenie zainteresowań edytorów z różnych państw 

edycją tych samych artykułów. Dystans geograficzny również jest istotny, posiada 

jednak mniejszy wpływ niż wymienione czynniki. 

Warto podkreślić, że Wikipedia (i inne tego typu działania) odgrywają istot-

ną rolę w utrzymaniu „przy życiu” wymierających języków. Umożliwia ich użyt-

kownikom codzienny kontakt z językiem, staje się repozytorium starych i nowo-

powstałych języków. Nawet jeżeli nie przyczyni się do powstrzymania zanikania 

używania niektórych języków w życiu codziennym, umożliwi ich przetrwanie jako 

zasobu kultury.  

 

 

Ryc. 52. Podstawowe parametry (liczba artykułów, odwiedziny artykułów) opisujące pięćdziesiąt najwięk-

szych wersji językowych Wikipedii – stan na luty 2017. Źródło: opracowanie własne na podstawie Wiki-

media Statistics (stats.wikimedia.org). 

Uwaga: wielkość koła zeskalowana według liczby artykułów. 

 

Podsumowując zagadnienia związane z Wikipedią, należy podkreślić, że 

zdominowanie przez nią pozostałych źródeł informacji, z których korzysta użyt-
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kownik internetu, jest doskonałym przykładem na to w jaki sposób jest współcześnie 

tworzona wiedza. Wikipedia, jak podkreśla Lih (2009), umożliwia połączenie roz-

proszonych przestrzennie (i logistycznie) zasobów wiedzy. Współpraca (na zasadzie 

wolontariatu) osób zaangażowanych w tworzenie wspólnych zasobów wiedzy, od-

zwierciedla jednak również różnice kulturowe. Twórcy każdej z edycji Wikipedii 

mogą tworzyć własne mechanizmy kontroli jakości, zwracać uwagę na inne treści – 

rozwijać je w większym stopniu niż twórcy innych edycji. Stąd też, jak zauważa 

Raburski (2016), w każdej z edycji nadreprezentowane są treści związane z jej ob-

szarem kulturowym. 

 

11.2.1. Open Street Map 

Kolejnym przykładem zaangażowania się dużej liczby osób w crowsdour-

cing jest inicjatywa Open Street Map (OSM), która zawiera się w formule informa-

cji przestrzennej z wolontariatu (VGI). Również inicjatywę OSM umieszcza się 

w ramach kartografii społecznościowej (Kukułka, Gotlib, 2014). OSM zainicjował 

swoją działalność w 2004 roku, szybko stając się jednym z ważniejszych serwisów 

oferujących dostęp do mapy świata przy pomocy internetu. Zgodnie z ideą OSM 

miał zapewnić dostęp do darmowej, rzetelnej alternatywy wobec komercyjnych 

serwisów dostarczających użytkownikom informacji przestrzennych. 

Oficjalne dane OSM (OSMstats) wskazywały, że 30 kwietnia 2017 zareje-

strowanych było blisko 3,7 mln użytkowników OSM, którzy stworzyli niemal 

3,9 mld węzłów (obiekt–punkt geo–przestrzenny opisany przez szerokość i długość 

geograficzną)160. Rozwój OSM z perspektywy liczby użytkowników oraz zawarto-

ści, prezentował się podobnie jak Wikipedii, gdyż również przypomina swoim cha-

rakterem krzywą wykładniczą (ryc. 53). Pod koniec grudnia 2005 rok liczba użyt-

kowników przekroczyła 1 tys., w sierpniu 2007 – 10 tys., marcu 2009 – 100 tys., 

styczniu 2013 – 1 mln. Niemal identycznie wyglądała sytuacja z liczbą węzłów oraz 

innych typów danych konstytuujących zawartość OSM (drogi, relacje, tagi). Podob-

nym charakterem wzrostu odznaczała się liczba użytkowników, którzy dokonali 

edycji minimum jednego węzła w miesiącu. Pomimo, że prezentowane dane nie 

mają charakteru kumulatywnego, zaznacza się trend wzrostowy, z występującymi 

jednak okresami mniej lub bardziej wzmożonej aktywności użytkowników OSM. 

W początkowym okresie miesięcznie było kilkudziesięciu aktywnych użytkowni-

                                                      
160 Nie wszyscy zarejestrowaniu użytkownicy OSM są zaangażowani w tworzenie treści 

w ramach tego projektu. Jak pokazują badania Neisa i Zipfa (2012), według stanu na 2011 

rok, niecałe 40 % użytkowników dokonało minimum jednej edycji zawartości map OSM. 

Hakalay (2016) tego typu nierówność udziału w działaniach VGI określa regułą 90–9–1. 

Oznacza ona, że 90 % zarejestrowanych użytkowników nie partycypuje w tworzeniu treści, 

9 % angażuje się w niewielkim stopniu, a 1 % przyczynia się do powstania większości in-

formacji. 
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ków, pod koniec analizowanego okresu liczba ta sięgnęła blisko 40 tys. Ważnym 

jest jednak, że w globalnym ujęciu aktywność użytkowników spada, w sensie więk-

szego udziału użytkowników o braku aktywności w odniesieniu do użytkowników 

dokonujących edycji. Oznacza to coraz większą popularność OSM z perspektywy 

użytkowników – odbiorców opracowanych map. 

 

 

Ryc. 53. Rozwój Open Street Map w okresie sierpień 2005 – wrzesień 2016: liczba użytkowników (A), 

liczba węzłów – kumulatywnie (B), liczba nowych ścieżek (śladów) GPS na miesiąc (C), liczba użytkowni-

ków edytujących węzły na miesiąc (D). Źródło: opracowanie własne na podstawie OSMstats 

(osmstats.neis–one.org). 

Odmiennym charakterem zmian odznacza się liczba ścieżek (śladów) GPS 

„wgrywana” w okresie miesiąca. Ślady GPS, czyli zarejestrowana trasa przemiesz-

czania się osoby dokonującej rejestracji swojego położenia, służą do mapowania 

obiektów liniowych i powierzchniowych. Są jedną z aktywności umożliwiających 

tworzenie zawartości mapy w ramach projekt OSM. W początkowym okresie funk-

cjonowania OSM liczba przekazywanych śladów GPS wynosiła (globalnie dla świa-

ta) około 20 (druga połowa 2005 roku). Od połowy roku zaczęła regularnie przekra-

czać 100, zaś 1000 osiągnął na początku roku 2008. Poziom 2 tys. przekazywanych 

śladów GPS został osiągnięty już w połowie roku 2008. Od tego okresu zauważalne 

jest oscylowanie tej liczby w zakresie 2–4 tys. Okresy wzmożonej aktywności użyt-

kowników OSM przypadają na miesiące letnie (czerwiec–wrzesień). Jest to ściśle 

związane ze specyfiką tego typu działań jak pozyskiwanie danych w terenie. 

W okresie letnim w większości państw o dużym zainteresowaniem działalnością 

w ramach projektu OSM występują korzystne warunki pogodowe, również trwa 
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okres wakacyjny (częściowo wolny od pracy, obowiązków szkolnych)161. Aktyw-

ność użytkowników spada zimą – zwłaszcza na przełomie grudnia/stycznia, kiedy to 

z jednej strony warunki pogodowe, z drugiej okres świąteczny wpływają na mniej-

sze zaangażowanie w działania na rzecz OSM. Zauważalnym jest, że okresy wzmo-

żonej i słabszej aktywności w zakresie przesyłania śladów GPS, nawiązują do po-

dobnych (słabiej jednak zaznaczających się) okresów w przypadku liczby edytorów 

węzłów w skali miesięcznej. 

Poza samym tworzeniem treści należy zwrócić uwagę na aktywność osób 

korzystających bezpośrednio z serwisu Open Stret Map. Osoby te niekoniecznie 

muszą być dokonującymi edycji. Dane AWStats umożliwiają ukazanie miejsc po-

chodzenia użytkowników OSM, konkretnie serwisu WWW tej inicjatywy 

(www.opensteetmap.org). Zauważalna jest największa liczba odsłon strony dla kilku 

państw (ryc. 54). W marcu 2011 roku wyraźnie dominowali niemieccy użytkownicy 

serwisu. Z ponad 6 mln odsłon (28,5 % ogółu) znacząco wyprzedzali w tym zakresie 

użytkowników z USA – 2 mln odsłon (9,5 %), Rosji – 1,6 mln odsłon (7,7 %), 

Wielkiej Brytanii – 1,4 mln odsłon (6,7 %). Użytkownicy z Polski odpowiadali za 

około 1 % odsłon (19 miejsce pod względem tej miary na świecie). Generalnie naj-

więcej było ich udziałem użytkowników z państw europejskich, północnoamerykań-

skich i dużych azjatyckich – Chin, Indii, Filipin. Odznaczały się one dobrym pozio-

mem rozwoju podstaw funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego oraz ogólnie 

dużą liczbą użytkowników internetu. W marcu 2017 roku doszło do wyrównania 

relacji w liczbie odsłon pośród użytkowników z państw, w których serwis był naj-

popularniejszy, przy jednoczesnym znacznym wzroście ich liczby. Najwięcej odsłon 

było udziałem użytkowników z USA – ponad 14 mln (13 % ogółu odsłon), następ-

nie z Niemiec – 13,7 mln odsłon (12,8 %), Rosji 7,9 odsłon (7,4 %). Serwis OSM 

stal się popularniejszy w Polsce – 2,5 % udziału (9 miejsce w rankingu). Podobnie 

kształtowały się inne parametry opisujące aktywność osób korzystających z serwisu 

OSM, między innymi transfer danych będący udziałem użytkowników z poszcze-

gólnych państw. Tak więc podobnie jak w przypadku większości zjawisk związa-

nych z internetem, siecią WWW, dochodzi do zmniejszania się koncentracji aktyw-

ności użytkowników serwisu OSM. W marcu 2011 roku pięć państw o największej 

liczbie odsłon skupiało 59,5 % ogółu, w roku 2017 – 44 %. 

W przypadku danych względnych – przeliczonych na liczbę użytkowników 

internetu w poszczególnych państwach – w roku 2011 zaznaczała się również domi-

nacja Niemiec (91 odsłon na 1 tys. użytkowników internetu). Na pozostałych miej-

scach znajdowały się Izrael (79), Finlandia (59), Łotwa (54), Austria (50). Poza 

Izraelem pierwsze 15 państw względem tej miary to państwa europejskie. Część 

państw o dużej liczbie odsłon w przypadku miar względnych prezentuje się słabiej 

                                                      
161 Chuang i in. (2013) zauważają, że w Tajwanie na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo 

(w górach) wysoka szczegółowość map OSM jest efektem aktywności turystów, traktujących 

„mapowanie” danego obszaru jako część aktywności turystycznej. 



Geografia internetu – Krzysztof Janc 

 

228 

niż dla samej liczby odsłon – Wielka Brytania 26,5 odsłon na 1 tys. użytkowników 

internetu, Rosja – 23, USA – 9. W roku 2017 w dużej części państw zaobserwowano 

wzrost wartości analizowanej miary. Najwięcej odsłon na internautów zanotowano 

dla Danii – 735, Łotwy – 425, Lesotho – 197, Seszeli – 196, Niemiec – 193. War-

tym zauważenia jest wysoka pozycja Lesotho i Seszeli. Zainteresowanie serwisem 

OSM w przypadku Lesotho związane jest z odbywającymi się w lutym działaniami 

w ramach akcji OSM #MapLesotho, kiedy to trenerzy z Irlandii szkolą planistów, 

studentów w prowadzeniu działań na rzecz wzbogacenia pokrycia informacjami 

przestrzennymi map dla tego państwa. W okresie przełomu lutego/marca 2017 roku 

Lesotho pod względem aktywności użytkowników (liczba utworzonych nowych 

węzłów), znajdowało się w pierwszej dwudziestce państw na świecie. Zastanawiają-

cy jest spadek liczby odsłon na użytkownika internetu dla części państw o wysokim 

poziomie rozwoju społeczno–ekonomicznego: Islandii, Finlandii, Szwajcarii, Izrae-

la. Należy jednak uwzględnić, że prezentowane statystyki dotyczą tylko „wejść” na 

serwis WWW, nie zaś korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne. 
 

 

 

Ryc. 54. Liczba odsłon dla serwisu www.openstreetmap.org w marcu 2011 i 2017 roku. Źródło: opraco-

wanie własne na podstawie AWStats (stats.openstreetmap.org).  

Uwaga: skalowanie liniowe. 
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Interesującym aspektem funkcjonowania OSM, jako jednego z przykładów 

crowdsourcingu, jest podejmowanie przez zaangażowanych członków wspólnoty 

użytkowników serwisu, akcji mających na celu stworzenie w miarę kompletnych 

map danego obszaru. Akcje tego typu są szczególnie zauważalne, kiedy dotyczą 

państw o słabym poziomie rozwoju społeczno–ekonomicznego. W państwach tych 

tworzone mapy, stanowią często jedyne wiarygodne źródło informacji przestrzen-

nych w podejmowanych działaniach, nie tylko samych mieszkańców państwa, ale 

instytucji rządowych, międzynarodowych, podmiotów gospodarujących w prze-

strzeni. Doskonale widoczne jest zaangażowanie w tego rodzaju projekty w przy-

padku wartości niektórych parametrów opisujących aktywność użytkowników OSM 

dla kwietnia 2017 (ryc. 55)162. Najwięcej nowopowstałych węzłów zanotowano w 

Zimbabwe (ponad 9 mln), czyli aż trzy razy więcej niż w drugim państwie pod tym 

względem – USA (3 mln węzłów). Następne w kolejności były głównie duże euro-

pejskie państwa: Rosja, Niemcy, Francja, Włochy, Brazylia, Polska. Na dalszych, 

ale relatywnie wysokich pozycjach, znajdowały się m.in. Sudan (1,3 mln nowych 

węzłów), Tanzania (1 mln). W przypadku Zimbabwe (oraz innych państw regionu – 

np. Zambii) w kwietniu miało miejsce szczególne natężenie działań związanych 

z tworzeniem danych przestrzennych w ramach projektu Eliminate Malaria. Projekt 

ten, ma za zadanie stworzenie dobrych map obszarów objętych ryzykiem występo-

waniem malarii, tak aby organizacje i instytucje medyczne oraz pomocowe mogły 

skuteczniej działać w terenie. Tworzenie informacji przestrzennych w takich przy-

padkach odbywa się przy zaangażowaniu społeczności z całego świata. Część opra-

cowuje dane na podstawie zdjęć satelitarnych, część podczas inwentaryzacji w tere-

nie. Poza planowanymi akcjami warto odnotować, że często podejmowane są doraź-

ne działania, mające na celu pomoc w wyniku zaistnienia sytuacji kryzysowej. 

W kwietniu 2017 sytuacja taka miała miejsce w Mozambiku. Wówczas organizacja 

Lekarze bez Granic poprosiła społeczność OSM o pomoc w stworzeniu mapy pro-

wincji Tete w celu skuteczniejszego przeprowadzenia akcji w związku z epidemią 

cholery. Działania były podejmowane przez cały kwiecień, jednak największe natę-

żenie edycji (trzykrotnie większe niż w pozostałe dni) miało miejsce po opubliko-

waniu informacji, apelu o pomoc na facebookowym profilu projektu Missing Map. 

Warto zauważyć, że na wyniki państw o największej liczbie nowych wę-

złów, średnio dziennie pracowało ponad 100 członków OSM w każdym z państw – 

najwięcej w Niemczech (546) i USA (337). W Zimbabwe tworzeniem i modyfikacją 

danych zajmowało się 137 użytkowników. Zestawiając te wartości z innymi okre-

sami czasu, należy podkreślić stabilność liczby zaangażowanych osób w większości 

państw o wysokim poziomie rozwoju społeczno–ekonomicznego, zmienną (zależną 

od podejmowanych akcji) w państwach słabo rozwiniętych. Dla Zimbabwe na po-

                                                      
162 W przypadku danych odnośnie państw, prezentowane statystyki nie dotyczą tylko użyt-

kowników pochodzących z danego państwa, ale wszystkich osób, które były zaangażowane 

w stworzenie obiektów w danym państwie. 
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czątku roku 2017 (koniec stycznia) liczba zaangażowanych użytkowników w przy-

padku większości dni wynosiła 2.  

 

 

 

Ryc. 55. Liczba utworzonych i zmodyfikowanych węzłów w ramach projektu OSM w kwietniu 2017.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie OSMstats (osmstats.neis–one.org). 

Uwaga: skalowanie liniowe. 

 

W przypadku węzłów zmodyfikowanych w kwietniu 2017, zauważalny jest 

odmienny wzorzec przestrzenny niż dla stworzonych w tymże miesiącu. W edycji 

istniejących węzłów dominowały Niemcy (1,7 mln) i Francja (1,2 mln). Obecność 

w czołówce zaznaczały również państwa afrykańskie, jednak względem państw 

o największej liczbie zmodyfikowanych węzłów dystans był duży – Sudan i Malawi 

(0,6 mln), Zimbabwe (0,2 mln). Brak silnych związków pomiędzy obydwoma ce-

chami (utworzonymi i zmodyfikowanymi węzłami) wskazuje również współczynnik 

korelacji liniowej Pearsona – 0,51. Przyczyną takiego stanu jest fakt, iż w państwach 

o większej liczbie stałych użytkowników, działających od dłuższego czasu, istnieją-

ce już dane przestrzenne podlegają aktualizacji, zaś w państwach o „świeżych” ma-

pach, modyfikacje są mniej potrzebne w związku z aktualnością utworzonych da-
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nych przestrzennych. Również istotny jest właśnie fakt stałego funkcjonowania (ak-

tywności) dużej liczby użytkowników, gdyż w państwach w których tworzenie da-

nych przestrzennych odbywa się głównie w wyniku zaangażowania użytkowników 

z zagranicy, poza okresami aktywności woluntariuszy spada aktywność lokalnych 

użytkowników. W nawiązaniu do tego należy również zauważyć, że dane prze-

strzenne zawarte w OSM odznaczają się dużym zróżnicowaniem jakości, gdyż 

w zależności od zaangażowania użytkowników z poszczególnych państw, różne 

obszary, typy obiektów podlegają dokładniejszej edycji163. Badania prowadzone 

w skali regionalnej (dla Chin) wykazały, że generalnie zaangażowanie w VGI oraz 

jakość tworzonych danych przestrzennych są uzależnione od takich cech jak: po-

ziom wykształcenia, rasa, płeć, gęstość zaludnienia czy struktura pracujących dane-

go obszaru (Su i in., 2017). Z heterogeniczności osób zaangażowanych w działania 

VGI wynika również różna percepcja przestrzeni, przyjmowanie różnorodnych me-

todologii prowadzonych działań, różny poziom rozumienia nadrzędnych wytycz-

nych (oraz terminologii) odnośnie sposobu pozyskiwanie, klasyfikowania danych 

przestrzennych (Ali, 2016). Istotne są również zagadnienia związane z wyklucze-

niem cyfrowym, co widoczne jest między innymi na przykładzie różnic w „pokry-

ciu” danymi pomiędzy Izraelem a Palestyną na korzyść tego pierwszego (Bittner, 

2017).  

 

11.2.3. Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) 

Jedną z zyskujących na znaczeniu form działalności związanej z crowdsour-

cingiem jest crowdfunding. Odwołuje się on do znanej od dawna idei sprawowania 

patronatu nad działalnością artystów, drobnych producentów etc. Jednym z najpopu-

larniejszych serwisów tego typu jest Kickstarter, platforma działająca od 2009 roku. 

Umożliwia ona zbieranie środków finansowych na zrealizowanie projektów, które 

należą do rożnych dziedzin, między innymi: gry, technologie, muzyka, sztuka, mo-

da. Twórca/twórcy projektu wyznacza cel – próg finansowy, którego osiągnięcie 

umożliwia jego zrealizowanie. Osoby pragnące wesprzeć projekt mogą wpłacać 

pewną kwotę pieniędzy, przy czym (w zależności od projektu) wpłacenie określonej 

wartości środków przynosi osobie wpłacającej korzyści np. otrzymanie specjalnej 

wersji produktu, zniżki etc. W przypadku Kickstartera projekty mogą powstawać 

tylko w ograniczonej liczbie państw. W kwietniu 2017 możliwym było zakładanie 

projektów w 21 państwach. Dla finansowania projektów nie ma ograniczeń związa-

nych z lokalizacją – każdy niezależnie od miejsca zamieszkania może udzielić fi-

nansowego wsparcia wybranemu projektowi. 

                                                      
163 Aktywność użytkowników OSM dla wybranych europejskich regionów, również z per-

spektywy różnic w edytowanych typach obiektów, była przedmiotem opracowania Marczaka 

(2016). 
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Według danych Kickstartera od początku jego funkcjonowania do końca 

kwietnia 2017 roku udało się zebrać ponad 3 mld USD w ramach 350 tys. projek-

tów, z których blisko 124 tys. zakończyło się sukcesem. Spośród projektów zakoń-

czonych sukcesem 228 uzyskało ponad 1 mln USD. Większość (ponad 70 tys.) mie-

ściła się w zakresie 1–10 tys USD. Łącznie we wsparcie projektów na Kickstarterze 

zaangażowało się 12,8 mln osób, spośród których 4 mln wsparły więcej niż jeden 

projekt. Funkcjonowanie Kickstartera jest zdominowane przez projekty przypisane 

do USA (ryc. 56)164. Blisko 80 % projektów zostało zgłoszonych przez podmioty 

z tego państwa, co jest, poza samą popularnością tego serwisu w USA, spowodowa-

ne również najdłuższym okresem jego funkcjonowania tamże. Na kolejnych miej-

scach znajdowały się również państwa w których język angielski jest oficjalnym 

językiem: Wielka Brytania (9 %), Kanada (4 %), Australia (2 %). Co prawda 

Kickstarter funkcjonuje jeszcze poza językiem angielskim w trzech wersjach (fran-

cuska, niemiecka, hiszpańska), a opis projektu może być w dowolnym języku, jed-

nak to wersja anglojęzyczna dominuje w przypadku tego serwisu crowdfundingo-

wego. 

 

 

Ryc. 56. Struktura projektów na Kickstarterze według państwa pochodzenia – stan na dzień 15.04.2017. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Web Robots Kickstarter Datasets (webrobots.io). 

 

Kickstarter zdaje się ukazywać globalny wymiar „sektora” kreatywnego. 

Projekty na tej platformie wykraczają swoim zasięgiem poza najbliższe otoczenie 

osób związanych z danym projektem. Średni dystans pomiędzy twórcami projektów 

                                                      
164 Dane Web Robots Kickstarter Datasets pozyskane 15.04.2017 roku dotyczą ponad 

170 tys. projektów (aktywnych oraz zakończonych). Liczba aktywnych projektów w na ten 

dzień wynosiła blisko 5 tys. 
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a „sponsorami” wynosił we wrześniu 2016 3 728km (według danych DMR). Bar-

dziej szczegółowe analizy na podstawie danych dla innego serwisu (Sellaband – 

wspieranie muzyków), również potwierdzają te wnioski, wskazując jednocześnie na 

fakt wcześniejszego angażowania się we wspieranie projektów rodzin i znajomych 

(silne więzi społeczne) (Agrawal i in., 2015). Ten geograficzny aspekt należy uzu-

pełnić wynikami analiz odnośnie funkcjonowania Kickstartera w USA, w których 

wykazano, że typy preferowanych projektów uzależnione są od specyfiki miejsca – 

np. w Nashville dominują projekty muzyczne, w San Francisco technologiczne, 

związane z grami komputerowymi, a w Los Angeles związane z kinematografią 

(Mollick, 2014).  

Dostrzec należy również wpływ Kickstartera na gospodarkę. Jak wskazują 

badania Mollicka (2016), do połowy 2015 dzięki Kickstarterowi w USA powstało 

ponad 5 tys. nowych etatów (z pominięciem etatów twórców projektów) oraz wyna-

jętych zostało około 160 tys. pracowników czasowych. Inną miarą ekonomicznego 

sukcesu projektów z Kickstartera jest fakt, że każdy dolar przeznaczony na projekty 

które osiągały zakładany próg umożliwiający ich realizację, przyniósł 2,5 USD do-

datkowego przychodu. Innym efektem było uzyskanie 2,6 tys. patentów. Uwzględ-

niając jeszcze wpływ społeczny należy uznać, że Kickstarter jest platformą doskona-

le ilustrującą, że wykorzystanie internetu może przynosić wymierne korzyści 

w świecie off–line. 

Przykład Kickstartera, jego sukces, stał się istotnym impulsem do powsta-

wania serwisów crowdfundingowych w wielu państwach, często sprofilowanych 

bardziej na rynek danego państwa, bądź też na specyficzne formy działalności. 

Szybko również Kickstarter przestał być jedynym poważnym serwisem tego typu165. 

Serwis GoFundMe od roku 2010 do końca 2016 umożliwił zebranie 3 mld USD, co 

było udziałem 25 mln osób zaangażowanych w finansowanie projektów. Jego spe-

cyfiką jest nakierowanie głównie na wsparcie osób lub instytucji. W roku 2016 ze-

brano ponad 11 mln USD dla ofiar powodzi w stanie Luizjana, blisko 8 mln USD 

dla ofiar strzelaniny w klubie nocnym Pulse w Orlando, 3 mln USD dla ofiar hura-

ganu Matthew. Przykładem na sprofilowanie celów działania jest serwis Experi-

ment, koncentrujący się na finansowaniu badań naukowych. Jest on popularny, 

głównie w USA (inne państwa, z których podmioty mogą tworzyć projekty to Ka-

nada, Wielka Brytania, Australia). W okresie od jego powstania (2012 rok) do końca 

kwietnia 2017, blisko 40 tys. użytkowników przekazało ponad 7 mln USD na blisko 

700 projektów. Jeden z polskich serwisów crowdfundingowych – PolakPotrafi.pl, 

według stanu na koniec kwietnia 2017, od początku jego funkcjonowania (2011 

rok), zdołał zainteresować 182 tys. osób wspierających blisko 3 tys. projektów. 

                                                      
165 Kickstarter nie był pierwszym serwisem crowdfundingowym. Jednak jako pierwszy zdo-

był dużą popularność nie tylko w USA, ale również na świecie. Stał się wzorem (często 

odnośnikiem) dla innych serwisów crowdfundingowych. 
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Przełożyło się to na ponad 17 mln złotych wpłaconych przez użytkowników tego 

serwisu166.  

Ciężko jest określić liczbę serwisów crowdfundingowych, zarówno w skali 

świata, jak i poszczególnych państw. Kordela (2016) określiła, że w Polsce na po-

czątku roku 2016 było ich 18. W kwietniu 2017 według danych serwisu WE the 

CROWD platform crowdsourcingowych było 21. Można było je zaklasyfikować do 

jednej z ośmiu kategorii. Z niekompletnych danych (nie wszystkie serwisy podają 

statystyki) – dla siedmiu serwisów, wynika, że w Polsce serwisy te zebrały łącznie 

169 mln zł, przy czym przeważająca część środków (138 mln zł) została pozyskana 

przez trzy serwisy preferujące finansowanie projektów charytatywnych. 

 

11.3. Wolność w internecie 

11.3.1. Cenzura internetu 

Cenzura internetu, kwestie związane z jego kontrolą stają się coraz istotniej-

sze z perspektywy nie z tylko analiz naukowych, ale codziennego funkcjonowania 

użytkowników internetu. Wzrost znaczenia internetu, płaszczyzn jego zastosowania, 

liczby użytkowników wraz z licznymi dowodami wskazującymi na jego moc spraw-

czą w dziedzinach życia związanych z gospodarką, polityką, przełożyły się na chęć 

(konieczność) regulacji tej sfery życia. W zależności od państwa, regulacje te przy-

jęły różne formy, nierzadko ingerując w znacznym zakresie w wolność korzystania 

z internetu. W związku z tym liczne organizacje zaczęły interesować się stanem 

wolności internetu, „pomiarem” opresyjności instytucji rządowych względem za-

chowań jego użytkowników. Za najważniejsze opracowania odnośnie cenzury inter-

netu w państwach świata należy uznać raport przygotowywany corocznie (od 2011 

roku) przez Freedom House – amerykańską organizację non–profit. W raporcie Fre-

edom of the Net 2016 (2016), prezentowane są analizy i dane dotyczące 65 państw. 

Dla nich opracowano miarę, która mieści się w zakresie 0 – 100, gdzie 0 oznacza 

całkowitą wolność internetu, a 100 zupełny jej brak. W skład ogólnej miary wcho-

dzą trzy grupy miar: bariery w dostępie do internetu (m.in. infrastrukturalne, eko-

nomiczne, blokady rządowe w dostępie do technologii), ograniczenia dostępnych 

treści (m.in. filtrowanie i blokowanie dostępu do wybranych serwisów WWW oraz 

inne formy cenzury, manipulowanie zawartością, wykorzystanie mediów elektro-

nicznych do społecznej i politycznej aktywności), naruszanie praw użytkowników 

(m.in. ograniczanie aktywności on–line, naruszenie prywatności, wykorzystania 

internetu do szpiegowania jego użytkowników, reperkusje związane z aktywnością 

on–line – więzienie, ataki fizyczne). 

                                                      
166 Dokładną analizę projektów w kategorii „muzyka” zawiera opracowania Awdzieja i in. 

(2016). 
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Globalny obraz cenzury internetu na świecie, na podstawie raportu Freedom 

of the Net 2016 (2016), prezentuje się niezbyt optymistycznie. Blisko 70 % użyt-

kowników internetu mieszka w państwach z częściową lub zupełną cenzurą interne-

tu. Jednym z głównych celów działań rządów państw są serwisy społecznościowe. 

W w 2016 roku w 38 państwach dokonano aresztowań osób, które publikowały 

w nich treści zakazane w danym państwie. W ogólnym ujęciu 27 % użytkowników 

internetu żyje w państwach, gdzie za samo publikowanie, dzielenie się postami 

o określonej tematyce (np. związanych z treściami religijnymi, odnoszącymi się do 

osób sprawujących władzę) na Facebooku grozi kara więzienia. W części państw 

zauważalne były również działania dążące do eliminowania, tudzież ograniczenia 

zdolności mieszkańców do szybkiego dzielenia się treścią i komunikowania się. 

Przykładowo, aplikacja na smartfony służąca głównie do wysyłania wiadomości 

WhatsApp była blokowana w 12 państwach. Można więc zauważyć, przechodzenie 

od cenzury serwisów WWW do ograniczania funkcjonalności urządzeń mobilnych.  

Pomimo ograniczenia danych publikowanych przez Fredom House do czę-

ści państw świata, zauważalne są istotne prawidłowości. Po pierwsze, żaden konty-

nent nie jest wolny od cenzury internetu (ryc. 57). Uwzględniając podział na trzy 

grupy państw według miary wolności internetu (państwa wolne, częściowo wolne, 

zniewolone), najwięcej państw o najmniejszej wolności internetu występuje w Azji. 

Państwa o najmniejszej wolności internetu to Chiny (88), Iran i Syria (87). General-

nie spośród 29 azjatyckich państw uwzględnionych w zestawieniu aż 13, czyli 45 % 

uznano za zniewolone. Tylko cztery posiadały w roku 2016 status wolnych od cen-

zury internetu i innych sposobów wywierania presji na użytkowników. Należały do 

nich: Japonia, Gruzja, Filipiny i Armenia. Warto zauważyć, że ograniczanie wolno-

ści w państwach azjatyckich przybiera różne formy i posiada różne przyczyny. Poza 

kwestiami związanymi z chęcią kontroli nad użytkownikami z racji tłumienia 

wszelkich antyrządowych postaw, część ma również podłoże kulturowe. W pań-

stwach islamskich powstają i działają rozwiązania, instytucje mające zapobiegać 

szerzeniu treści uznawanych za niezgodne z duchem tej religii, doprowadzając do 

funkcjonowania cenzury internetu opartej na wierze (Noman, 2011). Innym intere-

sującym przykładem jest Korea Południowa. Państwo bardzo dobrze rozwinięte 

z perspektywy wszelkich aspektów funkcjonowania internetu, jest klasyfikowane 

jako częściowo wolne. Na taki stan rzeczy wpływają kwestie związane z cenzurą 

wybranych treści w sieci WWW, m.in. pornograficznych, wyrażających sympatię 

względem Korei Północnej.  

W Afryce duży był udział państw o braku wolności internetu (m.in. Etiopia, 

Gambia, Sudan), a do grona państw o wolnym internecie w roku 2016 zaliczono 

RPA oraz Kenię. W odróżnieniu od wymienionego powyżej, kontynent europejski 

odznaczał się wysokim stopniem wolności internetu – siedem z dziesięciu uwzględ-

nionych państw klasyfikowanych było jako wolne, w tym najmniejsze wartości mia-

ry osiągały Islandia i Estonia (6). To ostatnie państwo, jako jedyne w zestawieniu 
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nie posiadało żadnych ograniczeń związanych z dostępem do internetu. Dwa pań-

stwa posiadały status zniewolonych – Rosja oraz Białoruś, natomiast częściowo 

wolna była Ukraina. Tak więc tylko państwa byłego ZSRR stosowały różnego ro-

dzaju działania wpływające na ograniczenie wolności użytkowników internetu. Naj-

lepiej prezentowała się sytuacja na kontynencie amerykańskim (łącznie potraktowa-

no Amerykę Północną i Południową), gdzie pośród uwzględnionych państw nie 

występowało żadne o zupełnym braku wolności internetu.  

 

 
 

A B 

Ryc. 57. Współzależność pomiędzy PKB per capita w parytecie siły nabywczej, udziałem użytkowników 

internetu a stanem wolności internetu w roku 2016*. Źródło: opracowanie własne na podstawie Freedom 

of the Net 2016 (2016) oraz danych Banku Światowego (data.worldbank.org). 

* – jednostka odniesienia – państwo; Australię przypisano do Azji. 

 

Z powyższej analizy wynika, że cechą charakterystyczną państw o silnej 

kontroli internetu jest stosunkowo słaby poziom rozwoju podstaw funkcjonowania 

społeczeństwa informacyjnego (tab. 6). Wartości podstawowych parametrów opisu-

jących państwa, dla których opracowano w roku 2016 raporty odnośnie stanu wol-

ności internetu, wyraźnie wskazują na duży dystans pomiędzy państwami wolnymi, 

a tymi, w których występuje cenzura internetu. Pomiędzy państwami częściowo 

wolnymi i zniewolonymi różnice są niewielkie. W przypadku miar opisujących spo-

łeczeństwo informacyjne lepsze wyniki osiągają państwa częściowo wolne. Szcze-

gólnie w aspekcie infrastrukturalnym (liczba serwerów na milion mieszkańców), 

przewaga państw o wolnym internecie (a zarazem o najwyższym PKB) jest duża. 

Również naturalną konsekwencją słabego rozwoju infrastrukturalnego, niskiego 

udziału użytkowników internetu w państwach zniewolonych jest słaby międzynaro-

dowy transfer danych w bps na użytkownika. Nie można bowiem się spodziewać, że 

w państwach, w których cenzura bardzo często polega na limitowaniu dostępu do 
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zewnętrznych serwisów WWW, międzynarodowy transfer danych będzie osiągał 

wysokie wartości. Mamy więc do czynienia z występowaniem istotnego czynnika 

mogącego prowadzić do coraz większej izolacji państw podlegających cenzurze 

internetu na arenie światowej w zakresie przepływu informacji.  

 

Tab. 6. Wartość mediany dla wybranych cech opisujących społeczeństwo informacyjne dla państw we-

dług stanu wolności internetu (dane na rok 2015). Źródło: opracowania własne na podstawie Freedom 

of the Net 2016 (2016) oraz danych Banku Światowego (data.worldbank.org). 

 użytkownicy 

internetu na 100 

mieszkańców 

liczba serwerów 

na 1 mln miesz-

kańców 

międzynarodowy 

transfer danych 

bps na użytkowni-

ka 

PKB per capita 

wolne 74 809 67 871 36 029 

częściowo wolne 48 13 13 886 10 902 

zniewolone 43 6 11 907 12 681 

 

Przykładów blokowania dostępu do internetu (poza przytoczonymi w roz-

dziale 5.4.2) jest bardzo dużo. Ich różnorodność wskazuje na to, że praktycznie brak 

jest aspektu funkcjonowania społeczeństwa, który by nie mógł podlegać cenzurze 

internetu. Część przypadków jest związana z chęcią oddziaływania na sytuację poli-

tyczną w danym państwie. W Gabonie 5 września 2016 wprowadzono 12–godzinną 

„ciszę nocną” (poprzedzoną kompletną blokadą trwającą 104 godziny), podczas 

której zablokowany był dostęp do internetu. Działania te były związane z kryzysem 

wywołanym kontrowersyjnymi wynikami wyborów prezydenckich (Dahir, 2016). 

W niektórych przypadkach do blokady internetu dochodzi z innych niż polityczne 

przyczyny. W Iraku w latach 2015, 2016, 2017 na kilka godzin przez okres kilku dni 

blokowany był dostęp do internetu. Miało to zapobiegać stosowaniu nieuczciwych 

metod przez uczniów zdających szkolne egzaminy. Podobne przyczyny „odcięcia” 

dostępu do internetu wystąpiły w Uzbekistanie i Indiach (Ashok, 2016), czy też 

w Etiopii. W tym ostatnim państwie w roku 2016 na 5 dni zablokowano internet 

w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się „przecieków” z egzaminów na studia. 

Poza samą cenzurą internetu (np. blokowanie serwisów WWW) rządy państw stara-

ją się ograniczyć możliwość ominięcia tych obostrzeń. Pod koniec roku 2016 rząd 

turecki zablokował możliwość korzystania z usług VPN, w konsekwencji również 

z możliwości skorzystania z sieci TOR (Snoch, 2016).  

Firma Google od wielu lat (najstarsze dane są dostępne dla roku 2009) pro-

wadzi monitoring odwiedzin oferowanych usług z uwzględnieniem lokalizacji użyt-

kowników, co w konsekwencji daje możliwość określenia przerw i zakłóceń w do-

stępności tych usług. Dotyczy to nie tylko korzystania z wyszukiwarki, ale również 

wszystkich innych usług oraz serwisu YouTube. Dane w ramach Raportu Przejrzy-

stości Google (www.google.pl/transparencyreport) ukazują istotne informacje odno-

śnie tendencji cenzury internetu. Wskazują głównie państwa wykorzystujące tą for-
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mę ograniczania funkcjonalności sieci. Według stanu na 12.04.2017 od roku 2009 

stwierdzono 69 przerw w dostępności usług Google w ponad 30 państwach. Więk-

szość z nich była związana ze świadomym działaniem rządów państw w celu ogra-

niczenia lub wyeliminowania możliwości dostępu do usług oferowanych przez 

Google. Część przerw byłą związanych z awariami. Na przykład 6 czerwca 2012 

roku Australia i Nowa Zelandia były pozbawione dostępu do Google w wyniku awa-

rii w jednym z centrum danych. Wszystkie z przerw w dostępności usług Google 

(poza wymienioną awarią w Australii, oraz podobną dla Trynidadu i Tobago167) 

dotyczyły państw azjatyckich i afrykańskich. W bazie danych Google zarejestrowa-

no po osiem tego typu zdarzeń w Chinach, Syrii, Turcji, w Iranie natomiast sześć. 

Niektóre z przerw mają charakter długoletni (np. blokada YouTube w Iranie i Chi-

nach od roku 2009), inne kilkudniowe lub kilkugodzinne (np. blokada YouTube 

oraz innych mediów społecznościowych). Również, podobnie jak w przypadku blo-

kady internetu, różne są motywy wprowadzenia restrykcji w dostępie do usług Goo-

gle. Przykładowo: Pakistan, Bangladesz oraz Afganistan zablokowały dostęp do 

YouTube w wyniku występowania tam antyislamskich treści; podobnie w Tadżyki-

stanie w wyniku opublikowania treści antyrządowych zablokowano dostęp do tego 

serwisu.  

Jedną z istotnych konsekwencji blokownia dostępu do internetu są straty 

ekonomiczne. Jest to związane z dużym wpływem internetu na aktywność ekono-

miczną. Jak podaje West (2016) straty dla gospodarki światowej w okresie roku 

(lipiec 2015 – czerwiec 2016) wyniosły 2,4 miliarda USD, w tym blisko 1 miliard 

w samych Indiach, około 0,5 w Arabii Saudyjskiej. Aspekt ekonomiczny nie jest 

jedynym negatywnym skutkiem blokowania dostępu do internet. W 2011 roku Rada 

Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych uznała, że blokowanie dostę-

pu do internetu i filtrowanie treści zawartych w sieci WWW jest pogwałceniem 

praw człowieka i stoi w sprzeczności z przepisami prawa międzynarodowego 

(Kravets, 2011).  

 

11.3.2. Wirtualne Sieci Prywatne 

Narzędziem umożliwiającym zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się po 

internecie oraz anonimowości jest VPN. Jest to rozwiązanie umożliwiające łączenie 

się użytkownika z docelowym serwerem (np. serwisem WWW) poprzez szyfrowane 

połączenie, wykorzystujące sieć publiczną (internet). Powstały przy wykorzystaniu 

VPN tunel jest częściowo odporny na monitorowanie ruchu sieciowego. Przyczy-

                                                      
167 Niektóre awarie odnotowane w Raporcie Przejrzystości Google miały bardzo interesujące 

przyczyny. W dniu 28 marca 2011 roku 75–letnia mieszkanka Gruzji, poszukując miedzi na 

złom, uszkodziła światłowód, który odpowiadał za znakomitą część połączeń internetowych 

Armenii ze światem (realizowanych przy pomocy kabli przebiegających przez terytorium 

sąsiedniego państwa).  
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nami skłaniającymi do korzystania z VPN są w główniej mierze: chęć ominięcia 

rządowych blokad niektórych serwisów WWW, chęć zabezpieczenia tożsamości 

użytkownika internetu oraz monitorowania jego zachowań – ukrycie (zmiana) adre-

su IP, uniknięcie możliwości przejęcia prywatnych danych w przypadku korzystania 

ze słabo zabezpieczonych publicznych sieci Wi–Fi. Należy podkreślić, że obawy 

względem naruszania prywatności nie dotyczą tylko mieszkańców państw, w któ-

rych rządy z przyczyn politycznych kontrolują zachowania internautów, wprowa-

dzają cenzurę. Również w państwach o dużej wolności internetu obawy użytkowni-

ków odnośnie bezpieczeństwa ich prywatnych danych są uzasadnione. W USA na 

początku 2017 roku wprowadzono możliwość sprzedaży przez ISP podmiotom ko-

mercyjnym historii odwiedzanych przez użytkowników internetu serwisów WWW 

(Kastrenakes, 2017). Tak więc nie tylko bezpieczeństwo, ale również aspekty ko-

mercyjne, ograniczają możliwości zachowania prywatności w sieci WWW. 

Analizy dotyczące zagadnienia korzystania z VPN oparto na danych pocho-

dzących z projektu VPN Gate, który jest realizowany w University of Tsukuba (Ja-

ponia). W związku z tym odnośnie wyników należy uwzględnić, że jest on jednym z 

wielu projektów (non–profit czy komercyjnych), który oferuje dostęp do usług VPN. 

Dodatkowo przypisanie go do konkretnego państwa, pomimo dużej jego popularno-

ści na świecie, niewątpliwie ma wpływ na wyniki. Warto jednak podkreślić, że już 

w początkowej fazie funkcjonowania projektu VPN Gate pozyskało 16,5 tys. serwe-

rów z 127 państw (Nobori, Shinjo, 2014), czyli jego umiędzynarodowienie należy 

uznać za duże. 

Rycina 58 przedstawia sumaryczną liczbę zrealizowanych połączeń VPN 

dla państw świata – z perspektywy państwa pochodzenia użytkownika sieci VPN, 

dla czteroletniego okresu. Dodatkowo ukazano jaki był transfer danych przypadają-

cy na jedno połączenie168. W analizowanym okresie największa liczba połączeń 

została zrealizowana z terytorium Iranu – 24 % ogółu połączeń. Na drugim miejscu 

znajdowały się Chiny – 15,5 %, na trzecim Tajwan – 9 %. Wysoko w zestawieniu 

znajdują się inne państwa azjatyckie – Indonezja (4 miejsce), Filipiny (6), Tajlandia 

(7). Korea Południowa (8), Syria (9). Jedyne państwo spoza Azji w czołowej dzie-

siątce to USA. Zauważalna jest również wysoka pozycja Nigerii (16).  

Odmiennie od liczby połączeń kształtuje się transfer danych jaki dokonał się 

w analizowanym okresie poprzez sieć VPN. W globalnym ujęciu największy trans-

fer danych był udziałem użytkowników z Korei Południowej (24 %), następnie Chin 

(10 %), USA i Tajwanu (8 %), Japonii (6 %). Są to państwa o dużej liczbie użyt-

kowników internetu, albo o bardzo dobrym rozwoju infrastruktury i jednocześnie 

większych oraz bardziej różnorodnych potrzebach korzystania z internetu. Miara 

względna, a zatem transfer danych przypadający na jedno połączenie, wskazuje na 

                                                      
168 Liczba połączeń nie jest równoważna liczbie użytkowników, gdyż jeden użytkownik 

może wielokrotnie w ciągu dnia korzystać z sieci VPN. Należy dodać, że liczba połączeń 

obejmuje zarówno połączenia z komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń przenośnych. 
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wyraźną przewagę użytkowników pochodzących z państw o najlepiej rozwiniętych 

podstawach społeczeństwa informacyjnego169. Największy transfer na połączenie 

występował w przypadku połączeń z Korei Południowej (0,18 MB/połączenie), na-

stępnie Finlandii (0,13), Kanady (0,12), Norwegii (0,11). Stosunkowo dobrze pre-

zentuje się również Polska z 0,7 MB/połączenie. Niektóre państwa odznaczające się 

dużym globalnym transferem, w przypadku wolumenu danych na połączenie znaj-

dują się na odległych pozycjach zestawienia. Szczególnie interesujący jest przykład 

Chin, dla których miara względna wynosiła 0,01 MB/połączenie. Podobnie było 

w Tajwanie – 0,02. Również niektóre państwa o dużej liczbie połączeń odznaczały 

się niskim transferem pojedynczego połączenia. Wymienić należy Iran 

0,002 MB/połączenie, Irak 0,003, Syrię 0,005. Można więc założyć, że użytkownicy 

z państw o silnej cenzurze internetu, pomimo częstego korzystania z VPN, koncen-

trują się głównie na aktywnościach związanych z pozyskiwaniem informacji, kon-

taktem ze światem zewnętrznym, co nie wymaga dużego transferu. Natomiast użyt-

kownicy z państw bez silnej cenzury, korzystają z VPN w sposób mogący świad-

czyć o pozyskiwaniu nie tylko informacji, ale głównie treści multimedialnych. 

Oczywiście za te różnice odpowiada również poziom rozwoju infrastruktury (inter-

net szerokopasmowy), czyli możliwość korzystania ze stabilnego łącza, umożliwia-

jącego szybki, niezawodny transfer danych. 

 

 

Ryc. 58. Liczba połączeń VPN oraz GB na połączenie przy użyciu VPN Gate (suma za okres 8.03.2013 – 

6.04.2017). Źródło: opracowanie własne na podstawie VPN Gate (www.vpngate.net). 

Uwaga: skalowanie pierwiastkowe, skala barw – przedstawiono kolory pośrednie. 

 

                                                      
169 Uwzględniono w tym przypadku tylko państwa, w których w analizowanym okresie zano-

towano minimum 100 tys. połączeń. 
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Wyobrażenie o istotności VPN w państwach, które podlegają ostrej cenzu-

rze internetu daje wartość liczby połączeń w stosunku do liczby użytkowników in-

ternetu. Największe wartości osiągała ta miara w następujących państwach: Turk-

menistan – 36, Dżibuti – 33, Iran – 22, Syria – 16, Irak – 11, Gambia – 10. Wszyst-

kie z tych państw permanentnie albo okresowo blokują dostęp do wybranych serwi-

sów lub prowadzą intensywny monitoring ruchu w internecie. Państwa o wysokim 

poziomie rozwoju społeczno–ekonomicznego, niskiej ingerencji rządu w funkcjo-

nowanie internetu odznaczają się stosunkowo niską wartością analizowanego 

wskaźnika. Przykładowo: Korea Południowa – 2, Francja – 1, Australia, USA – 0,8, 

Japonia – 0,6, Niemcy – 0,4, Holandia, Wielka Brytania – 0,3170. Zaskakująca może 

być wartość dla Chin (0,7), albowiem jest ona niższa niż w państwach o wolnym 

internecie. Przyczyną tego jest duża liczba użytkowników (duży udział ludzi o sła-

bym przygotowaniu do korzystania z tego rozwiązania), również dobry rozwój lo-

kalnych serwisów WWW będących „zamiennikami” ogólnoświatowych (serwisy 

społecznościowe, komunikatory). Stąd też użytkownicy internetu nie muszą korzy-

stać z ogólnoświatowych rozwiązań. Najniższe wartości dla liczby połączeń w od-

niesieniu do liczby ludności występowały w państwach afrykańskich, gdzie 

w związku z niskimi kompetencjami użytkowników internetu korzystanie z rozwią-

zania wymagającego świadomości zagrożeń, większych umiejętności niż podsta-

wowe korzystanie z internetu, VPN nie znalazł uznania. Warto jeszcze podkreślić, 

że większość państw z kontynentu afrykańskiego nie charakteryzuje się aż tak dużą 

ingerencją rządu w funkcjonowanie internetu jak w państwach azjatyckich. 

W przypadku korzystania z VPN należy zwrócić uwagę, że najczęściej ko-

rzystają z tego rozwiązania mieszkańcy Azji. W niektórych państwach ponad 20 % 

użytkowników korzysta z VPN (Tajlandia, Indonezja) 171. Najmniejszą popularno-

ścią cieszy się w Australii (4 %), Wielkiej Brytanii i USA (5 %). Zazwyczaj 

1/3 użytkowników korzysta z VPN w celu anonimowego dostępu do treści – najwię-

cej 35 % w Arabii Saudyjskiej. Co ciekawe 29 % użytkowników VPN wykorzystuje 

go w celu korzystania z Netflixa, w tym w Kanadzie i Meksyku aż 49 % (Fawkes, 

2016). Netflix jest największą internetową wypożyczalnią filmów. W związku 

z tym, że jego oferta jest zróżnicowana w różnych państwach (tzw. blokada regio-

nalna treści), użytkownicy starają się skorzystać z bogatszej oferty w innych pań-

stwach przy wykorzystaniu VPN. Wyjaśnia to więc różnice w wartościach transferu 

przypadającego na połączenia pomiędzy użytkownikami z państw o silnej i słabej 

cenzurze lub jej braku. 

Popularność VPN w państwach azjatyckich jest również doskonale widocz-

na w przypadku rankingów aplikacji na urządzenia mobilne. Według danych serwi-

su Applyzer (ranking z dnia 23.03.2017) w Chinach najpopularniejsze aplikacje do 

                                                      
170 Dla Polski wartość ta wynosi 0,06. 
171 Przedstawione dane (Fawkes, 2016) dotyczą badań, które prowadzone były w 40 pań-

stwach, nie można więc wnioskować na ich podstawie o sytuacji na całym świecie. 
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korzystania z VPN znajdowały się w sklepie Google Play (system Android) na 

8 miejscu popularności pośrod wszystkich aplikacji (OneKeyVPN) oraz 12 (Supe-

rVPN), 15 (TurboVPN). Podobnie wysokie miejsca zajmowały aplikacje tego typu 

w ZEA, Arabii Saudyjskiej, Jemenie, Turkmenistanie, Pakistanie, Katarze. 

Szczegółowa analiza połączeń realizowanych przy pomocy VPN (na pod-

stawie danych VPN Gate172) potwierdza wiodącą rolę państw azjatyckich, co zwią-

zane jest z największą represyjnością rządów tych państw w stosunku do funkcjo-

nowania internetu (ryc. 59). Pierwszym aspektem, na który należy zwrócić uwagę 

jest liczba połączeń, które były zrealizowane w obrębie jednego państwa. W tym 

przypadku najwięcej ich było w Japonii, gdzie aż 62 % wszystkich połączeń było 

realizowanych w obrębie tego państwa. Na kolejnych miejscach znajdowały się: 

Korea Południowa (33 % wewnętrznych połączeń), USA (26 %), Chiny (19 %). 

Wskazuje to na fakt koncentrowania się użytkowników VPN na bezpieczeństwie 

połączenia. Silniejsza jest chęć uniknięcia monitorowania ruchu przez instytucje 

wewnętrzne niż do „wydostanie” się poza granice państwa w celu dotarcia do ze-

wnętrznych serwisów WWW. W państwach z silną cenzurą praktycznie nie wystę-

pują połączenia wewnętrzne. W Iraku i Syrii nie zanotowano takich połączeń, 

w Iranie stanowią 0,02 % ogółu, w ZEA 0,3 %. 

Podobnie jak w przypadku analizy połączeń wewnętrznych, analiza relacji 

pomiędzy liczbą połączeń wychodzących z danego państwa, a przychodzących, 

wskazuje na istotne cechy korzystania z sieci VPN. Największą liczbą połączeń 

wychodzących charakteryzują się duże państwa (duża liczba mieszkańców oraz 

użytkowników internetu), w których występuje cenzura internetu. Są to w kolejności 

malejącej według liczby połączeń: Iran, Filipiny, Chiny, Indonezja. O ile Iran i Chi-

ny należą do państw o silnej cenzurze (vide analiza danych Freedom House), Indo-

nezja jest tylko częściowo wolna, to Filipiny w roku 2016 zaklasyfikowano jako 

państwo wolne w aspekcie kontroli internetu, restrykcji względem jego użytkowni-

ków. Należy jednak zaznaczyć, że na początku roku 2017 zablokowano na Filipi-

nach dostęp do największych serwisów pornograficznych (m.in. Pornhub173), a jak 

wskazują wcześniejsze doświadczenia z innych państw, po tego typu interwencji 

państwa wzrasta liczba użytkowników sieci VPN (Chen, 2017a). W przypadku do-

celowych państw najczęściej połączenia były realizowane do (według malejącej 

liczby połączeń): Japonii, Korei Południowej, USA, Niemiec. Poza Koreą Połu-

dniową są to państwa wolne od cenzury internetu.  

 

                                                      
172 Analiza została oparta na ponad 999 tys. połączeniach, które były zrealizowane w okresie 

18.02.2017–9.03.2017. Jest to tylko część (niewielka) połączeń, które miały miejsce w tym 

czasie. 
173 Jak pokazują statystki pochodzące z serwisu Pornhub (Pornhub’s 2016 Year in Review, 

2017), Filipińczycy byli na 14 miejscu na świecie pod względem liczby odsłon, charaktery-

zując się najdłuższym średnim czasem spędzanym na stronach tego serwisu. 
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Ryc. 59. Liczba połączeń poprzez VPN w okresie 18.02.2017 – 9.03.2017 z uwzględnieniem ich kierunku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie VPN Gate (www.vpngate.net). 

Uwaga: skalowanie liniowe. 

 

Finalnie należy odnieść się do charakterystyki państw z perspektywy relacji 

pomiędzy połączeniami wychodzącymi i przychodzącymi (iloraz połączeń „wycho-

dzących” do połączeń „przychodzących” dla danego państwa). Liczna była grupa 
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państw, z których w analizowanym okresie użytkownicy VPN Gate uzyskiwali po-

łączenia z innymi państwami, nie będąc celem ruchu w drugą stronę. W większości 

(poza Tadżykistanem) są to jednak państwa o bardzo małej liczbie użytkowników 

internetu z kilkudziesięcioma zrealizowanymi połączeniami. Nie mają one dosta-

tecznie rozwiniętej infrastruktury (ogólna mała liczba serwerów, słaba jakość łączy). 

Również w związku z panującą w części z nich cenzurą, nie stanowią atrakcyjnego 

miejsca docelowego dla użytkowników z innych państw. W przypadku państw, 

w których korzystanie z VPN było zdecydowanie popularniejsze, najwyższą wartość 

analizowanej miary uzyskały Syria (ponad 3 tys.), Turkmenistan, Etiopia (około 

1,5 tys.), Nigeria (0,9 tys.). Są to państwa o brak wolności internetu. Warto przypo-

mnieć, że duża część połączeń z internetem realizowana jest w tych państwach przy 

pomocy smartfonów, co nie wpływa negatywnie na liczbę połączeń wychodzących, 

jest jednak barierą dla połączeń przychodzących, gdyż świadczy o słabej infrastruk-

turze związanej z możliwością tworzenia węzłów umożliwiających „wejście” do 

nich z zewnątrz. Na przeciwnym biegunie znajdują się państwa o dobrze rozwinię-

tych podstawach społeczeństwa informacyjnego, szczególnie w aspekcie infrastruk-

turalnym: Japonia, Korea Południowa, Kanada, Szwecja.  

 

11.3.3. Sieci anonimizujące, dark web 

Kolejnym aspektem funkcjonowania internetu, jednocześnie wyrazem wy-

stępowania tendencji do omijania narzuconych przez państwo restrykcji, czy sank-

cji, jest działanie sieci komputerowych umożliwiających zminimalizowanie możli-

wości wykrycia tożsamości użytkowników korzystających z internetu. Są to tak 

zwane sieci anonimizujące. Poza najlepiej znaną siecią TOR, również funkcjonują 

działające na podobnych zasadach, między innymi: Freenet, GNUnet, I2P. 

We wszystkich tych sieciach za naczelną ideę ich funkcjonowania podaje się chęć 

ochrony użytkowników internetu przed cenzurą, zapewnienie swobody wypowiedzi 

(przepływu informacji) jako podstawowego prawa człowieka. Nie jest to możliwe 

bez zapewnienia anonimowości użytkowników. Warto jednak podkreślić, że ofero-

wanie przez sieci anonimizujące dużej dozy anonimowości, przyczyniło się do wy-

korzystywania ich do nielegalnych, niezgodnych z prawem działalności. Umożliwia-

ją one, jak wspomniano, dostanie się do czarnego wirtualnego rynku, w którym 

sprzedaż dóbr i usług odbywa się na tak zwanych kryptorynkach (cryptomarkets, 

darknet market). 

Z perspektywy funkcjonowania sieci TOR ważne jest rozróżnienie jej skład-

ników i idei działania. Sieć TOR działa na zasadzie rozproszenia połączenia po kil-

ku węzłach sieci zlokalizowanych na całym świecie w taki sposób, aby niemożli-

wym było wykrycie źródła wejścia do sieci, a w konsekwencji użytkownika. TOR 

składa się z trzech rodzajów węzłów: węzłów wejściowych (entry nodes), węzłów 

wyjściowych (exit nodes) oraz węzłów pośredniczących (przekaźnikowych, relay 
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nodes). Węzeł wejściowy odpowiada za dostanie się do sieci TOR. Jest pierwszym 

połączeniem użytkownika z węzłem pośredniczącym. Węzeł wyjściowy odpowiada 

za zapewnienie anonimowości użytkownikom opuszczającym sieć TOR i korzysta-

jącym z serwisów ogólnie dostępnej sieci. Sieć TOR zapewnia im więc anonimo-

wość. Węzły pośredniczące umożliwiają zachowanie anonimowości użytkownikowi 

korzystającemu z usług (serwisów) dostępnych w obrębie sieci TOR (posiadają one 

pseudodomenę .onion). Tak więc idea działania TOR–a może być określona jako 

przesyłanie ruchu (przepływ danych) pomiędzy użytkownikami przez węzły pośred-

niczące. Sieć TOR szyfruje wszystkie etapy połączeń, poza tymi pomiędzy węzłem 

wyjściowym a miejscem (serwerem) docelowym, które znajduje się poza siecią 

TOR (np serwis społecznościowy blokowany w danym państwie). Dodatkowo moż-

na wyróżnić węzły–mosty (bridge nodes). Są one wykorzystywane w przypadku, 

gdy powyżej przedstawiony sposób nie przynosi efektów, na przykład w wyniku 

blokady nałożonej przez ISP. W związku z tym, że lista węzłów w sieci TOR jest 

publicznie publikowana, rządy państw mogą blokować do nich dostęp. W praktyce 

może to uniemożliwić korzystanie z sieci – tak jak w przypadku wspomnianej wcze-

śniej blokady dostępu do węzłów wyjściowych przez tureckich dostarczycieli inter-

netu (Russon, 2017). Wówczas właśnie wykorzystanie węzłów–mostów umożliwia 

dotarcie do anonimowej sieci, gdyż ich adresy IP nie są ujawniane publicznie i moż-

liwość blokowania ze strony rządów państw jest zdecydowanie mniejsza. Gdyby nie 

wyróżniać wśród węzłów ich funkcji z perspektywy porządku łączenia się z nimi 

przez użytkownika, można sprowadzić podział do węzłów pośredniczących i wę-

złów–mostów. 

Liczba węzłów pośredniczących sieci TOR wynosiła na początku kwietnia 

2017 roku ponad 7,4 tys., natomiast węzłów–mostów blisko 3,1 tys. Dziesięć lat 

wcześniej (październik 2007) liczba węzłów pośredniczących wynosiła około 

2,5 tys. Warto podkreślić, że najstarsze z funkcjonujących w kwietniu 2017 roku 

węzły miały około 10 lat (poza jednym, który pierwszy raz pojawiła się w sieci 

w 2000 roku). Jednak zdecydowana większość węzłów sieci miała wówczas stosun-

kowo krótki okres funkcjonowania – 25 % pojawiło się pierwszy raz w sieci w prze-

ciągu kilku pierwszych miesięcy 2017 roku. Węzły–mosty zaczęły funkcjonować od 

maja 2008, kiedy podczas pierwszego ich „zliczenia” w ramach projektu Tor Me-

trics określono ich liczbę na 23. Już po kilku miesiącach liczba mostów przekroczy-

ła 100, pod koniec 2012 roku zaczęła oscylować wokół 1000. Liczba węzłów po-

średniczących sieci TOR na początku 2007 roku była największa w USA, lecz róż-

nica w stosunku do drugich Niemiec była bardzo mała, bo wynosiła tylko cztery 

węzły (ryc. 60). W konsekwencji obydwa państwa wniosły do całości sieci TOR po 

29,5 % węzłów każde. Następnymi w kolejności państwami były Chiny (6,5 %), 

Francja (5 %) i Wielka Brytania (3 %). Polscy użytkownicy sieci TOR odpowiadali 

za niecałe 2 % ogólnej liczny węzłów, co było równoważne z funkcjonowaniem 21 

węzłów tego typu.  
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W roku 2017 USA (18,5 % ogółu węzłów) straciło miejsce lidera w liczbie 

węzłów na rzecz Niemiec, które osiągnęły udział 20 %. Co istotne, państwa przodu-

jące pod względem liczby węzłów sieci TOR nie odgrywały już aż tak dużej roli jak 

dziesięć lat wcześniej. Ich sumaryczny udział spadł w tym okresie o 20,5 p.p. 

Świadczy to o podejmowaniu się misji utrzymania sieci przez przedstawicieli coraz 

większej liczby państw. W roku 2007 węzły występowały w 47 państwach, nato-

miast w 2017 już w 81. Warto jednak podkreślić, że przedstawione dane dotyczą 

tylko węzłów pośredniczących. Znajdują się zatem w państwach, w których funk-

cjonowanie sieci nie podlega restrykcjom i blokowaniu adresów IP znanych wę-

złów. W państwach, które zaczęły blokować dostęp do sieci TOR, jej użytkownicy 

korzystają z węzłów–mostów, które z zasady nie posiadają ujawnionego adresu IP, 

a zatem ich geolokalizacja jest niemożliwa. Za przykład można podać Chiny, 

w których zarówno działania związane z blokowaniem sieci TOR oraz jej (oraz 

użytkowników) inwigilacją, przyczyniły się do wyraźnego spadku udziału chińskich 

węzłów do czterech, co stanowiło ułamek procenta ogólnej liczby wszystkich wę-

złów pośredniczących. Podobnie, w kolejnym państwie odznaczającym się dużą 

ingerencją w działanie internetu – Iranie. Brak węzła pośredniczącego nie oznacza 

niskiego poziomu korzystania z sieci TOR, a wręcz przeciwnie irańscy użytkownicy 

są jedną z liczniejszych grup użytkowników tej sieci. 

Warto również odnotować, które państwa znalazły się za czołową dwójką 

w zestawieniu liczby węzłów w roku 2017. Na trzecim miejscu znajdowała się 

Francja (13 % ogółu węzłów), następnie Holandia (8 %), Rosja (5 %). Polska była 

na 21 miejscu z liczbą węzłów równą 57, co oznaczało niecały 1 % ogółu węzłów. 

Przybliżona liczba (wartość estymowana na podstawie kilkuprocentowej re-

prezentacji ruchu w sieci) dostępnych przy pomocy sieci TOR serwisów wynosiła, 

według Tor Metrics na początku kwietnia 2017 roku ponad 56 tys. Oznacza to, że 

taka liczba unikalnych adresów z pseudodomeną .onion była wówczas dostępna. 

Porównanie tego stanu z końcem roku 2014 wskazuje na wyraźny wzrost tak okre-

ślonych zasobów sieci osiąganych via TOR. Wówczas to dostępnych było około 

30 tys. ukrytych serwisów. Warto jednak podkreślić, że korzystanie z tych serwisów 

odpowiada za kilka procent ruchu jaki odbywa się udziałem sieci TOR. Reszta 

związana jest z korzystaniem z innych zasobów, a TOR ma służyć zapewnieniu 

anonimowości użytkowników.  

W przypadku liczby użytkowników sieci TOR w poszczególnych państwach 

również należy na wstępie podkreślić, że obraz jaki prezentują dane pochodzące 

z Tor Metrics nie oddają całości zjawiska, gdyż odnośnie 50 % użytkowników, ko-

rzystających z węzłów pośredniczących brak jest informacji o ich pochodzeniu na 

poziomie państwa. W przypadku zaś korzystania z węzłów–mostów informacji tej 

brakuje dla 75 % użytkowników. 
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Ryc. 60. Liczba węzłów pośredniczących w październiku 2007 oraz kwietniu 2017 roku. Źródło: opraco-

wanie własne na podstawie danych Tor Metrics (metrics.torproject.org), Tor Network Status (torsta-

tus.blutmagie.de). 

Uwaga: skalowanie liniowe. 

 

Zróżnicowanie przestrzenne użytkowników węzłów pośredniczących wska-

zuje na wyraźną przewagę trzech państw nad pozostałymi (ryc. 61). W grudniu 2016 

roku należały do nich: USA z udziałem 21 % ogólnej liczby użytkowników, Rosja – 

13 %, Niemcy –11 %. Warto zauważyć, że udziały te odnoszą się do liczby 1,6 mln 

użytkowników średnio w ciągu jednego dnia. Z uwzględnieniem użytkowników 

o nieustalonej przynależności, codziennie korzystało z sieci TOR poprzez węzły 

pośredniczące ponad 3,2 mln użytkowników. Jest to niewielki udział pośród wszyst-

kich użytkowników internetu, nie można jednak uznać, że z perspektywy liczby 

osób korzystających z sieci TOR, ma ona marginalne znaczenie. W przypadku pań-

stw znajdujących się na dalszych pozycjach względem liczby użytkowników anali-

zowanej sieci, udziałami na poziomie kilku procent mogą poszczycić się państwa 

europejskie (m.in. Francja, Wielka Brytania) oraz państwa o wysokim poziomie 

rozwoju społeczno–ekonomicznego z pozostałych kontynentów (Japonia), albo te 
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o dużej liczbie ludności (Brazylia). Ponownie użytkownicy z Afryki, części Azji 

odgrywają marginalne znaczenie, chociaż w grudniu 2016 roku użytkownicy TOR 

rekrutowali się z mieszkańców niemal wszystkich państw i terytoriów zależnych.  

 

 
 

Ryc. 61. Przybliżona liczba użytkowników sieci TOR (średnia dla grudnia 2016). Źródło: opracowanie 

własne na podstawie danych Tor Metrics (metrics.torproject.org). 

Uwaga: skalowanie liniowe. 

 

Interesujące jest zróżnicowanie liczby użytkowników korzystających z wę-

złów–mostów. W tym przypadku należy przypomnieć, że korzystanie z nich może 

być efektem niemożności skorzystania z węzłów pośredniczących. Sytuacja taka 

najczęściej ma miejsce w przypadku działań o znamionach cenzury ze strony władz 

państwowych. Pierwszą istotną cechą jest zdecydowanie mniejsza liczba użytkow-

ników węzłów–mostów niż pozostałych i kształtuje się ona w relacji 1:16. Najwięk-

sza liczba użytkowników węzłów–mostów znajdowała się w USA i Rosji – udział 

w ogóle użytkowników (zidentyfikowanych z perspektywy państwa) wynosił 

13,5 % dla każdego z wymienionych państw. W grudniu 2016 roku średnio co-

dziennie korzystało z omawianego typu węzłów sieci TOR blisko 7 tys. użytkowni-

ków internetu. Na trzecim miejscu znajdowała się Turcja (8 %), a więc państwo, 

w którym wobec restrykcji rządu (zakaz korzystania z VPN i sieci TOR) węzły–

mosty stanowiły ważny sposób zapewnienia anonimowości w sieci. Aspekt ten był 

zresztą zauważalny w pozostałych państwach, w których kontrola i działania rządu 

w celu ograniczania anonimowości w sieci są podejmowane. Należy wymienić 

w tym przypadku Iran (5 miejsce w rankingu liczby użytkowników – 5,5 % ogółu), 

Białoruś (6 miejsce, 4 %), Arabię Saudyjską (9 miejsce, 3,5 %). Bardzo obrazowo 

znaczenie węzłów–mostów dla użytkowników z państw o silnej kontroli internetu 
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przedstawia iloraz liczby użytkowników węzłów–mostów i liczby użytkowników 

węzłów pośredniczących. Wartości powyżej 1 oznaczają więc większe znaczenie 

węzłów–mostów. Wartość tak obliczonej miary jest największa (spośród państw 

o minimum 100 użytkownikach dziennie) dla Iranu, albowiem wynosi aż 11. Żaden 

inny kraj nie przekroczył wartości 1, najbliżej jej  były Białoruś, Kazachstan, Chiny, 

Jemen, Arabia Saudyjska, a zatem, te w których nadzór państwa nad internetem jest 

znaczący. 

Mamy wiec do czynienia z wyraźnym związaniem korzystania z sieci TOR 

(w ujęciu liczby użytkowników) z dwoma aspektami. Pierwszym z nich jest poziom 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego: liczby internautów i ich przygotowania 

(wiedzy, umiejętności, świadomości) do korzystania z zaawansowanych opcji łącze-

nia się z internetem, dbałości o bezpieczeństwo przesyłanych danych. Drugim 

aspektem jest sytuacja związana z cenzurą internetu na poziomie rządu danego pań-

stwa. Działania przyczyniające się do restrykcji w zakresie swobodnego przemiesz-

czania się po sieci, inwigilacja zachowań mieszkańców (lub niektórych grup) wywo-

łują wzrost zainteresowania korzystaniem z sieci anonimizujacych.  

Wracając do stwierdzenia, iż znaczną częścią aktywności użytkowników 

w sieci TOR są działania niezgodne z prawem, możemy znaleźć potwierdzenie tego 

w analizie zestawień ofert z Hansa Market, jednej z wielu funkcjonujących platform 

handlowych174. Dla danych z dnia 11.12.2016175 wyraźnie zauważalna jest domina-

cja towarów, których sprzedaż i posiadanie jest w większości państw przestępstwem 

(ryc. 62). Zdecydowanie dominują oferty związane ze sprzedażą narkotyków 

(59 %). Na drugim miejscu w strukturze znajduje się kategoria „cyfrowa” (11,5 %), 

w której oferowane są głównie różne kody dostępu oraz konta na serwisach interne-

towych, telewizji kablowych, oprogramowanie. W trzeciej kategorii – „instrukcje” 

(10 %), uwzględniono rożne poradniki, instrukcje (w formacie cyfrowym) związane 

z aktywnością nielegalną (np. włamania na serwisy WWW, produkcja narkotyków), 

ale również odnośnie obsługi programów internetowych, usług sieciowych etc. 

W kategorii „podrobione” znaleźć można głównie oferty sprzedaży „podróbek” 

zegarków i innych przedmiotów, fałszywe banknoty, dokumenty; podobnie w kate-

gorii „oszustwa” duży udział stanowią przedmioty i dokumenty umożliwiające m.in. 

podawanie fałszywej tożsamości.  

 

                                                      
174 W czerwcu 2017 Hansa Market został zamknięty przez holenderską policję. Miesiąc 

przed zamknięciem został on przejęty i pozyskano informacje odnośnie nielegalnego handlu 

narkotykami poprzez ten portal (Baraniuk, 2017). 
175 Baza danych pozyskana ze strony serwisu (tzw. web scrapping) udostępniona została 

przez Lewis (2016a). 
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Ryc. 62. Struktura ofert na serwisie Hansa Market – stan na dzień 11.12.2016. Źródło: opracowanie 

własne na podstawie danych Lewis (2016a). 

 

W przypadku ofert sprzedaż różnych usług i towarów w dark web, utrudnio-

na jest identyfikacja odniesień przestrzennych – skąd pochodzą sprzedający 

lub klienci, gdyż sama idea funkcjonowania sieci TOR i innych sieci anonimizuja-

cych ma zapewnić im anonimowość, która w związku ze specyfiką prowadzonej 

działalności jest kluczowa. Dla części ofert możliwym jest określenie miejsca sprze-

daży na poziomie państwa. Może to być w dużej mierze utożsamiane z państwem 

zamieszkania klienta, gdyż w związku z ryzykiem przesyłania nielegalnych materia-

łów pomiędzy państwami, minimalizuje się udział transakcji międzynarodowych176. 

W przypadku Hansa Market warto zwrócić uwagę na fakt małej liczby państw dla 

których można było zidentyfikować miejsce sprzedaży – wynosiła ona 21 (w tym 

z marginalnym udziałem Polski). Zauważalna jest dominacja oferowania produktów 

lub usług z terenu USA (ryc. 63). W grudniu 2016 udział ofert z tego państwa wy-

nosił 20 %, na drugim miejscu znajdowała się Holandia (14 %), na trzecim Niemcy 

(11 %). Tak silna pozycja Holandii związana jest z jej znaczącą rolą w produkcji 

i dystrybucji narkotyków zarówno w skali kontynentu, jak i całego świata. Według 

World Drug Report 2016 (2016) Holandia znajduje się w ścisłej czołówce państw 

z liczbą plantacji marihuany. Jest też czołowym producentem narkotyków synte-

tycznych (m.in. ecstasy, amfetamina). Stąd też, jak wskazuje opracowanie Kruithof 

i in. (2016), ¾ dochodów sprzedawców z tego państwa generowanych jest przez te 

dwa rodzaje narkotyków. Odzwierciedla to rolę Holandii w łańcuch logistycznym 

handlu narkotykami oraz łatwość dostępu do tych środków na rynku wewnętrznym. 

Ciekawe są dane prezentowane w World Drug Report 2016 (2016) odnośnie zaku-

pów narkotyków w darknecie. Najwięcej (spośród 50 uwzględnionych państw) osób 

                                                      
176 Analizy kryptorynku Agora wskazują na fakt sprzedaży narkotyków głównie na rynki 

wewnętrzne (Dolliver i in., 2016). 
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kupuje narkotyki przy pomocy internetu w państwach nordyckich oraz Polsce, 

Wielkiej Brytanii, USA. Warto podkreślić, że do przyczyn zakupu narkotyków via 

sieć TOR nie zaliczono tylko anonimowości, ale również lepszą jakość narkotyków 

oraz szerszy wybór i szybszy dostęp do nich. Kolejnym państwem o wysokim udzia-

le oferty w stosunku chociażby do liczby ludności, czy liczby użytkowników inter-

netu są Filipiny, osiągając udział 2 % (niewiele mniej niż Chiny, więcej niż Japo-

nia). Wiązać to należy z prowadzoną przez prezydenta Duterte brutalną kampanią 

przeciwko handlowi narkotyków. Zaczęła się ona w tym kraju w lipcu 2016 roku. 

W związku z dużym ryzykiem prowadzenia rzeczonej działalności, naturalnym była 

migracja części rynku do bezpieczniejszego, anonimowego „analoga” przestrzeni 

rzeczywistej.  

 

 

 

Ryc. 63. Liczba ofert sprzedaży na Valhalla (październik 2016) oraz Hansa Market (wrzesień 2016) we-

dług miejsca sprzedaży. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lewis (2016a; 2016b). 

Uwaga: skalowanie liniowe. 

 

W przypadku funkcjonowania serwisów oferujących sprzedaż produktów 

i usług w dark web stwierdzić można, podobnie jak w przypadku wszystkich zja-
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wisk związanych z internetem, preferowanie przez użytkowników, w zależności od 

państwa zamieszkania, poszczególnych platform handlowych. Zauważalne jest to na 

przykładzie kolejnej platformy handlowej funkcjonującej w sieci TOR, którą jest 

Valhalla. Jest to fiński serwis, który zdobył globalną popularność. Czołowe miejsca 

w przypadku liczby ofert skojarzonych z danym państwem zajmowało USA (24 %), 

Wielka Brytania (23 %), Holandia (16 %). Odmiennie jednak od Hansa Market, 

Valhalla posiadała stosunkowo duży udział państw nordyckich: Finlandii (6,5 %), 

Islandii, Norwegii (2 %). Są to udziały zdecydowanie większe niż bardziej ludnych 

państw zachodniej Europy, np. Hiszpanii, Francji, Włoch. Ponownie spośród państw 

azjatyckich zauważalne było wysokie miejsce Filipin (2 %), które ustępowały tylko 

Chinom. W przypadku serwisu Valhalla oferta pochodziła z 46 państw177. Tworze-

nie się swoistych rynków państwowych jest dostrzegane w nazwach niektórych 

kryptorynków: French Dark Net, Russian SR, RuTor, Ramp (Russian Anonymous 

Marketplace), Italian Deep Web, Italian Darknet Community, UKGanja. Rozmiary 

kryptorynków są mierzone zazwyczaj liczbą sprzedawców, która dla największych 

wynosi kilkaset do kilku tysięcy. 

Należy podkreślić, że funkcjonowanie dark web nie oznacza, że nie podlega 

on inwigilacji, czy też działaniom związanym z egzekwowaniem prawa ze strony 

służb poszczególnych państw. Tak jak w świecie off–line infiltrowane są środowiska 

przestępcze, tak samo dzieje się w sieci dostępnej poprzez TOR. Przykładowo 

w 2015 roku amerykańskie FBI przejęło (przenosząc go na swoje serwery) na 12 dni 

jeden z serwisów dystrybuujących pornografię dziecięcą. Jego użytkownikom rozsy-

łano zainfekowane oprogramowanie umożliwiające ich identyfikację (Clark B., 

2016). Podobnie w roku 2014 na sieć TOR dokonano dużego tak zwanego Ataku 

Sybilli178. Ataki tego typu polegają na wprowadzeniu do sieci peer–to–peer węzłów 

kontrolowanych przez podmioty zewnętrzne, w efekcie przejęcie kontroli nad czę-

ścią sieci i w ten sposób między innymi zbieranie informacji o użytkownikach. 

Ogół zagadnień związanych z geograficzną analizą cenzury internetu oraz 

korzystania przez użytkowników z rozwiązań uniemożliwiających, tudzież minima-

lizujących inwigilację ze strony służb państwowych, umożliwia po raz kolejny od-

niesienie się do ogólnych procesów związanych ze relacjami pomiędzy światem on–

line i off–line oraz do cyberbałkanizacji. Cenzura internetu czy działania zmierzające 

do śledzenia zachowań internautów są naturalnymi konsekwencjami przenoszenia 

ciężaru funkcjonowania ludzi do przestrzeni cyfrowej. Tendencją związaną z chęcią 

                                                      
177 Podobnie, analizy przeprowadzone dla kryptorynków Evolution i Agora, wskazały na 

dominację USA, Wielkiej Brytanii. Również w przypadku oferowanego przez sprzedawców 

towaru, w zależności od lokalizacji, dostrzeżono pewne prawidłowości: sprzedawcy z USA 

i Europy koncentrowali się głównie na narkotykach, podczas gdy sprzedawcy z Chin częściej 

sprzedawali inne towary (Dolliver, Kenney, 2016). 
178 Ataki tego typu wielokrotnie miały miejsce. Różniły się sposobem przeprowadzenia 

i intensywnością podjętych działań. Rodzaje Ataków Sybilli oraz ich zidentyfikowane przy-

kłady w odniesieniu do sieci TOR przedstawiono w opracowaniu Winter i in. (2016). 
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przeciwstawienia się działaniom państwa, czy też zagrożeń związanych z cyberprze-

stępczością, jest wzrost zainteresowania użytkowników internetu, rozwiązaniami 

umożliwiającymi im bezpieczniejsze funkcjonowanie. Stąd też nie należy na pod-

stawie przytoczonego obrazu traktować sieci TOR oraz innych sieci anonimizują-

cych jako tworu wykorzystywanego głównie przez przestępców. Stanowią one bo-

wiem w wielu państwach narzędzie umożliwiające kontakt, ze światem zewnętrz-

nym, tudzież przyczyniające się do rozwoju możliwości pracy zdalnej. Pojawianie 

się i zyskiwanie na popularności rozwiązań umożliwiających omijanie cenzury, 

przyczynia się do reakcji rządów. Poza wspomnianym przykładem blokady VPN 

i sieci TOR w Turcji, dwa państwa o dużej liczbie internautów i silnej cenzurze in-

ternetu (Chiny, Rosja), podjęły działania zmierzające do delegalizacji VPN (Chen, 

2017b). Wyraźnie wskazuje to na fakt, że państwa, w których występują silne ten-

dencje do kontrolowania internetu, starają się, pomimo pojawiania się nowych roz-

wiązań, nadzorować przepływ informacji w granicach swojej jurysdykcji. 
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12.  Podsumowanie 

Geografia internetu jest młodą subdyscypliną, jednak w ostatnich latach na-

stępuje bardzo szybki jej rozwój, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i empirycz-

nej. Przegląd dotychczasowych opracowań, konceptualizacji geografii internetu, był 

podstawą do wyodrębnienia w niniejszym opracowaniu trzech jej płaszczyzn: tech-

nologicznej, społecznej, ekonomicznej. Nie są one rozłączne, lecz wzajemnie się 

przenikają. Internet stając się nieodłącznym elementem codziennego funkcjonowa-

nia znacznej części mieszkańców globu, przedsiębiorstw, tworzy zhybrydyzowane 

środowisko, w którym rozróżnienie pomiędzy działaniami wykonywanymi w prze-

strzeni geograficznej i przestrzeni cyfrowej staje się coraz trudniejsze. Tym samym 

prowadzenie badań w zakresie geografii internetu, nie jest już tylko interesującą 

nowinką, pewnego rodzaju „zabawą”, lecz poważnym działaniem umożliwiającym 

coraz lepsze poznawanie funkcjonowania człowieka. Liczba nowych ujęć zagadnień 

przestrzennych w zderzeniu z ich „cyfrowością” wskazuje na poszukiwanie coraz 

nowszych, dojrzalszych konceptualizacji, ujęć związków pomiędzy światem on–line 

a off–line. Z drugiej strony świadczy o ilościowym rozwoju analiz w zakresie geo-

grafii internetu, będącym nie tylko konsekwencją wzrostu liczby naukowców zajmu-

jących się tą tematyką, ale również (a może przede wszystkim) coraz większego 

wpływu internetu na funkcjonowanie jednostek, podmiotów gospodarczych, ukła-

dów terytorialnych itd.  

W ramach opracowania jednym z celów głównych było uprządkowanie 

wiedzy w zakresie geografii internetu realizowane poprzez cele dydaktyczno-

porządkujące (cel główny G1 i cele pomocnicze P1, P2179). Bazując na dotychcza-

sowym stanie wiedzy zwrócono uwagę na istotną ewolucję subdyscypliny, posze-

rzenie aparatu pojęciowego, większe zrozumienie relacji pomiędzy przestrzenią 

cyfrową i rzeczywistą. Pojawianie się nowych koncepcji, podejść badawczych 

wskazuje na tworzenie się coraz silniejszych fundamentów geografii internetu.  

Powyższe wnioski, opierające się na odpowiedzi na pytanie badawcze PB1, 

należy również skonfrontować z obecnymi w opracowaniu analizami materiału fak-

tograficznego. W przypadku większości procesów, aspektów funkcjonowania inter-

netu w ujęciu przestrzennym zauważalna jest istotność dwóch zagadnień, będących 

teoretycznym fundamentem geografii internetu. Są to prawa sieci oraz cechy infor-

macji, wiedzy. Prawa sieci, czy też wiedza odnośnie ich natury (np. cechy sieci bez-

skalowych) umożliwiają zrozumienie mechanizmów ewolucji poszczególnych zja-

wisk, użyteczności internetu, a w konsekwencji jego znaczenia dla ogólnych proce-

sów społecznych i ekonomicznych. Wiedza, zróżnicowanie w dostępie, różny po-

                                                      
179 Oznaczenia celów i pytań badawczych zgodnie z ryciną 1. 
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ziom jej utylitarności, wpływa na kształtowanie się różnic przestrzennych w zakre-

sie rozwoju trzech płaszczyzn internetu. Brak możliwości łatwego transferu wiedzy 

ukrytej wpływa na wagę lokalizacji w przypadku większości zjawisk społecznych 

i ekonomicznych, w konsekwencji na funkcjonowanie wybranych aspektów prze-

strzeni cyfrowej. W istotności konkretnego miejsca, jako umożliwiającego współ-

dzielenie kontekstu, należy upatrywać kluczowego czynnika sprawczego powstania 

zhybrydyzowanej formy przestrzeni. 

Przechodząc do oceny źródeł, z których korzysta się w geografii internetu 

(cel pomocniczy P1, pytanie badawcze PB2), należy zauważyć, że są one różnorod-

ne i podlegają ciągłym zmianom. Ich zróżnicowanie wynika z właściwości internetu 

i przestrzeni cyfrowej. Zakres możliwych sposobów pozyskiwania danych jest bar-

dzo duży, np. analiza hiperłączy, dane z wyszukiwarek internetowych, analizy wpi-

sów na serwisach społecznościowych, wszelkiego rodzaju sposoby monitorowania 

zachowań internautów. Należy się w tym przypadku odwołać do coraz ściślejszego 

związku internetu ze wszystkimi aspektami funkcjonowania człowieka. Ten fakt 

stanowi w głównej mierze o różnorodności źródeł danych możliwych do wykorzy-

stania w geografii internetu. Każde z nich wymaga również odpowiedniego podej-

ścia, sposobów pozyskania danych, ich „przetworzenia” i analizy. Zmienność 

w przypadku źródeł danych w geografii internetu, dotyczy zarówno przyrostu liczby 

nowych baz danych, sposobów eksploracji sieci WWW czy ogólniej ujmując prze-

strzeni cyfrowej, jak i szybkiego zanikania, również efemeryczności funkcjonują-

cych źródeł. Czasowe – nieciągłe funkcjonowanie baz danych czy serwisów WWW, 

z których można pozyskać dane, wpływa na występujące problemy związane z moż-

liwością prowadzenia badań dynamicznych.  

Do celów o naturze porządkującej zaliczono również opis rozwoju, nurtów 

badawczych subdyscypliny w Polsce (cel pomocniczy P2). W ramach odpowiedzi 

na pytanie badawcze PB3, można stwierdzić, że występujące nurty badań są od-

zwierciedleniem zmian zachodzących w subdyscyplinie – pojawianiu się nowych 

pól badawczych. Niestety, należy dostrzec jednocześnie stosunkowo słaby obecnie 

rozwój geografii internetu w Polsce. Liczba i zakres badań, również ich przyrost są 

niezadawalające w kontekście przytoczonych uwag o rozwoju tej subdyscypliny 

geografii na świecie.  

W przypadku realizacji celów badawczych niniejszego opracowania (cel 

główny G2, cel pomocniczy P3), na podstawie przedstawionych analiz można było 

zidentyfikować i określić relacje występujące pomiędzy przestrzenią cyfrową i geo-

graficzną. Dzięki oparciu się w badaniach na bogatym i różnorodnym materiale 

faktograficznym, możliwe było sformułowanie ogólnych prawidłowości Co istotne, 

poprzez sięgnięcie do danych opisujący nowe zjawiska w ramach funkcjonowania 

internetu (m.in. VPN, sieć TOR, kryptowaluty), które nie były dotychczas zazwy-

czaj podstawą analiz przestrzennych, możliwe było potwierdzenie uniwersalności 

niektórych cech rozwoju zjawisk opisywanych w ramach geografii internetu. 
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Udzielając odpowiedzi na pytania badawcze PB4 i PB5 należy stwierdzić, 

że w każdej z wyróżnionych płaszczyzn internetu można zauważyć ścisłe związki 

z przestrzenią geograficzną. Najbardziej oczywiste występują dla płaszczyzny infra-

strukturalnej. Uzależnienie fizycznych elementów internetu od lokalizacji jest do-

brze widoczne w przypadku punktów styku podmorskich kabli z lądem, czy też lo-

kalizacją centrów danych. One to, będąc wyrazem ekonomicznego wzrostu znacze-

nia internetu, stanowione są przez obiekty fizycznie zlokalizowane w przestrzeni. 

Dla nich istotne są uwarunkowania przyrodnicze związane w szczególności z topo-

grafią terenu czy też klimatem. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno–

ekonomicznego jest główną determinantą wpływającą na rozmieszczenie elementów 

infrastruktury internetu oraz organizacji jego funkcjonowania (np. punkty wymiany 

ruchu internetowego), ale również w fizycznym funkcjonowaniu węzłów kryptowa-

lut. W płaszczyźnie ekonomicznej oraz społecznej związki pomiędzy wydarzeniami 

w świecie off–line a przebiegiem procesów w świecie on–line są efektem zróżnico-

wań cech użytkowników internetu poszczególnych obszarów. Warto zauważyć, że 

pojawianie się, późniejsze upowszechnianie nowych zjawisk (np. kryptowaluty, 

crowdsourcing) zazwyczaj odzwierciedla (w skali globalnej) hierarchię państw ze 

względu na poziom rozwoju społeczno–ekonomicznego oraz technologicznego. 

Można więc na podstawie przedstawionych w niniejszym opracowaniu przykładów 

zjawisk wnioskować o występowaniu związków pomiędzy światem on–line i off–

line. Wzajemne relacje pomiędzy poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego 

a rozwojem internetu i sieci WWW obserwowane są również w przypadku powiela-

nia zróżnicowań społeczno–ekonomicznych w przestrzeni cyfrowej, w sposobach 

korzystania z internetu. 

Starając się określić przyszłość internetu (pytanie badawcze PB6), należy 

przypuszczać, że pogłębiające się procesy bałkanizacji w najbliższych latach mogą 

istotnie zmienić jego kształt. Obserwowane procesy dotyczące między innymi: nie-

równomiernej adaptacji niektórych standardów, cenzury internetu, naruszania pry-

watności i przeciwdziałania tym działaniom, wzrostu znaczenia języków o charakte-

rze lokalnym w tworzeniu treści sieci WWW, pojawienia się nowych alfabetów oraz 

domen w systemie DNS, preferencji względem kryptowalut czy kryptorynków – 

wskazują na tendencje do powstawania granic w przestrzeni cyfrowej. Nawiązują 

one w dużej mierze do tych istniejących w przestrzeni rzeczywistej. Z jednej strony 

jest to związane z faktem, że za regulowanie sfery gospodarczej i politycznej odpo-

wiadają rządzący państwem. Naturalnym faktem będzie więc „przedłużanie” tych 

regulacji w przestrzeń cyfrową. Z drugiej strony, należy uwzględnić, że dzielenie się 

informacjami jest dla użytkowników łatwe, szybkie i tanie. Natomiast państwo, 

wraz z jego instytucjami, stara się kontrolować przepływ informacji, monopolizo-

wać, monitorować tworzenie i dystrybucję wiedzy. Wpływa to na pojawiające się 

nowe rozwiązania, ułatwiające zapobieganiu nadmiernej ingerencji państwa w funk-

cjonowanie użytkowników internetu. Często prowadzi do obejmowania tych roz-
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wiązań kolejnymi restrykcjami. Powstawanie, czy też „przenoszenie” granic do 

przestrzeni cyfrowej, wynika również z powszechności dostępu do internetu, zerwa-

nia z elitarnością tego medium. 

Niewątpliwie, jakkolwiek by nie miał wyglądać internet ze względu na ten-

dencje związane z bałkanizacją, należy spodziewać się coraz większego jego udziału 

w życiu ludzi. Wpływać to będzie na zmiany percepcji przestrzeni, interakcji z nią. 

Należy wiazać ten proces z coraz większą „przezroczystością” internetu. Prezes 

zarządu Google Eric Schmidt w 2015 roku stwierdził, że tradycyjnie rozumiany 

internet zniknie, czyli przestanie być zauważany przez ludzi. W związku z przyro-

stem liczby adresów IP, czujników, urządzeń, przedmiotów noszonych przez ludzi, 

przedmiotów z którymi wchodzą oni w różne relacje – wszechobecnością przez cały 

czas aktywności człowieka, internet stanie się naturalnym otoczeniem człowieka 

(Smith D., 2015). Tego typu zmiany będą stawiały przed geografią nowe wyzwania, 

bowiem samo odseparowanie technologii, funkcjonowania człowieka w przestrzeni 

cyfrowej od poznania, doświadczania, kształtowania przestrzeni będzie niemożliwe.  

Przedstawione w niniejszym opracowaniu analizy opierały się na bogatym, 

a zarazem różnorodnym materiale. Uprawnia to do refleksji odnośnie wad i zalet 

miar internetowych. Podstawowym problemem w przypadku miar opisujących róż-

ne aspekty funkcjonowania internetu jest ich jakość. W większości przypadków 

korzystanie z nich wymaga pogodzenia się z faktem, że nie odwzorowują one do-

kładnie zróżnicowań w wymiarze przestrzennym, zawierają błędy, nieznane są me-

tadane, dokładna metodologia ich zbierania. Z jednej strony automatycznie genero-

wane dane znajdują się często poza kontrolą, możliwościami weryfikacji ich jakości 

przez człowieka; z drugiej, dane tworzone przez wolontariuszy często stanowią wy-

biórczą reprezentację świata rzeczywistego. Oparte na tych danych miary, a w kon-

sekwencji analizy, są obarczone ryzykiem nadinterpretacji, błędnego wnioskowania. 

Należy mieć jednak świadomość, że problem jakości danych dotyczy również miar 

tradycyjnie stosowanych w geografii społeczno–ekonomicznej. Do zalet miar sto-

sowanych w geografii internetu zaliczyć należy to, że pomimo przedstawionych 

wątpliwości odnośnie ich jakości, interpretacji, są one w wielu przypadkach lepsze 

do analiz zachowań ludzi w przestrzeni rzeczywistej, tworzonych przez nich relacji, 

niż oficjalne statystyki. Ich ilość, zakres pokrywający większość form aktywności 

człowieka, tempo powstawania i szybki doń dostęp, stanowią o dużej użyteczności. 

Dzięki miarom internetowym stają się możliwe analizy mobilności, interakcji spo-

łecznych. Ponadto warto zauważyć, że w związku z niskimi kosztami tworzenia 

i przechowywania danych cyfrowych ich zakres, jest zdecydowanie szerszy niż 

możliwe do pozyskania dane gromadzone tradycyjnymi sposobami. 

Poza wnioskami wynikającymi z przeprowadzonego procesu badawczego, 

należy odwołać się do kwestii ogólnych dotyczących samej natury opisywanej sub-

dyscypliny. Geografia internetu posiada wiele wspólnych pól z innymi subdyscypli-

nami geografii. Można stwierdzić, że jej cechą charakterystyczną jest przenikanie 
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się z nimi. W tych zakresach badań, gdzie pojawia się aspekt aktywności jednostek 

terytorialnych, podmiotów, ludzi w cyberprzestrzeni, naturalnym jest odwołanie się 

do geografii internetu. Oczywiście nie należy upatrywać w niej tej części geografii, 

która przejmuje przedmiot badań pozostałych subdyscyplin. Jednak korzystanie 

z wiedzy o uwarunkowaniach, przebiegu procesów na granicy/pomiędzy przestrze-

nią cyfrową a rzeczywistą, staje się niezbędne do lepszego zrozumienia aktywności 

ludzi w przestrzeni. Geografia internetu dostarczając wiedzy, metod umożliwia bo-

wiem dalszy rozwój geografii społeczno–ekonomicznej w tych zakresach badań, 

które analizują zjawiska przekształcane pod wpływem internetu, sieci WWW. 

Należy więc przepuszczać, że znaczenie geografii internetu w szeroko ro-

zumianej geografii, a szczególnie społeczno–ekonomicznej, będzie coraz większe. 

Związane to będzie zarówno z korzystaniem przez „tradycyjnych” geografów z da-

nych opisujących świat on–line w celu poznania świata off–line; jak i koniecznością 

zrozumienia związków pomiędzy różnymi typami przestrzeni, czyli tym co stanowi 

o istocie geografii internetu. Obecnie coraz częściej funkcjonujemy w zhhybrydy-

zowanej formie przestrzeni, łączącej procesy występujące w poszczególnych jej 

składowych, w tym w przestrzeni cyfrowej. 

W opracowaniu odnoszono się do trzech płaszczyzn geografii internetu. 

Powinno się jednak zauważyć, że obserwując stosunkowo szybki rozwój samego 

internetu, jak i powiększanie jego wpływu na procesy w świecie off–line, przedsta-

wione płaszczyzny mogą ulec poszerzeniu. Można również spodziewać się, że wo-

bec intensyfikacji procesów fragmentacji, wzrostu ingerencji państwa w przestrzeń 

cyfrową, zasadnym stanie się wydzielenie kolejnej płaszczyzny – politycznej. Geo-

grafia internetu jako młoda subdyscyplina geografii będzie przechodzić istotne 

zmiany, co jest zjawiskiem naturalnym, szczególnie dla subdyscypliny, której 

przedmiot badań podlega szybkim przeobrażeniom. 

Odnosząc się do przyszłości subdyscypliny w związku z coraz większym 

znaczeniem internetu, spodziewać należy się wzrostu zainteresowań badaniami nad 

jego aspektami przestrzennymi. Niewątpliwie badania z zakresu geografii internetu 

będą się rozwijać w kierunku analiz wykorzystujących big data. Technologie umoż-

liwiające lokalizowanie użytkowników, przedmiotów w przestrzeni, winny poprzez 

generowane dane dostarczyć materiału do badań nad zachowaniami przestrzennymi 

ludzi, ich interakcji z otoczeniem, funkcjonowaniem inteligentnych miast itd. Wraz 

z pojawianiem się nowych sposobów, celów korzystania z internetu należy spo-

dziewać się dalszego rozwoju badań nad tymi zjawiskami. Już obecnie eksploracja 

zagadnień związanych z łańcuchem bloków, internetem przedmiotów, darknetem, 

działaniami podejmowanymi w ramach crowdsourcingu, umożliwia poznawanie 

kierunku współczesnych przemian we wszystkich płaszczyznach funkcjonowania 

internetu. 

Finalnie, należy stwierdzić, że dalszy rozwój geografii internetu jako sub-

dyscypliny geografii w Polsce wymaga spełnienia kilku warunków. Zaliczyć można 
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do nich: szersze zrozumienie istotności badań nad przestrzennymi aspektami funk-

cjonowania internetu, podjęcie prób integracji prowadzonych badań pomiędzy 

ośrodkami, wzrost interdyscyplinarności badań oraz szersze włączenie treści zwią-

zanych z geografią internetu w nauczanie akademickie, promocję pośród świata 

praktyków. Brak jest zintegrowanych badań w ramach polskiej geografii internetu, 

szczególnie wobec faktu, iż większość procesów związanych z rozwojem internetu, 

sieci WWW ma w pierwszej kolejności miejsce w państwach lepiej rozwiniętych 

technologicznie i społeczno–ekonomicznie. Stan ten utrudnia zaistnienie subdyscy-

pliny w szerszej świadomości geografów. Zauważyć należy, że już stosunkowo 

dawno postulat interdyscyplinarności badań nad internetem był wyrażany w literatu-

rze socjologicznej (Hofmokl, 2009). Również z perspektywy geografii należy okre-

ślić to jako współczesną potrzebę względem prowadzenia badań naukowych. Prze-

niknięcie internetu do każdego aspektu życia, wymaga zrozumienia relacji człowiek 

– przestrzeń cyfrowa na wielu płaszczyznach. Istotnym jest również fakt, że rozwój 

technologiczny, pojawiające się nowe rozwiązania w funkcjonowaniu internetu, 

wymuszają stosowania rozwiązań programistycznych w procesie pozyskiwania da-

nych niezbędnych dla analiz w zakresie szeroko pojmowanej geografii internetu. 

Warto również zwrócić uwagę na istotne opóźnienie względem pokrewnych dyscy-

plin (socjologii, ekonomii) w przypadku nauczania na uczelniach wyższych treści 

związanych z geografią internetu. W większości ośrodków treści te nie pojawiają się 

w programach nauczania, lub są w niewielkim stopniu obecne w ramach różnych 

przedmiotów. Jest to konsekwencją niewystarczającego rozwoju badań naukowych 

w tym zakresie, jest jednocześnie jednym z elementów słabej w chwili obecnej roz-

poznawalności geografii internetu jako subdyscypliny geografii. 
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